UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Evropsko zasebno pravo

Predmet:
Course title:

Študijski program in stopnja
Study programme and level
Prvostopenjski UN študij program
Pravo

Študijska smer
Study field

Vrsta predmeta / Course type

Letnik
Academic year

Semester
Semester

tretji ali četrti

Šesti ali osmi

Izbirni strokovni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
30

Seminar
Seminar
15

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija
15

Samost. delo
Individ. work
60

ECTS
4

Prof. dr. Damjan Možina

Predavanja / Lectures: Slovenski
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih
obveznosti:
Osnovno znanje civilnega prava (uvod v civilno pravo).

Prerequisits:

Vsebina:
1. Uvod
a.

Content (Syllabus outline):

b.

Pojem evropskega zasebnega prava
i. Pomen poenotenja
zasebnega prava
Zgodovinsko ozadje poenotenja
zasebnega prava v Evropi
i. Pomen rimskega prava za
zasebno pravo v Evropi
ii. Recepcija in nadgradnja
rimskega prava v obdobju
občega prava (ius commune)
iii. Pomen nastanka nacionalnih
držav in civilnopravnih
kodifikacij: nacionalizacija
prava
iv. 20. stoletje: nove vzpodbude
za poenotenje zasebnega

Basic knowledge of private law (Introduction to private
law)

2.

3.

prava, prve mednarodne
konvencije
v. Pomen primerjalnega prava
in Konvencije ZN o
mednarodni prodaji blaga
c. Načini unifikacije in harmonizacije
evropskega zasebnega prava
Evropsko zasebno pravo de lege lata
a. Pristojnosti ES za ukrepe s področja
zasebnega prava
b. Pomen direktive kot pravnega akta in
njene implementacije
c. Pomen uredbe kot pravnega akta
d. Pomen sodne prakse Sodišča ES za
poenotenje zasebnega prava
e. Prepoved diskriminacije
f. Pregled pomembnejših aktov s
področja obligacijskega prava
i. Direktiva o nedovoljenih
pogojih v potrošniških
pogodbah
ii. Direktiva o potrošniški prodaji
in garancijah
iii. Direktiva o prodaji izven
poslovnih prostorov
iv. Direktiv o sklepanju pogodb
na daljavo
v. Direktiva o trgovskem
zastopanju
vi. Direktiva o odgovornosti za
izdelek
vii. Drugo
g. Pregled pomembnejših aktov z drugih
področij evropskega zasebnega prava
h. Aktualne teme
Evropsko zasebno pravo de lege ferenda
a. Pregled tekočih in preteklih projektov
poenotenja
b. Pomen Načel pogodbenega prava
c. Razlogi za in proti sprejemu
evropskega civilnega zakonika
d. Aktivnosti institucij EU
e. Projekt CFR – Common Frame of
reference in njegov pomen in
možnosti njegove uveljavitve

Temeljni literatura in viri / Readings:
1. C. Twigg-Flesner (ur.), The Cambridge Companion to European Union Private Law, Cambridge University Press 2010
(izbrana poglavja).
2.E. Hondius: Towards a European Civil Code, v: Hartkamp, A.S./Hesselink, M. (ur.): Towards a European Civil Code, 3.
izd. (2004), Kluwer Law International, str. 3-20;
3. V. Trstenjak/M. Brkan, Pravo EU, GV Založba 2012, poglavje o temeljnih načelih prava EU (str. 206-250).
4. R. Zimmermann, The present state of European Private Law, 57 Am. J. Comp. L 479 2009.
5. J. Basedow, J.: Codification of private law in the European Union: the making of a hybrid, European Review of
Private Law. Vol. 9 (2001) no. 1, str. 35-49;
6. D. Možina: Odgovornost proizvajalca za proizvod z napako: evropsko obligacijsko pravo izpodriva nacionalno pravo,

Podjetje in delo 1/2007, str. 71-86.
7. D. Možina, Evropsko pogodbeno pravo, škatle za orodje in modri gumbi, Podjetje in delo 8/2008, str. 1695-1717.
8. D. Možina, Obvezna garancija za brezhibno delovanje in varstvo kupca v evropskem pravu. Podjetje in delo 1/2011,
str. 38-48.
9. D. Možina, Ne ultra alterum tantum in evropsko pravo. Podjetje in delo 3-4/2010, str. 497-509.
10. D. Možina, Meje pogodbene svobode pri dogovorih o plačilnih rokih in posledicah plačilne zamude, Podjetje in
delo 6-7/2011, str. 1101- 1112.
11. D. Možina, Nepremoženjska škoda zaradi izgube počitnic : Leitner pri nas doma. Podjetje in delo, 1/2014, str. 4156.
12. D. Možina, Direktiva 2002/47/ES o finančnih zavarovanjih in njen pomen za evropsko zasebno pravo, Podjetje in
delo 6-7/2010, str. 1096-1105.
Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je podati zgodovinsko in družbeno ozadje
poenotenja zasebnega prava v Evropi. Slušatelji se
seznanijo s pomenom in načini poenotenja zasebnega
prava v Evropi ter z osnovami primerjalnega prava.
Poseben poudarek je na obligacijskem pravu, podaja se
tudi pregled drugih pravnih področij zasebnega prava,
kjer se de lege lata prepletata evropsko in nacionalno
pravo. Študent pridobi pregled nad aktualnimi projekti
poenotenja ter spozna osnovne značilnosti in možnosti
za razvoj evropskega zasebnega prava v prihodnost.
Praktični pomen predmeta je v razumevanju mehanizma
prepletanja evropskega in nacionalnega zasebnega
prava in v pridobivanju osnovnih pravnih znanj za
samostojno pravno delo na tem področju.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Po opravljenih obveznostih bo študent sposoben
razumeti razloge in načine poenotenja zasebnega prava
v Evropi, zapleteno prepletanje evropskega in
nacionalnega zasebnega prava, sposoben bo analizirati
relevantno sodno prakso sodišča ES ter argumentirano
sodelovati v razpravi o poenotenju evropskega
zasebnega prava.
Pridobljeno znanje je mogoče uporabiti pri različnih
oblikah pravnega dela ter pri nadaljnjem študiju.
Ustno in pisno izražanje o pravnih vprašanjih v zvezi z
evropskim zasebnim pravom, sposobnost analize
literature in pravnih aktov v tujem jeziku.
Povezovanje pridobljenega znanja z drugimi predmeti s
področja civilnega in gospodarskega prava.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

- predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih znanj)
- seminar (analiza sodne prakse, analiza splošnih pravnih
aktov ES in njihove implementacije v nacionalno pravo)
- drugo delo (konzultacije ipd).

Načini ocenjevanja:
Pisni izpit z možnostjo ustnega zagovora.
Izpit se oceni z ocenjevalno lestvico od 1 - 10:
od 6-10 (pozitivno) oziroma 1-5 (negativno); ob
upoštevanju Statuta UL in pravil Pravne
fakultete.

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework, project):
written and oral exam.

50% written
exam,
50% oral exam.

Reference nosilca / Lecturer's references:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

MOŽINA, Damjan, in: Schulze (ed.), Common european sales law (CESL) : commentary, Baden-Baden :
Nomos ; München : C. H. Beck ; Oxford : Hart, 2012, art. 159-171 (damages and interest).
MOŽINA, Damjan. Kršitev pogodbe. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2006 [i.e.] 2007. 461 str. ISBN 978-961247-004-3. [COBISS.SI-ID 231581952];
SCHLECHTRIEM, Peter, MOŽINA, Damjan. Pravo mednarodne prodaje : Konvencija Združenih narodov o
mednarodni prodaji blaga. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2006. XXIII, 264 str. ISBN 961-204-3671. [COBISS.SI-ID 227784960];
JUHART, Miha, MOŽINA, Damjan, NOVAK, Barbara, POLAJNAR-PAVČNIK, Ada, ŽNIDARŠIČ, Viktorija. Uvod v
civilno pravo. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011. 316 str. ISBN 978-961-204-467-1.
[COBISS.SI-ID 254353920];
MOŽINA, Damjan. Razdor, odpoved in odstop od pogodbe. Pravni letopis ..., 2011, str. 57-73, 382-383.
[COBISS.SI-ID 12161361];
MOŽINA, Damjan. Odškodnina za nemožnost uporabe stvari, zlasti motornih vozil. Pravni letopis ..., 2010, str.
129-138. [COBISS.SI-ID 11268945].

