UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
FILOZOFIJA PRAVA Z METODOLOGIJO PRAVNEGA VREDNOTENJA
Course title:
Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Letnik
Academic year

Semester
Semester

Drugostopenjski magistrski
program Pravo

Prvi

Prvi

Vrsta predmeta / Course type

Obvezni splošni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
60

Seminar
Seminar

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija
30

Samost. delo
Individ. work
90

doc. dr. Aleš Novak, prof. dr. Miro Cerar

Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Splošni del
1. Filozofija prava
1.1. Filozofija prava. Narava, izvori in pomen
filozofije prava
1.2. Teorija in filozofija prava
1.3. Filozofija prava in pravna praksa
2. Problemski razvoj filozofije prava
2.1. Ključna (nosilna) pravnofilozofska vprašanja
2.2. Filozofija prava v nosilnih zgodovinskih
obdobjih
2.3. Smeri v novejši metodologiji vrednotenja v
pravu

ECTS
6

3. Pojem prava. Temeljna iskanja. Vprašanje
pravilnega prava in temeljne pravne norme

Posebni del
4. Jezik prava
5. Argumentacija v pravu
5.1. Razsežnosti argumentacije v pravu
5.2. “Uporabljanje prava” ali normativna
konkretizacija zakona
5.3. Prvine normativne konkretizacije zakona
5.4. Razlaga kot (re)konstrukcija pravnega
pravila
5.5. Nadaljnje razvijanje zakona in prava
5.6. Med normativnim in dejanskim. Pomen tako
imenovanega
pravnega občutka. Teoretično osmišljanje
potovanja pogleda sem in tja
5.7. Okrog “pravnega silogizma”
5.8. Utemeljitev pravne odločitve
5.9. Smeri teorije argumentacije v pravu
6. Vrednote in pravo
7. Odprta vprašanja filozofije prava: Aktualne
teme, referati in literatura so sporočeni ob začetku
vsakega študijskega leta.
Temeljni literatura in viri / Readings:

Arthur Kaufmann: Uvod v filozofijo prava. 2. sprem. izd. z dodatkom (Aleš Novak, Marijan
Pavčnik). GV Založba: Ljubljana 2013.
Marijan Pavčnik: Argumentacija v pravu. 3. sprem. in dop. izd. GV Založba: Ljubljana 2013
Gustav Radbruch: Filozofija prava. GV Založba: Ljubljana 2007 (pogl. 4, 7, 9 in 15 ter str. 268-281).
Miro Cerar: Pravo in moč, v: Miro Cerar: (I)racionalnost modernega prava. Bonex: Ljubljana
2001, str. 367-393.
Vsebina predavanj.
Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

V naravi filozofije prava (z metodologijo
pravnega vrednotenja) je, da je sklepni
pedagoški predmet. Filozofija prava nudi
sintezo in možnost, da se ozremo nazaj ter da
premislimo in nadgradimo temeljna vprašanja,
ki jih odpira pojav prava. Posebej pomembno
je, da se pravnik zaveda odgovornosti in
poslanstva, ki ga opravlja. Pravo ni v celoti
dano vnaprej. Pravnik je vselej soodgovoren za
pravne odločitve, ki jih sprejema. Pravno
odločanje temelji na ustrezni metodologiji
pravnega vrednotenja.
Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Filozofija prava nudi sintezo in možnost, da se
ozremo nazaj ter da premislimo in nadgradimo
temeljna vprašanja, ki jih odpira pojav prava.
Pridobljeno znanje je temelj tako za praktično
kot teoretično ukvarjanje s pravom. Subtilna
pravnofilozofska vprašanja se odpirajo prav ob
konkretnih primerih. Praktični pravnik se od
njih ne sme ograjevati, z njimi se je treba
odgovorno spoprijemati in se na njih odzivati.
Poznavanje filozofije prava omogoča kritični
razmislek o pravu in njegovi naravi (npr. v
povezavi z etičnimi dilemami, ki spremljajo
pravno odločanje).
Filozofija prava z metodologijo pravnega
vrednotenja je osnova za študij drugih
predmetov, a hkrati tudi problemski okvir, ki ga
je treba dopolnjevati z znanjem drugih
predmetov (še posebej na ravni magistrskega
in doktorskega študija). Vsa občutljiva pravna
vprašanja so v izhodišču in v končni posledici
pravnofilozofske narave.
Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Problemsko zasnovana predavanja, ki bodo
spodbujala študente h kritičnemu
obravnavanju posameznih značilnih odlomkov
iz pravnofilozofskih del, posameznih sodnih in
še posebej ustavnosodnih odločb.
Druge oblike študija (konzultacije glede
priprave seminarske naloge).
Načini ocenjevanja:

Končni pisni izpit z ustnim zagovorom.
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):

Reference nosilca / Lecturer's references:

doc. dr. Aleš Novak:
Alkimija prava: Ronald Dworkin in sodnikovo ustvarjanje pravičnosti, v: Ronald Dworkin: Izbrane
razprave. GV Založba: Ljubljana 2011, str. 11-92.
NOVAK, Aleš. Anglo-ameriška pravnofilozofska misel : izbrana poglavja. V: KAUFMANN, Arthur.
Uvod v filozofijo prava, (Zbirka Pravna obzorja, 44). 2. spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana:
GV založba, 2013, str. 215-306. [COBISS.SI-ID 13188433]
NOVAK, Aleš. Zmuzljiva narava pravnih načel. Zbornik znanstvenih razprav, ISSN 1854-3839.
[Tiskana izd.], 2010, letn. 70, str. 211-241. [COBISS.SI-ID 10910801]
NOVAK, Aleš. Pravo, vtkano v naravo človeka in družbe : Fullerjevo iskanje novega naravnega
prava. V: NOVAK, Aleš (ur.), FULLER, Lon L. Moralnost prava, (Zbirka Pravna obzorja, 49). 1. natis.
Ljubljana: IUS Software, GV Založba, 2015, str. 17-69.
NOVAK, Aleš. Pravo v času, čas v pravu. V: PAVČNIK, Marijan (ur.), ŠTAJNPIHLER BOŽIČ, Tilen (ur.).
Časovnost razlage zakona, (Razprave, 34). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
2018, str. 33-58, 163-164, 169-170.
prof. dr. Miro Cerar
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