UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
Osebnostno pravo
Course title:
Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Drugostopenjski magistrski
program Pravo

Vrsta predmeta / Course type

Letnik
Academic year

Semester
Semester

prvi

drugi

Izbirni strokovni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
45

Seminar
Seminar

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija
45

Samost. delo
Individ. work
90

Prof. dr. Barbara Novak, prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:

Slovenski

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

Prerequisits:

Za vključitev v predmet mora imeti študent
dokončano I. bolonjsko stopnjo.

Vsebina:

1. Temeljni nauki osebnostnih pravic
1.1. Osnove osebnostnih pravic
1.2. Nekateri teoretični pristopi k fenomenu
osebnostnih pravic
1.3. Splošen opis strukturiranja
1.4. O elementih nekaterih položajev
2. Oblike pravic oziroma osebnostnih položajev
2.1. Dilema: generalna klavzula ali posebne
pravice
2.2. Ustavnopravna ali posebna utemeljitev
2.3. Posebej o nekaterih osebnostnih položajih

Content (Syllabus outline):

ECTS

6

kot predmetu varstva
2.3.1. Predrojstna genetika s klasičnimi
civilnopravnimi pojavnostmi
2.3.2. Človek kot osebnost: ime, svoboden
razvoj, osebno življenje, čast, podoba, glas,
poklic, duhovno ustvarjanje
2. 3. 2. 1. Pravica do nediskriminatorne
obravnave zaradi spolne usmerjenosti
2.3.3. Varstvo osebnosti po smrti
2.4. O razpolaganju z osebnostnimi stanji
2.5. Posebej o socialnih pravicah
2.5.1. Pravica do svobodnega odločanja o
rojstvu otrok
2. 5. 1. 1. Umetna prekinitev nosečnosti
2. 5. 1. 2. Privolitvena sposobnost mladoletnice
(umetna prekinitev nosečnosti, kontracepcija)
2. 5. 1. 3. Posamični vidiki postopkov OBMP
2. 5. 1. 4. Raziskave na zarodkih in matičnih
celicah2. 5. 2. Pravica do privolitve in zavrnitve
zdravljenja
2. 5. 2. 1. Verski razlogi – primer Jehovovih prič
2. 5. 2. 2. Dopustni prisilni ukrepi zoper
pacienta
2.5.2. Roditeljska pravica
2.5.3. Družinske pravice
2.5.4. Pravice otrok po Konvenciji ZN o
otrokovih pravicah
3. Varstvo osebnostnih pravic
3.1. Klasično civilnopravno učenje o varovanju,
posegih
3.1.1. Civilnopravni delikti
3.2. Opredelitev zahtevkov
3.2.1. Splošno
3.2.2. Pomen negatornosti
3.2.3. Preventivni pomen
3.2.4. Odškodninski zahtevek
3.2.5. Obogatitveni zahtevek
3.2.6. Druge oblike, prenesene iz
konkurenčnega prava
3.3. Varstvo osebnostnih pravic po EKČP
Temeljni literatura in viri / Readings:

- Finžgar, Alojzij: Osebnostne pravice, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 1985;
- Sajovic, Bogomir: O pravni naravi osebnostnih pravic, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana,
1996;
- Novak, Barbara: Posmrtno varstvo osebnosti, v: Zbornik znanstvenih razprav, LX (2000) 2, str.
107-128;
- Novak, Barbara: Otrokove pravice in šola, Cankarjeva založba, Pravna obzorja 26, Ljubljana,
2004;
- Zupančič, Karel, Žnidaršič, Viktorija: Dva vidika svobode odločanja o rojstvu otrok, v: Polajnar
Pavčnik, Ada (ur.), Wedam Lukić, Dragica (ur.), Pravo in medicina, Cankarjeva založba, Ljubljana,
1998, str. 195-249;
- Žnidaršič Skubic, Viktorija: Pravna ureditev raziskav matičnih celic = Legal regulation of stem cell
researches. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), et al. Medicina in pravo : sodobne dileme II. Maribor: Pravna
fakulteta: Zdravniško društvo, 2010, str. 81-93;
- Mahonin, Aleksander, Gerželj, Gregor, Trontelj, Jože, Balažic, Jože, Žnidaršič Skubic, Viktorija,
KOROŠEC, Damjan: Dileme v zvezi z bolnikovim zavračanjem transfuzije krvi. Isis, ISSN 1318-0193,
2011, letn. 20, št. 1, str. 21-23;
- Žnidaršič Skubic, Viktorija: Abortus, kontracepcija, ISIS, leto XX, št. 12, 1. December 2011, str. 14
– 17.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilj predmeta je opremiti študenta s
poglobljenimi in zahtevnejšimi znanji s
področja prava osebnostnih pravic.
Problematika osebnostnega prava bo
prikazana v luči mednarodnih dokumentov,
sodobnega razvoja problematike osebnostnih
pravic ter v luči domače in tuje (ustavo)sodne
prakse.
Na praktični ravni je predvidena osvojitev
veščin uporabe zahtevnih raziskovalnih
metodoloških orodij, analize sodne prakse in
veščin priprave zahtevnejših procesnih vlog za
varstvo osebnostnih pravic.
Predvideni študijski rezultati:

Študent pozna in razume namen in vsebino
osebnostnih pravic in njihovo vpetost v pravni
sistem. Sposoben je izkazati razumevanje
temeljnih pravnih instrumentov za urejanje
posameznih pravnih razmerij, ki zadevajo
osebnostne pravice posameznika,
argumentirano interpretirati zakonske določbe

Intended learning outcomes:

in analizirati sodno prakso s področja
osebnostnega prava.
Študent je sposoben uporabiti pridobljeno
znanje pri reševanju konkretnega pravnega
vprašanja v različnih oblikah sodnih postopkov.
Ustno in pisno izražanje o pravnih vprašanjih,
sposobnost pravniškega sklepanja, izdelava
najzahtevnejših vlog v postopkih, ki zadevajo
osebnostne pravice.
Študenti povezujejo pridobljeno znanje z
drugimi predmeti s področja civilnega prava;
predvsem je pomembno povezovanje s
postopkovnimi predmeti. Predmet zagotavlja
vsebinske podlage raznovrstnih vlog v
postopkih.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

- predavanja (posredovanje temeljnih
teoretičnih znanj, analiza sodne prakse, analiza
konkretnih zakonskih določb),
- druge oblike študija (konzultacije v zvezi s
pripravo izdelkov za obravnavo primerov na
predavanjih).
Načini ocenjevanja:

Pisni izpit, ki se oceni z ocenjevalno
lestvico od 1 - 10: od 6-10 (pozitivno)
oziroma 1-5 (negativno); ob
upoštevanju Statuta UL in pravil Pravne
fakultete.
Reference nosilca / Lecturer's references:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

