UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
Pravo morja
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

Četrti

Osmi

Izbirni strokovni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
30

Seminar
Seminar

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial
15

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija
15

izr. prof. dr. Vasilka Sancin

Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih
obveznosti:
Za vključitev v predmet mora imeti študent dokončan
prvi do šesti semester študija.

Prerequisits:

Vsebina:
1. Uvod
1.1. Pravo morja - pojem, značilnosti; razlikovanje med
pravom morja (PM) in pomorskim pravom.
1.2. Kodifikacija prava morja.
1.3. Viri prava morja in njegove posebnosti; pomen
zakonodaje posameznih držav za PM. Mednarodne
konvencije, ki urejajo vprašanja PM. Pomorski
ceremonial
1.4. Morje kot pravni pojem in njegovi deli. Morski
prostor. Najnovejše tendence razširjanja oblasti obalnih
držav v smeri odprtega morja
1.5. Ladja kot pravni pojem. Ladja s stališča
mednarodnega prava. Vrste ladij s stališča
mednarodnega prava in Pomorskega zakonika RS.
2. Mednarodnopravni režim morja - splošni del
2.1. Pasova pod državno suverenostjo
2.1.1. Notranje morske vode. Razmejitev, temeljna črta,

Content (Syllabus outline):

Samost. delo
Individ. work
60

ECTS
4

splošno pravilo za njen potek in njegove izjeme, zalivi,
pristanišča, izlivi rek, metoda ravnih temeljnih črt,
temeljna črta na vzhodni jadranski obali. Pravila, ki
opredeljujejo pravni položaj notranjih morskih vod.
2.1.2. Teritorialno morje. Problem širine teritorialnega
morja v luči najnovejšega razvoja. Meje teritorialnega
morja v polarnih območjih.
Pravni režim, pravica do neškodljivega prehoda za tuje
ladje, posebej za posamezne vrste ladij, jurisdikcija
obalne države nad tujimi ladjami. Razmejitev
teritorialnega morja
2.2. Zunanji morski pas
2.3. Izključna ekonomska cona
2.3.1. Zaščitno-ekološke cone
2.4. Epikontinentalni pas
2.5. Odprto morje
2.5.1. Načelo svobode morja in njegovi vidiki. Državna
jurisdikcija na odprtem morju, piratstvo in pravica do
pregona
2.5.2. Posebni položaj države bližnje obale
2.5.3. Zaščita arheološke in zgodovinske dediščine
2.5.2.3. Položaj držav, ki nimajo morske obale in
geografsko prikrajšanih držav. Najnovejši razvoj
2.6. Mednarodna cona
2.6.1. Pojem in pomen
2.6.2. Problem miroljubnega izkoriščanja morskega dna
2.6.3. Institucionalna ureditev
2.7. Morske ožine in prekopi
2.7.1. Morske ožine, splošna načela, posebni
konvencionalni
režimi:
Bospor in Dardanele,
Gibraltarska ožina in drugi primeri
2.7.2. Morski prekopi, splošno, posebni primeri: Sueški
prekop, Panamski prekop, Kielski prekop
3. Mednarodni režim morja - posebni del
3.1. Ribolov in izkoriščanje bioloških bogastev.
Konvencionalni režimi
po vrstah ribolova in raznih območjih
3.2. Predpisi mednarodnega prava o kablih in cevovodih
3.3. Predpisi, ki se nanašajo na varnost na morju
3.4. Predpisi o preprečevanju onesnaženja morja in
drugi predpisi
3.5. Znanstveno raziskovanje morja
3.6. Mednarodno sodelovanje v pomorskih vprašanjih.
Dejavnost OZN.
Medvladna pomorska organizacija. Dejavnost drugih
mednarodnih organizacij na področju PM
3.7. Mirno reševanje pomorskih sporov
4. Mednarodno pravo o vojni na morju - splošno

Temeljni literatura in viri / Readings:

Türk, D.: Temelji mednarodnega prava, 2., pregledana in dopolnjena izdaja, IUS SOFTWARE, GV Založba, Ljubljana,
2015.
Škrk, M.: Pravna ureditev pomorskega prostora, Naši razgledi (ciklostirano, razmnoženo, Pravna fakulteta v Ljubljani).
Škrk, M.: Pomorski zakonik republike Slovenije v luči mednarodnega prava, Zbornik 10. dnevov javnega prava,
Portorož, junij 2004.
Škrk, M.: OZN in pravo morja, Teorija in Praksa, letnik III, št. 1, Ljubljana, 2016, str. 86-102.
Rothwell, D. R., Stephens, T., The International Law of the Sea, Oxford and Portland, Oregon, 2010.
Rothwell, D. R., Oude Elferink, A. G., Scott, K.N., and Stephens, T., The Oxford Handbook of the Law of the Sea,
Oxford University Press, 2015.
Degan, V. Đ., Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka,
2002.
Gerbec, M., Extension of coastal state jurisdiction in enclosed or semi-enclosed seas : a Mediterranean and Adriatic
perspective, Routledge, Taylor & Francis Group, London, 2014.
Konvencija o teritorialnem morju in zunanjem pasu, Konvencija o odprtem morju in Konvencija o epikontinentalnem
pasu, vse tri iz leta 1958.
Konvencija Združenih narodov o pomorskem pravu iz leta 1982, Ur.l. SFRJ, Dod. MP, št. 1/86.
Sporazum o izvajanju XI. dela Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu z dne 10. decembra
1982, Uradni list RS, Dod. MP, št. 9, 9. 6. 1995.
Sporazum o uporabi določb Konvencije ZN o PMP z dne 10. decembra 1982 glede ohranjanja in upravljanja
čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib, Ur. l. RS, št. 48/06, Dod. MP, št. 11/06.
Pomorski zakonik Republike Slovenije, uradno prečiščeno besedilo, (PZ-UPB2), Ur. l. RS, št. 120/06, Zakon o
spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-C), Ur. l. RS, št. 49/06.
Zakon o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije (ZRZECEP), Ur. l. RS, št.
93/05.
Uredba o določitvi območja ribolovnega morja Republike Slovenije, Ur. l. RS, št. 2/06.

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi poglobljeno znanje
s področja pomorskega mednarodnega prava, kot ene
od pravnih pod-panog mednarodnega prava. Za
nadgradnjo teoretičnega znanja slušatelji preko analize
relevantne judikature, predvsem Meddržavnega sodišča
v Haagu, pridobijo vpogled v reševanje konkretnih
vprašanj v praksi.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Po opravljenih obveznostih bo študent sposoben
izkazati poznavanje mednarodnopravne ureditve morja
in morskega prostora ter osnovne spretnosti in veščine,
potrebne za obravnavo te problematike. Študent bo
sposoben posamezne institute ustrezno razlagati ter jih
pri praktičnem delu tudi korektno uporabljati.
Pridobljeno znanje je mogoče neposredno uporabiti pri
delu v različnih državnih organih, vključno s sodišči, kot
tudi pri delu v evropskih in mednarodnih institucijah.
Ustno in pisno izražanje o pravnih vprašanjih,
sposobnost pravniškega sklepanja, izdelava
enostavnejših pravnih mnenj, uporaba znanja v
konkretnih primerih v praksi
Študenti s pridobljenim znanjem nadgrajujejo predvsem
osvojeno znanje pri obveznem predmetu Mednarodno
javno pravo.

Intended learning outcomes:

Metode poučevanja in učenja:
 predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih
znanj)
 vaje (analiza sodne in arbitražne prakse ter
konkretnih določb mednarodnih pogodb)
 strokovna ekskurzija

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Načini ocenjevanja:
Weight (in %)
Končni ustni izpit.
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.
Za pristop k izpitu je obvezno obiskovanje
predavanj in vaj.
100% USTNI

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

Reference nosilca / Lecturer's references:
Izr. prof. dr. Vasilka Sancin:
[1.] SANCIN, Vasilka. Piratstvo in mednarodno pravo, ZZR, letn. 69, 2009, str. 229-252.
[2.] SANCIN, Vasilka. Slovenia-Croatia Border Dispute: from “Drnovšek-Račan” to “Pahor-Kosor” Agreement,
European Perspectives, 2010, vol. 2, št. 2, str. 93-111.
[3.] SANCIN, Vasilka. Eppur si muove : resolving outstanding boundary disputes from Slovenia to Montenegro. Pravni
zbornik : časopis za pravna i društvena pitanja, Br. 3/4 (2015), str. 29-49.
[4.] SANCIN, Vasilka. Innovative arbitration agreements to resolve border disputes and the role of regional
international organizations : Can the example of Slovenia-Croatia arbitration agreement be followed in the Asia
Pacific? Chinese (Taiwan) yearbook of international law and affairs, Vol. 29: 2011 (2013), str. 156-168.

