UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
Ustavna jamstva v civilnih postopkih
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
30

Seminar
Seminar
15

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija
45

Samost. delo
Individ. work
90

ECTS
6

prof. dr. Aleš Galič, izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl

Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:

Slovenski

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

Prerequisites:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

1. Pravica do dostopa do sodišča oz.
pravica do sodnega varstva
1.1 Pravna narava
1.2 Obseg (procesne predpostavke,
formalne ovire)
1.3 Drugi vidiki: pravnomočnost, izvršba,
alternativno reševanje sporov, priznanje tujih
sodnih odločb, imuniteta, dostop do
vrhovnega sodišča
1.4. Ovire premoženjske narave in
brezplačna pravna pomoč
1.5 Obvezno odvetniško zastopanje in

pravica do sodnega varstva
2. Pravica do poštenega sojenja
2.1.
Pravica
do
enakopravnega
obravnavanja (enakost orožij)
2.2. Pravica do izjavljanja (pravica do
kontradiktornega postopka)
2.2.1. Namen ter pomen pravice do
izjavljanja
2.2.2. Pravica do informacije
2.2.3. Pravica do izjavljanja v zvezi z
dokaznim postopkom
2.2.4. Obveznost sodišča do odgovora
2.2.5. Pravica do izjavljanja ter pravna
vprašanja
2.2.6. Pravica do izjavljanja glede nadziranj
tretjih, nevtralnih organov
2.2.7. Breme sodišča in (ali) breme strank?
3. Pravica do sojenja v razumnem roku
3.1. Vsebinski vidik
3.2. Pravna sredstva za varstvo pravice
4. Pravica do pritožbe
5. Prepoved samovoljnega odstopa od
uveljavljene sodne prakse
6. Pravica do nepristranskega in
neodvisnega sodišča
7. Prepoved sodniške samovolje (»očitno
napačna oz. arbitrarna sodna odločba brez
razumne pravne obrazložitve)
8. Pravica do poštenega sojenja pri
priznanju in izvršitvi tujih sodnih odločb
9. Meje presoje ustavne pritožbe
(razlikovanje
med
»neustavnostjo«
in
»nezakonitostjo«)

Temeljni literatura in viri / Readings:

GALIČ, Aleš. Ustavno civilno procesno pravo : ustavna procesna jamstva, ustavna pritožba - meje
preizkusa in postopek. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2004. 564 str.
KRAMBERGER ŠKERL, Jerca. Temeljna procesna jamstva pri priznanju in izvršitvi tujih sodnih
odločb. V: ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija (ur.), et al. Izbrani vidiki ustavnega, civilnega in
gospodarskega prava : liber amicorum Lojze Ude. Ljubljana: Pravna fakulteta: Inštitut za
primerjalno pravo, 2016, str. 203-229, 610-611.
Relevantna sodna praksa Ustavnega sodišča ter Evropskega sodišča za človekove pravice;
brezplačno dostopno na: www.us-rs.si ter http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/CaseLaw/HUDOC/HUDOC+database/

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi poglobljena in
zahtevnejša pravna znanja s področja ustavnih
procesnih jamstev oziroma pomena človekovih
pravic procesne narave v civilnih sodnih postopkih.
Na praktični ravni se predvideva osvojitev
poglobljene analitične zmožnosti razlage in
razumevanja različnih procesnih institutov, njihovo
sistematično povezovanje ter sposobnost uporabe
ustavnopravne argumentacije v civilnih sodnih
postopkih.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Po opravljenih obveznostih bo študent
sposoben izkazati razumevanje najzahtevnejših
pravnih instrumentov s področja, jih analizirati
in razvrščati v konkretnih situacijah. Študent
bo sposoben argumentirano interpretirati
zakonske določbe s področja in spremljati ter
analizirati sodno prakso.
Pridobljeno znanje je mogoče neposredno
uporabiti pri sestavi najzahtevnejših pravnih aktov
(ustavna pritožba, pritožba na Evropsko sodišče za
človekove pravice, sodne odločbe), pri delu sodnika
ali odvetnika v civilnih sodnih postopkih ter pri
pripravi zakonodaje s tega področja.

Ustno in pisno izražanje o pravnih vprašanjih,
sposobnost opredelitve in razčlenitve pravnih
problemov ter pravniškega sklepanja, izdelava
najzahtevnejših zapisov vlog (pravna sredstva) ter
sodnih odločb; zavedanje ustavnopravnih
razsežnosti oziroma razsežnosti človekovih pravic v
civilnih sodnih postopkih.

Študenti povezujejo pridobljeno znanje
predvsem s predmeti civilno procesno pravo
ter predmeti, ki se poglobljeno ukvarjajo s
človekovimi pravicami, npr. ustavno pravo.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

predavanja (posredovanje temeljnih
teoretičnih znanj in spodbujanje analitičnega
pravnega mišljenja skozi obravnavo konkretnih
primerov, analiza sodne prakse Ustavnega
sodišča in Evropskega sodišča za človekove
pravice)
druge oblike študija (konzultacije)
Načini ocenjevanja:

Končni pisni 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.

Delež (v %) /
Weight (in %)

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

Reference nosilca / Lecturer's references:

Prof. dr. Aleš Galič
GALIČ, The human rights dimension of the argument of precedent in the case law of the Slovenian
Constitutional Court. Slov. law rev., Dec. 2005, vol. 2, no. 1/2, str. 41-53.
GALIČ, Constitutional procedural guarantees in arbitration proceedings. Croat. arbitr. yearb., Year
2000, vol. 7, str. 9-29.
GALIČ, Ustavno civilno procesno pravo : ustavna procesna jamstva, ustavna pritožba - meje
preizkusa in postopek. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2004. 564 str.
Izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl
KRAMBERGER ŠKERL, European public policy : (with an emphasis on exequatur proceedings).
Journal of private international law, Dec. 2011, vol. 7, no. 3, str. 461-490.
KRAMBERGER ŠKERL, Temeljna procesna jamstva pri priznanju in izvršitvi tujih sodnih odločb. V:
ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija (ur.), et al. Izbrani vidiki ustavnega, civilnega in gospodarskega prava
: liber amicorum Lojze Ude. Ljubljana: Pravna fakulteta: Inštitut za primerjalno pravo, 2016, str.
203-229, 610-611.
KRAMBERGER ŠKERL, Dostop do sodišča kot element in predpostavka poštenega sojenja v praksi
Evropskega sodišča za človekove pravice. Pravnik, 2002, letn. 57, št. 9/10, str. 589-620.

