
UVOD V PRAVO

PRAVNO PRAVILO



• PRAVO 

• Pravo je skupek pravil, ki urejajo odnose v določeni družbeni skupnosti in določajo 

kazni za  kršitev teh pravil. (mednarodno pravo, kazensko pravo upravno pravo 

,civilno pravo…)



• PRAVNO PRAVILO

Pravno pravilo je središčni, najpomembnejši del prava. Je obvezno pravilo o obnašanju 

ljudi, ki je zavarovano z državno prisilo.

• Pravno pravilo je sestavljeno iz :

• DISPOZICIJE

• SANKCIJE



• DISPOZICIJE

• Določajo vsebino vedenja in ravnanja

• SANKCIJE

• Napovedujejo pravno posledico,ki bo zadela tistega, ki svojega ravnanja ne bo 

uskladil z dispozicijo.



• VRSTE DISPOZICIJ:

• Prepovedujoče (najstrožje, najpogosteje v kazenskem 
pravu )

• Zapovedujoče dispozicije (zapovedujejo določeno 
dejanje)

• Dispozitivne dispozicije (odvisne od naše 
volje,interesov, najpogosteje v civilnem pravu)

• Dispozicije s pravico do prostega poudarka(izbira med 
več dopustnimi odločitvami,najpogosteje v upravnem 
pravu.



• SANKCIJE

• Je drugi del pravnega pravila (zadela bo tistega,ki je kršil dispozicijo).

• DELIMO JIH NA:

• Kazenske sankcije

• Sankcije za civilne delikte



• KAZENSKE SANKCIJE DELIMO:

• Kazni

• Opozorilne sankcije

• Varnostne ukrepe

• Vzgojne ukrepe



• KAZNI:

• Zaporna kazen (15 dni do 30 let, izjemoma dosmrtni zapor)

• Denarna kazen ( od 30 do 360 dnevnih zneskov izjemoma 1500 )



• OPOZORILNE SANKCIJE:

• Pogojna obsodba (izreče se lahko za lažja KD,preizkusna doba ena do pet let)

• Pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom(sodišče spozna, da je storilcu potrebno 
dodatno nadzorstvo-zdravljenje v zdrav. Ustanovi,usposabljanje za poklic….

• Sodni opomin ( se sme izreči za lažja KD ,storjena v olajševalnih okoliščinah )



• VARNOSTNI UKREPI

• Prepoved opravljanja poklica (če je nevarno,da bi storilec še naprej opravljal tak 
poklic)

• Odvzem vozniškega dovoljenja ( sodišče izreče storilcu KD- povzročitelju prometne 
nesreče)

• Odvzem predmetov (odvzamejo se predmeti,ki so bili  uporabljeni, namenjeni, 
nastali s KD).

• Odvzem premoženjske koristi(odvzame se premoženjska korist, ki je bila pridobljena 
s KD)



• VZGOJNI UKREPI (izrekajo se mladoletnim osebam)

• Ukor

• Navodila in prepovedi

• Nadzorstvo organa socialnega skrbstva

• Oddaja v vzgojni zavod



• SANKCIJE ZA CIVILNE DELIKTE

• So posledice civilnih deliktov, kršitev pogodbenih obveznosti ( nastane premoženjska 

ali nepremoženjska škoda)

• Namen ( vzpostaviti prvotno stanje, če to ni mogoče plačati denarno odškodnino, 

zadoščenje kot npr. Opravičilo, javna objava…)



HVALA ZA POZORNOST


