
 

 

Prof. Dr. Dres. h.c. Jože (Joseph) Straus 
Jože (Joseph) Straus rojen v Trstu je dr. pravnih ved, naslovni redni profesor za intelektualno lastnino na 
Pravni fakulteti v Ljubljani, honorarni profesor na Pravni fakulteti Ludwig-Maximilian Univerze v Münchnu, 
zaslužni znanstveni član Max-Planckovega inštituta za pravo intelektualnih dobrin in konkurenčno pravo v 
Münchnu, gostujoči profesor za mednarodno in primerjalno pravo Pravne fakultete George Washington 
University School of Law, častni profesor Univerze v Tongji v Šangaju, Univerze za znanost in tehnologijo 
Huazhong v Wuhanu in Univerze v Xiamenu, vse na Kitajskem, Visiting Fellow na Hoover Institution 
Univerze Stanford. 

Po maturi na gimnaziji v Mariboru, študiju prava in diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, je 
nadaljeval študij prava na  Maximilians-Universität v Münchnu. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je 
od leta 1986 redni profesor za področje prava intelektualne lastnine. Po delu v odvetništvu (1964-1973) je 
bil najprej znanstveni referent, kasneje vodja oddelka in od 2001 do upokojitve 2009 direktor Max 
Planckovega inštituta v Münchnu. Med leti 1989 in 1998 gostujoči profesor na Univerzi Cornell, Ithaca, 
N.Y., 2005 vabljeni gostujoči profesor Pravne fakultete Univerze Toronto, ustanovitelj in prvi 
predsednik upravnega odbora na Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC) (2003-2009). 

Leta 1995 je bil izvoljen tudi za dopisnega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

Znanstvenoraziskovalno delo prof. Strausa pokriva celotno področje intelektualne lastnine in 
konkurenčnega prava, vključno raziskave vloge pravic intelektualne lastnine za inovacije in gospodarski 
razvoj na splošno. Straus se je posebej intenzivno ukvarjal z vsemi vprašanji, ki zadevajo interdisciplinarne 
odnose prava in tehnike, še posebej na področju genetskega inženiringa in moderne biotehnologije. 
Strausovi znanstveni prispevki in njegovo svetovalno udejstvovanje na tem področju so vplivali na evropski 
in mednarodni razvoj zakonodaj in judikature. Strausova bibliografija obsega več kot 300 naslovov, med 
njimi vrsto monografij in prispevkov za enciklopedije. Številna dela, izvirno objavljena v nemščini ali 
angleščini, so bila prevedena v druge jezike, med drugim tudi v japonščino in kitajščino. Straus je soizdajatelj 
vodilne in najstarejše nemške strokovne revije na področju intelektualne lastnine (GRUR in GRUR 
Int.) in soizdajatelj petih knjižnih serij Max-Planckovega inštituta. Predavaj je skoraj povsod po svetu, na 
mednarodnih kongresih, simpozijih in univerzah. Straus je tudi sam organiziral številne simpozije in 
konference, med drugim leta 2008 konferenco The Role of Law and Ethics in the Globalized Economy, 
na kateri so razen prednika RS dr. Danila Türka govorili tudi tedanji bavarski premier dr. Gunther Beckstein, 
nekdanji državni podsekretar ZDA prof. Kenneth Dam in drugi visoki predstavniki iz politike, gospodarstva 
in znanosti. Straus je predsedoval komisiji za intelektualno lastnino Human Genome Organization 
(HUGO) (1995-2006), programski komisiji Mednarodnega združenja za varstvo intelektualne lastnine 
(AIPPI) (1997-2006), bil je predsednik Mednarodnega združenja za pouk in raziskave na področju 
intelektualne lastnine (ATRIP) (1993-1995), je podpredsednik Nemškega združenja za varstvo 
intelektualne lastnine (GRUR), predsednik Pravne sekcije Academiae Europae, podpredsednik 
Evropske akademije znanosti in umetnosti (EASA) in predsednik stalne komisije za pravice 
intelektualne lastnine Federacije evropskih akademij znanosti (ALLEA). Od 2006 je častni član 
AIPPI. 

Straus je bil strokovni svetovalec OECD, WIPO, UNCTAD, UNIDO, Svetovne banke, Evropske komisije 
in Evropskega parlamenta, nemške zvezne vlade in nemškega Bundestaga, švicarske vlade ter evropskega 
patentnega urada. Aktivno je sodeloval pri načrtovanju nove slovenske zakonodaje na področju 
intelektualne lastnine in pri integraciji Slovenije v evropski patentni sistem. 

Je nosilec odlikovanja »Katz-Kiley Fellow« Univerze v Hustonu (1999), dobitnik  nagrade za znanost 
(Wissenschaftspreis) Stifterveband fur die deutsche Wissenschaft (2000), podeljena sta mu bila častna 
doktorata prava Univerze v Ljubljani (2001) in Univerze v Kragujevcu (2003), 2005 mu je bil podeljen 
Grosses Verdienstkreuz des Verdienstordens Zvezne republike Nemčije, 2007 IV Venice Award for 
his Commitment fort he Promotion of Intellectual Property Culture ter 2010 red za zasluge Republike 
Slovenje.  
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