
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet: MEDNARODNO KAZENSKO PRAVO
Course title:

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Letnik
Academic year

Semester
Semester

Drugostopenjski magistrski
program Pravo Prvi Prvi

Vrsta predmeta / Course type Obvezni strokovni predmet  modula
Mednarodnopravni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija

Samost. delo
Individ. work ECTS

90 30 120 8

Nosilec predmeta / Lecturer: prof. dr. Damjan Korošec, prof. dr. Mirjam Škrk, doc. dr. Vasilka
Sancin, prof. dr. Matjaž Ambrož

Jeziki /
Languages:

Predavanja / Lectures: slovenski
Vaje / Tutorial:

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

Prerequisits:

Vsebina: Content (Syllabus outline):
1. Splošno o naravi mednarodnega kazenskega
prava
2. Materialnopravni del
2.1. Splošni del mednarodnega kazenskega
prava
2.2. Posebni del mednarodnega kazenskega
prava (genocid, agresija, vojna hudodelstva,
hudodelstva proti človečnosti, mučenje,
suženjstvo in podobne diskriminacije,
terorizem, gospodarsko kazensko pravo)



3. Mednarodno kazensko pravosodje (ad hoc
mednarodna kazenska sodišča, zlasti za
Jugoslavijo, mednarodno kazensko sodišče,
hibridna sodišča)
4. Postopkovnopravni del Postopek pred
mednarodnimi sodišči, mednarodna
kazenskopravna pomoč)

Temeljni literatura in viri / Readings:
Ambrož, M., Bavcon, L., Fišer, Z., Korošec, D., Sancin, V., Selinšek, L., Škrk, M., (Bavcon, L., Škrk,
M., redaktorja), Mednarodno kazensko pravo, Uradni list, Ljubljana 2012 [ISBN 978-961-204-494-
7].
Korošec D., L. Bavcon. Mednarodno kazensko pravo – posebni del (razen vojnih hudodelstev in
hudodelstev zoper človečnost), dejavnosti Sveta Evrope, dejavnosti Evropske unije. Ljubljana:
Pravna fakulteta v Ljubljani, 2003 [ISBN 961-6447-05-X].
Zagorac D. (ur.) Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča in drugi dokumenti z uvodnimi
pojasnili - druga, spremenjena in dopolnjena izdaja, prvi zvezek. Ljubljana: Amnesty International
Slovenije, 2003 [ISBN 961-90760-4-4 (zv. 1)].
Korošec D., D. Zagorac, M. Ambrož. Mednarodno kazensko pravo - praktikum. Ljubljana: Uradni
list RS, 2006 [ISBN 961-204-357-4].
Cassese's International Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2013.Veljavna zakonodaja s
področja, ki se objavi za vsako študijsko leto (dostopna na spletu: www.dz-rs.si)

Cilji in kompetence: Objectives and competences:
Če je pred skoraj desetletjem še kazalo, da
vključevanje Slovenije v mednarodne
integracije in razvoj mednarodnega
kazenskega prava v svetu upravičujeta
intenzivno vključevanje teh vsebin v temeljne
kazenskopravne predmete (materialno in
procesno kazensko pravo) in je samostojni
(izbirni) predmet mednarodno kazensko pravo
zgolj faza v tem kurikularnem razvoju, pa so
kasnejši dogodki ob sprejemanju statutov ad
hoc mednarodnih kazenskih sodišč za
nekdanjo Jugoslavijo in za Ruando, zlasti pa
judikaturi teh dveh sodišč in vsebina
kasnejšega Rimskega statuta stalnega
mednarodnega kazenskega sodišča in bogata
teorija, ki je nastala na področju
mednarodnega kazenskega prava v zadnjem
desetletju pokazali, da se dogmatika ne le
posebnega ampak zlasti tudi splošnega dela
materialnega kazenskega prava (npr. glede
udeležb, ravnanja na ukaz, razlogov



izključevanja protipravnosti nasploh ipd.)
počasi, a vztrajno oddaljuje od temeljnih načel
in institutov na eni strani tako materialnega
kazenskega prava, kot tudi mednarodnega
javnega prava na drugi strani in da nastaja
nova panoga prava, ki zahteva samostojno
znanstveno obravnavo.

Predvideni študijski rezultati: Intended learning outcomes:
Po opravljenih obveznostih bo študent
sposoben izkazati razumevanje
kazenskopravnih dobrin s področja,
prepoznavati in pravno vrednotiti biti
inkriminacij, protipravnost in krivdo za
mednarodno kaznivo dejanje.
Pridobljeno znanje je mogoče neposredno
uporabiti pri reševanju mednarodnih kazenskih
zadev in pri zakonodajnem oblikovanju novih
institutov splošnega in posebnega dela
kazenskega prava, posebej prilagojenim
mednarodno-kazenskopravnim zadevam,
vključno s prenosom in integracijo
mednarodnih pravnih dokumentov v slovensko
kazensko zakonodajo.
Študenti razvijajo sposobnosti argumentirane
kritične presoje pravne ureditve
mednarodnega kazenskega prava in delovanja
mednarodnih institucij ter vrednotenja
morebitnega razkoraka med predpisanimi
rešitvami in njihovim izvajanjem.
Študenti povezujejo pridobljene znanje
predvsem z drugimi predmeti s področja
kaznovalnega prava, predvsem z materialnim
kazenskim pravom.

Metode poučevanja in učenja: Learning and teaching methods:
 predavanja (posredovanje temeljnih

teoretičnih znanj, analiza mednarodne
sodne prakse, analiza konkretnih
zakonskih določb)

 druge oblike študija (individualne
konzultacije)



Načini ocenjevanja:
Delež (v %) /
Weight (in %) Assessment:

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.

Type (examination, oral, coursework,
project):

Reference nosilca / Lecturer's references:
Sonosilci: prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav. (reference: [1.] Korošec D., L. Bavcon.
Mednarodno kazensko pravo – posebni del (razen vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper
človečnost), dejavnosti Sveta Evrope, dejavnosti Evropske unije. Ljubljana: Pravna fakulteta v
Ljubljani, 2003 [ISBN 961-6447-05-X].; [2.] Korošec D. Grundlagen der Strafverfolgung
völkerrechtlicher Verbrechen in Slowenien. V: Eser A., Sieber U., Kreicker H. (ur.) Nationale
Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen. Teilband 3. Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts
für ausländisches und internationales Strafrecht – Band S 95.3. Berlin: Duncker & Humblot Verlag,
2004 (str. 329-413) [ISBN 3-428-11774-3]; [3.] Korošec D. Genocid in sodobno kazensko pravo.
Pravnik 2006; 5-6; str. 192-221 [ISSN 0032-6976]);prof. dr. Mirjam Škrk, univ. dipl. prav
(reference: [1.] Škrk M. Establishment of the International Criminal Court and its prospects for the
future, Law in transition - transition in law / Andrej Novak memorial colloquies Ljubljana 1998 in
1999, Ljubljana : Pravna fakulteta, 2003 (Littera Scripta Manet. Zbirka Littera ; 3), str. 125-155
[ISBN 961-6447-06-8]; [2.] Škrk M. Stalnemu mednarodnemu kazenskemu sodišču naproti? :
predstavitev osnutka Statuta mednarodnega kazenskega sodišča komisije za mednarodno pravo
ZN, Pravnik, Letn. 50, št. 6/8 (1995), str. 325-345 [ISSN 0032-6976]; [3.] Škrk M. Ustanovitev
mednarodnega kazenskega sodišča in njegovi obeti za prihodnost, Pravnik, Letn. 55, št. 9/10
(2000), str. 637-662 [ISSN 0032-6976]); izr. prof. dr. Matjaž Ambrož (reference: 1. Ambrož,
Matjaž. A need for differentiation between justification and excuse in international criminal law.
V: KRUESSMANN, Thomas (ur.). ICTY : towards a fair trial?, (Recht). Wien; Graz: NWV - Neuer
Wissenschaftlicher Verlag; Antwerpen: Intersentia, 2008, str. 65-76. 2. Ambrož, Matjaž, Bavcon,
Ljubo, Fišer, Zvonko, Korošec, Damjan, Sancin, Vasilka, Selinšek, Liljana, Škrk, Mirjam, Bavcon,
Ljubo (urednik), Škrk, Mirjam (urednik). Mednarodno kazensko pravo. 1. natis. Ljubljana: Uradni
list Republike Slovenije, 2012. 542 str. 3. Sancin, Vasilka, Švarc, Dominika, Ambrož, Matjaž.
Mednarodno pravo oboroženih spopadov. Ljubljana: Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje
in usposabljanje, 2009. 481 str; doc. dr. Vasilka Sancin (reference:  1. Sancin, V. (ur.): Lokalni
zločinci-univerzalni zločini: Odgovornost zaščititi, GV založba, 2010. 2. Ambrož, Matjaž, Bavcon,
Ljubo, Fišer, Zvonko, Korošec, Damjan, Sancin, Vasilka, Selinšek, Liljana, Škrk, Mirjam, Bavcon,
Ljubo (urednik), Škrk, Mirjam (urednik). Mednarodno kazensko pravo. 1. natis. Ljubljana: Uradni
list Republike Slovenije, 2012. 542 str. 3. Sancin, Vasilka, Švarc, Dominika, Ambrož, Matjaž.
Mednarodno pravo oboroženih spopadov. Ljubljana: Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje
in usposabljanje, 2009. 481 str


