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Course title:  

    

Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic 

year 

Semester 
Semester 

Študijski program za 
izpopolnjevanje: Specializacija 

znanj s področja prava 
Modul: Medicinsko pravo 1 1 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezen 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. 

work 
 ECTS 

15 5   20 60  4 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: Prof. dr. Damjan Korošec 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / 
Lectures: 

Slovenski 

Vaje / Tutorial:  

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

 
 

 
Prerequisits: 

Ni posebnih pogojev.    

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

1. Pacientova volja v sodobnem kazenskem 
pravu 
1.1. Privolitev pacienta in splošni pojem 
kaznivega dejanja 
1.2. Pojasnilna dolžnost zdravnika kot 
kazenskopravna dolžnost 
1.3. Privolitvena in zavrnitvena sposobnost 
pacienta 
 
2. Posamezne zdravstvene napake kot kazniva 
dejanja 
2.1. Klasične zdravstvene napake 
2.2. Nova biotehnološka kazniva dejanja 

  

 



Temeljni literatura in viri / Readings:  

Balažic J., U. Brulc, B. Ivanc, D. Korošec (ur.), K. Kralj, B. Novak, N. Pirc Musar, A. Robida.: Zakon o 
pacientovih pravicah (ZPacP) s komentarjem. Ljubljana: GV Založba 2009. 

Dežman Z.: Zakon o pacientovih pravicah in njegov kazenskopravni vidik. V: V. Rijavec (ur.) et al. 
Medicina in pravo - sodobne dileme II. Maribor: Pravna fakulteta: Zdravniško društvo, 2010, str. 
375-388. 

Korošec D.: Kako se izogniti obdolžitvi v represivnem pravnem postopku v zvezi z biomedicinsko 
dejavnostjo?. V: Zelko E. (ur.). Pravice pacientov in zdravnikov v zakonsko opredeljenih postopkih 
(sodišča, prisilne hospitalizacije, nujno zdravljenje, ZPIZ, IZ) : zbornik predavanj, (Družinska 
medicina, ISSN 1581-6605, Supplement, 2015, 13, 6). Ljubljana: Zavod za razvoj družinske 
medicine, 2015, str. 29-36. 

Korošec D.: Kazenska represija v biomedicini. 2. konferenca kazenskega prava in kriminologije, 
Bled 2009 – Zbornik srečanja. Ljubljana: GV Založba, 2009. 

Korošec D.: Kazenskopravni vidiki opustitve in prenehanja zdravljenja. V: Grosek Š. (ur.). Zbornik 
predavanj. Ljubljana: Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, 
Univerzitetni klinični center, 2011, str. 52-57. 

Korošec D.: Medicinsko kazensko pravo. Ljubljana: GV Založba 2016 (v tisku). 

Korošec D.: Napaka in zmota v zdravstveni dejavnosti – kazenskopravni vidiki. V: Odgovornost v 
zdravstvu – spomladanski simpozij z mednarodno udeležbo o pravnih vidikih medicinske in 
farmacevtske stroke (Portorož, 2002), str. 40-47. 

Korošec D.: O kaznovalnopravni odgovornosti za napake pri internem strokovnem nadzoru v 
zdravstvu. Poročilom javnih občil o zadevi Nekrep ob rob. Pravna praksa 2009; 12: str. 6-8. 

Korošec D.: O pravici drugemu ritualno odrezati del spolnega uda : kako v Sloveniji vidimo 
otrokove pravice v primeru versko motiviranega obrezovanja. V: Ambrož M. (ur.), K. Filipčič (ur.), 
A. Završnik (ur.). Zbornik za Alenko Šelih : kazensko pravo, kriminologija, človekove pravice = 
Essays in honour of Alenka Šelih : criminal law, criminology, human rights. 1. natis. Ljubljana: 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti: Pravna fakulteta: Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti, 2013, str. 197-212. 

Korošec D.: Pravice zdravnikov v Sloveniji in Evropi (osebnostnopravni vidik) = Physicians' rights in 
Slovenia and Europe (from the standpoint of the law of personal rights). V: Rijavec, V. (ur.), et al. 
Medicina in pravo : sodobne dileme II. Maribor: Pravna fakulteta: Zdravniško društvo, 2010, str. 
409-419. 

Korošec D.: Telesna celovitost kot kazenskopravna dobrina v zvezi z deli človeškega telesa, izločki 
iz človeškega telesa in predmeti iz človeškega telesa. V: Petrovec D. (ur.), M. Ambrož (ur.). Skoraj 
stoletje profesorja Ljuba Bavcona : parvus liber amicorum. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti, 2014, str. 158-171. 



Korošec D.: Virus HIV in kazensko pravo. Pravnik 1994; 10-12: 450-463. (Citirano: Korošec, Virus 
[...].) 

Korošec D.: Zakon o pacientovih pravicah posebej z vidika kazenskega prava. Pravna praksa 2008; 
10: str. II-VIII. 

Ter veljavna zakonodaja s področja, ki se objavi za vsako študijsko leto (dostopna na spletu: 
www.dz-rs.si). 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je, da kandidat pridobi 
podrobnejša, novejša in bolj poglobljena, 
izpopolnjena in utrjena teoretična in praktična 
znanja s področja kazenskega medicinskega 
prava. Predvidena je poglobitev znanja na 
način, ki kandidata usposobi za samostojno 
delo ter za primerno aplikacijo pridobljenega 
znanja v praksi. Kandidat bo na ta način lahko 
opravljal strokovno kritično in odgovorno delo 
v svojem poklicu. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Pridobljeno znanje je mogoče neposredno 
uporabiti pri reševanju kazenskih zadev s 
področja biomedicine in pri zakonodajnem 
oblikovanju novih institutov splošnega in 
posebnega dela kazenskega prava, posebej 
prilagojenim biomedicinskim zadevam. 
Študent bo sposoben intenzivnega in 
poglobljenega sodelovanja z medicinskim 
izvedencem v kazenskih postopkih. 

 
 
 

 

   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Predavanja (posredovanje teoretičnih znanj in 
praktičnih primerov). 
Seminar (analiza sodne prakse, reševanje 
hipotetičnih problemov, obravnava izdelkov 
samostojnega dela).  
Drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo 
izdelkov za obravnavo na vajah, samostojno 
delo in študij).    

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Končni pisni izpit. 100%  

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  



Korošec, D. Medicinsko kazensko pravo. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004, 379 str.. 

Korošec D. Das neue slowenische Medizinstrafrecht. V: Hoyer A., Henning E.M., Pawlik M., Wolter 
J. (izd.). Festschrift für Friedrich Christian Schroeder zum 70. Geburtstag. Heidelberg: C.F. Müller 
Verlag, 2006 (str. 819-828). 

Korošec D.: O pravici drugemu ritualno odrezati del spolnega uda : kako v Sloveniji vidimo 
otrokove pravice v primeru versko motiviranega obrezovanja. V: Ambrož M. (ur.), K. Filipčič (ur.), 
A. Završnik (ur.). Zbornik za Alenko Šelih : kazensko pravo, kriminologija, človekove pravice = 
Essays in honour of Alenka Šelih : criminal law, criminology, human rights. 1. natis. Ljubljana: 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti: Pravna fakulteta: Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti, 2013, str. 197-212. 

 


