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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
CIVILNO MEDICINSKO PRAVO

Študijski program in stopnja
Study programme and level
Prvostopenjski UN študij program
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Študijska smer
Study field

Letnik
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Semester
Semester
Tretji, peti,
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Izbirni strokovni predmet

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
45

Seminar
Seminar

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija
15

prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

Predavanja / Lectures: Slovenski
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih
obveznosti:
Za vključitev v delo in za opravljanje študijskih
obveznosti mora študent uspešno opraviti vse študijske
obveznosti prvega in drugega semestra.

Prerequisits:

Vsebina:
1. Uvod
1. 1. Medicina in pravo
1. 2. Etični vidik razmerja pacient – zdravnik
1. 3. Razvoj medicinskega prava
1. 4. Pojem in predmet civilnega medicinskega prava
2. Pravni viri
2. 1. Domači pravni viri
2. 1. 1. Ustava RS
2. 1. 2. Zakonodaja RS
2. 1. 3. Pravo EU
2. 2. Mednarodno pravo
2. 2. 1. Dokumenti Sveta Evrope
2. 2. 2. Dokumenti OZN (WHO)
2. 3. Dokumenti Svetovnega zdravniškega združenja
(WMA)
3. Pravice pacientov
3. 1. Pojem, delitev

Content (Syllabus outline):

Samost. delo
Individ. work
60

ECTS
4

3. 2. Pravno varstvo
3. 3. Primerjalnopravni prikaz
4. Privolitev v zdravljenje
4. 1. Temeljno
4. 2. Zgodovinski razvoj
4. 3. Doktrina svobodne privolitve po predhodni
seznanitvi
4. 3. 1. Pojasnilna dolžnost zdravnika
4. 3. 2. Obseg pojasnilne dolžnosti
4. 3. 3. Terapevtski privilegij
5. Obligacijskopravni vidik razmerja med pacientom in
zdravnikom
5. 1. Temeljno
5. 2. Zgodovinski razvoj
5. 3. Pogodba
5. 3. 1. Poslovna odškodninska odgovornost
5. 4. Civilni delikt
5. 5. Razmerje med pogodbenim in deliktnim temeljem
5. 6. Zdravniška napaka
5. 7. Odgovornost zdravstvene ustanove
6. Reproduktivna medicina
6. 1. Zdravljenje neplodnosti in postopki oploditve z
biomedicinsko pomočjo
6. 2. Abortus
6. 3. Preprečevanje zanositve
6. 4. Prenatalna oziroma predimplantacijska diagnostika
6. 5. Kloniranje
7. Presaditve organov
8. Bio-medicinske raziskave na ljudeh
8. 1. Raziskave matičnih celic
8. 2. Terapevtsko kloniranje
9. Evtanazija
Temeljni literatura in viri / Readings:
1. ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija. Civilno medicinsko pravo : izbrane teme. 1. natis. Ljubljana: Uradni list
Republike Slovenije, 2018. 183 str.;
2. Veljavna zakonodaja s področja, ki se objavi za vsako študijsko leto (dostopna na spletu: www.dz-rs.si).
Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je ponuditi študentom temeljna znanja o
načinih pravnega, zlasti civilnopravnega, urejanja
problemov in izzivov, pred katere je postavljena
sodobna medicinska oziroma biomedicinska znanost in
stroka, s tem pa nemalokrat tudi družba kot celota.
Slušatelji bodo pridobili posebna znanja s področij
medicinske etike, prava osebnostnih pravic ter temeljnih
človekovih pravic in svoboščin, kot tudi civilnega prava
(pogodbenega, odškodninskega) kot takšnega.
Navedeno bo prispevalo k izoblikovanju slušateljevih
posebnih sposobnosti in veščin razumevanja in
presojanja konkretnih medicinsko-pravnih primerov v
praksi.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
Po uspešno opravljenih obveznostih bo študent poznal
temeljni ustroj pravnih institutov, poglavitne (domače in
mednarodne) pravne vire, teorijo in sodno prakso z
obravnavanega področja.
Na podlagi osvojenega znanja se bo študent brez težav
orientiral na zadevnem pravnem področju tudi v
prihodnje, v svoji bodoči strokovni praksi in sicer ne
glede na to, da je napredek teorije in prakse na tem
področju izredno hiter. Študent bo sposoben
samostojne in argumentirane analize in interpretacije
različnih pravnih virov: zakonodaje, sodne prakse in
raznovrstnih teoretičnih dognanj.

Knowledge and understanding:

Znanje, ki ga bodo študenti pridobili bo široko uporabno:
poleg izrazitega pomena za pravosodno prakso, bo
znanje dobrodošlo tudi v vseh drugih primerih, kjer v
življenju prihaja do stika med medicino in pravom.
Primeroma lahko navedemo delo v upravi, odvetništvu
in notariatu, zavarovalnem sektorju, pravnih službah
različnih pravnih subjektov, bolnišnicah, zdravstvenih
domovih, profesionalnih organizacijah in združenjih ipd..
Študent bo znal svoje globlje razumevanje problematike
s področja medicinskega prava ustno in pisno ustrezno
izražati. To se bo izkazovalo v sposobnosti ustrezne
komunikacije z ne-pravniki, zlasti s strokovnjaki s
področja medicine in biomedicine ter uporabniki
medicinskih storitev (pacienti), pa tudi v sposobnosti
tehtnega in premišljenega odločanja v konkretnih
primerih.
Slušatelji bodo usmerjani k samostojnem delu in iskanju
ustrezne domače in tuje literature ter ostalih pravnih
virov s področja (tako v klasičnih oblikah, kot na spletu).
Vodilo pri izbiri tematike bo, v okviru predvidenih
vsebin, predvsem študentova lastna iniciativa. Rezultate
samostojnega dela bodo študenti javno predstavili - v
obliki kratkih prispevkov oziroma seminarskih nalog – pri
predmetu. Slušatelji bodo vzpodbujani h kritičnemu
mišljenju in presojanju s strani predavatelja podanih
vsebin, o perečih in odprtih problemih bo vzpodbujana
intenzivna in z argumenti podprta debata. Vse
pridobljene spretnosti bodo slušatelji s pridom
uporabljali tudi pri ostalih predmetih, še posebej s
področja civilnega prava, prava človekovih pravic idr.

Metode poučevanja in učenja:
- predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih znanj s
področja);
- seminarsko delo (analiza sodne prakse in analiza
ostalih, pomembnejših primerov iz medicinska prakse,
analiza in interpretacija zakonskih in nekaterih
podzakonskih določb);
- druge oblike (sodelovanje študentov: priprava pisnih in
ustnih prispevkov in njihova predstavitev ostalim

Learning and teaching methods:

študentom, konzultacije s študenti, tudi v povezavi s
tovrstnim študentskim delom).

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

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

Reference nosilca / Lecturer's references:
ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija. Civilno medicinsko pravo : izbrane teme. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike
Slovenije, 2018. 183 str.;
ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija. Civilno medicinsko pravo s poudarkom na vprašanjih, ki zadevajo zaključek življenja. V:
TRATNIK-VOLASKO, Marjeta (ur.). Razmišljanja o vprašanjih ob iztekanju življenja, (Knjižna zbirka Zbornik referatov in
razprav, 2018, št. 1). Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije. 2018, str. 29-42.
ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija. Medical law in Slovenia. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, Law & Business [i. e.]
Kluwer Law International, cop. 2015. 200 str.,

