UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
Medicinsko kazensko pravo in sodna medicina
Course title:
Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Drugostopenjski magistrski
program Pravo

Vrsta predmeta / Course type

Letnik
Academic year

Semester
Semester

Prvi

drugi

Izbirni strokovni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
45

Seminar
Seminar

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija
45

Samost. delo
Individ. work
90

prof. dr. Jože Balažic, prof. dr. Damjan Korošec

Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:

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

Prerequisits:

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 zdravniške napake kot kazniva
dejanja
3. Vloga medicinskega izvedenca v kazenskem

ECTS
6

postopku
4. Pojem sodne medicine in njeno mesto v
zdravstvu ter v pravosodju
5. Izkop trupla in zakonska določila
6. Smrt
7. Identifikacija
8. Poškodbe
9. Detomor in splav - zakonska določila
10. Zdravnik in ugovor vesti
11. Najpogostejše zastrupitve in njihov pomen
ter odkrivanje
12. Alkohol in mamila v prometu in splošno
13. Opustitev zdravstvene pomoči in
malomarno zdravljenje ter zdravniška napaka
in izvedenstvo na tem področju
14. Vloga in pomen molekularne genetike v
forenziki
Temeljni literatura in viri / Readings:

Korošec D. Medicinsko kazensko pravo. Ljubljana: GV Založba, 2016.
Korošec D. (ur.) Zakon o pacientovih pravicah – Komentar. Ljubljana: Gospodarski vestnik založba,
2008 (v tisku).
D. Zečević i suradnici: Sudska medicina, Jumena, Zagreb 1986.
D. Zečević, J. Škavić: Osnove sudske medicine za pravnike, Barbat.
J. Milčinski: Sodna medicina, Ljubljana 1956.
Materiali Inštituta za sodno medicino za študente, Zagreb 1996.
Veljavna zakonodaja s področja, ki se objavi za vsako študijsko leto (dostopna na spletu: www.dzrs.si)
Cilji in kompetence:

Skozi optiko kazenskopravnih dobrin, značilnih
za sodobne civilizacije in še posebej dobrin, ki z
razvojem določenih novih biotehnoloških
metod pridobivajo nove kvalitete in
razsežnosti, predmet študentu pomaga
razumeti nekatere posebne instrumente
splošnega dela sodobnega evropskega in tudi
slovenskega kazenskega prava, ki so deloma
nastali izključno kot rezultat prepoznanih
interesnih trenj in konfliktov med dobrinami v
zvezi z medicinsko dejavnostjo, ali pa njihova
uporaba v medicinskih zadevah zahteva
posebne vsebinske prilagoditve (npr.
privolitev, nadomestno privolitev, domnevano
privolitev, skrajno silo, zmote).
Predmet v okviru posebnega dela

Objectives and competences:

medicinskega kazenskega prava obravnava
posebnosti t.i. medicinskih inkriminacij (ki v
slovenski pravosodni, še bolj pa medicinski
praksi povzročajo značilne razlagalne težave),
posebej pa analizira potrebo po novih
interpretacijah in iz njih izvirajočih novih
inkriminacijah.
Posebna odlika predmeta je sonosilstvo
specialistov za kazensko pravo in za sodno
medicino. Z vidika sodne medicine, prilagojene
za pravnike predmet nudi temeljna znanja
ocenjevanja telesnih poškodb, zastrupitev,
razlogov smrti in podobnih okoliščin, ključnih
za presojo obstoja kaznivega dejanja zoper telo
človeka, protipravnosti tega dejanja in krivde
storilca. Nudi tudi temeljni vpogled v
ocenjevanje medicinske napake in v
medicinsko deontologijo. Na ta način predmet
na intenziven način enakovredno združuje
izkušnje pravne in sodno-medicinske oziroma
medicinsko deontološke znanosti ter
teoretična spoznanja dveh ved s spoznanji
njune prakse.
Predvideni študijski rezultati:

Po opravljenih obveznostih bo študent
sposoben izkazati razumevanje
kazenskopravnih dobrin s področja,
prepoznavati in pravno vrednotiti biti
inkriminacij, protipravnost zdravstvene napake
in krivdo zdravstvenega delavca.
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.
Ustno in pisno izražanje o kazenskopravnih
vprašanjih, sposobnost pravniškega sklepanja,
izdelava kazenskopravnih aktov in vodenje
predkazenskih in kazenskih postopkov, prenos
znanja v različne oblike vlog v postopkih
Študenti povezujejo pridobljeno znanje
predvsem z drugimi predmeti s področja

Intended learning outcomes:

kaznovalnega prava, predvsem z materialnim
kazenskim pravom.

Metode poučevanja in učenja:





Learning and teaching methods:

predavanja (posredovanje temeljnih
teoretičnih znanj, analiza konkretnih
medicinskih zadev s sumom na
zdravstveno napako, sodne prakse,
analiza konkretnih zakonskih določb)
druge oblike študija (udeležba na
obdukciji, obisk sodnih obravnav,
individualne konzultacije z nosilcema
predmetov)

Načini ocenjevanja:

Končni dvodelni (kazenskopravnomedicinski) 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.

Delež (v %) /
Weight (in %)

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

Reference nosilca / Lecturer's references:

Sonosilca: prof. dr. Jože Balažic, dr.med. (reference: [1.] Balažic J. Dolžnosti zdravnika v povezavi z
zdravstvenim varstvom v cestnem prometu. Zdravila in prometna varnost. 2007; str. 66-70; [2]
Balažic J. Helsinška deklaracija: osnove biomedicinskega raziskovanja pri ljudeh. Etika v belem.
2007; str. 1-5; [3] Balažic J. Zastrupitve in druge nevarnosti kemičnih snovi, ki se uporabljajo kot
doping. Delo in zdravje (29); 2; str. 27-30) in prof. dr. Damjan Korošec, univ.dipl.prav. (reference:
[1.] Korošec D. Medicinsko kazensko pravo. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004, 379 str. [ISBN
961-231-418-7]; [2.] 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) [ISBN 978-3-8114-5242-8]; [3.] Korošec D.
Biomedicinska strokovna napaka in kazensko pravo. Javna uprava 2006 (42); 2-3, str. 549-572
[ISSN 1318-2277]).

