UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
Mednarodno pravo oboroženih spopadov
Course title:
Študijski program in stopnja
Študijska smer
Study programme and level
Study field
Drugostopenjski UN študij program
Mednarodnopravna
Pravo

Vrsta predmeta / Course type

Letnik
Academic year

Semester
Semester

Prvi

drugi

Izbirni strokovni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
30

Seminar
Seminar

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial
15

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija
45

Samost. delo
Individ. work
90

izr. prof. dr. Vasilka Sancin

Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:

slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Končana I. stopnja.

Prerequisits:

Vsebina:
1. Uvod (pojmi in definicije, cilj in namen ter
osnovna načela)
2. Viri in zgodovinski razvoj
2.1. Pogodbeno pravo
2.2. Običajno pravo
3. Uporabljivost mednarodnega prava oboroženih
spopadov
3.1. Notranji nemiri in napetosti
3.2. Oboroženi spopadi (mednarodni in nemednarodni oboroženi spopadi)
4. Stanje oboroženega spopada
5. Zaščita oz. varstvo pripadnikov oboroženih sil
6. Zaščita oz. varstvo civilistov

Content (Syllabus outline):

ECTS
6

7. Zaščita oz. varstvo kulturnih dobrin
8. Metode in načini bojevanja
8.1. Opredelitev vojaških ciljev
8.2. Bojevanje
8.3. Omejitve pri izvajanju sovražnosti
8.4. Pogajanja in sklepanje sporazumov med
vojskujočimi se strankami
9. Vojaška okupacija
10. Nevtralnost
11. Kibernetski oboroženi napadi
12. Uveljavljanje mednarodnega prava oboroženih
spopadov
Temeljni literatura in viri / Readings:
SANCIN, V., ŠVARC, D., AMBROŽ, M.: Mednarodno pravo oboroženih spopadov, Poveljstvo za doktrino,
razvoj, izobraževanje in usposabljanje, 2009.
SANCIN, V. (ur.): Lokalni zločinci-univerzalni zločini: Odgovornost zaščititi, GV založba, 2010.
SANCIN, V., Odgovornost zaščititi in njeno globalno, regionalno in državno uveljavljanje, v: ZIDAR, A.,
ŠTIGLIC, S., POLAK PETRIČ, A. (ur.): Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu : prispevki ob 80-letnici
dr. Ernesta Petriča, Zbirka Mednarodno pravo, Založba FDV: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike
Slovenije, Ljubljana 2016, str. 373-397.
HENCKAERTS, Jean-Marie. Študija o običajnem mednarodnem humanitarnem pravu: prispevek k
razumevanju in spoštovanju vladavine prava v oboroženem spopadu. [Geneva: International Committee of
the Red Cross (ICRC): = Mednarodni odbor Rdečega križa (MORK), 2008]. 40 str.
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/customary-law-translations_res/$File/SLOirrc_857_Henckaerts.pdf. [prevod: Sancin V.]
Izbor mednarodnih dokumentov, ki se navedejo na predavanjih (dostopni na spletu:
http://www.icrc.org/ihl).
Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi poglobljeno
znanje na področju mednarodnega prava
oboroženih spopadov, kot ene od pravnih podpanog mednarodnega prava. Za nadgradnjo
teoretičnega znanja slušatelji preko analize
konkretnih primerov uporabe pravil v praksi ter
judikature, predvsem Meddržavnega sodišča v
Haagu, pridobijo vpogled v reševanje kompleksnih
in zahtevnih vprašanj.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Po opravljenih obveznostih bo študent
sposoben izkazati poznavanje
mednarodnopravne ureditve oboroženih
spopadov. Študent bo sposoben posamezne
institute ustrezno razlagati ter jih pri
praktičnem delu tudi korektno uporabljati.
Pridobljeno znanje je mogoče neposredno
uporabiti pri delu v različnih državnih organih,
predvsem pa v Ministrstvu za obrambo ter

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Slovenski vojski. Osvojeno znanje se lahko
uporabi tudi pri delu v različnih evropskih in
mednarodnih institucijah.
Ustno in pisno izražanje o pravnih vprašanjih,
sposobnost pravniškega sklepanja, izdelava
enostavnejših pravnih mnenj, uporaba znanja v
konkretnih primerih v praksi.
Študenti s pridobljenim znanjem dopolnjujejo
in nadgrajujejo osvojeno znanje pri obveznih
predmetih mednarodnopravne smeri, še posebej
pri predmetih Izbrana poglavja mednarodnega
prava ter Mednarodno kazensko pravo.

Metode poučevanja in učenja:
predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih
znanj)
vaje (analiza sodne in arbitražne prakse, reševanje
hipotetičnih problemov, obravnava izdelkov
samostojnega dela)
strokovne ekskurzije

Načini ocenjevanja:
Končni ustni 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.

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

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

Reference nosilca / Lecturer's references:
Prof. dr. Vasilka Sancin, univ.dipl.prav
[1.] SANCIN, V., ŠVARC, D., AMBROŽ, M.: Mednarodno pravo oboroženih spopadov, Poveljstvo za doktrino,
razvoj, izobraževanje in usposabljanje, 2009;
[2.] SANCIN, V., Uporaba mednarodnega humanitarnega prava v internacionaliziranih notranjih oboroženih
spopadih. Zbornik znanstvenih razprav, ISSN 1854-3839, 2005, letn. 65, str. 301-320;
[3.] SANCIN, V. (ur.): Lokalni zločinci-univerzalni zločini: Odgovornost zaščititi, GV založba, 2010;
[4.] SANCIN, V., Odgovornost zaščititi in njeno globalno, regionalno in državno uveljavljanje, v: Zidar, A.,
Štiglic, S., Polak Petrič, A. (ur.): Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu : prispevki ob 80-letnici dr.
Ernesta Petriča, Zbirka Mednarodno pravo, Založba FDV: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike
Slovenije, Ljubljana 2016, str. 373-397.

