Višješolski študijski program: POLICIST
Predmet: KAZENSKO PROCESNO PRAVO

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA:
KAZENSKO PROCESNO PRAVO (KPP)
2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA:
Splošni cilji predmeta so:
–

kazensko procesno pravo razumeti kot družbeni inštrument za obravnavanje kaznivih
dejanj in zagotavljanje varstva človekovih pravic,
– razumeti dejstvo o doslednem spoštovanju načela zakonitosti in dostojanstva vseh
udeležencev kazenskega postopka,
– spoznati splošne pojme ter pravne institute kazenskega procesnega prava,
– razumeti način kako subjekti kazenskega prava smejo posegati v razmerje ljudi ob obstoju
razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje,
– pridobiti pravno znanje potrebno za formalno dokumentiranje procesnih postopkov na
področju obravnavanja kaznivih dejanj,
– razumeti, da moderno evropsko kazensko pravo temelji na načelu zakonitosti, ki ga ustave
in mednarodni dokumenti opredeljujejo kot eno temeljnih človekovih pravic zaradi česar
študij predmeta razširja znanje o vsebini temeljnih človekovih pravic, svoboščin ter o
zagotavljanju pravnega varstva zanje.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE PREDMETA
V predmetu kazensko procesnega prava si študenti poleg splošnih ciljev pridobijo še
naslednje specifične kompetence:
– poznavanje temeljnih virov kazenskega procesnega prava,
– poznavanje vrste kazenskih postopkov, stadije rednega kazenskega postopka, ločevanje
predkazenskega postopka od rednega kazenskega postopka,
– poznavanje vloge državnih organov pri odkrivanju, pregonu in sojenju storilcev kaznivih
dejanj,
– izvajanje pooblastil v predkazenskem postopku in v rednem kazenskem postopku,
– razlikovanje med izpeljavo postopka s storilcem kaznivega dejanja in izpeljave postopka
po prekrškovnem pravu s storilci prekrška,
– razumevanje pomembnosti poznavanja kazenskega procesnega prava pri izdelavi
kazenske ovadbe.

4. OPERATIVNI CILJI
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INFORMATIVNI CILJI

Študent:
– pozna materialne, formalne in druge
–
–

vire kazenskega procesnega prava,
razume splošni pojem kazenskega
procesnega prava ter njegovo osnovno vlogo
v pravnem redu,
pozna vrste kazenskih postopkov.

Zakon o kazenskem postopku
– pozna in razume temeljna načela zakona o
–
–
–
–
–
–
–
–

kazenskem postopku,
razume določbe zakona o kazenskem
postopku, ki se nanašajo na krajevno,
časovno in osebno veljavnosti,
pozna subjekte kazenskega postopka in
razlikuje njihovo vlogo v postopku,
pozna zgradbo oz. stadije rednega
kazenskega postopka,
razume in razlikuje predkazenski postopek
in redni kazenski postopek,
razume in pozna pomen policijskih
pooblastila v predkazenskem postopku, ki
jih obravnava zakon o kazenskem postopku,
pozna fazo preiskave in druge faze v rednem
kazenskem postopku,
razume vlogo pravnih sredstev,
pozna posebnosti kazenskega postopka proti
mladoletnikom.

FORMATIVNI CILJI

Študent
– pravilno uporabi zakon o kazenskem
postopku

–

upošteva vlogo rednega kazenskega
postopka,

–

upošteva temeljna načela kazenskega prava
pri obravnavi kaznivih dejanj in storilcev

–

ugotovi veljavnost zakona o kazenskem
postopku, v primerih, ko je izključena
osebna veljavnost,
razlikuje vlogo posameznih subjektov v
kazenskem postopku, predvsem vlogo
policije in državnega tožilca,
upošteva dejstvo, da je predkazenski
postopek ločen od rednega kazenskega
postopka,
izvaja določena pooblastila pri obravnavi
konkretnega kaznivega dejanja,

–
–
–

–

uveljavlja posebnosti kazenskega postopka
proti mladoletnikom,

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 36 (20 ur predavanj, 16 ur laboratorijskih vaj)
Število ur samostojnega dela študenta: 54 (34 ur študij literature in gradiv, 20 ur reševanje vaj)

