1.

Наслов на наставниот предмет

МЕДИЦИНСКО КАЗНЕНО ПРАВО

2.

Код

3.

Студиска програма

Правни студии (мастер студии по казнено
право)

4.

Организатор на студиската програма (единица,
односно институт, катедра, оддел)

Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет)

Втор

6.

Академска година/семестар

Петта/трети

8.

Наставник

Проф. д-р Никола Тупанчески, редовен
професор

7.

Број на ЕКТС
кредити
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Проф. д-р Александра Деаноска –
Трендафилова, вонреден професор
9.
10.

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Медицинското казнено право е предмет кој треба да им даде на студентите на студии на
насоката казнено право основни знаења за точките на среќавање на медицината и казненото
право, правните основи за заштита на правата на пациентите, но и нивните обврски во
различните биомедицински процедури од терапевтска природа. Во рамките на овој предмет
ќе се постават и границите на сферата на забранетото и сферата на дозволеното во определени
постапки и ќе им се овозможи на студентите да добијат основни сознанија за улогата на
медицината во процесот на постапување со доказите во кривичната постапка итн.

11.

Содржина на предметната програма:
Медицинското казнено право претставува посебна казненоправна дисциплина и посебна област
во рамките на медицинското право како посебна правна гранка воопшто. Науката на
медицинското казнено право се состои од општ и од посебен дел. Во рамките на општиот дел се
изучува системот на медицинското право, изворите, методите, неговото место во општествениот
и научниот систем, казненоправната заштита на правата на пациентите итн. Посебните прашања,
правните аспекти на различните видови медицински интервенции се предмет на посебниот дел
на оваа наука. Такви се: пружањето медицинска помош, евтаназијата, абортусот, медицинските
вештачења, психијатриската помош, трансплантацијата, лекарските грешки, репродуктивните
технологии, клонирањето, генетските манипулации итн.при што посебен акцент се става на
казнено-правните аспекти.
Детална структура на програмата:
 Основни карактеристики на медицинското казнено право
 Теоретски гледишта за дозволеноста на (био)медицинските интервенции
 Права и обврски на субјектите на медицинските процедури
 Казненоправна одговорност на здравствените работници
 Давање итна медицинска помош
 Казненоправни аспекти на лекарската грешка (со посебен осврт врз казненото дело
несовесно лекување болни)
 Лекарска тајна
 Правна регулатива и казненоправни аспекти на репродуктивните технологии

4






12.

Казненоправни аспекти на фармацевтската дејност
Казненоправни проблеми поврзани со заразните болести (со посебен осврт на
криминализацијата на заразувањето со ХИВ/СИДА)
Медицинските вештачења и нивната улога во казненото право
Посебни медицински и медицински асоцирани процедури и интервенции (евтаназија,
абортус, клонирање, трансплатација на органи и ткива од човечко потекло и др. )
Материјата е поделена во 12 тематски
единици по 3,5 часа. За секоја тема на
студентите однапред ќе им биде посочена
соодветна литература за подготовка на
часот и нивно активно вклучување во
интерактивна настава.

Методи на учење:

Наставата ќе се одвива преку предавања
и вежби, подготовка на презентации и
мини-истражувања и слични проекти,
посета на соодветни институции или посета
на гости предавачи од соодветни
институции зависно од темата на часот,
учество на семинари и сл.
13.

Вкупен расположлив фонд на време

150

14.

Распределба на расположливото време

15 недели (3,5 часа неделно)

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања –
теоретска настава

15.2

Вежби

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

16.

17.

18.

Други форми на активности

52,5 часа
/
17,5
/
80

Начин на оценување
17.1

Тестови/завршен испит

70

17.2

Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)

20

17.3

Активност и учество

10

Критериуми за оценување (бодови / оценка)

до 51 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (А)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Освоени најмалку 40 бода од завршен испит
и освоени најмалку 11 бода од проектна
задача (кумулативно).

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик
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21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

22.

Литература
22.1

Задолжителна литература
Р. бр.
1.

22.2

Евалуација и самоевалуација

Автор
Тупанчески Никола,
Деаноска –
Трендафилова
Александра,
Кипријановска
Драгана,

Наслов
„Медицинско казнено
право“

Издавач
Правен
факултет,
Скопје

Година
2012
година

Дополнителна литература
Р. бр.

Автор

1.

Камбовски B.
Тупанчески Н.

Казнено право – посебен
дел

Правен
факултет,
Скопје

2011

2.

Radišić J

Medicinsko pravo – Drugo
izdanje

Beograd

2008

3.

Наслов

Кривичен законик
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Издавач

Година

1996
година со
сите
измени

