1.

Наслов на наставниот предмет

КОМПАРАТИВНО КАЗНЕНО МАТЕРИЈАЛНО
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

6

Проф. д-р Александра Деаноска –
Трендафилова, вонреден професор
9.
10.

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Компаративното казнено материјално право е предмет кој треба да им даде на студентите на
студиите на насоката казнено право продлабочени знаења за сличностите и разликите во
казнените системи од споредбеноправен аспект. Ваквиот пристап ги расветлува разликите во
дефинирањето и класификацијата на казнените дела и другите казненоправни институти и
претставува сериозна основа за критичко размислување и научно засновани предлози за
реформи на националното казнено законодавство.

11.

Содржина на предметната програма:
Компаративното казнено право ги проучува казнените системи на различните држави, преку
системска анализа на решенијата од казнените закони(ци) во контекстот на постојните
општествени услови, развојните тенденции, новелирањето на казненото законодавство и сл.
Во рамките на компаративното казнено право одделно се изучуваат следните теми:
 состојбата во западните казнени законодавства и тоа на: скандинавските,
англо-саксонските, западноевропските (Германија, Франција, Швајцарија,
Австрија) и др. држави;
 состојбата на другите законодавства (Шпанија, Латино – американските
држави итн.);
 казнените законодавства на поранешните Југословенски републики
(Словенија, Хрватска, Србија);
 казненото законодавство на Албанија, Бугарија, САД, Руската Федерација;
 казненото право на исламските држави
 универзализација, унификација и хармонизација на казненото право
 состојбата со казнените законодавства на земјите во транзиција;
 состојбата на македонското казнено законодавство
 казнено право во Европската Унија
 казнено право на Советот на Европа

12.

Материјата е поделена во 12 тематски
единици по 3,5 часа. За секоја тема на

Методи на учење:

1

студентите однапред ќе им биде посочена
соодветна литература за подготовка на
часот и нивно активно вклучување во
интерактивна настава.
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

52,5 часа

15.2

Вежби
(лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа

/

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

16.

17.

18.

Други форми на активности

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

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација и самоевалуација

22.

Литература
22.1

Задолжителна литература

2

Р. бр.
1.

22.2

Автор
Владо Камбовски,

Наслов

Издавач

Казнено – правната
реформа пред
предизвиците на XXI век,

Година
Скопје
2002

Дополнителна литература
Р. бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Jean Pradel

Droit pénal compare

2.

Kenneth S. Gallant

The Principle of Legality in
International and
Comparative Criminal Law

3.

Erling Johannes
Husaba, Asbjom
Strandbakken

Harmonization of Criminal
Law in Europe

2005

Кривични законици на
државите кои се предмет
на обработка

КЗ со
најновите
измени

3

Paris 1995
Cambridge
University
Press

