1.

Наслов на наставниот предмет

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 Александра Деаноска –
Трендафилова, вонреден професор на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ –
Скопје

9.

Предуслови за запишување на предметот

/

10.

БИОЕТИКАТА И КАЗНЕНОТО ПРАВО

7.

Број на
ЕКТС
кредити
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Цели на предметната програма (компетенции):
Оваа дисциплина има за цел да ги поттикне студентите на подлабока анализа и размислување
за морално-филозофските основи на новите медицински инкриминации и да развие дебати за
време на самата настава и работилници за овие актуелни проблеми.

11.

12.

Содржина на предметната програма:
Биоетиката и казненото право претставува дисциплина која ги детектира биоетичките основи во
инкриминациите во казненото право кое се определува како етички минимум, при што во секоја
казненоправна забрана се крие општествената оценка за тоа дека дејствието кое е опфатено во
нормата е лошо лошо по својата природа, штетно и, следствено, недопуштено.
Оттука, во рамките на оваа дисциплина се разгледуваат прво општите прашања за
дефинирањето на биоетиката и нејзиниот предмет, но и нејзиното влијание во сферата на
казненото право. Имено, новите инкриминации во биомедицинската сфера во голема мера
зависат од оценката на етичките комитети околу допуштеноста на новите револуционерни
техники на лекување и евентуалното разграничување на дозволената од забранетата зона, како
и дополнителните услови за заштита на правата на пациентите во случаите кои се комплексни и
не, до крај јасни, околу медицинската и терапевтската основа за допуштеност.
Посебен осврт ќе биде направен на прашањата за:
 Евтаназија
 Евгеника и репрогенетика
 Сурогат – мајчинство
 Задолжителна вакцинација – да или не?
 Ектогенеза
 Други медицински биоетички спорни процедури.
Материјата е поделена во 12 тематски
Методи на учење:
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.
Наставата ќе се одвива преку предавања
и вежби, подготовка на презентации и
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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

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација и самоевалуација

22.

Литература
22.1

Задолжителна литература
Р. бр.

Автор

Наслов

1.

Covic, Ante

Etika и bioetika

2.

Rincic, Iva

3.

Covic, Ante;
Gosic, Nada;
Tomasevic, Luka
Поп–Јорданова, Нада

Europska bioetika: ideje
и institucije
Od nove medicinske
etike do integrativne
bioetike
Медицинска етика

4.
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Издавач
Pergamena
(Zagreb)
Pergamena
(Zagreb)

Година
2004
2011
2009

Култура
(Скопје)

2003

5.

Камбовски, Владо

6.

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

7.

Филозофија на
правото
Медицинско казнено
право

2010

Казнено-правни
аспекти на генетските
манипулации,
докт. Дисертација
(необјавена), Правен
факултет, Скопје

2010

2012

8.
9.
10.
22.2

Дополнителна литература
Р. бр.

Автор

1.

Камбовски, Владо

2.

Камбовски, Владо;
Тупанчески, Никола
Harris, John

3.

Наслов
Казнено право – општ
дел
Казнено право право –
посебен дел
On cloning
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Издавач

Година
2011
2012

Routledge
(New York)

2004

