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Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.
5.
6.

Организатор на студиската програма (единица,
односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

СУДСКО ПРАВО
ПРАВНИ СТУДИИ, МАСТЕР СТУДИИ ПО
КАЗНЕНО ПРАВО
Правен факулет „Јустинијан Први“ – Скопје,
Институт за казнено право
Втор
Четврта/втори 7.
Број на ЕКТС
8
кредити
Бобан Мисоски, доктор, вонреден професор
Дивна Илиќ Димоски, доктор, доцент

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Со изучување на предметот студентите ќе се стекнат со знаења за домашната правосудна
структура, како и компаративните модели и стандардите за правосудството. ВОедно ќе стекнат
знаења за организацијата на судството, статусот, изборот и надлежностите на судиите, нивната
обука, напредување, специјализација, како и за местото и улогата на останатите правосудни
органи.
Содржина на предметната програма:
Судското право е научна дисциплина која се фокусира на институционалната страна на правдата,
поточно на правосудството. Во рамките на овој предмет се изучува пред сé домашната правосудна
структура, но се претставени и компаративните модели и стандардите за правосудството. Така, се
изучува организацијата на судството, статусот, изборот и надлежностите на судиите, нивната
обука, напредување, специјализација, потоа улогата на јавното обвинителство во правосудниот
систем, неговата поставеност во системот, изборот и именувањето, обуката, надлежностите итн.
Иако централна точка и основен предмет на проучување е судството, овој предмет ги проучува и
т.н. правосудни органи, служби и функции во најширока смисла, па се изучуваат и определени
аспекти на правосудната администрација, на адвокатурата, нотаријатот, народното и јавното
правобранителство итн.
Методи на учење:
Материјата е поделена во 12 тематски
единици по 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 проектни
задачи за одделните типови на криминалитет
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.
Вкупен расположлив фонд на време
200
Распределба на расположливото време
15 недели (5 часа неделно)
Форми на наставните активности
15.1
Предавања – теоретска
75
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
25
16.2
Самостојни задачи

4

17.

18.

19.

20.
21.
22.

16.3
Домашно учење
100
Начин на оценување
17.1
Тестови/завршен испит
70 бода
17.2
Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)
20 бода
17.3
Активност и учество
10 бода
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)
Услов за потпис и полагање на завршен испит
Освоени најмалку 40 бода од тест и
Освоени најмалку 11 бода од проектна задача
(кумулативно).
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата
Евалуација и самоевалуација
Литература
22.1
Задолжителна литература
1. Судско право, Акад. проф. д-р Владо Камбовски, Скопје, 2010.
2. Решавање на споровите во меѓународното право, Колиер Џон и Воган Лоу,
Просветно дело, АД Скопје, 2009
22.2
Дополнителна литература
1. Судски менаџмент, проф. д-р Љупчо Арнаудовски, 2011 г.
2. Закон за судови
3. Закон за јавно обвинителство
4. Закон за јавно правобранителство
5. Закон за адвокатура
6. Закон за судски совет на РМ
7. Закон за советот на ЈО на РМ
8. Закон за Академија за обука на судии и јавни обвинители
9. Закон за судскиот буџет
10. Закон за судска служба
11. Закон за нотаријатот
12.Судски деловник.
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