1.

Наслов на наставниот предмет

МЕЃУНАРОДНО КАЗНЕНО ПРАВО

2.

Код

508042

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

Четврта/први

8.

Наставник

Проф. д-р Никола Тупанчески, редовен
професор

7.

Број на ЕКТС
кредити
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Проф. д-р Гордан Калајџиев, редовен
професор
Доц. д-р Дивна Илиќ Димоски, доцент
9.
10.

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Со изучување на овој предмет студентите ќе се стекант со знаења за меѓународното казнено
право кое има тристрано значење што ги покрива: меѓународните аспекти на националното
казнено право, казнените аспекти на меѓународното право и меѓународното казнено право stricto
sensu. Предметот меѓународно казнено право ги воведува студентите во материја која во
современото општество добива с. поголемо значење особено во периодот од последните
децении на 20 век па с. до денес.

11.

Содржина на предметната програма:
Во рамките на меѓународното казнено право како научна дисциплина се разработуваат следниве
прашања: поим и предмет на меѓународносто казнено право, репресивната власт на државата,
границите на јурисдикцијата на државата, екстрадицијата, азилот, признавањето и извршувањето
на странски казнени пресуди, трансферот на казнената постапка, дефинирање и објаснување на
поимот „мала“ казнено- правна помош, облиците на меѓународна полициска соработка ИНТЕРПОЛ и ЕВРОПОЛ, системот на меѓународни казнени дела, меѓународниот корпус на
човекови права, проблемите на кодификацијата на меѓународното казнено право и, секако,
идеите и создавањето на Меѓународниот казнен суд. Посебно, подетално се изучува правото на
Меѓународниот казнен суд за поранешна Југославија, како и постојаниот Меѓународен казнен
суд. Во рамки на предметот меѓународно казнено право се анализираат пресуди на овие два
суда, потоа соработката на државите, вклучително и на нашата со овие судови.

12.

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.

Методи на учење:

Наставата ќе се одвива преку предавања и
вежби, подготовка на презентации и миниистражувања и слични проекти, посета на
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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

200

14.

Распределба на расположливото време

15 недели (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

75 часа
/
25
/
100

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
1.Камбовски, В. (1998) „Меѓународно казнено право“, Култура, Скопје.
Домашна легислатива, меѓународни документи и интернет страни
1. Закон за соработка меѓу Република Македонија и Меѓународниот кривичен суд за
гонење лица одговорни за сериозни повреди на меѓународносто хуманитарно
право извршени на територијата на поранешна Југославија, Службен весник на
Република Македонија бр.73/2007.
2. Закон за азил и привремена заштита, Службен весник на Република Македонија
бр.49/2003, 66/ 2007 и 142/2008.
3. Билатерални договори.
4. Compendium of UN Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice.

19

5. Статут на Меѓународниот суд.
6. http://www.icc-cpi.int/
7. http://www.icty.org/
8. http://www.ictr.org/
22.2

Дополнителна литература
Kамбовски В. (2003) „Казнено право-посебен дел“, Скопје: Просветно дело АД;
3. Камбовски, В. (2005) „Правда и внатрешни работи на Европската Унија“, Скопје;
4.Bassiouni, M. Cherif, Introduction to International Criminal Law, Transnational
Publishers, 2003.
5. Bassiouni, M.Cherif: International Criminal Law, Volumen I: Crimes, Transnational
Publishers, New York.
6. Josipović, I. – Krapac,D. - Novoselec, P., Stalni Međunarodni kazneni sud, Narodne
novine, Zagreb, 2001.
7. Josipović, Ivo, Haško implementacijsko kazneno pravo, Informator/Hrvatski pravni
centar, Zagreb, 2000., str. 93.-157.).
8. Josipović, Ivo-Miljenić, Orsat: Zaštita svjedoka i žrtava pred Međunarodnim kaznenim
sudom, Hrvatski žrtvoslov, Zbornik radova Prvog hrvatskog žrtvoslovnog kongresa,
Zagreb, 1998, pp.415-429.
9. Zlatarić, Bogdan: Međunarodno krivično pravo, Prvi dio, Informator, Zagreb, 1979.
10. Касезе А., Меѓународно кривично право, 2-ро издание, Просветно дело, Скопје, 2009;
11. Китичаисари К., Меѓународно кривично право, Табернакул, Скопје, 2010;
12. Крајер Р., Фриман Х., Робинсон Д., Вилмсхерст Е., Вовед во меѓународно кривично
право и процедура, Табернакул, Скопје, 2010
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