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

Четврта/втори

8.

Наставник

Проф. д-р Никола Тупанчески, редовен
професор

9.

Предуслови за запишување на предметот

10.

ЕКОНОМСКО КАЗНЕНО ПРАВО

7.

Број на ЕКТС
кредити
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Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на сознанија и аналитички способности за состојбите во економскиот живот на
Република Македонија и криминалот кој се јавува во оваа сфера; Стекнување сознанија и
вештини за т.н. добро деловно работење, наспроти можните злоупотреби; Стекнување на
спосоности за подготовка на соодветна регулатива од областа на економското (казнено) право;
Стекнување на соодветни вештини и умеења со цел детектирање на сè позачестените финансиски
измами, злоупотреби и други неправилности во областа на економското работење;
Запознавање на состојбата и легислативата во останатите држави, преземање на извесни решенија
кои се чинат погодни за таа цел, и изнаогање механизми за нивна имплементација.

11.

Содржина на предметната програма:
Економскиот криминал денес станува предмет на нова специјална гранка - економско казнено
право. Предметот на оваа расправа е плод на најновите тенденции за атомизација на казненото
право, што во основа се позитивни и прифатливи, во мера во која придонесуваат за развивање на
автономни потсистеми концентрирани врз заштитата на определен круг на сродни правни добра.
“Неконвенционалниот” криминал се смета за основен проблем на современата држава, затоа
што е најчесто “втопен” во комплексни економски и политички активности.
Науката на економското казнено право се состои од општ и од посебен дел.
- Општиот дел се занимава со изучување на неговиот поим и предмет, изворите, методите,
развојот и односот на економското казнено право со другите науки. Неограничен интерес,
во рамки на општиот дел, поттикнуваат прашањата за поимот и субјектите на економските
казнени дела (казнена одговорност на правните лица) Учењето за економското казнено
право во фокусот на својот научен интерес ги вградува и етилошките и феноменолошки
обележја на споменатиот облик на криминал, како и поврзаноста со останатите облици на
криминалитет (така, организираниот криминал, криминалот на белите јаки,
професионалниот криминалитет, а во поново време и криминалот на корпорациите).
- Посебниот дел на оваа наука, во основа, претставува систематски обликуван репертоар на
економските казнени дела. Во него се статуирани одредени недозволени поведенија кои по
својата природа претставуваат најтежок облик на загрозување на економските односи и на
економскиот систем. Сетот-економски инкримиинации имено, треба совршено да ѝ
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12.

одговара на изменетата слика на економскиот систем, основните принципи врз кои се гради
таквиот систем и неговите составни елементи. Ќе бидат обработени посебно следните теми:
- Коруптивни криивични дела
- Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството
- Компјутерски казнени дела
- Инсолвентни казнени дела, и
- други.
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
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
Никола Тупанчески

Наслов

Издавач

Економско казнено право

Година
Скопје
2015

Дополнителна литература
Р. бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Камбовски Владо,
Тупанчески Никола,

„Казнено право - посебен
дел”, петто, изменето и
дополнето издание

Скопје,
2011

2.

Камбовски Владо

Коментар на Кривичниот
законик на Република
Македонија

Скопје,
2015

3.

Laufer

Corporate Criminal Law in
the US: Concepts, Cases
and Controversies

Chicago,
2010
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