Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Меѓународно јавно право
2. Код
ФБОН 03
3. Студиска програма
Безбедност
Организатор на студиска
Катедра за општествено-политички и правни науки
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
5.
циклус)
Втора/, III семестар
6. Академска година / семестар
7
8
9

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната
програма (компетенции)

6 (шест)
Проф. д-р Владимир Ортаковски

Содржина на предметната
програма

Дефинирање, настанок и развој на меѓународното
право. Поим и правна природа на меѓународното
право. Однос на меѓународното со внатрешното
право. Извори на меѓународното право. Кодификација
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Статусот на Република Македонија како земјакандидат за членка на ЕУ ја потенцира потребата од
едуцирање на студентите за принципите на
меѓународното јавно право. Целта е студентите да ја
разберат улогата на правото во меѓународната
заедница, a меѓународните правни институции да ги
гледаат не како апстрактни, туку истите да ги следат
развојно. Изложената динамика на меѓународното
право ја илустрира тензијата меѓу традиционалното
право, поврзано со државниот суверенитет, и новото
т.н. “меко” право инспирирано со новите вредности
во меѓународната заедница. Програмата овозможува
запознавање и систематско проучување на прашањата
од теориска и практична природа поврзани со процесот на меѓународно, меѓудржавно и други видови на
решавање на споровите по мирен пат. Аналитичкиот
дел од програмата има за цел кај студентите да развие
вештини на критичко размислување. Деталното
проучување на организацијата, функционирањето и
практиката на Меѓународниот суд на правдата,
овозможува тие да усвојат нови знаења за поважните
случаи на пресуди и советодавни мислења на овој
главен судски орган на ООН.

на меѓународното право. Субјекти на меѓународното
право. Државата како субјект на меѓународното
право. Основните права и должности на државата.
Надлежност на државите во меѓународното право.
Меѓународна одговорност на државата. Човекот како
субјект на меѓународното право. Меѓународна
заштита на човековите права. Регионална заштита на
човековите права. Индивидуална кривична
одговорност во меѓународното право. Положба на
малцинствата во меѓународното право. Области во
меѓународното право. Право на морето. Начини на
стекнување и загуба на државната територија.
Сукцесија на државите. Органи за одржување на
меѓународните односи. Дипломатско конзуларно
право. Меѓународно договорно право. Настанување и
извршување на меѓународните договори. Престанок и
ништовност на меѓународните договори.
Меѓународни организации. Обединети нации.
Европски регионални организации. Мирно решавање
на споровите. Арбитража и судски начин на
решавање на споровите. Меѓународниот суд на
правдата. Решавање на споровите со употреба на сила
од страна на државите. Меѓународно хуманитарно
право. Неутралност.
12
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Методи на учење
Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

15.1
15.2

Други форми на активности
16.

Предавања, активност и интерактивност, вежби,
презентации, работа во групи

16.1

Предавања-теоретска
настава
Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи

Часови:
Часови:
Часови

16.2

Самостојни задачи
Часови

17.

18

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување

Бодови
Бодови
до 50 бода

Бодови
5(пет) (F)

( бодови / оцена)

19.
20.
21

22.

Од 51 до 60 бода
6(шест) (E)
Од 61 до 70 бода
7(седум) (D)
Од 71 до 80 бода
8(осум) (C)
Од 81 до 90 бода
9(девет) (B)
Од 91 до 100 бода
10(десет) (A)
Услов за потпис и полагање на Присуство на ¾ од часовите на предавања и вежби
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
Метод на следење на
Евалуација и самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Фрчкоски Љ. Д.,
Меѓународно јавно
Тупурковски В.,
право
Ортаковски В.
2.
Малколм Н. Шо
Меѓународно право,
VI издание (делови)
3.
Кристина Гре ј
Меѓународно право и
употреба на сила
4.
Љ. Д. Фрчкоски,
Меѓународно јавно
С. Георгиевски,
право
Т. Петрушевска
5.
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Шон Д. Марфи
Принципи на
меѓународното право
2.

Издавач/година
Табернакул, Скопје,
1995
Просветно дело,
Скопје, 2009
Просветно дело,
Скопје, 2009
Магор, Скопје, 2012

Издавач/година
АРС Ламина, 2009

