Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Меѓународно кривично право
2. Код
3. Студиска програма
Криминологија и криминална политика
Организатор на студиска
Катедра за општествено-политички и правни
4. програма (единица, односно
науки
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)

10

Содржина на предметната
програма
11

Проф. д-р Владимир Ортаковски
Во рамките на овој предмет се изучуваат
фундаментите и општите принципи на Меѓународното кривично право како научна дисциплина,
како и елементите на меѓународните злосторства.
Студентите стекнуваат знаења за воените
злосторства, злосторствата против човечноста,
геноцидот, тортурата, агресијата и тероризмот
како меѓународно злосторство. Се изучуваат и
следниве институти: границите на јурисдикцијата
на државата, екстрадицијата, азилот, признавањето и извршувањето на странски казнени пресуди,
трансферот на казнената постапка, казнено
правна помош. Во услови на основање на повеќе
меѓународни и ме шовити судови за воени
злосторства студентите посебно ги проучуваат
судењата во Нирнберг и Токио, на ad hoc
трибуналите, како и создавањето и организацијата
на Меѓународниот кривичен суд. Совладувајќи ја
програмата тие се здобиваат со способноста за
препознавање и критичко елаборирање на битните
елементи кои доведоа до судењата и донесените
пресуди за воените злосторства во поране шна
Југославија, како и на поважните случаи пред
Меѓународниот кривичен суд.
Основи и извори на меѓународното кривично
право. Општи принципи на меѓународното
кривично право. Индивидуална кривична
одговорност во меѓународното право.
Меѓународни кривични судови и трибунали.

Судењата за воени злосторства во Нирнберг и
Токио (1945-1947 година). Судењата за воени
злосторства во ad hoc Трибуналите, посебно за
злосторствата направени на територијата на
поране шна Југославија (ICTY). Римскиот Статут
и Меѓународниот кривичен суд (ICC). Потребата и
моделите на соработка на државите со
меѓународните судови за воени злосторства.
Мешовити судови и други институционализирани
домашни судови и трибунали. Меѓународни
злосторства. Геноцид. Воени злосторства.
Злосторства против човечноста. Агресија.
Тортура. Тероризмот како меѓународно
злосторство. Принципот на домашна
јурисдикција. Кривична јурисдикција. Принципот
на универзалност. Екстратериторијална
јурисдикција. Околности кои доведуваат до
изземање од одговорноста за злосторство.
Оправдување и ослободување.
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Методи на учење
Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

17.

18

15.1
15.2

Други форми на активности
16.

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

16.1
16.2

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

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

Часови:
Часови:
Часови
часови
Бодови
Бодови

до 50 бода
Од 51 до 60 бода
Од 61 до 70 бода
Од 71 до 80 бода
Од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода

Бодови
5(пет) (F)
6(шест) (E)
7(седум) (D)
8(осум) (C)
9(девет) (B)
10(десет) (A)

19.
20.
21

22.

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.
Антонио Касезе
Меѓународно
кривично право,
второ издание
2.
Малколм Н. Шо
Меѓународно право,
VI издание (делови)
3.
Владо Камбовски
Меѓународно казнено
право
4.
5.
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Ѓорѓе Лопичиќ
Меѓународно
кривично право
(Зборник)
2.

Издавач/година
Просветно дело,
Скопје, 2009
Просветно дело,
Скопје, 2009
Просветно дело,
Скопје, 1998

Издавач/година
Службени гласник,
Београд, 2006

