Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Ресторативна правда
2. Код
3. Студиска програма
Криминологија со криминална политика
Организатор на студиска
4. програма (единица, односно
Факултет за безбедност - Скопје
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
5.
циклус)
4 година/7 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 Оливер Бачановиќ, доц. д-р Весна
Стефановска
нема
Да се оспособат студентите за новиот ресторативен
пристап во одговор на криминалот преку мирно
решавање на кривичните спорови со вклучување на
жртвата и на заедницата во нивното решавање.
Задачи и очекувани резултати:
а) Знаења и разбирања:
Запознавање на студентите со концептот на
ресторативна правда, како нетрадиционален начин на
справување со криминалот и разликување меѓу
ретрибутивна и ресторативна правда и
Разбирање на принципите и целите на ресторативната
правда и прифаќање на ресторативните модели и
практики
б) Вештини: Развивање на студентите вештини и
компетенции за примена на постапката на медијација
меѓу жртва и сторител како нов начин на справување
со криминалот, како и вештини за застапување и
придобивање на улогата на заедницата во решавање
на кривичните дела надвор од казненоправниот
систем
Новите предизвици и перспективи на ресторативната
правда (Ресторативна правда–поим и цели, зошто
ресторативен
одговор
на
криминалот?,
Ресторативните интервенции: казни или алтернативи
на казнувањето?, Форми на ресторативната правда)
Медијацијата меѓу жртва и сторител во казнената
област (Поим и правна природа на медијацијата,
Историски развој на концептот за медијација,
Основни принципи, Казненоправни аспекти на
медијацијата, Медијацијата во Република Македонија
(Вонсудско решавање спорови–краток историјат во

1

социјалистичкото
самуправување,
Развој
на
нормативното регулирање на медијацијата во
процесните закони во Република Македонија,
Mедијацијата во Законот за малолетничка правда,
медијацијата во процесното казнено законодавство,
Систем на медијација во Република Македонија).
Методи на учење
12
13
14

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

16.

17.

Предавања, дебати и дискусии на клучните теми од
материјалот, одржување семинари, индивидуални
презентации и групни истражувања.
150

15.1
15.2

Други форми на активности

16.1
16.2

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

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)

20.
21

30
30

бодови

10
10
до 50 бода
Од 51 до 60 бода
Од 61 до70 бода
Од 71 до 80 бода
Од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода

часови
часови
бодови

80

18

19.

30
часови
60
часови

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

Услов за потпис и полагање на нема
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата

македонски
евалуација

Литература

22.1.
22.

Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Стефановска Весна

Наслов
Медијацијата во
казнената област

Издавач/година
Необјавена докторска
дисертација, 2010

2

22.2.

2.

Бачановиќ Оливер

3.

Бачановиќ Оливер

4.

Мегваер, Морган и
Рајнер

Нов модел на
малолетничка правда и
диверзионите мерки и
постапки
Ресторативна правда и
Законот за
малолетничка правда
со посебен осврт врз
медијацијата

Годишник на
полициска академија,
Скопје (2010)

Оксфордски
прирачник за
криминологија

Oxford University
Press,
4-th edition, 2007

5.
6.
Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Гордана Бужаровска Ресторативната правда
од аспект на
меѓународните
документи

2.

Мирчева Стојанка

Корени на
ресторативната правда
во македонското
казнено законодавство

Зборник на трудови
Малолетничка
правда
Ресторативна
правда, Скопје

Издавач/година
Годишник на
Правниот факултет
"Јустинијан Први" Скопје во чест на
проф. д-р Димитар
Поп-Георгиев, том 40
МРКК бр.2/2007

3.

3

