Студиската програма: ВТОР ЦИКЛУС СТРУЧНИ ПРАВНИ СТУДИИ
(ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТРУЧНИ СТУДИИ) ПО КАЗНЕНО ПРАВО
Времетраење на студиската програма: 2 години
ЕКТС кредити: 120

Цели на студиската програма
Студиската програма за втор циклус стручни правни студии (последипломски стручни
студии) по казнено право, има за цел да профилира кадри кои во согласност со концептот
на модерното стручно образование за непосредно поврзување на теоријата и практиката,
се стекнуваат со знаења и вештини за работење во областа на правосудството,
адвокатурата и нотаријатот, полицијата, правдата и внатрешните работи како и во многу
други национални, регионални и меѓународни асоцијации и организации итн. Како една
од најважните цели на оваа студиска програма, се појавува потребата за оспособување на
кандидатите во областа на казненото право, како во поглед на апликативноста, така и во
поглед на неговите истражувачки потенцијали и креативност. Основна цел на студиската
програма е продлабочување, проширување и подигање на нивото на студентските знаења
во рамки на дисциплините вклучени во него. Во рамките на вториот циклус на академски
студии, студентите / постдипломците имаат можност да се запознаат со: основните и
специфичните процеси, односи, институции и актери во казнено - правните односи,
позиционираноста и форматот на казнено - правните субјекти, категоризацијата и
спецификите на современите казнено - правни системи итн. Освен тоа, програмата цели
кон тоа да обезбеди цврсти, критички и систематски сознанија за институциите и
суштествените казнено - правни феномени и појави во Р. Македонија, да обезбеди
основни сознанија за концепциите, основните принципи на казненото право и воопшто за
казнено - правниот систем на Р. Македонија и за начинот на неговото функционирање, да
развие свесна критика на казненото правото во реален, споредбен и историски контекст и
да им претстави на студентите редица различни теоретски достигнувања поврзани со
казненото правото како такво, да развиваат сопствени критички, аналитички,
функционални, споредбени способности и способности за решавање на проблемите кои
можат да се применуваат во различните казнено – правни (материјални и процесни)
рамки, да даде можност за развој на интер – персоналната и професионална комуникација,
значењето на научното истражување и други значајни способности потребни за
вработување во соодветни институции како и нивно активно вклучување во наставно –
научниот и научно – истражувачкиот процес.
Резултати од учењето (специфични дескриптори на квалификации)
знаења и разбирање
покажува стручно знаење и разбирање на воспоставените принципи во полето на
правото, посебно во областа на казненото право.
покажува кохерентно познавање на стручните теми во областа на казненото право,
казненото процесно право, пенологијата, виктимологијата, организираниот
криминал и др.
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примена на знаењето и разбирањето
способност за истражување и тестирање на концептите и теориите во рамки на
казненото право, како и организирање и менаџирање со стручно – истражувачки
проекти од областа на казненото право.
способност за идентификување, формулирање и решaвање на стручни проблеми од
областа на казненото право, а во насока на евалуација на програмата на казненото
право и неговите аспекти.
способност за селектирање на релевантни истражувачки методи и искористување
на резултатите од стручно – истражувачката дејност во областа на казненото право
способност за проценка
способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање на информации
од релевантни податоци за казненото право, најчесто од перспектива на познавање
на неговите мултидисциплинарни и интердисциплинарни компоненти.
способност за евалуација на сопствените стручно – истражувачки перформанси во
областа на казненото право.
способност за комбинирање на теоријата и праксата со цел воведување на нови
стручни стратегии од областа на казненото право.
комуникациски вештини на учење
способност ефикасно да комуницира преку пишувани извештаи и усни
презентации, со стручната и пошироката јавност употребувајќи соодветна
терминологија и стручен јазик.
способност да споделува и дебатира за концепти и идеи од областа на казненото
право, како со стручната, така и со пошироката општествена јавност.
способност за тимска работа и активна соработка внатре во групата, преку
споделување одговорности и задачи
преземање иницијатива за идентификување на потребите за учење и понатамошно
професионално продлабочување, со висок степен на самостојност во одлучувањето.
редовно следење на најновите стручни достигнувања и текови од областа на
казненото право, а преку следење и консултирање на позитивните прописи,
стручни и научни трудови, стручни и научни списанија, посетување на стручни и
научни семинари, конференции итн.
Листа на предмети
Семестар 1
Задолжителни предмети (6 ЕКТС)

Граѓанско процесно право
Цел на предметната програма по граѓанско процесно право е да им овозможи на
студентите да се стекнат со продлабочени знаења за граѓанското процесно право и со
специфични вештини за примена на ова право во практиката. Посебни задачи на оваа
програма се: да ги оспособи студентите самостојно да ги идентификуваат и критички да ги
анализираат основните институти на граѓанското процесно право, да развива вештини за
примена на стекнатите знаења во практиката во врска со водењето на граѓанско судските
постапки. По завршувањето на ова предметна програма студентите ќе можат самостојно
да ги истражуваат институтите на граѓанското процесно право од теориски аспект,
начините на нивно нормативно обликување и конкретизација и примената во практиката;
и ќе бидат оспособени за преземање одделни процесни дејствија, посебно ќе стекнат
знаења за пишување поднесоци
Казнено процесно право
Казненото процесно право е научна дисциплина која ги проучува правните прописи со кои
се уредува начинот на преземање на процесните дејства во казнената постапка и формата
на процесните односи во кои стапуваат субјектите и другите лица при преземањето на
процесните дејствија. Предметот Казнено процесно право претставува збир на правни
норми кои ги уредуваат правните дејствиа на субјектите во кривичната постапка.
Кривичната постапка ги уредува односите меѓу субјектите во кривичната постапка
одредувајќи ги нивните права и должности во сите фази на постапката. Во кривичната
постапка се усогласуваат: процедуралните односи, облиците на постапката и
процедуралните гаранции.
Прекршочно право и постапка
Целта на предметот е студентите да стекнат напредни знаења за прекршочното право како
научна дисциплина, за материјалниот и процедуралниот дел на прекршочното право како
и за законското регулирање на прекршоците според Законот за прекршоци
Изборни предмети (се избираат два предмети од листата) (6 ЕКТС)
Адвокатско право
Цел на предметната програма по адвокатско право е да им овозможи на студентите
да се стекнат со продлабочени знаења за овој дел на правото и со специфични
вештини за примена на ова право во практиката. Посебни задачи на оваа програма
се: да ги оспособи студентите самостојно да ги идентификуваат и критички да ги
анализираат основните поими и институти на адвокатското право, да развива
вештини за примена на стекнатите знаења во практиката во врска со вршењето на
одделните адвокатски работи. По завршувањето на ова предметна програма
студентите ќе можат самостојно да ги истражуваат институтите на адвокатското
право од теориски аспект, начините на нивно нормативно обликување и
конкретизација и примената во практиката; и ќе бидат оспособени за преземање
одделни дејствија од процесот на вршење на одделни адвокатски работи.

Казнена политика на судовите
Подобро разбирање на новите закони и нивна примена. Доближување на основните
карактеристики на компаративните казненоправни системи Улогата и задачата на
компаративното правно истражување, при што конституционализмот и
меѓународните стандарди за човеови права се земени како рамка за националното
казнено процесно право Анализа на концептот на истрагата и спогодувањето со
вина со цел преку компаративна призма да се сфатат основните карактеристики на
новиот концепт во Законот за кривична постапка
Семејно насилство
Студентите ќе се запознаат со историската позадина на семејното насилство со
индивидуалните и социјалните последици од семејно насилство, ќе се запознаат со
различни теоретски перспективи за семејно насилство ќе се запознаат со методите
кои се користат да при изучување на семејно насилство, емпириски ќе се запознаат
со програмите за интервенција при семејно насилство и како тие функционираат
поставени во заедницата ќе се истражи положбата на жените и децата како жртви,
особено погодени од семејното насилство
Семестар 2
Задолжителни предмети (6 ЕКТС)
Малолетничко казнено право
Цели на предметната програма: Малолетничкото казнено право го проучува позитивниот
казненоправен третман на малолетните сторители de lege lata, неговиот развој,
категориите малолетници и санкциите што се применуваат спрема нив. Во рамките на овој
предмет се изучуваат основните системи на малолетничката правда од компаративен
аспект, меѓународните норми и стандарди, особено новите тенденции на пробив на
концептот на ресторативна наместо ретрибутивна правда.
Криминалистика
Криминалистиката е посебна научна дисциплина, егзактна и емпириска, која ги пронаоѓа
и ги усовршува научните методи и средства засновани врз практичното искуство, кои се
најповолни за да се открие и да се разјасни казненото дело, да се открие извршителот и да
се набават сите докази потребни за утврдување на вистината. Таа е наука која систематски
го обработува прашањето како да се применат методите на природните и на техничките
науки и одредени поранешни искуства на органите на казнената постапка при
извршувањето на конкретните задачи и при изнаоѓањето докази за казненото дело и за
извршителот
Правда и внатрешни работи на ЕУ
Целта на овој предмет е стекнувањето на продлабочени знаења за позитивниот правен
поредок на ЕУ и внатрешните работи кои претставуваат вкупност на активности на

државата што имаат за цел остварување ефикасност и ефективност на внатрешниот
институционално-правен поредок. Функциите на правда и внатрешни работи се вклучени
во првиот и во третиот столб на Европската унија. Предмет на проучување се: правниот
систем и унификацијата и европеизацијата на националните правни системи и на
човековите слободи и права во Европа како подрачје на слобода, безбедност и правда,
европските судски институции и другите институции на правдата и внатрешните работи,
европското државјанство, заедничките политики и судската соработка во рамките на
првиот столб на ЕУ, како и судската и полициската соработка во казнената област во
рамките на третиот столб на ЕУ, и европските правни стандарди кои се суштински и
централни прашања на проблематиката со која се занимава оваа дисциплина. Како
посебно прашање на анализа се јавува процесот на европеизација и евроинтеграција на
македонскиот систем на правда и внатрешни работи.
Изборни предмети (се избира еден предмет од листата) (6 ЕКТС)
Трговија со луѓе
Цели на предметната програма се развивање на третманот на трговијата со луѓе со
намера за поголем ангажман на институтциите кои се занимаваат со оваа
проблематика и разбирање на сериозниот обем на овој проблем. Трговијата со луѓе
која најчесто се случува поради сексуално ропство, присилна работа, вадење на
органи и ткива, а во последно време вклучува и сурогатство и отстранување на јајце
клетки; има меѓународни имликации кои се признати од страна на Обединетите
нации во протоколот за спречување, сузбивање и казнување на трговијата со луѓе,
особено жени и деца. Од меѓународните инструменти особена важност има и
меѓународниот договор кој е додаден во UN Convention against Transnational
Organized Crime (CTOC), како еден од трите дополнувања на оваа Конвенција.
Современи облици на криминал
Оваа дисциплина има за цел да ги поттикне студентите на подлабока анализа и
размислување и да развие дебати за време на самата настава и работилници за овие
актуелни проблеми. Да се постане свесен за оспасноста која е наметната од самиот
процес на еволуција на човекот и модерната технологија, како и рано препознавање
и превенција во создавањето на нови облици на криминалот кои се закануваат преку
процесите на глобализација и сајбер комуникацијата.
Семестар 3
Задолжителни предмети (6 ЕКТС)
Методологија на општествени науки
Креира и стимулира истражувачката компетенција кај студентите. Покрај запознавањето
со овие истражувачки позиции, во рамките на курсот ќе се обработат клучните
филозофски прашања кои го засегаат научното познание во општествено –
хуманистичките дисциплини. (проблемот на растот на научното познание; Создава

емпириски знаења за аплицирање на проекти од научно и финансиско значење; Создава
сфаќања за различни типови на научна анализа
Пенологија
Криминологијата, како правна, теоретска и емпириска научна дисциплина, ги проучува
феноменолошките карактеристики (појавните облици на одделни начини на вршење на
казнени дела) и факторите на криминалитетот како масовна општествена појава и
криминалното однесување како поедична појава, со цел негово објаснување и спречување.
Иако определена како самостојна наука, со сопствен предмет и методи, криминологијата е
синтетичка наука во која се интегрираат сите сознанија за криминалниот феномен. Оттука,
таа е интердисциплинарна и мултидисциплинарна наука.
Виктимологија
Постидипломците ќе стекнат научно релевантни сознанија поврзани со жртвата на
кривичното дело, кои се погодни да бидат искористени на практичен план за
обезбедување на ефикасна превентивна политика, откривање на непознат сторител и
адекватно одмерување на казна за сторителот, како и за проблемите што настануваат за
жртвата по извршеното кривично дело и воедно да се оспособат соодветно да постапуваат
со жртвата на кривичното дело.
Изборни предмети (се избираат два предмети од листата) (6 ЕКТС)
Кибернетски криминал
Како основна цел на овој предмет е студентите да ги совладаат основните знаења од
областа на кибернетскиот криминал од аспект на заштита на информатичките и
деловните системи. Студентите треба пред се да ја совлаат технологијата и
заштитата на информатичките и основните системи.
Економско казнено право
Оспособување на постдипломците за работа во сферата на финансиското работење и
корпоративното управување; стекнување на аналитички способности за состојбите
во економскиот живот на Република Македонија; стекнување сознанија и вештини за
т.н. добро деловно работење; стекнување на способности 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 со состојбата и легислативата во останатите држави, преземање на
извесни решенија кои се чинат погодни за таа цел, и изнаоѓање механизми за нивна
имплементација
Криминална психологија
Добивање на научни и стручни знаења за психичките процеси, психичките особини
и за личноста на човекот, како и примена на овие знаења во криминалистичката

обработка. Совладување на основните знаења за психолошките законитости кои
влијаат врз однесувањето на осомничениот, на сведокот и на жртвата, како и
запознавање со карактеристиките и етиологијата на криминалната личност.
Оспособување на постдипломците во оперативната практика да можат брзо да ги
препознаат индикаторите од психолошка природа и успешно да ги применат
стекнатите знаења во конкретни ситуации, при индивидуални и масовни средби со
граѓаните (при масовни собири, граѓански немири и сл.).
Семестар 4
Изборни предмети (се избира еден предмет од листата) (6 ЕКТС)
Политика на сузбивање на криминалитет
Создавање на вкупност на стратегии и мерки за намалување на: ризикот од
случување дела, на потенцијалните штетни ефекти за поединците и општеството во
целина, намалување на стравот од криминал и преку интервенирање во причините.
Оваа дисциплина има за цел да ги поттикне студентите на подлабока анализа и
размислување и да развие дебати за време на самата настава и работилници за овие
актуелни проблеми. Во рамките на оваа дисциплина се разгледуваат прво општите
прашања за дефинирањето на организираниот криминал, етиологијата, неговите
појавни облици - феноменологијата, натаму делата кои претставуваат казнени дела
на организиран криминал и политиките на државите за негово сузбивање.
Организиран криминал
Оваа дисциплина има за цел да ги поттикне студентите на подлабока анализа и
размислување и да развие дебати за време на самата настава и работилници за овие
актуелни проблеми. Во рамките на оваа дисциплина се разгледуваат прво општите
прашања за дефинирањето на организираниот криминал, етиологијата, неговите
појавни облици - феноменологијата, натаму делата кои претставуваат казнени дела
на организиран криминал. Предмет на посебна анализа се и новите техники и
стратегии за борба против организираниот криминал, меѓународната соработка во
оваа област, меѓународните документи и добрите порактики на државите за некои од
конкретните прашања сврзани осо оваа проблематика.
Изборни предмети (6 ЕКТС):
Студентите избираат 1 (еден) предмет од пошироко опшестевно подрачје од
студиските програми на Универзитетите во РМ.

