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ПРЕГЛЕД НА БОДОВИTE ЗА ПРЕДМЕТИТЕ

ПРЕДМЕТИ

БРОЈ НА
ЧАСОВИ

БОДОВИ

МОДУЛ 1

396

11,0

1. ГРАЃАНСКО ПРАВО (МАТЕРИЈАЛНО И ПРОЦЕСНО)

270

7,5

2. ТРГОВСКО ПРАВО

54

1,5

3. УСТАВНО ПРАВО

18

0,5

4. УПРАВНО ПРАВО

18

0,5

5. ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАВНО ИСТРАЖУВАЊЕ

36

1,0

МОДУЛ 2

504

14,0

1. КРИВИЧНО ПРАВО (МАТЕРИЈАЛНО И ПРОЦЕСНО)

270

7,5

2. КРИМИНАЛИСТИКА

54

1,5

3. СУДСКА МЕДИЦИНА

36

1,0

4. СУДСКА ПСИХИЈАТРИЈА

36

1,0

5. КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ, УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДМЕТИ И
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА, РЕТОРИКА СО ПРАВНО
АРГУМЕНТИРАЊЕ И ЛИНГВИСТИКА НА ПРАВОТО

54

1,5

6. СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ (ПРАВНА ТЕРМИНОЛОГИЈА)

54

1,5

МОДУЛ 3

180

5,0

1. МЕЃУНАРОДНО ПРАВО СО АКЦЕНТ НА ЕСЧП И ПРАКТИКАТА
НА ЕСЧП

72

2,0

2. ПРАВО НА ЕУ

54

1,5

3. ЕТИКА, ДЕЛОВНА КУЛТУРА И ДЕОНТОЛОГИЈА

36

1,0

4. СУДСКА ПСИХОЛОГИЈА

18

0,5

1080

30

ВКУПНО:
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МОДУЛ 2
КРИВИЧНО ПРАВО
Вкупно 270 часа

136 часа

A. КАЗНЕНО МАТЕРИЈАЛНО
ПРАВО
ТЕОРЕТСКИ ЦЕЛИ:

 Изучување на општите кривично-правни институти низ конкретни случаи од
практиката на сите инстанции на судовите;
 Изучување на најновите измени на легислативата;
 Идентификување на проблемите и дилемите што се јавуваат во практиката;
 Примена на компаративното искуство;
 Изучување одделни класични институти;
 Изучување на новите институти вградени во националната легислатива, со
посочување на меѓународните стандарди и конвенции на СЕ и ОН како и на ЕУ;
ПРАКТИЧНИ ЦЕЛИ:
 Стекнување знаење и вештини за идентификување на институтите што се изучуваат
и соодветна примена на законските одредби;
 Оспособување
за
самостојно
јавнообвинителската функција.

извршување

на

судиската,

односно

НАСТАВНИ СОДРЖИНИ
I. ОПШТ ДЕЛ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

41 час

1. Кривично дело – 4 часа
Теоретски дел – 2 часа
Елементи на кривичното дело;
- Основи за исклучување на противправноста;
- Учество на повеќе лица во извршување кривично дело.
Практичен дел – 2 часа
Вежби со сценарио во врска со темите.
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2. Кривична одговорност – 4 часа
Теоретски дел – 2 часа
Елементи на кривичната одговорност;
- Основи за исклучување на кривичната одговорност;
- Начин на утврдување на пресметливоста.
Практичен дел – 2 часа
 Вежби со сценарио во врска со темите.
3. Системот на казните и алтернативните мерки – 18 часа
Теоретски дел – 9 часа
- Видови казни – затвор, парична казна и новите казни од член 38-б, 38-в и 38-г
од КЗ;
- Правила за одмерување на казната, олеснувачки и отежнувачки околности;
- Закон за одредување на видот и одмерување на висината на казната
- Ублажување и граници на ублажувањето на казната; разграничување меѓу
олеснителни околности и основи за ублажување;
- Ослободување од казна;
- Разграничување меѓу стек (идеален и реален) и продолжено кривично дело;
- Алтернативни мерки;
- Условна осуда и судска опомена;
- Условно прекинување на кривичната постапка, општокорисна работа и куќен
затвор;
- Кривична одговорност на правното лице / и одредбите од ЗКП;
- Конфискација на имот, имотна корист и одземање предмети / одредбите од ЗКП
причина за малиот број на изречени одлуки / Законот за управување со
конфискуван имот / улога на Дирекцијата согласно со законот;
-

Казнената политика во РМ – статистички показатели и улогата на повисоките
судови во воедначување на истата / преиначени одлуки за казната и најчести
причини.

Практичен дел – 9 часа
- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите, дискусии.
4. Закон за правда за децата – 15 часа
Теоретски дел – 7 часа:
- Новиот концепт на Законот;
- Материјално-правни одредби;
- Постапка спрема малолетници;
4

- Сослушување малолетник;
- Сослушување жртва-малолетник;
- Примена на алтернативните мерки и на мерките за безбедност.
Практичен дел – 8 часа:
- Вежби со студии на случаи во врска со темите, дискусии.

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ НА КРИВИЧНИОТ
ЗАКОНИК

95 часа

1. Кривични дела против животот и телото – 9 часа
Теоретски дел – 4 часа
- Убиство, квалификувани видови убиство и привилегираните кривични дела
убиство;
- Тешка телесна повреда / разграничување на облиците;
- Докази за утврдување на фактите / обезбедување траги и докази, увид и
реконструкција;
- Одделните криминалистички вештачења кај овие кривични дела;
- Кривичните дела против животот и телото со квалификаторен елемент на
семејно насилство;
- Улогата на невладиниот сектор во поддршката на жртвите кај семејно
насилство.
Практичен дел – 5 часа
- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите.
2. Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот и
кривични дела против изборите и гласањето – 4 часа
Теоретски дел – 2 часа
- Повреда на авторското право и сродните права / пиратерија – неовластена
употреба на туѓа фирма, туѓ пронајдок или софтвер (овде со оглед дека се
кр. дела в.в со авторските права, тука се сместени, иако некои се од другите
глави);
- Најчестите кривични дела и прекршоци против изборите и гласањето на
последните избори / проблеми во докажувањето / примери од практиката /
најчести санкции;
- Кривични дела на тортура и дискриминација / криминал од омраза со
излагање на меѓународните рамки.
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Практичен дел – 2 часа
- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите.
3. Кривични дела против половата слобода и половиот морал – 8 часа
Теоретски дел – 4 часа
- Силување / видови докази и вештачења;
- Полов напад врз малолетник што не наполнил 14 години; Облици на
извршување на кривично дело;
-

Кривични дела во врска со сексуалната злоупотреба каде што жртви се деца
и малолетници и улогата на Центарот за социјални работи.

Практичен дел – 4 часа
- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите.

4. Кривични дела против бракот, семејството и младината – 4 часа
Теоретски дел – 2 часа
- Осврт на кривичните дела каде што жртва е малолетно лице / посебни мерки
за негова заштита во текот и вон постапката / меѓународни стандарди;
- Улогата на Центарот за социјални работи и соработката со него кај овие
кривични дела и користење на доказите собрани од овој орган.
Практичен дел – 2 часа
- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите.
5. Кривични дела против здравјето на луѓето – 9 часа
Теоретски дел – 4 часа
- Облици на неовластено производство и пуштање во промет на наркотични
дроги, психотропни супстанции и прекурзори;
- Овозможување употреба на наркотични дроги;
- Разлики во алтернативно одредените дејства на кривичните дела;
- Видови вештачења и обезбедување правнорелевантни докази;
- Казнување или лекување на сторителите зависници;
- Пренесување заразна болест;
- Несовесно лекување болни;
- Неукажување медицинска помош.
Практичен дел – 5 часа
- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите.
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6. Кривични дела против животната средина и природата – 2 часа
Теоретски дел – 1 час
- Загадување на животната средина и природата, со посебен осврт на
бланкетните норми / меѓународните документи;
- Разграничување на ова кривично дело од соодветниот прекршок.
Практичен дел – 1 час
- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите.
7. Кривични дела против имотот – 12 часа
Теоретски дел – 6 часа
- Кражба, тешка кражба, разбојништво и разбојничка кражба;
- Разлика меѓу кривичното дело измама и граѓанско-правен однос;
- Кривични дела во врска со стечајот;
- Компјутерски криминал. Компјутерска измама (случаи на бришење на
книговодствената евиденција и на доказите); компјутерски фалсификат
(заради сродност е ставено овде) домашна и меѓународна
легислатива/практика.
Практичен дел – 6 часа
- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите.
8. Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството –
10 часа
Теоретски дел – 5 часа
- Перење пари и други приноси од казниво дело / домашна и меѓународна
легислатива;
- Кривичното дело даночно затајување и неговите разлики од прекршокот;
- Кривични дела во врска со берзата, хартиите од вредност и уделите;
- Криумчарење;
- Царинска измама од чл. 278-а;
- Создавање монополска положба и предизвикување растројство на пазарот;
- Нелојална конкуренција во работи на надворешно-трговскиот промет;
- Видови финансиски експертизи кај овие кривични дела.
Практичен дел – 5 часа
- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите.
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9.

Кривични дела против службената должност – 6 часа

Теоретски дел – 3 часа
- Појавни облици на кривичното дело Злоупотреба на службената положба и
овластување од чл. 353 од КЗ со посебен осврт на јавните набавки/примери
од практиката;
- Несовесно работење во службата;
- Кривичните дела в.в со поткупот;
- Противправно стекнување и прикривање имот / Прикривање на потеклото на
несразмерно стекнат имот.
Практичен дел – 3 часа
- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите.
10.

Кривични дела против правниот сообраќај – 4 часа

Теоретски дел – 2 часа
- Битни обележја на кривичното дело Фалсификување исправа, во врска со
кривичното дело Посебните случаи на фалсификување исправи;
- Разграничувањето на материјалниот од интелектуалниот фалсификат.
Практичен дел – 2 часа
- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите.
11.

Кривични дела против безбедност на јавниот сообраќај – 4 часа

Теоретски дел – 2 часа
 Основни и потешки видови, разлики меѓу одделните случаи;
 Видови вештачења – сообраќајно-техничко, придонес на оштетениот, за
присуство на алкохол, обдукција кај обликот со смртна последица.
Практичен дел – 2 часа
- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите.
12.

Кривични дела против јавниот ред – 6 часа

Теоретски дел – 3 часа
- Битни обележја на кривичното дело Недозволено изработување, држење и
тргување со оружје или распрскувачки материи и определување на
границата меѓу прекршок и ова кривично дело; можните проблеми и грешки
при собирањето на доказите, особено при претресот и увидот;
- Феноменот на тероризмот, меѓународните рамки на тероризмот,
финансирањето на тероризмот, новите облици тероризам, облици тероризам,
меѓународна соработка.
Практичен дел – 3 часа
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- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите
13.

Кривични дела против човечноста и меѓународното право – 6 часа

Теоретски дел – 3 часа:
- Битни обележја на кривичното дело трговија со луѓе од чл. 418-а и
разграничување од кривичното дело посредување во вршење проституција
од чл. 191 од КЗ;
- Битни елементи на кривичното дело криумчарење мигранти од чл. 418-б,
разграничување со кривичното дело недозволено преминување на државната
граница;
- Дејствата на извршување на овие кривични дела со осврт на Конвенцијата на
ОН против транснационален организиран криминал со протоколите; Улогата
на граѓанско општество за поддршка на жртвите и улогата на Транзитниот
центар за сместување на жртвите.
Практичен дел – 3 часа:
- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите.
14. Закон за прекршоци – 7 часа
Теоретски дел – 3 часа:
- Постапка, прекршочни санкции;
- Улогата на прекршочните комисии.
Практичен дел – 4 часа:
- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите.
15. Методите на толкување на Кривичниот законик и потребата од кодификација
- 4 часа

Б. КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО

134 часа

ТЕОРЕТСКИ ЦЕЛИ:
 Запознавање со новиот концепт на ЗКП;
 Осврт на постапките на ЈО и судијата по приемот на иницијалниот акт за
покренување и водење на постапката;
 Стекнување продлабочени знаења за фазата на истрага, главна расправа, доказната
постапка
 Редовни и вонредни правни лекови
 Односот на Јавното обвинителство со полицијата;
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 Разбирање на улогата на јавниот обвинител во претходната постапка –
предистражна и истражна;
 Запознавање со концептот на главната расправа;
 Стекнување неопходни знаења за спогодување.
ПРАКТИЧНИ ЦЕЛИ:
 Оспособување за оценка на валидноста, веродостојноста, доказната вредност на
доказите, особено на контрадикторните докази;
 Развивање на умешноста за успешно раководење и управување со предметот во
сите фази на постапката;
 Оспособување за независно, ефикасно одлучување и пишување на пресудите и
другите процесни акти.
 Оспособување за водење на кривичната постапка и улогата на секој од субјектите;
 Стекнување вештини за изведување докази, директно, вкрстено и дополнително
испитување;
 Стекнување вештини за спогодување.
НАСТАВНИ СОДРЖИНИ
1. Концепт на ЗКП - 4 часа
Теоретски дел: 2 часа
 Улога на Јавниот обвинител, судија на претходна постапка, правосудна полиција и
одбраната - нови односи и систем на овластувања и контрола мегу сите учесници
на постапката
 Должности на полицијата во врска со сторено кривично дело
Практичен дел: 2 часа
-

Практични вежби поврзани со темите – конкретно определени со распоредот на
часови

2.

Субјекти во кривичната постапка - 6 часа

Теоретски дел: 3 часа
-

Јавен обвинител (основни права, должности и надлежност);

-

Правосудна полиција;

-

Оштетен и приватен тужител;

-

Бранител (овластувања во преткривична и кривична постапка, задолжителна и
факултативна одбрана, отповикување на полномошното, однос со другите државни
органи);
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-

Жртва, оштетен, приватен тужител –положба, права и заштита;

-

Права на одбраната и бесплатна правна помош;

Практичен дел: 3 часа
2. Имотно-правни барања - 2 часа
Теоретски дел: 1 час
- Овластени лица за поднесување предлог;
- Видови на вештачење за штета;
Практичен дел: 1 час
3. Доставување писмени и разгледување на списи - 2 часа

4. Заштита на личните податоци – 2 часа

5. Мерки за обезбедување присуство на обвинетиот - 16 часа
Теоретски дел: 8 часа
- Покана;
- Мерки на претпазливост;
- Гаранција;
- Приведување;
- Лишување од слобода;
- Задржување;
- Куќен притвор;
- Притвор (основи за определување, овластени предлагачи за определување,
продолжување и укинување на притворот по подигнат обвинителен акт);
- Притвор (времетраење, укинување, постапка по жалба, притвор во скратена
постапка и обврски на советот за чл.22 ст.6 од ЗКП);
- Јакнење на почитувањето
постапување;

на

човековите

права

при

полициското

- Улогата на Народниот правобранител.
Практичен дел: 8 часа
 Практични вежби поврзани со темите – конкретно определени со распоредот
на часови
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6. Мерки за пронаоѓање и обезбедување на лица и предмети - 6 часа
Теоретски дел: 3 часа
-

Претрес;
Пребарување на компјутерски систем и компјутерски податоци;

-

Привремено обезбедување и одземање на предмети или имот;

-

Компјутерски податоци, електронски докази и одземање на компјутерска опремаи
електронски докази.

Практичен дел: 3 часа


Практични вежби поврзани со темите

7. Доказни средства - 11 часа
Теоретски дел: 5 часа
 Постапка за испитување на обвинетиот;
 Постапка за испитување на сведоци;
 Испитување на посебно ранливи жртви и сведоци;
 Новини во вештачењето;
 Посебни истражни дејствија;
 Обезбедување на компјутерски докази и дигитална форензика;
Практичен дел: 6 часа


Практични вежби поврзани со темите – конкретно определени со распоредот на
часови

8. Истражна постапка – 20 часа
Теоретски дел: 10 часа
 Надлежност за спроведување на истражната постапка;
 Надлежност на судијата за претходна постапка;
 Истражни дејства кои може самостојно да ги преземе јавниот обвинител;
 Истражни дејства на одбраната;
 Испитување на осомничениот;
 Испитување сведок.
Практичен дел: 10 часа


Практични вежби поврзани со темите – конкретно определени со распоредот на
часови.

10. Фаза на обвинување – 8 часа
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Теоретски дел: 4 часа
 Обвинителен акт и приговор на обвинителниот акт;
 Доказно рочиште;
 Тек на рочиштето во случаи на изјава за признание на вината;
 Рочиштето по повод предлог-спогодба, оцена и одлуки по повод спогодбата;
 Упатување на судење.
Практичен дел: 4 часа


Практични вежби поврзани со темите – конкретно определени со распоредот на
часови.

11. Главна расправа – 10 часа
Теоретски дел: 5 часа
 Новите начела на водење на главната расправа;
 Воведни зборови;  Записник за главната расправа и начин на водење;
 Испитување на обвинетиот;
 Директно испрашување, техники и практики;
 Вкрстено испрашување, техники и практики;
 Дополнително испитување;
 Улога на претседателот на советот;
 Исклучок од непосредно изведување на доказите;
 Завршни зборови.
Практичен дел: 5 часа
 Практични вежби поврзани со темите – конкретно определени со распоредот
на часови.
12. Пресуда – 6 часа
Теоретски дел: 3 часа
- Изрекување пресуда, видови пресуди и основи за нивно донесување,
објавување на пресудата, писмена изработка и рокови;
- Идентитет на пресудата и обвинението, можности и граници за менување на
обвинението во пресудата, пречекорување на обвинението, образложение,
потреба од јасност и разбирливост на пресудите, доставување.
Практичен дел: 3 часа
 Практични вежби поврзани со темите – конкретно определени со распоредот
на часови
13

13. Редовни правни лекови – 6 часа
Теоретски дел: 3 часа
- Содржина на жалбата;
- Основи за поднесување жалба;
- Постапка по жалба, граници на испитување на првостепената пресуда и
одлуки на второстепен суд по жалба;
- Жалба на решение;
- Конкретни примери и статистички податоци од повисоките судови за
најчестите повреди кои во одреден период доведуваат до укинување и
преиначување на пресудите.
Практичен дел: 3 часа
- Практични вежби поврзани со темите – конкретно определени со распоредот
на часови
14. Вонредни правни лекови - 4 часа
Теоретски дел: 2 часа
- Право и неправо повторување на кривичната постапка;
- Повторување на постапката во случај на утврдување повреда со пресуда на
ЕСЧП во Стразбур;
- Барање заштита на законитоста;
- Вонредно преиспитување на правосилна пресуда;
Практичен дел: 2 часа
 Практични вежби поврзани со темите – конкретно определени со распоредот
на часови
15.

Спогодување – 8 часа

Теоретски дел: 4 часа
 Постапка за донесување пресуда врз основа на спогодба на јавниот обвинител и
осомничениот.
 Поднесување предлог-спогодбата, услови, должности на јавниот обвинител.
 Елементи на предлог-спогодбата.
 Учество на бранителот на осомничениот во спогодувањето.
 Постапување по предлог-спогодбата.
 Донесување пресуда врз основа на предлог-спогодба.
Практичен дел: 4 часа


Практични вежби поврзани со темите – конкретно определени со распоредот на
часови.
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16. Забрзани постапки – 8 часа
Теоретски дел: 4 часа
- Скратена постапка;
- Постапка за медијација;
- Постапка за издавање казнен налог;
Практичен дел 4 часа
 Практични вежби поврзани со темите – конкретно определени со распоредот
на часови.
17. Посебни постапки – 6 часа
Теоретски дел: 3 часа
- Постапка за изрекување алтернативни мерки;
- Постапка спрема правни лица;
- Постапка
за
примена
на
мерките
за
безбедност,
конфискација
на имот и имотна корист, одземање на предмети и отповикување на условна осуда.
Практичен дел 3 часа
18. Потерница и објава - 2 часа

19. Извршување санкции - 2 часа
Теоретски дел: 1 час
- Условен отпуст;
- Новата улога на судијата за извршување на санкции и на јавниот обвинител
(потреба од активна улога и координација со сите органи инволвирани во
изршувањето);
- Прекин и одлагање на извршувањето;
- Начин на извршување на затвор и парична казна, најчести проблеми и
причини за одлагање и дејствија насочени кон застарување и
одолговлекување на извршувањето на паричната и затворската казна;
- Заштита на правата на осудените лица, меѓународни затворски правила.
Практичен дел: 1 час
 Практични вежби поврзани со темите – конкретно определени со распоредот
на часови
20. Пробација – 4 часа
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КРИМИНАЛИСТИКА
54 часа
ТЕОРЕТСКИ ЦЕЛИ:
-

Запознавање на учесниците со основите на криминалистиката и нејзината
систематизираност во трипартитниот систем: криминалистичка тактика,
криминалистичка методика и криминалистичка техника.

-

Запознавање на учесниците со начините на дознавање за постоење на кривичните
дела.

-

Запознавање на учесниците со основните истражни мерки и дејства, тактиките и
техниките на нивното преземање во откривањето, разјаснувањето, докажувањето и
превенирањето на криминалитетот.

-

Запознавање на учесниците со видовите и начините на организирање на
криминалистичките евиденции.

-

Запознавање на учесниците со принципите на соработка на националните
безбедносни служби и правосудните органи.

-

Запознавање на учесниците со меѓународната криминалистичко полициска
соработка.

-

Запознавање со форензиката како мултидисциплинарна наука која обезбедува
објективни/непристрасни научни докази за потребите на судовите.

-

Запознавање со комплексната на статусот форензичар во улога на вештак во судска
постапка.

-

Запознавање со визиите и стратешките определби на форензичките служби.

ПРАКТИЧНИ ЦЕЛИ:
 Стекнување со основни/фундаментални знаења од областа на техниките кои се
употребуваат во криминалистичките истраги на лице место.
 Овозможување да се добијат и разберат неопходно потребните знаења и
информации од легална, техничка, процедурална и искуствена природа со цел
квалитетно и успешно водење на криминалистичката истрага на лице место.
 Идентификување на: експертизните области, видовите експертизни дејства и
типовите анализи, како и методите и техниките што се применуваат во
форензичките служби.
 Оспособување на кандидатите да ги разберат спецификите на примената на
форензиката во истрагата на лице место и во лабораториски услови.
НАСТАВНИ СОДРЖИНИ
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1.

Основни принципи на криминалистичката тактика – 26 часа

Теоретски дел: 11 часа
-

Системност и законитост во развојот на криминалистиката;

-

Начини на дознавање за постоење кривични дела;

-

Информативен разговор;

-

Индицијален метод за откривање и разјаснување кривични дела;

-

Криминалистички евиденции;

-

Претрес на лице, стан, возило, пронаоѓање и фиксирање докази;

-

Потражна дејност;

-

Тајна опсервација и посебни истражни мерки;

-

Меѓународна полициска соработка.

Практичен дел – 15 часа:
- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите.
2. Основни принципи на криминалистичката техника/форензиката – 28 часа
Теоретски дел: 13 часа
-

Истражување на лице место/увид на лице место;

-

Специфичност на истраги на лице место кај конкретни кривични дела од аспект на
траги и нивното форензичко значење;

-

Начин на обезбедување и фиксирање, како и доказна вредност на трагите;

-

Post mortem истраги со посебен акцент на DVI истрагите;

-

Видови криминалистички вештачења;

-

Одредување на правецот на вештачењето;

-

Примена на најсовремени методи и техники за конкретни експертизни дејства;

-

Микротраги и нивна доказна вредност;

-

Идни стратешки определби на форензичките служби.

Практичен дел – 15 часа:
- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите.
МЕТОДОЛОГИЈА НА РАБОТА
Практичниот дел треба да се реализира во текот на наставата, во онолкав обем колку
што е предвидено за секоја тема. По завршување на наставните часови,
практичниот дел се реализира со посети на соодветни органи и институции во
зависност од темата што се обработува. Конкретната реализација на практичниот
дел како и органите и институциите се определени со распоредот на часови за
2016/2017 година.
Предавањата опфаќаат:
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-

поткрепа на материјалот со примери од практиката;

-

континуирано интерактивно учество на кандидатите преку дискусија.

Практичниот дел особено се базира на:
-

симулации;

-

анализа на случаи од практиката;

-

групни вежби;

-

истражувања и семинарски работи;

-

презентации;

-

други форми на практична работа.

ЛИТЕРАТУРА
 Работни материјали.
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СУДСКА МЕДИЦИНА
36 часа
ТЕОРЕТСКИ ЦЕЛИ:
 Запознавање на учесниците со основите на судската медицина;
 Оспособување на учесниците за избор на вешти лица;
 Утврдување на вредноста на медицинската документација.
ПРАКТИЧНИ ЦЕЛИ:
 Оспособување на кандидатите за идентификување случаи на лекарски грешки и
несовесно лекување;
 Совладување на логиката за вештачење на телесните повреди во однос на нивна
квалификација и динамика на настанување;
 Совладување на логиката за одредување на времето на смртта, причината за смртта
и механизмите на настанување на смртта во контекст на анализа на конкретен
настан;
 Обезбедување материјални докази во предистражната и истражната постапка –
увид на местото на настанот.
НАСТАВНИ СОДРЖИНИ
Теоретски дел: 18 часа
 Индикации за судско-медицинска обдукција, ексхумација, утврдување на causa mortis;
 Присуство на обдукција и анализа на настанот од кривично правен аспект;
 Избор на вешти лица и процена на нивната стручност и квалификација;
 Процена на вредноста и веродостојноста на вештачењата и евалуација на применетите
методи;
 Анализа на вештачења и методологијата и логиката за утврдување на доказите низ
призма на Кривичниот законик и Законот за кривична постапка;
 Соработка со судот при подготовката за сослушување на вештакот;


Разлика меѓу стручни и правни прашања / за кои прашања судот не треба да го
прашува вештакот, ниту да дозволи прашања на странките и бранителите;

 Случаи и основи за определување дополнително вештачење / што се спротивни
вештачења / што е супервештачење и причини за нивното често определување од
страна на судот;
 Значењето и улогата на вештото лице во увидот на местото на настанот. Анализа на
списи и документација оформена на увид;
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Компликации, последици и квалификација на телесни повреди, со анализирање
конкретни предмети;



Лекарска грешка и несовесно лекување, со анализирање конкретни предмети;



Принципи и методи за вештачење на татковство. Анализа на пример

 ДНА-метода – вредноста и ограничувањата.
конкретен предмет;

;

Посета на лабораторија, анализа на

 Нематеријална штета – избор на вешто лице. Анализа на конкретни предмети;
 Експертиза на општата животна способност, на професионалната и општата
работна способност, нагрденост, бол, страв. Анализа на конкретни предмети;
 Вредноста на медицинската документација во вештачењето.
Практичен дел – 18 часа:
- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите.
МЕТОДОЛОГИЈА НА РАБОТА
Практичниот дел треба да се реализира во текот на наставата, во онолкав обем колку
што е предвидено за секоја тема. По завршување на наставните часови,
практичниот дел се реализира со посети на соодветни органи и институции во
зависност од темата што се обработува. Конкретната реализација на практичниот
дел како и органите и институциите се определени со распоредот на часови за
2016/2017 година.
Предавањата опфаќаат:
-

Power Point презентации на темите;

-

Поткрепа на материјалот со примери од практиката;

-

Посета на обдукција во сала;

-

Посета на лаборатории и следење обработка на конкретен проблем;

-

Континуирано интерактивно учество на кандидатите преку дискусија.

Практичниот дел особено се базира на:
-

Анализа на случаи од практиката;

-

Групни вежби;

-

Истражувања и семинарски работи;

-

Други форми на практична работа.

ЛИТЕРАТУРА
-

Интерна скрипта со работни материјали.
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СУДСКА ПСИХИЈАТРИЈА
36 часа
ТЕОРЕТСКИ ЦЕЛИ:


Запознавање на учесниците со основите на судската психијатрија;



Разбирање на значењето на судската психијатрија за водење постапка пред
судовите;



Запознавање со основните видови судски вештачења.

ПРАКТИЧНИ ЦЕЛИ:
 Оспособување на кандидатите за разбирање на значењето на судското
вештачење за донесување правилна судска одлука;
 Оспособување на кандидатите за идентификување на видот на вештачење кое е
потребно за конкретниот случај.
НАСТАВНИ СОДРЖИНИ
Теоретски дел: 18 часа


Предмет, задачи и граници на судската психијатрија;



Способност за вина (пресметливост, непресметливост, битно намалена
пресметливост, Actiones liberae in causa);



Улогата и местото на вештакот во истражната, во кривичната и во парничната
постапка;



Личноста на вештакот;



Видови судско-психијатриски вештачења;



Мерки на безбедност од медицински карактер;



Анализа на разни психијатриски вештачења изречени за мерките на безбедност
од КЗ;



Соработка со ЈО и судот во одредување на содржината на наредбата за
вештачење и анализа на вештачењето од страна на судот/ЈО;



Подготовка на судот за сослушување на вештакот;



Разлика меѓу стручни и правни прашања;



Причини и случаи на одредување дополнително вештачење;



Што се противречни вештачења и што е супервештачење и кога се определува;



Нематеријална штета. Видови нематеријална штета;



Деловна способност;



Симулација, агравација, дисимулација;
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 Судско-психијатриско значење на шизофренијата. Презентација на судско
вештачење;
 Судско-психијатриско значење на
Презентација на судско вештачење;
 Судско-психијатриско
вештачење;

значење

на

биполарно
паранојата.

афективно

растројство.

Презентација

на

судско



Судско психијатриско значење на зависниците од дрога. Презентација на судско
вештачење/сослушување вештак;



Судско-психијатриско значење на епилепсиите. Презентација на судско
вештачење;



Судско-психијатриско значење на самоубиството. Презентација на судско
вештачење.

-

Вежби со студии на случај - посета на отсек за судска психијатрија при
Универзитетска клиника за психијатрија и Арестантско одделение;

-

Судско-психијатриско значење на реактивните психози. Презентација на судско
вештачење;

-

Судско-психијатриско значење на акутните симптоматски психози. Презентација на
судско вештачење / сослушување вештак;

-

Судско-психијатриско значење на дисоцијално растројство
Презентација на судско вештачење / сослушување вештак;

-

Судско-психијатриско значење на невротичните состојби. Презентација на судско
вештачење;

-

Судско-психијатриско значење на алкохолизмот и алкохолните психози;

-

Судско-психијатриско значење на деменцијата. Презентација на судско вештачење;
Вежби со студии на случај – посета на судско одделение во Психијатриска болница
Скопје (Бардовци)

на

личноста.

Практичен дел – 18 часа:
- Вежби со студии на случаи, сценарија во врска со темите.

МЕТОДОЛОГИЈА НА РАБОТА
Практичниот дел треба да се реализира во текот на наставата, во онолкав обем колку
што е предвидено за секоја тема. По завршување на наставните часови,
практичниот дел се реализира со посети на соодветни органи и институции во
зависност од темата што се обработува. Конкретната реализација на практичниот
дел како и органите и институциите се определени со распоредот на часови за
2013/2014 година.
Предавањата опфаќаат:
-

поткрепа на материјалот со примери од практиката;
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-

континуирано интерактивно учество на кандидатите преку дискусија.

Практичниот дел особено се базира на:
-

анализа на случаи од практиката;

-

групни вежби;

-

истражувања и семинарски работи;

-

презентации;

-

други форми на практична работа.

ЛИТЕРАТУРА
 Интерна скрипта со работни материјали.
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КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ, УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДМЕТИ И
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА, РЕТОРИКА СО ПРАВНО АРГУМЕНТИРАЊЕ И
ЛИНГВИСТИКА НА ПРАВОТО
54 часа
ТЕОРЕТСКИ ЦЕЛИ:
-

Разбирање на психолошките аспекти на комуникацискиот процес;

-

Продлабочување на знаењата за формите на комуникација (вербална, невербална и
писмена);

-

Разбирање на пречките во комуницирањето;

-

Разбирање на потребата од јавност и транспарентност;

-

Разбирање на потребата од планирање на времето;

-

Идентификување на методите за организирање на работата.

-

Идентификување на судската (форензичката) реторика.

-

Разбирање на поимот, видовите и значењето на реториката како вештина на
доброто говорење; понатаму историски преглед на развитокот на беседништвото
(античко – Стар Исток, Хелада и Рим, средновековно - христијанско и нововековно
- револуционерно)

-

Изучување на основните категории на општата реторика: говорник (моќ на
владеење со себе); аудиториум; говор – структура и организација (dispositio,
elocutio и actio), обвинителна и одбранбена тактика на презентирање, потоа, начини
на побивање и вкрстено испрашување; стил на говорникот (артикулација, дикција,
модулација); вербална и невербална комуникација.

-

Изучување
на
видовите
говорништво
(политичко/делиберативно,
судско/форензично и пригодно/ епидеиктично); видови дебата како аргументирана
расправа со спротивни мислења (карл порер, полиси, парламентарна, јавна);
познати говорници и нивни говори, како и одредени современи прашања во однос
на медиумите. Во рамките на овој предмет студентите вежбаат говорење (одбрани
познати историски говори, сопствени подготвени говори – на слободна или
зададена тема или, пак, т.н. импровизирани говори – без подготовка).

-

Обучување на слушателите да ја применуваат правната аргументација како базична
алатка во нивната идна професија. Значењето на правната аргументација
произчегува од карактерот што таа го има како клучен елемент на дијалогот за
прифатливоста на правните ставови. Во критичкиот дијалог, прифаќањето на
правните гледишта е проверливо преку критичко сомневање изразено од
спротивната страна или од поширока критичка публика, посевбно од аспект на на
воспоставување дијалектички приод за правна дискусија преку која треба да се
реши спорот на рационален начин. Со цел да се даде адекватна евалуација на
правната аргументацја, предметот нуди низа теоретски модели за реконструкција
на правните аргументи, преку примена на основни правила. Правната
аргументација ја афирмира оправданоста на одлуките од правен карактер врз
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формални, материјални и процесни основи, но опфаќа и хеуристички алатки за
анализи и дискусии.
-

Осознавање на улогата на јазикот во општеството, особено на македонскиот
стандарден јазик во судската практика во Р. Македонија.
ПРАКТИЧНИ ЦЕЛИ:

-

Успешно комуницирање со различни типови луѓе со примена на различни
комуникациски вештини;

-

Оспособување на кандидатите за комуницирање со медиуми;

-

Примена на техниките за планирање на времето;

-

Оспособување на кандидатите за менаџирање во судница;

-

Разбирање на основните етимолошки, терминолошки и содржински поими и
категории во сферата на „вештината на доброто говорење“;

-

Да бидат во состојба да ги простудираат основните историски фази во развојот на
основните реторички категории;
Воочување на сличностите и разликите помеѓу старата и новата реторика; - да
стекнат солидни познавања во општата реторика (говорник, аудиториум и говор);

-

- Дистанцирање на трите вида на говори (судска, делиберативна и епидеиктична) во
рамки на т.н. посебна реторика;
-

Развивање на истражувачки, аналитички и презентерски вештини во практичната
работа;

-

Применување на аргументирањето и посебните видови аргументи;

-

Подготовка на импровизиран говор преку формулата: пример, поента, заклучок.

-

Правилна употреба на литературнојазичната норма во говорена и во пишувана
форма и високо развиен степен на јазично чувство при употребата на правната
терминологија во јазичната практика при составување правни текстови.
НАСТАВНИ СОДРЖИНИ ЗА КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ,
УПРАВУВАЊЕ СО ВРЕМЕТО И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА – 22 часа

1. Вовед во основите на комуникацијата – 1 час
 Поим за комуникациски процес;
 Важноста на успешното комуницирање за ефикасност на идните судии и
обвинители.
2. Вербална комуникација – 2 часа
Теоретски дел: 1 час
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 Стилови на комуницирање;
 Видови прашања и нивното значење во комуникацијата;
 Техники за испитување.
Практичен дел: 1 час
3. Невербална комуникација – 2 час
Теоретски дел: 1 час
 Мета комуникација – важноста на говорот на телото за работата на судијата и на
обвинителот;
 Препознавање на говорот на телото во текот на судската постапка;
 Толкување на говорот на телото како предуслов за ценење на исказите.
Практичен дел: 1 час
4. Писмена комуникација – 2 часа
Теоретски дел: 1 час
 Писмено (деловно) комуницирање во правосудството
 Јазикот во судските и јавнообвинителските писмени одлуки
 Креативноста, како може да се употреби во пишување на актите
 Составување работна биографија (CV)
Практичен дел: 1 час
5. Комуникациски пречки – 2 часа
Теоретски дел: 1 час
 Пречките во комуницирањето како услов за неуспешна комуникација и пречка
во одлучувањето на судијата и обвинителот,
 Влијанието на стереотипите и менталните модели во процесот на комуницирање
и одлучување,
 Техники за препознавање на пречките и отстранување на пречките
Практичен дел: 1 час
6. Вештината на слушање – 2 часа
Теоретски дел: 1 час
 Слушањето како услов за ефикасност и ефекстивност на судиите и
обвинителите
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 Важноста на активното слушање за процесот на одлучување
Практичен дел: 1 час
7. Комуникација со странките – 2 часа
Теоретски дел: 1 час
 Трансакциска анализа
 Справување со различни типови луѓе
 Техники за избегнување на конфликтите
Практичен дел: 1 часа
8. Односи со медиумите – 2 часа
Теоретски дел: 1 час

 Слобода нa информирање;
 Угледот на судството и обвинителството во јавноста;
 Значењето на разни анкети на граѓани, истражувачки проекти за угледот на
правосудните органи;
 Достапност на информациите до граѓаните;
 Информативни сервиси во судовите – практични импликации;
 Информативни сервиси во јавните обвинителства, практики и проблеми;
 Компаративни искуства.
Практичен дел: 1 час

9. Улогата на судскиот портпарол, одржување прес-конференции – 1 час
10. Управување со предметите и времето – 2 часа
Теоретски дел: 1 часа
-

Методи и техники на планирање на времето;

-

Типови луѓе според начинот на планирање на времето;

-

Управување со предметите во судовите;

-

Управување со предмети во јавните обвинителства;

-

Управување со квалитет како принцип за управување со предметите;

-

Компаративни искуства – како да се постигне баланс меѓу барањата за
независност и непристрасност, од една, и барањата за ефикасно и ефектно и
квалитетно правосудство, од друга страна.

Практичен дел: 1 час
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11. Менаџмент во судница – 2 часа
Теоретски дел: 1 час
 Правна основа и принципи за менаџирање во судница;
 Практични импликации.
Практичен дел:1 часа

НАСТАВНИ СОДРЖИНИ ЗА РЕТОРИКА СО ПРАВНО АРГУМЕНТИРАЊЕ –
22 часа
А) ОПШТА ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА НА РЕТОРИКАТА
- Поимот, видови и значење на вештината на доброто говорење
- Историски прглед: Стар Исток, Хелада, Рим, Среден Век, Нов Век
Б) ГОВОР И СТИЛОВИ НА ГОВОРОТ
1. Содржина на говорот
2. Фази на подготовка на говорот
3. Поим за стил
4. Видови реторички стилови
5. Говорнички стил
6. Стилски фигури
7. Схеми
8. Тропи
В) ГОВОРНИК
ПРЕДИСПОЗИЦИИ ЗА ДОБАР ГОВОРНИК
1. Внатрешни елементи
2. Надворешни елементи
ТРЕМА И САМОДОВЕРБА
1. Владеење со себе
2. Владеење со непредвидливото
Г) ПУБЛИКА
Глава прва: АУДИТОРИУМ, ЛОКАЦИЈА И ИНТЕРАКЦИЈА
1. Аудиторуим
2. Локација
3. Интеракција
Д) ФОРЕНЗИЧНА РЕТОРИКА – СУДСКО ГОВОРНИШТВО
ОПШТИ ПРАШАЊА ЗА СУДСКОТО ГОВОРНИШТВО
1. Поим
2. Историјат
3. Сицилија-почетоците на античката судска реторика
4. Судската реторика во Атина
5. Софистичката судска реторика
6. Судската реторика кај Платон и кај Аристотел
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7. Класичната судска реторика и теоријата за stasis
8. Декламацијата – основа на римското реторичко образование
9. Цицероновата судска реторика
10. Судската реторика во Средновековието и Ренесансата
11. Судската реторика во Новиот век и современиот правнички стил на говорење
12. СУДСКОТО ГОВОРНИШТВО И ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО
13. Историски и философски аспекти на концептот
14. Влијанието на реториката врз владеењето на правото
Ѓ) ОСНОВИ НА АРГУМЕНТАЦИЈАТА
I. СОСТАВУВАЊЕ КУС АРГУМЕНТ
II. АРГУМЕНТИ ПРЕКУ ПРИМЕРИ
III. АРГУМЕТИ ПО ПАТ НА АНАЛОГИЈА
IV. АРГУМЕНТИ ОД АВТОРИТЕТ
V. АРГУМЕТИ ЗА ПРИЧИНИТЕ
VI. ДЕДУКТИВНИ АРГУМЕНТИ
VII. СОСТАВУВАЊЕ АРГУМЕНТАТИВЕН ЕСЕЈ
- Разгледување на проблемот
- Главните елементи на есејот
- Пишување
VIII. ПОГРЕШНИ ЗАКЛУЧОЦИ
- Некои класични грешни заклучоци
ПРАВНАТА АРГУМЕНТАЦИЈА ВО НОВАТА РЕТОРИКА НА ПЕРЕЛМАН
1. Правна логика
2. „Нова реторика“
3. Аргументативни техники
Е) МОДЕЛИ НА ПРАВНА АРГУМЕНТАЦИЈА
1. Аргументационен модел на Тулмин
2. Меккормикова теорија на оправданост на судските одлуки
3. Процесна теорија на правна аргументација на Алекси
4. Теоријана оправданост на правните интерпретации на Аарнио
5. Теорија на трансформации во правото на Печеник
6. Прагма-дијалектичка теорија на правна аргументација
Ж) ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ ЗА ГОВОРНИЧКИТЕ ВЕШТИНИ ВО ТЕКОТ НА
СУДЕЊЕТО ВО КОМПАРАТИВНОТО ПРАВО
1. Директно испрашување
2. Демонстрација на доказите
3. Подготовка на сведоците
4. Вкрстено испрашување
5. Мислења на вешти лица
6. Воведен збор
7. Сумирање
8. Избор на поротата
9. Етика и судски протокол
1. Правна клиника – симулација на кривична постапка
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2. Правна клиника – симулација на граѓанска постапка

НАСТАВНИ СОДРЖИНИ ЗА ЛИНГВИСТИКА НА ПРАВОТО – 10 часа

1. Увод. Лингвистиката на правото како интердисцилинарна наука меѓу
лингвистичките и правните науки. Лингвистиката на правото и другите сродни
интердисцилинарни науки (социолингвистика, прагмалингвистика, когнитивна
лингвистика, лингвокултурологија, форензичка лингвистика). Врската меѓу
лингвистиката и правото преку општата реторика и другите комуникациски
науки и вештини (историја и перспективи).
Вежби од областа на применетата лингвистика (филологија)
2. Правната терминологија од аспект на структурната лингвистика (лексикологија
и зборообразување, етимологија).
Вежби: структурна анализа на најчесто употребувани зборови во правната
терминологија, со посебен осврт на нивното етимолошкото потекло и нивното
место во општонародниот јазик.
3. Правните текстови (акти) од морфосинтаксички, семантичкосинтаксички и
текстлингвистички аспект. (Најчесто употребувани зборовни форми и модели
реченици во процесните акти. Процесните акти како текстови, со посебен осврт
на пресудата како текст. )
Вежби: реченична и текстлингвистичка анализа на правни текстови (акти).
4. Правната терминологија и процесните акти од аспект на нормативната
лингвистика. Правоговорни и правописни особености на правната
терминологија и на правните текстови. Најчести правоговорни и правописни
отстапки од нормата во јазичната (говорената и пишуваната) практика, со
посебен осврт на правописните и интерпункциските знаци во процесните акти .
Вежби од правоговор и правопис.
5. Процесните акти од аспект на функционалната стилистика. Законодавноправниот потстил на административниот стил, со осебен осврт на стилот на
законот за кривичната постапка, на пресудата итн.
Вежби: јазично толкување на правни текстови.
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MЕТОДОЛОГИЈА НА РАБОТА
Практичниот дел треба да се реализира во текот на наставата, во онолкав обем колку
што е предвидено за секоја тема. По завршување на наставните часови,
практичниот дел се реализира со посети на соодветни органи и институции во
зависност од темата што се обработува. Конкретната реализација на практичниот
дел како и органите и институциите се определени со распоредот на часови за
2016/2017 година.
Предавањата опфаќаат:
-

поткрепа на материјалот со примери од практиката;

-

континуирано интерактивно учество на кандидатите преку дискусија.

Практичниот дел особено се базира на:
-

симулации;

-

анализа на случаи од практиката;

-

групни вежби;

-

презентации;

-

посета на институции поврзани со темата;

-

други форми на практична работа.

ЛИТЕРАТУРА
 Интерна скрипта;
 Закон за заштита на личните податоци („Службен весник на Република
Македонија“ бр.7/05 и измени и дополнувања во бр. 124/10 и 135/11);
 Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 13/06 и измени и дополнувања во бр. 86/08 и 6/10);
 Закон за класифицирани информации („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 9/04 и измени и дополнувања во бр. 113/07, 145/10 и 80/12);
 Aldisert, R.J.(1997). Logic for Lawyers, A Guide to Clear Legal Thinking, National
Institute for Trial Advocacy, Notre Dame, Indiana.
 Feteris, E.T. (1999).Fundamentals of Legal Argumentation, Kluwer Academic
Publishing.
 Golden,J.L. & Corbett, E.P.J (1998).Classical Rhetoric for the Modern Student, Oxford
University Press.
 Polchinski, P.D. ( 2000). Elements of Trial Practice, Lawyers and Judges Publishing
Company,Tucson, Arizona.
 Tadić, Lj .(1995). Uvod u veštinu besedništva, Libertas, Beograd.
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 Конески, Б. (1982), Граматика на македонскиот литературен јазик, Култура –
Скопје
 Пандев, Д. (2013), Општа реторика (дискурсна лингвистика), УКИМ, Филолошки
факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Скопје
 Правопис на македонскиот јазик (2016), УКИМ, Институт за македонски јазик
„Крсте Мисирков“ – Скопје, Скопје
 Толковен речник на македонскиот јазик I –VI (2003 – 2014), Институт за
македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
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СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ
54 часа
АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ТЕОРЕТСКИ ЦЕЛИ:
 Запознавање на учесниците со современиот правен англиски или француски јазик;
 Овозможување на учесниците да се стекнат со знаење за најзначајните европски
документи на англиски или на француски јазик.
ПРАКТИЧНИ ЦЕЛИ:
 Оспособување на учесниците за правилно пишување англиски, односно француски
јазик;
 Оспособување на учесниците за правилно користење на правните изрази.
НАСТАВНИ СОДРЖИНИ
Граматика:









tenses: present simple and continuous; present perfect; past simple; future;
conditionals;
passive voice;
reported speech;
relative clauses;
could and be able to;
modal verbs: could /might / will, needn’t have and didn’t need to;
Participles.

2. Зборување:
 Прераскажување текстови, опишување искуства во минато време со
последователни дејства;
 Започнување и одржување конверзација на стручна тема;
 Прашување за..., и следење инструкции;
 Давање и барање ставови, мислења, информации;
 Согласување и несогласување;
 Презентација на правна тематика.
3. Читање/Слушање/Разбирање
 Текстови со правна терминологија;
 Кратки извадоци од весници и списанија;
 Снимки од судења.
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4. Пишување:




Домашни задачи во кои ќе се употребат усвоените граматички единици;
Кратки текстови поврзани со судската практика;
Изработка на професионална биографија (CV).

5. Англиски во европското право:
 Изучување на Европската конвенција за човекови права и судската
јуриспруденција;
 Изучување на договорот на Европската заедница и главните случаи на
Европскиот суд на правдата;
 Изготвување прелиминарни прашања;
 Изготвување барање за заемна правна помош и правосудна соработка;
 Изготвување барање за судска достава.
МЕТОДОЛОГИЈА НА РАБОТА
Практичниот дел треба да се реализира во текот на наставата, во онолкав обем колку
што е предвидено за секоја тема.
Предавањата опфаќаат:
-

поткрепа на материјалот со примери од практиката;

-

континуирано интерактивно учество на кандидатите преку дискусија.

Практичниот дел особено се базира на:
-

Анализа на случаи од практиката;

-

Разработка на случаи од странски судови;

-

Групни вежби;

-

Истражувања и семинарски работи;

-

Други форми на практична работа.

ЛИТЕРАТУРА
 Интерна скрипта, со работни материјали
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