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Опис на програмата

Целта на студиската програма Меѓународно право е да се понудат модули кои ќе ја опфаќаат основата на
меѓународно-правните сознанија за приближување кон правничките професиите кои се поврзани со областа на
меѓународното право и да се обезбедат цврсти, посебни и систематски знаења за институциите и концепциите на
меѓународното право како и за нивната состојба и перспектива во регионов и во светот.
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Резултати од учењето
Знаење и разбирање

Има солидни познавања на дисциплините од областа на меѓународното право како правото на меѓународни
организации, човековите права, меѓународното јавно право, меѓународното-приватно право, меѓународното-
кривично право, меѓународното економско право и меѓународните односи.
Има познавање на напредните техники и методи на истражување во областа на меѓународното право.

Примена на знаењето и разбирањето

http://www.seeu.edu.mk


Има солидни познавања на дисциплините од областа на меѓународното право како правото на меѓународни
организации, човековите права, меѓународното-јавно право, меѓународното-приватно право, меѓународното-
кривично право, меѓународното-економско право и меѓународните односи.
Има познавање на напредните техники и методи на истражување во областа на меѓународното право.

Способност за проценка

Има поразвиено критичко мислење преку методите на анализа и споредување.
Развива вештини на решавање проблеми преку практиката на решавање покомплексни случаи од домашната и
од меѓународната судска практика и јуриздикција.

Комуникациски вештини

Употребува соодветна терминологија за комплексни и специфични прашања во областа на меѓународно-
правните науки.
Активно се вклучува во научно аргументирање и во дебата.
Ги употребува официјалните јазици на Универзитетот и има напредни вештини на информатичките технологии
во научната работа.

Вештини на учење

Развива правилник за истражна работа кој се употребува во неговата професија.
Развива практика на продолжено учење ангажирајќи се при тренирање лица кои работат во државните
институции за спречување на криминалот.

Листа на предмети

Семестар 1

[MCIL1012] [6.0 ЕКТС] Меѓународно јавно право
[MCIL1011] [6.0 ЕКТС] Меѓународни односи 
[EMIPL0020] [6.0 ЕКТС] Меѓународни арбитражи 
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет 
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет 

Семестар 2

[MCCL2011] [6.0 ЕКТС] Меѓународно приватно право
[MCIL1013] [6.0 ЕКТС] Меѓународно хуманитарно право
[MCIL1014] [6.0 ЕКТС] Дипломатско и конзуларно право
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет 
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет 

Семестар 3

[MCCR1120] [6.0 ЕКТС] Методологија на истражување
[MCIL1015] [6.0 ЕКТС] Решавање на меѓународни спорови 
[MCCR2030] [6.0 ЕКТС] Меѓународно кривично право 
[CM171] [6.0 ЕКТС] Право на ЕУ (применета програма)
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет 

Семестар 4

[MCCR4010] [30.0 ЕКТС] Магистерски труд

Description of courses

Задолжителни предмети



Меѓународно јавно право
Предметот опфаќа работа на случаи од областа на меѓународното право, а во еден дел вклучува и практична
работа (intership) во релевантни институции, што, пак, може да опфати и научно-истражувачка работа на
студентите по групи.

Меѓународни односи 
Предметот се однесува на анализа на поведението и односите на државите и на другите субјекти во
меѓународната политика. Структуриран е на начин преку кој се дава приказ на еволуцијата на мислата за
меѓународната политика преку историска ретроспектива на основниот однос помеѓу државите - војната и
мирот, понатаму преку авторски трудови се претставуваат двете главни мисловни струи во меѓународните
односи во светот денес. Исто така, во рамките на овој предмет, се изучува и односот помеѓу правото и
политиката во меѓународното општество.

Меѓународни арбитражи 
Во фокусот на овој предмет е систематското обработување на поимите и институтите поврзани со овој
алтернативен начин на решавање на споровите, и тоа: арбитражна спогодба, видови арбитражи, арбитри и
конституирање арбитража, постапка пред арбитража, арбитражна одлука, правни лекови во арбитражната
постапка и признавање и извршување странски арбитражни одлуки. Во услови кога решавањето на споровите
од граѓанско-правните односи од судовите како државни органи сè повеќе трпи критики поради својата
бавност, неефикасност и несигурност, арбитражното судење, кое им обезбедува на странките прифатлив
амбиент на расправањето, едноставност на процесните форми, брзина и економичност, сè повеќе се
промовира како негова алтернатива, признаена од правните поредоци на сите современи држави и
афирмирана во светски рамки.

Меѓународно приватно право
Преку овој модул, студентите ќе стекнат нaпредни сознанија за изворите на правото кои треба да се применат
за регулирање на граѓанско – правните односи со странски елемент (национални и меѓународни ) и за начинот
на уредување на граѓанско-правните односи со странски елемент (директниот и индиректниот (колизиониот)
начин на уредување кој е карактеристичен само за овој модул) како и за општите и заедничките елементи на
формирање и примена на МПП, фактите преку кои се појавува странскиот елемент (фактите на
идентификување), точките на врзување како и институти преку кои се избегнува примената на обично
меродавно право во МПП. 

Меѓународно хуманитарно право
Во рамките на овој предмет се изучуваат основните институти на меѓународното право во воените судири, а
опфатени се и внатрешните воени судири и таканаречените граѓански војни. Акцентот е ставен на изворите на
ова право во т.н. Женевски конвенции на меѓународното хуманитарно право и дополнителните протоколи, но и
сите други институти на военото право, како и начините за окончување на судирите. Во услови на
исклучително брзо развивање на оваа дисциплина во насока на опфаќање на бројните внатрешни судири и
нивното правно регулирање од хуманитарен аспект, посебен акцент ќе биде ставен и на внатрешните
вооружени судири.

Дипломатско и конзуларно право
Преку овој предмет се овозможува продлабочено изучување на меѓународно-правната рамка на процесот на
воспоставување, функционирање и окончување на дипломатските и на конзуларните односи; на правилата на
правото на РСМ што се однесуваат и на дипломатско-конзуларните прашања како и на клучните елементи на
дипломатскиот протокол и дипломатската практика на Република Северна Македонија.

Методологија на истражување
Студентите ќе бидат оспособени: - Да ги применат главните правни и други истражувачки методи. - Критички и
креативно да прибираат истражувачки материјал кој е релевантен и кој се цитира од авторите селективно во
нивните одговори. - Да ги разберат обемот на истражувачкиот процес и пристапот на различните методи на
научното истражување и да се во можност да ги критизираат. - Да го проучуваат преку напреден пристап
односот меѓу правната теорија и истражувачката практика. - Да ги применат вештините и знаењето кои ги
стекнале преку своите тези. 

Решавање на меѓународни спорови 
Предметот опфаќа продлабочено изучување на техниките и постапките на мирно решавање на меѓународните



спорови, како дипломатските така и судските спорови и спорови од квази-судски карактер. Посебно се
изучуваат справувањето (менаџирањето) со конфликтите, како крајно изострена форма на спор и, особено,
третирањето на споровите со културен идентитет.

Меѓународно кривично право 
По успешното завршување на предметот од студентите се очекува да имаат стекнато солидни сознанија во
однос на: поимите и предметот на оваа дисциплина, нормите во МКП, репресивната власт и јурисдикцијата на
државите, екстрадицијата, азилот, трансферот на казнената постапка, казнено-правната помош и соработка,
меѓународниот корпус на човекови права и јурисдикцијата на меѓународните казнени инстанци.

Право на ЕУ (применета програма)
Целта на предметот е запознавање на студентите со acqui communautaire, од една страна, како и
процедуралниот дел при креирањето, носењето и спроведувањето на истото право, од друга страна.
Поконкретно, студентите ќе имаат можност да се запознаат со правниот систем на Европската унија како и со
правото кое тој систем го генерира во однос на самата унија, државите членки и нивните граѓани. Воедно,
студентите ќе се запознаат со изворите на ова специфично право, неговите видови, како и со работата на
институциите на Унијата. Особено внимание ќе се посвети на процедуралниот дел при носењето на ново
законодавство како и работата на Европскиот суд на правдата како судски но и орган кој и самиот индиректно
креирал право преку своите пресуди.

Магистерски труд
Овој предмет им овозможува на студентите да ги пренесат своите вештини и знаења за истражување и за
составување на покомплицираната задача - пишувањето на магистерскиот труд. Предметот е наменет да биде
целосно практичен и студентите да ги стекнат потребните знаења, способности, вештини и доверба за да
пристапат кон истражување и пишување на тезата. Предметов има единствен повратен резултат - да им
овозможи на студентите да ја пишуваат магистерската теза со минимални тешкотии и со максимална
ефективност. Се што е предвидено е во насока на подобрување на техниките на истражување и на стилот на
пишување на магистерската теза водејќи сметка притоа за забраната со служење со недозволените средства
како: плагијаторство и повреда на авторските права, кои се забранети со Статутот на УЈИЕ.

Изборни предмети

Меѓународни организации 
Во рамките на овој предмет се проучуваат: основните цели на теориите за меѓународното меѓувладино
организирање; институционалната поставеност на системот на ООН; клучните европски организации и ЕУ,
Советот на Европа и ОБСЕ; како и најрелевантните регионални организации што функционираат на
територијата на Америка, Африка и Азија и на Далечниот Исток, како и односот на РСМ со споменатите
организации, односно дејствувањето на РСМ во организациите во кои членува.

Транснационален криминал и меѓународен тероризам
Предметот се однесува на основните поими за транснационалниот криминал и на меѓународниот тероризам и
облиците преку кои тие се манифестираат, нивниот меѓусебен однос, како и начините за справувањето со нив
во рамките на меѓународната политичка сцена, но и од аспект на меѓународното и домашното кривично право.
Притоа, студентите активно се вклучени во утврдувањето на одделните инструменти на политичка моќ кои се
користат на меѓународен план за справувањето со транснационалниот криминал и со меѓународниот
тероризам.

Меѓународно право за правата на човекот
Во рамките на овој предмет се третира материјата на меѓународните стандарди за човековите права, онака
како што тие се дефинирани во меѓународните договори од оваа област, обичајното меѓународно право и
одлуките на релевантните меѓународни организации како и одлуките на меѓународните арбитражи и судови.

Мултилатерална дипломатија и Организација на Обединети нации
Мултилатералната дипломатија, генерално, претставува збир на начини и средства со кои државите
заеднички, низ повеќестрани односи, се користат за да ги усогласат своите меѓународно-политички програми
со заедничките интереси на меѓународната заедница и за да ги остварат општоприфатени решенија согласно
со начелата и правилата на меѓународното право.



Меѓународна безбедност 
Студентите стекнуваат продлабочени знаења за постојните и за идните безбедносни процеси, со изразен
акцент врз евроатлантските безбедносни институции и механизми. Студентите ќе ги анализираат факторите
кои придонесуваат за стабилноста, но и за идните промени на постојната безбедносна средина. Во рамките на
овој предмет подетално се изучуваат историјата, создавањето и развојот на НАТО како доминантна
институција на западната безбедносна политика. Посебен акцент е ставен врз структурата, организацијата и
трансформирањето на улогата и областа на интервенција на оваа организација.

Меѓународно договорно право 
Во овој предмет студентите ќе стекнат знаење за меѓународни договори. Целта на предметот е стекнување на
длабинско знаење за преговарачкиот процес, фази и техники, како и преговарање како стратегија за
спречување конфликти. Студентите ќе научат да ја толкуваат и применуваат Виенската конвенција за правото
на договорите и другите релевантни меѓународни инструменти и обичаи, како и да се запознаат со начините
на преговарање и да бидат водени во истражувачката работа во областа на меѓународното договорно право.

Меѓународно право на животна средина
Преку овој предмет, студентите ќе се запознаат со проблемите на животната средина, правилата што се
однесуваат на животната средина, структурите кои се занимаваат со проблемите на животната средина,
загрозените добра и ефикасноста на правен систем за заштита на животната средина.

Реторика
Примарна цел на предметот Реторика со правните изрази е да им понуди на студентите можност и слобода за
убаво и слободно изразување, размислување за изразување на добар начин користејќи добро осмислени
зборови на јасен, разбирлив и течен јазик.

Меѓународно економско право
Преку овој предмет се овозможува стекнување напредни знаења со кои студентот ќе може: - да ги
идентификува, толкува, анализира и ги решава основните правни проблеми од областа на меѓународно
трговското право; - да ја идентификува и синтетизира разумноста на меѓународните трговско-правните норми,
како дел од правниот систем и ги применува во многубројни секојдневни ситуации; - да ги идентификува и ги
применува основните поими и начела на меѓународното- трговско право; - да ги идентификува основните
теоретско-правни проблеми што се надоврзуваат со содржината на ова право.

Историја на меѓународно право 
Предметот овозможува стекнување на напредни знаења за различни случувања во меѓународното право во
временски и просторен аспект. По завршувањето на предметот, студентите ќе можат да ја докажат
способноста да спроведат критичко и независно проучување на одредени аспекти од историјата на
меѓународното право. Понатаму, студентите ќе можат логично и кохерентно да го проценуваат позадината,
контекстот и легитимноста на нормите на меѓународното право од гледна точка на историјата на идеите.
Студентите, исто така, ќе можат да анализираат одредени аспекти на теоријата и методологијата на
историјата на меѓународното право.

Заштита на човековите права
Целта на овој предмет е: студентите да се запознаат со концептот на меѓународното право за правата на
човекот, спроведување на тие права во праксата, нивното влијание во креирањето на националните политики;
да ги поттикне студентите да размислуваат критички на односот меѓу меѓународното право и националното
право; да ги направи свесни за сегашните меѓународни настани, како тие влијаат врз секојдневниот живот на
луѓето во светот; да ги поттикне студентите да го дадат својот придонес во областа на изготвување на
законите за заштита на човековите права, со надеж дека донесувачите на одлуки ќе ги земаат предвид во
процесот на создавање и спроведување на државните политики.
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