Соопштение за прв колоквиум за предметот Казнено право кое се однесува на
студентите од прва година на Правен факултет Кичево – Дисперзирани студии во
Битола
Почитувани,
Со оглед на тоа дека предавањата од прв колоквиум по Казнено право во Битола беа
завршени во предвидениот рок и според предвидената програма, по овој предмет за прв
колоквиум нема да се одржуваат on line предавања.
На последното предавање кое го имавме на 09.03.2020 година, како и во текот на сите
претходни предавања бевте информирани за задолжителната литература и за темите на
кои треба да обрнете посебно внимание при подготовка на првиот колоквиум по
предметот Казнено право. Но за да нема недоразбирања, во ова соопштение уште еднаш
ќе напоменам неколку позначајни прашања:
I. Задолжителна литература
а) Казнено право – општ и посебен дел од Миладин Крстаноски и Владо Камбовски
за прв колоквиум се учи заклучно со страна 250 (без страните кои Ви беа посочени
на самите предавања)
б) Кривичен законик на РСМ со сите измени и дополнувања од 1996 година до денес
(може да го најдете бесплатно на www.pravo.org.mk
II. Теми и прашања за прв колоквиум
1. Дефинирање на поимот казнено право
а) Како гранка на позитивното право
б) Како правна наука
в) Комбинирана (општа) дефиниција
2. Видови на казнено право
3. Предмет на казненото право
4. Три функции на казненото право
а) Заштитна
б) Гарантна
в) Ресоцијализирачка
5. Однос на казненото право со прекршочното право
6. Основни начела на казненото право
а) Начело на законитост - легалитет
б) Начело на легитимитет
в) Начело на справедливост
г) Начело на вина
д) Начело на хуманост
ѓ) Начело на индивидуализација
е) Начело на специјална превенција и ресоцијализација
7. Казнен закон и казнен законик
а) Поим за казнен закон

б) Поим за казнен законик
в) Поим за казнено законодавство
8. Структура на кривичниот закон
а) Општ дел
б) Посебен дел
9. Содржина и форма на кривични дела
а) Диспозиција
- Забранувачка
- Наредувачка
- Елементи
б) Санкција
10. Супсумпција
11. Временско важење на кривичниот закон
а) Елементи
б) Забрана за ретроактивно дејство
в) Исклучок – важење на поблаг закон
12. Просторно важење на кривичниот закон - начела
а) Територијалност
б) Реален заштитен принцип
в) Принцип на активен персоналитет
г) Принцип на пасивен персоналитет
д) Универзален принцип
ѓ) Non bis in idem
13. Поим за казнено дело
14. Елементи на казнено дело
15. Видови на казнени дела според:
а) Тежина на поведение
б) Дејство на извршување
- Комисивни
- Омисивни
в) Воља на сторител
- Умисла
- Небрежност
г) Субјекти
- Општи
- Своерачни
д) Последица
- Материјални (на повреда – материјална и нематеријална и на загрозување)
- Формални
ѓ) Кога настапила последица
- моментни
- темпорални
е) Дали настапила последица

- подготвителни
- во обид
- довршени
ж) Траење на последицата
- трајни
- на состојба
16. Објект на казнено дело
а) Објект на заштита
б) Објект на дејствие
17. Жртва на казнено дело
а) Поим
б) Разлика меѓу жртва и оштетен
в) Белези на жртвата
г) Права на жртвата
18. Поим за дејствие
а) Два начини на извршување на казнено дело
- со сторување
- со несторување
б) Два вида казнени дела
- Комисивни
- Омисивни
- Сторување преку несторување
в) Дефинирање на поимот дејствие
г) Два вида дејствија
- Основно (директно и индиректно)
- Подготвителни
д) Единство на дејство
- во природна смисла
- во правна смисла
- комплексно дејство
19. Последица на казнено дело
а) Поим
б) Белези
в) Видови деликти според содржината на законско битие на кд
- Материјални
- Формални
20. Причијност
21. Каузалитет на пропуштање (несторување)
22. Предвиденост во закон
а) Поим
б) Два елементи
- Законски опис
- Законско битие

23. Законско битие на казнено дело
а) Поим
б) Содржина
в) Основна функција
г) Последици
д) Елементи
- Објективно конститутивни (основни и дополнителни)
- Субјективни
- Дескриптивни
- Нормативни
24. Противправност и основи за исклучување на противправноста
а) Нужна одбрана
- Поим
- Елементи (противправен напад и одбрана)
- Ограничување
- Пречекорување
б) Крајна нужда
- Поим
- Елементи (нескривена опасност и отстранување на опасноста)
- Видови
- Пречекорување
- Олеснителни околности за казна
25. Други основи за исклучување на противправноста
а) Дела извршени во вршење на службена должност
б) Дела извршени по наредба на претпоставен
в) Дозволен ризик
г) Дела извршени во вршење лекарска дејност
д) Дела извршени врз основа на п-то на воспитување
ѓ) Согласност и претпоставена согласност на оштетениот
е) Дела од мало значење
ж) Исклучување на противправноста во посебниот дел на КЗ
26. Поим за вина
а) Законски
б) Формален
в) Материјален
27. Три правила за утврдување на вина
а) Способност за вина
б) Умисла или небрежност
в) Свест за противпраноста
28. Три функции (корист) од утврдување на вината
а) Ретрибутивна
б) Социјална
в) Справедливост

29. Пресметливост
а) Поим
б) Соборлива претпоставка
в) Возраст на сторител (Напомена – овде да се применат измените на КЗ кои се
презентирани на предавањата)
30. Непресметливост
а) Поим
б) Биолошки основи
в) Психолошки основи (интелектуална и волунтаристичка неспособност)
г) Биолошките/психолошки основи за пресметливост не се утврдуваат апстрактно, туку
конкретно во зависност од:
- Времето на извршување на кд
- Вид на конкретното кд
- Утврдување на каузалитет
- Исклучок - трајна душевна болест
д) Последици од непресметливост
31. Битно намалена пресметливост
а) Поим
б) Биолошки и психолошки елементи
в) Белези
32. Actio libera in causa
а) Поим
б) Причинско – последичен однос
в) Услови
- Делото да е сторено во непресметлива состојба
- Сторителот сам да се довел во непресметлива состојба
- Да постои субјективна врска меѓу сторителот и делото, извршено во непресметлива
состојба
г) Два вида
- Умислена
- Од небрежност
33. Директна умисла
а) Поим
б) Две компоненти
- Интелектуална
- Волева
34. Евентуална умисла
а) Поим
б) Две компоненти
- Интелектуална
- Волева
35. Специјални видови умисла
а) Неопределена општа умисла
б) Алтернативна

в) Предумисла
г) Ненадејна
д) Дополнителна
36. Небрежност
а) Поим
б) Казнување
37. Свесна небрежност
а) Поим
б) Две компоненти
в) Свест за кд
г) Лекомислен однос кон последицата
д) Разлики меѓу свесна небрежност и евентуална умисла
- Казна
- Воља
- Безобзирност
38. Несвесна небрежност
а) Поим
б) Белези
в) Две компоненти
- Негативна
- Позитивна
г) Одговор на две прашања
- Објективно
- Субјективно
39. Свест за противправност
а) Поим
б) Претпоставен елемент
40. Стварна заблуда за битието на делото
а) Поим
б) Разлика од умисла
в) Релевантна заблуда
г) Промашен удар
41. Стварна заблуда за околностите што ја исклучуваат противправноста
42. Правна заблуда
а) Поим
б) Разлика од стварна заблуда
в) Видови
- Директна
- Индиректна
- Оправдана
- Неоправдана
43. Одговорност за потешка последица

Со оглед на стручниот и практичен карактер на предметот Казнено право, дел од погоре
наведените прашања (каде што ќе има можност) ќе бидат поставени преку примери.
Примерите се истите оние кои ги имате во учебникот и кои сме ги споменувале во текот
на предавањата кај мене и на вежбите со асистент д-р. Ивона Шушак и истите се во
насока на тоа - колку практично сте го совладале материјалот.
Напоменувам дека и при давањето на одговори на сите останати прашања, примерите
што ќе ги посочувате од Ваша страна се, не само пожелни, туку и задолжителни и носат
дополнителен број на поени.
Доколку во текот на подготовките за првиот колоквиум имате некакви дилеми, прашања
или нејаснотии околу материјалот, можете слободно да се обратите до мене на email
nikola.tuntevski@uklo.edu.mk, или кај асистент д-р. Ивона Шушак. Исто така лица за
контакт од Вашата генерација се Вашите колешки Елена Грујоска од Прилеп и Габриела
Трпчевска од Битола, кои имаат со мене и телефонски контакт и преку кои можете исто
така да ми се обратите.
Што се однесува до терминот и начинот на спроведување на проверката на знаења за
првиот колоквиум по Казнено право, ќе бидете дополнително информирани.
Ви посакувам успех во подготовка на првиот колоквиум.
Со почит,
Вонред, проф. д-р. Никола Тунтевски

