
8 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава (вежбе,
ДОН, студијски
истражива-чки
рад)

1
2

3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Познавање енглеског језика, Европског права и Кривичног права

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Циљ курса је да се испита утицај права Европске уније на национална кривична права и анализира настанак европских
норми кривичног права. Предмет такође има за циљ дубље разумевање практичних области европског кривичног права,
као што је примена правила ЕУ и претходног референтног поступка пред ЕСП.

Током похађања практичне наставе из овог предмета, студенти су дужни да примењују унапред истраживања и аналитичке
способности као што су писање прелиминарни референтних питања (или одговора) Европског суда за људска права и
спровођење истраживања на имплементацију националног законодавства европских кривичних инструмената права.

Упознавање студената са директним и индиректним утицајем европских норми на национално материјално и процесно
кривично право;

Садржај предмета
Садржај предмета је фокусиран на утицај Европске уније на на национална кривична-материјална права и национална
кривично процесна права земаља чланица. Такође, садржај предмета обухвата и питање сарадње држава чланица у
кривичним стварима, попут института као што је европског налога за хапшење, европски доказни налог, европски налог за
истрагу, Еуропола и сл. У оквиру прве наставне јединице, студенти се упознају са облашћу европског кривичног права у
смислу разумевања надлежност Уније у овој области, обавеза држава чланица и интеракција између европског и
националног кривичног права. Затим, се предмет бави утицајем европског кривичног права на национална кривична права
и обрнуто у области четири слободе. Након тога следи настајање европских кривичних норми материјалног и процесног
кривичног права. Даље  се разматра питање о односу између кривичног права, општих начела права Уније и људских
права. Садржак предмета се даље фокусира на спровођењу европског права од стране националних власти и о начину
прелиминарних одлука у кривичном праву.

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода

Литература
A. Klip, European Criminal Law: An Integrative Approach, Intersentia, second edition, Cambridge-Antwerpen 2012.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

З. Пажин, Право личности на слободу и сигурност, Европско конвенцијско притворско рпаво, Мисија ОЕБС у  Црној Гори,
Подгорица, 2013. године

Б. Кошутић, Увод у европско право, Завод за уџбенике инаставна средства, Београд, 2006.

A. Klip, Materials on European Criminal Law, second edition Cambridge-Antwerpen 2014 Reader with additional literature and
case law, as announced in the course book.

ПРАВО

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

право унутрашњих послова
Мастер академске студије другог нивоа
Основи европског кривичног права

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


