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Р Е Ц Е Н З И Ј А

НА РАКОПИСОТ „ПРАКТИКУМ ЗА ВЕЖБИ ПО ПРЕДМЕТОТ ЧОВЕКОВИ 
ПРАВА” ОД ДОЦЕНТ Д-Р ЖАНЕТА ПОПОСКА, ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ, 

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ВО ШТИП

Врз основа на одредбите од Статутот и Правилникот за единствените основи за 
остварување на издавачка дејност на Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, како и Одлуката 
бр.1102-155/43 од 138. редовна седница на Наставно-научниот совет на Правен факултет, 
одржана на 30.8.2016 година, избрана е Рецензентска комисија во состав:

 – проф. д-р Јован Ананиев, Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев” – Штип;
 – доц. д-р Ана Никодиновска, Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев” – Штип,

за изготвување на извештај - рецензија на приложениот ракопис „ПРАКТИКУМ 
ЗА ВЕЖБИ ПО ПРЕДМЕТОТ ЧОВЕКОВИ ПРАВА” од доц. д-р Жанета Попоска, 
наменет за студентите на прв циклус студии на Правен факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев” во Штип.

По прегледот на ракописот, Комисијата до Наставно-научниот совет на Правен 
факултет го поднесува следниов 

И З В Е Ш Т А Ј

Општи податоци за ракописот: Македонската и пошироката научна јавност од 
општествените науки, а посебно во областа на меѓународното јавно право, човековите 
права, теоријата на правото, граѓанското право, трудовото право, политичката теорија, 
како и други дисциплини, ја имаат можноста да се запознаат со учебното помагало со 
наслов „Практикум за вежби по предметот Човекови права” од доцент д-р Жанета Попоска, 
доктор на правни науки. Учебното помагало ќе се користи во изучување на предметот 
Човекови права, кој се изучува во втор (II) семестар на Правниот факултет со неделен 
фонд на часови 2+1+1.  

Авторката со ова учебно помагало им ја дава можноста на студентите да го збогатат 
своето знаење од практичен аспект во врска со материјата која е обработена. Низ целиот 
текст е очигледно системското знаење на авторката во сферата на правната теорија 
и суверено владеење со знаења за меѓународната и националната правна рамка. Оценка 
на Рецензентската комисија е дека приложениот ракопис е во согласност со наставната 
програма и ја опфаќа наставната материја за студиската програма за којашто е наменет.

Дополнително, практикумот се фокусира на обезбедување на вештини и знаење за 
идните правни практичари за повеќе права и принципи, како што се: правото на образование, 
правото на работа, слободата на изразување, правото на еднаквост и принципот на 
недискриминација, забраната на мачење, нечовечко или понижувачко постапување или 
казнување, принципот на фер и правично судење, правата на жената, правата на детето и 
правата на лицата со попреченост. Притоа, акцентот е ставен на праксата. Тоа се должи 
на една едноставна причина дека крајната цел на меѓународната заштита на правата на 
човекот е нивно спроведување на национално ниво, како и справување со повредата на 
односното право, вклучително и во македонското општество, со тоа што на жртвите 
на повредата на правата на човекот им се овозможува да ја  бараат  правдата  преку  
соодветни и ефикасни правни лекови. За да се постигне оваа цел, идните правници треба 
да располагаат со практични алатки и совети за примена на меѓународните стандарди и 
национално законодавство, кои овој практикум им ги нуди.

Податоци за обемот на ракописот: Практикумот за вежби по предметот Човекови 
права е со вкупен број на 204 страници, без прилози, изработен во А4 формат. Претставува 
комплементарно дело, со оглед на фактот што голем дел од правните аспекти поврзани со 
човековите права се опфатени во него, задоволувајќи ги критериумите според бројот на 
часови. Намерата на практикумот за вежби по предметот Човекови права е да претставува 
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едноставна алатка која на студентите на Правниот факултет од насоките Правни студии, 
Применета политика и дипломатија, Новинарство и Правосудна насока ќе им даде 
основни насоки во идентификувањето на суштинските елементи и карактеристики на 
човековите права во рамките на меѓународниот и националниот правен систем, како и на 
институционалната инфраструктура за нивна заштита. Оттаму, овој практикум претставува 
една практична рамка која нуди помош за почетниците во оваа област.

Приложениот текст целосно е изработен според одредбите од Правилникот за 
единствените основи за остварување на издавачка дејност на Универзитет „Гоце Делчев” 
во Штип. Јазикот на кој е изработен практикумот е едноставен, не се користени фусноти, а 
намерата е да се дадат најважните текстови на меѓународни и национални правни акти кои 
се однесуваат на човековите права, како и извадоци од академска литература и извештаи 
за конкретната тема. Дополнително, практикумот изобилува со бројна јуриспруденција, 
посебно од Европскиот суд за човекови права и Судот на правдата на Европската унија, 
кои се исклучително од корист.

Податоци за постоење на сличен или ист наслов: Рецензентската комисија заклучи 
дека на Правниот факултет ПРИ Универзитет „Гоце Делчев” во Штип не е објавено исто 
или слично учебно помагало кое би ги задоволило барањата на наставната материја. 

Неминовна е потребата да се објави практикумот за вежби, поради својот методолошки 
начин на обработка на избор на определени човекови права од аспект на концепт, нивно 
третирање на меѓународен план и на национален план, важен за идната наобразба на 
студентите на Правниот факултет.  

Краток опис на содржината: Практикумот за вежби се состои од 18 наслови кои 
ги разработуваат: 1. Универзална декларација за човековите права на ООН; 2. Европска 
конвенција за заштита на човековите права и основните слободи; 3. Закон за ратификација 
на Конвенцијата против тортура и други сурови, нечовечки или понижувачки казни 
и постапки; 4. Факултативен протокол кон Конвенцијата против тортура и друг вид 
на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување; 5. Е в р о п с к а 
конвенциjа за заштита од тортура и нечовечко или понижувачко постапување или 
казнување; 6. Извадоци од судската практика на Европскиот суд за човекови права во 
случаи на дискриминација; 7. Законот за спречување и заштита од дискриминација; 8. 
Конвенција за елиминирање на сите форми на дискриминација на жената; 9. Стратегија 
за родова еднаквост на Република Македонија 2013-2020; 10. Извадок од публикацијата 
Имплементација на меѓународните стандарди за фер и правично судење - Извештај за 
периодот ноември 2014 - април 2015 на Коалицијата сите за правично судење; 11. Европска 
повелба за Статутот на судиите; 12. Мислење бр.1 (2001) на Советодавниот совет на 
европските судии за Комитетот на министри при Советот на Европа за стандардите кои 
се однесуваат на независноста на судството и неменливоста на судиите; 13. Случајот 
Тлименос против Грција, Жалба бр.34369/97, пресуда од 6 април 2000 година; 14. Извадок 
од книга во врска со правото на образование; 15.Резиме на Конвенцијата за правата на 
детето; 16. Програма за развој на дејноста за заштита на децата за 2016 година; 17.  
Конвенции на Меѓународната организација на трудот кои ги има ратификувано Република 
Македонија; 18. Извадоци од судската практика на Европскиот суд за човекови права во 
случаи на говор на омраза. 
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ЗАКЛУЧОК

Трудот во форма на практикум за вежби претставува солидно учебно помагало за 
спроведувањето на вежбите по предметот Човекови права и претставува дополнителна 
литература по неколку академски предмети и добар извор за проширување на знаењата на 
сите кои се вклучени во заштитата и унапредувањето на човековите права. Рецензентската 
комисија смета дека ракописот има висока општа педагошка оценка за научните квалитети 
и ги задоволува критериумите за објавување. 

Ракописот треба да се категоризира како учебно помагало.

   

    

РЕЦЕНЗЕНТИ
     
Проф. д-р Јован Ананиев, с.р. 
Доц. д-р Ана Никодиновска, с.р.


