ОХРИДСКА ШКОЛА НА ПРИРОДНОТО
ПРАВО
Центар за стратегисти истражувања
Македонска академија на науките и уметностите

„Охридската школа на природно право“ е перманентна образовна
иницијатива (во натамошниот текст и како: Иницијативата) на
Центарот за стратегиски истражувања (во натамошниот текст:
ЦСИ) при Македонската академија на науките и уметностите (во
натамошниот текст: МАНУ). Во рамките на оваа иницијатива,
имено, се одржуваат повеќе (летни) школи (односно сесии) на кои
(првенствено)

магистрантите

и

докторантите

од

правните

факултети ширум Република Македонија се здобиваат со можност
да ги продлабочат сопствените знаења во поглед на правата и
слободите на индивидуата, односно да дадат своја критика на
недоследностите, недореченостите и аномалиите на македонскиот
правен систем. Споменатите летни школи се одржуваат на
редовна база, неколку пати во текот на календарската година, во
Охрид, Република Македонија. Нивната програма традиционално
вклучува предавања на еминентни правници, докажани било во
науката или практиката, како и низа интерактивни активности:
истражувачки проекти, дискусии, симулации на судења.

За

спроведување на Иницијативата надлежен е Програмски борд кој
има меѓународен карактер, т.е. кој е сочинет од академици,
професори и други експерти од науката и практиката.

„Охридската школа на природно право“ демонстрира дека МАНУ,
како водечка научна установа во Република Македонија, ја
препознава улогата на младите правници во устројувањето и
спроведувањето на

правните правила

што го сочинуваат

севкупниот правен систем: од една страна ѝм овозможува
сопствена континуирана надградба, а од друга ѝм нуди платформа
за размена на гледишта и ставови.
Во досегашното постоење на иницијативата се одржани две
(летни) школи, поточно сесии од кои едната во јуни 2017, а
другата во септември истата година. Како поддржувачи при
првата се јави Амбасадата на Соединетите Американски Држави
во Република Македонија, а при втората Мисијата на ОБСЕ во
Скопје. Темите, респективно, беа „Демократија и владеење на
правото“, односно „Говор на омраза, криминал од омраза и други
современи облици на криминалитет“.
Иницијативата во свои рамки предвидува и Зборник на трудови од
меѓународен карактер со назив „Societas et Scientia“. Во него
трудови можат да објави секој предавач или учесник на сесиите,
како и секој друг студент по право или друга општествена наука
на прв, втор и трет циклус студии. На тој начин „Охридската
школа на природното право“ станува сеопсежна иницијатива,
симбиоза на образовни, истражувачки и апликабилни елементи.
„Societas

et

Scientia“

се

издава

периодично,

зависно

од

интензитетот на одржување на летни школи (сесии) во рамки на
Иницијативата.
Нови сесии на „Охридската школа на природното право“ ќе бидат
одржани во претстојниот период, односно во средината и втората
половина на 2018 година.
Повеќе податоци на:
http://strategiski.manu.edu.mk/ и http://manu.edu.mk/, односно на
следнава адреса: prirodnopravo@manu.edu.mk.

