Табела 5.2Спецификација предмета Шифра: П.З.1.О.07
Студијски програм/студијски програми: Општеправни;
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Правна етика
Наставник (Име, средње слово, презиме):Слободан О.
Сарадник: Данијела Б. Ковачевић
Јовановић
Статус предмета: Опциони предмет на основним академским студијама, II семестар
Број ЕСПБ:8
Услов: /
Циљ предмета:Упознавање са значењем термина правна етика и упознавање са Кодексом професионалне
етике адвоката. Указивање на значај правне етике и њено разумевање. Студенти ће бити упознати са
вештинама које се стичу изучавањем правне етике и са основним нормама понашања које је усвојено у
свету правне науке и правне праксе.
Исход предмета: Студент ће бити способан да покаже разумевање правне етике и њеног значаја кроз
практичне примере из правне праксе; да може да наведе основне принципе професионалне етике
правника и адвоката и покаже познавање садржаја Кодекса професионалне етике адвоката.
Садржај предмета:
• Извори правне етике у Србији
• Основи професионалне етике и одговорности
• Професионална одговорност адвоката
• Стручност, савесност, професионални углед
• Иступање у јавности и стручни рад
• Неспојиви послови
• Забрана рекламирања
• Адвокат и клијент; Адвокатска тајна
• Прихватање и одбијање заступања
• Обавезе према клијенту
• Недопуштени поступци
• Отказивање заступања
• Адвокатска канцеларија
• Награда и накнада трошкова
• Међусобни однос адвоката
• Адвокат и адвокатска комора
• Адвокат, суд и други органи власти
• Адвокат и адвокатски приправник
• Адвокат и супротна странка
• Професионална одговорност судија; Професионална одговорност тужилаца
• Компаративна анализа стандарда везаних за правну етику у Србији и Европској Унији, Јапану и
С.А.Д.
• Практичан рад: Хипотетички проблеми и решавање проблема из ове тематике (судске одлуке)
Литература:
a) основна:Кодекс професионалне етике адвоката, Адвокатска комора Југославије, Београд, 1999.
b) додатна: JamesE. Moliterno, Р. Васић, З. Костић, Р. Драгићевић - Дичић: Пројекат Владавинаправа
у Србији''Писање правних докумената и истраживање'', материјали за изборни предмет Правна
етика, за правне факултете у Србији, Српски стандарди уз компаративни преглед, Национални
Центар за Државне судове и USAID, Београд, 2006; Закон о адвокатури ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/98,
26/98 - испр., 69/2000 - одлука СУС, 11/2002 и 72/2002 - одлука СУС)
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
2x15=30
3x15=45
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе: Усмена предавања илустрована у Power Point-u, Индивидуални и групни
радови, интерактивни облици наставе, презентације, дискусионе групе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
40
присуство и активност на вежбама
усмени испт
10
колоквијуми I и II
25
семинарски рад
15

