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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена 

Назив предмета: Правна етика 

Наставник: Катарина М. Мајсторовић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Уписан пети семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе 

Циљ предмета:. 
Циљ предмета је упознавање студената са значењем  термина правна етика,   основним  поставкама правне етике у 
свету правне науке и правне праксе, историјом развоја етичко правне мисли, применом правне етике на проблеме 
данашњице, утицајем правне етике на национални правни систем кроз низ конкретних правно-етичких проблема; 
професионалном одговорношћу адвоката, судија и тужилаца; компаративном анализом стандарда везаних за правну 
етику у Србији и Европској Унији, Јапану и САД идр.   

Исход предмета:   
 Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања  из области правне етике; разуме  суштину правне 
етике и њеног значаја кроз практичне примере из правне праксе; овладао општим појмовима правне етике и 
принципима  професионалне етике правника, професионалне одговорности адвоката, судија и тужилаца; стекао 
вештине и оспособљен за примену основних норми понашања у правној пракси. 

Садржај предмета: 3.  

Теоријска настава: 
1.Увод у предмет; 2.Појам и предмет правне етике; Основи професионалне етике и одговорности; 3.Историја 
етичко-правне мисли запада;  4.Античка правна етика;  5.Средњевековна правна етика; 6.Кантова правна 
етика;  7.Утилитаристичка правна етика; 8.Друштвено-уговорна етика; 9.Природни закони; 10.Извори правне етике 
у Србији;11.Професионална одговорност адвоката;  12.Професионална одговорност судија; 
13.Професионална одговорност тужилаца; 14. Компаративна анализа стандарда везаних за правну етику у Србији и 
Европској Унији, Јапану и САД; 15.Савремена правна етика.  

Практична настава:  
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење основних 

норми понашања у правној пракси. Хипотетички проблеми и решавање проблема из ове тематике из праксе. Студије 
случајева.Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација 
реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература  

Основна: 
1. Фулер Л.,: Моралност права, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2001. 
 2. Џејмс Е. Молитерно: Српски стандарди уз компаративни преглед, Америчка агенција за међународни развој , 

Национални центар за државне судове, Београд,2006. 
3.Сингер П.,: Увод у етику, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Краловци, Нови Сад, 2004. 

Допунска: 
1.Кодекс професионалне етике адвоката, ("Сл. гласник РС", бр. 27/2012 
2. R. L. Deborah: Ethice in practice, Oxford University press, Oxford, 2000. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
 Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима.  Вежбе  се изводе по групама студената у 
слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са предавања и аналазирају основне 
норме понашања у правној пракси;  (2) као  показне, за представљање стандарда везаних за правну етику у Србији и 
Европској Унији, Јапану и САД. ; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

колоквијум-први 15 усмени испит 50 

колоквијум-други 15 укупно 100 
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