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ЕТИЧКИ КОДЕКС  
 
 
 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Преамбула  

Члан 1. 
Етички кодекс Клинике за заштиту права жена (у даљем тексту „Етички кодекс“) 

базиран је на следећим ставовима и уверењима: 
a) да студенткиње/ти, адвокаткиње/ти и наставнице/наставници, којеи су укључени у 

рад Клинике за заштиту права жена (у даљем тексту чланице/чланови Правне клинике“), 
морају поштовати високе стандарде професионалног понашања, како би очували 
сопствени интегритет и интегритет правничке професије;  

б) да улога чланице/члана Правне клинике у пружању басплатне правне помоћи 
захтева да делују компетентно, професионално, поштено, савесно, коректно и храбро; 

в) да је најважнија дужност чланица/чланова Правне клинике да штите права и 
интересе својих клијенткиња у оној мери у којој је то могућно чинити, а да се при томе не 
поступа непоштено и да се не штети остваривању правде.  

г) да чланице/чланови Правне клинике не смеју допустити компромитовање 
професионалног и личног интегритета и етичких и професионалних стандарда рада. 
 д) да је програм клиничког образовања за заштиту права жена мера афирмативне 
акције у односу на жене, која доприноси остваривању њихове равноправности у приступу 
правосуђу.  

 
 

Циљ Етичког кодекса 

Члан 2. 
Етички кодекс има за циљ да одреди стандарде понашања и поступања 

чланица/чланова Правне клинике, који одговарају интересима правилног и исправног 
остваривања правде. 
 

 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА ПРАВНЕ КЛИНИКЕ  

 
Забрана дискриминације 

Чл. 3. 
У пружању правне помоћи, чланице/чланови Правне клинике не смеју вршити 

непосредну или посредну дискриминацију клијенткиња с обзиром рођење, језик, расу, боју 
коже, старост, трудноћу, здравствено стање, инвалидност, националну припадност, 
вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или 
друго уверење, социјално порекло, чланство у политичким организацијама, синдикатима 
или неко друго лично својство.  
  

Не сматра се актом дискриминације примена објективних критеријума за избор 
клијенткиња, предвиђених Правилником о критеријумима за избор клијенткиња Клинике. 
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Забрана и одбијање пружања правне помоћи 
 

Чл. 4. 
Чланице/чланови Правне клинике не смеју да пружају правну помоћ тако што би 

помагали клијенткињи да не испуни своју законску дужност или уговорну обавезу, да 
изврши кривично дело или избегне евентуалну кривичну одговорност. 

Правна клиника може одбити пружање правне помоћи клијенткињи ако је њен захтев 
очигледно неоснован, односно противан закону, тако да се с великом вероватноћом може 
предвидети неуспех у остваривању захтева.   
 

 
Одговорност адвоката и наставника за рад студената  

 
Члан 5.  

У вршењу послова пружања правне помоћи, студенти/студенткиње су под сталним 
надзором адвоката и наставника.  

Студенткиња/студент је дужан да се пре давања правних информација, правних 
савета и правних мишљења, као и пре састављања поднесака, консултује са адвокатом и 
наставником, који су распоредом рада на Правној клинци одређени да врше надзор над 
њеним/његовим радом.  

Упутства адвоката и наставника обавезујућа су за студенткиње/студенте.   
Наставница/наставника који је распоредом рада на Правној клиници врши послове 

надзора над радом студента одговоран је за квалитет рада студената у пружању правне 
помоћи. 
  

Стандарди и принципи у вршењу послова правне помоћи   
 

Члан 6. 
Чланице/чланови Правне клинике дужни су да штите интересе клијенткиња Правне 

клинике на компетентан, професионалан, савестан, истрајан и частан начин 
Приликом пружања правне помоћи, чланице/чланови Правне клинике служе се само 

правно дозвољеним средствима и начинима, поштујући правне стандарде који важе за 
активности које се предузимају. 

Чланице/чланови Правне клинике дужни су да се у вршењу послова правне помоћи 
придржавају принципа квалитетног, правилног и благовременог поступања. 

Чланице/чланови Правне клинике не смеју да крше правила Етичког кодекса 
позивајући се на сугестије или захтеве клијенткиња.  
 

Однос према клијенткињи  
 

Члан 7. 
Чланице/чланови Правне клинике дужни су да поштују достојанство клијенткиња и да 

буду лојални својим клијенткињама.  
Приликом пружања правне помоћи, члан Правне клинике, треба да сагледа све правне 

и неправне аспекте предмета клијенткиње, онако како га је представила клијенткиња, 
имајући у виду интересе, потребе и вредности саме клијенткиње. 

Студенти/студенткиње који разговарају са клијенткињама треба да буду свесни 
потребе да клијенткињама пруже моралну подршку и разумевање.  

У току процеса саветовања, студенти/студенткиње треба активно да укључе 
клијенткиње у разматрање свих могућих солуција које се тичу начина решавања правне 
ствари и да јој укажу на све правне опције за заштиту њених права и интереса. 
  

Дужност обавештавања клијенткиња 
 

Члан 8. 
Студенткиње/студенти су дужни да перманентно обавештавају клијенткиње о свим 

активностима које треба да буду предузете у току пружања правне помоћи и о 
резултатима тих активности.   
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Уколико је ради пружање правне помоћи потребно да клијенткиња поново дође на 
Правну клинику, студент је дужан да клијенткињу благовремено информише о датуму и 
времену наредног разговора. 
 

Информисање о условима пружања правне помоћи и пристанак клијенткиње  
  
Члан 9. 

Пре предузимања прве радње у пружању правне помоћи, студенткиња/студент који 
ради на одређеном предмету дужан је:  

а) да информише клијенткињу о свом статусу студенткиње/студента;  
б) да информише клијенткињу о надзору адвокаткиње/адвоката и наставнице/ 

наставника над његовим радом;   
в) да објасни клијенткињи да ће разговор са клијентом бити сниман и да ће га 

непосредно пратити чланице/чланови Правне клинике из друге просторије;  
г) да затражи пристанак клијенткиње за пружање правне помоћи под условима 

предвиђеним правилима Правне клинике. 
     

Дужност пружања општих правних информација  
                                                        

Члан 10. 
Чланице/чланови Правне клинике дужни су да сваком лицу које се обрати Правној 

клиници пруже опште информације о правосудним и другим институцијама за пружање 
правне заштите, независно од тога да ли лице испуњава критеријуме за пружање 
бесплатне правне помоћи на Правној клиници. 

Чланице/чланови Правне клинике дужни су да пружају правну помоћ у виду пружања 
општих информација и правних савета свим студенти/студенткињема Правног факултета 
Универзитета у Нишу у погледу остваривања права везаних за студентски статус. 
 

Подстицање на мирно решавање спорова 
 

Члан 11. 
Чланице/чланови Правне клинике дужни су клијенткињама Правне клинике указују на 

могућност и предности мирног решавања спорова и информишу их о доступним 
алтернативним методама за мирно решавање спорова. 

 
Службена тајна  

 
Члан 12. 

Чланице/чланови Правне клинике су дужни да чувају као службену тајну све податке 
које сазнају у току свог ангажовања у раду Правне клинике и да заштите од неовлашћене 
употребе све податке које су добили у току свог учешћа у њеном раду. 

Дужност чувања тајне и тајности података није временски ограничена. 
Изузетно, чланица/члан Правне клинике може открити податке које је сазнао  
а) ако с разлогом верује да неоткривање информација може довести до смрти или 

телесне повреде неког лица, 
б) ако с разлогом верује да се подаци односе на извршено кривично дело, 
в) ако је то потребно да би се одбранио у кривичном или цивилном судском поступку 

који је против ње/њега покренут.  
  

Сукоб интереса 

Члан 13. 
Правна клиника не сме да пружа правну помоћ у случају да постоји сукоб интереса. 
Сукоб интереса постоји: 
а) ако је клијенткиња противник ранијег или садашњег клијента/киње Правне клинике, 
б) ако је противник клијенткиње ранији или садашњи клијент/киња Правне клинике, 
в) ако је клијент противник Правног факултета Универзитета у Нишу, 
г) ако је клијент противник неког од чланова Правне клинике, 
д) ако је противник клијенткиње лице које је са неким од чланова Правне клинике 

повезано сродством, брачном, ванбрачном или емоционалном везом, односом 
заступништва, пословним или неким другим правним односом или заједничким 
интересом. 
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САРАДЊА ЧЛАНИЦА/ЧЛАНОВА ПРАВНЕ КЛИНИКЕ  

Однос чланова Правне клинике и запослених на Правном факултету  
 

Члан 14. 
Односе чланица/чланова Правне клинике студената и запослених на Правном 

факултету карактерисаће професионални однос.  
 

 
Међусобни однос чланова Правне клинике 

 
Члан 15. 

Међусобни однос чланица/чланова Правне клинике карактерисаће сарадња, тимски 
рад, међусобно уважавање и поштовање, колегијалност и перманентна размена 
информација.  

 
Начин решавања сукоба  

 
Члан 16. 

Евентуални сукоби међу чланицама/члановима Правне клинике решаваће се мирним 
путем, непосредним преговорима страна у сукобу или њиховим преговорима уз помоћ 
посредника.  

Уз сагласност страна у сукобу, улогу посредника врши координаторка/координатор 
Правне клинике.  
   

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Ступање на снагу 
 

Члан 17. 
Етички кодекс ступа на снагу  10. 02. 2007. године. 

 
Измене и допуне 

Члан 18. 
Етички кодекс може бити измењен и допуњен на начин и у поступку који је примењен 

приликом његовог усвајања. 
 
 
 

 
 
 


