
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Мастер академске студије права – општи смер 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

 II 
Назив предмета  Правна етика 
Наставник (за предавања) Проф. др Марко Трајковић 

Доц. др Сузана Медар 
Наставник/сарадник (за вежбе) Доц. др Сузана Медар 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ   8 Статус предмета 

  
Изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Упознавање студената са основним поставкама правне етике, те 
неопходношћу присутва етике у праву и  њихове заједничке примене. 
Осветљавање основног етоса правне етике кроз историју разваја етичко-
правне мисли, развоја великих етичких традиција. Даље, наглашавање 
примене правне етике на проблеме данашњице као и уплив и утицај правне 
етике на национални правни систем кроз низ конкретних правно-етичких 
проблема. 
 

Исход 
предмета 

Овладавање општим појмовима правне етике: појмом морала, појмовима 
добра и зла, односом појмова корисног и доброг, егоизмом, етиком  prima 
facie и предметом правне етике, етичким методом, великим етичко-
правним традицијама, западном правном етиком – правном етиком у 
антици, средњевековном правном етиком, Кантовом правном етиком, 
друштвено-уговорном етиком утилитаристичким схватањем правне етике, 
савременим схватањима правне етике, природним законом; односом права 
и етике, потребом за етиком у праву, изградњом правног система на 
моралним основама, местом морала у политици или политици у моралу, те 
примењеном правном етиком која се данас пружа на све области 
друштвеног живота. 
 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Обухвата следеће: порекло правне етике, појам и предмет правне етике, 
етички метод, велике етичке традиције, историју етичко-правне мисли 
запада – атичка правна етика, средњевековна правна етика, Кантова правна 
етика, утилитаристичка правна етика друштвено-уговорна етика, природни 
закони, савремена правна етика, примењена правна етика. 
Обухвата теоријско разматрање основних питања везаних за развој етичке 
мисли, као и сагледавање основних праваца њеног, почев од антике па до 
сваремених аспеката филозофије права. 



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Обухвата следеће: разрешење дилеме да ли постоји јединство етике и 
права, потпуна одвојеност или интегралистичко јединство супротности кроз 
примену етичко-правних теорија, разрешење конкретних правно-етичких 
проблема данашњице. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 3 
 

 1 
 

      
 

Методе 
извођења 
наставе 

-Предавања; 
-Вежбе; 
-Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова 
студената); 
-Индивидуалне консултације; 
-Истраживачки рад студената на решавању конкретних правно-етичких 
проблема и питања 

 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне 
обавезе 

поена Завршни испит Поена 

активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     

 
 
 


