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ЕТИЧКИ КОДЕКС НА
ПРАВНАТА КЛИНИКА ЗА РАНЛИВИ ГРУПИ

Член 1
Студентите, менторите и сите лица вклучени во работата на Правната клиника за
ранливи групи (во понатамошниот текст Правна клиника) се должни да ги штитат
интересите на клиентите на храбар и чесен начин.
Член 2

При давањето услуги, учесниците во Правната клиника се должни да ги почитуваат
принципите на чесност, совесност и точност при извршување на сите активности.
Член 3

Правната клиника не може да дава услуги во случаите во кои интересите на клиентот
се во конфликт со интересите на следните субјекти:
•
•
•
•

Сегашни или поранешни клиенти на Правната клиника
Студент, ментор или некој друг член на Правната клиника
Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје
Лица кои се тесно поврзани со лицата вклучени во работата на Правната
клиника, во смисла на член 73 од Законот за кривична постапка (сл. Весник,
бр.150/2010), односно: жртвата, оштетениот, брачниот, вонбрачниот другар на
жртвата, на оштетениот или на тужителот, ниту нивен роднина по крв во права
линија, лице кое е повикано како сведок во постапката, освен ако според закон
е ослободено од должноста за сведочење и изјавило дека нема да сведочи или
ако лицата се сослушуваат како сведок во одредени случаи согласно Законот за
кривичната постапка, ниту оние лица кои во ист предмет се сообвинети, ниту
лице кое постапувало како судија, јавен обвинител или полициски службеник.
Член 5

Правната клиника не може да дава услуги, што би помогнале во извршување на
кривично дело или кои би укажале на можноста да се избегне кривична одговорност
за некое дејствие кое би било сторено во иднина.
Член 6

Студентите, менторите и другите лица вклучени во работата на Правната клиника не
смеат да го оправдуваат кршењето на правилата на етиката повикувајќи се на
сугестиите на клиентите.
Член 7

При давањето услуги студентите, менторите и другите лица вклучени во работата на
Правната клиника треба да ги разгледаат правните и другите аспекти на проблемот
онака како што тој е претставен од клиентот, имајќи го во предвид неговиот систем
на вредности. При разговорот со клиентот, студентите треба да бидат свесни за
потребата да му дадат морална поддршка на клиентот.
Член 8

Студентите треба активно да го вклучат клиентот во процесност на разгледување на
можните решенија на проблемот, укажувајќи му на правните опции за заштита на
неговите интереси.
Студентите се должни постојано да го информираат клиентот за сите активности кои
ќе бидат преземени во насока на давање на услугите и за резултатите од тие
активности.
Член 9

Взаемните односи помеѓу студентите, менторите и други лица кои се вклучени во
работата на Правната клиника ќе се карактеризираат со пријателство и желба за
меѓусебна соработка.
Член 10

Овие одредби на Етичкиот кодекс на Правната клиника за ранливи групи при
Правниот факултет „Јустинијан Први“ се задолжителни за студентите и менторите
при решавањето на предметите на клиентите.
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