
ПРАВНА КЛИНИКА ЗА РАНЛИВИ ГРУПИ 

ЕТИЧКИ КОДЕКС 

 

Член 1 

Студентите клиничари, 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 лицата баратели на правни информации на храбар и чесен начин. 

Член 2 

При спроведувањето на активности за пружање поддршка на заедницата, 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 лицата баратели 

се во конфликт со интересите на следните субјекти:  

 Сегашни или поранешни баратели на правни информации на Правната клиника 

 Студент клиничар, ментор или друго лице вклучено во Правната клиника  

 Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје 

 Лицата 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) 

Член 5 

Правната клиника не може да пружа правни информации кои би помогнале во извршување 

на кривично дело или која би укажала на можноста да се избегне кривична одговорност за 

некое дејствие кое би било сторено во иднина. 

Член 6 

Студентите клиничари, 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 барателите на правни информации. 

Член 7 

При пружањето услуги, студентите клиничари, менторите и другите лица вклучени во 

работата на Правната клиника треба да ги разгледаат правните и неправните аспекти на 



проблемот онака како што тој е претставен, имајќи го во предвид неговиот систем на 

вредности. 

Член 8 

Студентите треба активно да ги вклучат лицата баратели во процесот на разгледување на 

можните решенија на проблемот, укажувајќи на правните можности за заштита на неговите 

интереси. 

Студентите се должни постојано да ги информираат лицата баратели за сите активности 

кои ќе бидат преземени во насока на давање правни информации 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 бележат со пријателство и желба за меѓусебна соработка. 

 

 

 


