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Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Услов

Нема услова

Циљ
предмета

Предмет има за циљ да студенти стекну знања о основним појмовима и
категоријама дигиталног правосуђа, да разумеју смисао, циљ и значај е-правођа,
услове за његово остваривање и потенцијале које са собом носи, да се упознају са
садржином актуелних правних прописа у овој области, разумеју значај е-правосуђа
за уједначавање судске праксе, конкретизују класична процесна начела на еправосуђе, разумеју прилагођавање процесних института - подношења писмена,
засведочавања, достављања, доказивања у дигиталном добу, критички анализирају
примере упоредне праксе, сагледају предности online решавања спорова, стекну
знања и вештине неопходне за практичну примену процесних правила, за праћење
измена у законодавству и за даљи лични професионални развој и перманентно
учење.

Исход
предмета

Савладавањем програма Е-правосуђе, кроз планиране активности и облике
наставе/учења, очекује се да студент:
1) познаје нормативни оквир е-правосуђа,
2) влада појмовима и категоријама е-правосуђа и користи стручну
терминологију;
3) разуме циљ, улогу и значај дигитализације судског поступка;
4) уме да изложи циљ и садржину сваке парничне радње предузете у еокружењу;
5) уме да користи базе података;
6) познаје прописе о безбедности података о личности;
7) уме компетентно и аргументовано да дискутује о примерима упоредне
праксе и могућностима њихове имплементације;
8) уме да прикупља и критички анализира релевантну литературу и
нормативну грађу и
9) има способност да прати развој дигиталног правосуђа и мотивисан је да се

професионално усавршава.

Садржај предмета
Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Е-правосуђе: појам; Предуслови и препреке за увођење е-превосуђа; Еправосуђе: нормативни оквир; Повеља о етичким принципима у примени
вештачке интелигенције у правосуђу; Изазови дигитализације правосуђа;
Конкретизација процесних начела у дигиталном добу; Подношење
поднесака електронским путем; Е-достављање; Употреба дигиталних доказа
прибављених на незаконит начин; Извођење доказа путем савремених
средстава комунације; Засведочавање (парничних) радњи; Утицај еправосуђа на уједначавање судске праксе (базе података); Упоредни приказ
- TOL систем, MCOL систем, CODEX; ODR - појам; Однос АDR и ОDR;
ODR - предности и изазови; Принципи ODR-а; Модели - eBay ODR,
Да/не квиз, хипотетички примери, дискусија, писање правних докумената,
претраживање правних база.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
3

Вежбе

ДОН

1

0

Студијски истраживачки рад

Остали часови

Методе
извођења
наставе

Предавања уз визуелне презентације, вежбе, тест, решавање задатака на
хипотетичким примерима, дискусија, Сократов метод, семинари, есеји,
иистраживачки пројекти, играње улога, симулација, теренска настава у суду,
консултације.

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

