Име и презиме студента/студенткиње
Број индекса

ПРАВНО МИШЉЕЊЕ
Опис чињеничног стања
Описати, пратећи хронологију догађаја, спорни однос, уз навођење расположивих доказa.
Правна анализа случаја
Извршити правну квалификацију случаја, навести које конкретно право, с обзиром на околности
случаја, припада клијенту, уз навођење законског прописа којим је то право признато (на пример:
право на детета да одржава личне односе са родитељем са којим не живи – чл. 61. Породичног
закона, право на деобу сувласничке ствари – чл. 16. ст. 1. Закона о основама својинскоправних
односа, право на недискриминацију – чл. 4. Закона о забрани дискриминације; право на безбедност и
заштиту живота и здравља на раду – чл. 80. Закона о раду); описати којим је радњама/
пропуштањем право повређено/угрожено; правилно интерпретирати законски пропис релевантан
за дати случај (на пример: У чл. 60. ст. 3. Породичног закона прописано је да суд може донети
одлуку о одвајању детета од родитеља ако постоје разлози да се родитељ потпуно или делимично
лиши родитељског права или у случају насиља у породици); навести што исцрпније правну
аргументацију; позвати се, ако је потребно, и на ставове изражене у судској и управноправној
пракси.
Напомене:
Приликом цитирања прописа и судских одлука навести све потребне податаке (на пример: чл. 66.
Породичног закона ("Сл. гласник РС", бр. 18/2005 и 72/2011 - др. закон); Пресуда Апелационог суда
у Нишу, Гж -1345/12 од 12. 10. 2013).
Користити законску терминологију.
Мишљење о начину заштите/остваривања права
Изложити свој став о томе које правно средство клијент треба да употреби да би
заштитио/остварио своје право (на пример, да подигне тужбу са одређеним тужбеним захтевом,
да поднесе предлог за лишење пословне способности, да се обрати центру за социјални рад са
захтевом да постави привременог старатеља; да се обрати инспекцији рада са одговарајућим
захтевом, да поднесе кривичну пријаву и др.); ако је ради заштите и остваривања права у
конкретном случају потребно пружање комплексне заштите, навести све правозаштитне захтеве
које клијент може истаћи, уз именовење радње у којој је сваки захтев садржан и органа коме се
упућује.
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