Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
12
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Докторске академске студије права
Докторске академске студије
Европско право људских права
Проф. др Зоран Радивојевић
Доц. др Небојша Раичевић

Статус предмета
Изборни
(обавезни/изборни)
Услов за избор предмета је избор предмета Међународно јавно право.
Циљ предмета је унапређење научних сазнања и теоријских схватања и развијање
академских способности за даља истраживања у области заштите људских права
на европском континенту, као и овладавање потребним знањима и вештинама за
решавање практичних проблема у тој области.

Очекује се да савладавањем програма предмета кроз планиране активности и
облике наставе/учења, студент успешно може да:
- може да прати правила и тумачи судске пресуде и друге одлуке које су од
значаја за заштиту људских права на европском континенту;
- усваја и интерпретира нова знања о европском систему заштите људских
права кроз оригинално истраживање и публиковање резултата властитих
истраживања;
- критички анализира, евалуира и врши синтезу нових и комплексних идеја;
и
- презентује закључаке и резултате оригиналног истраживања стручној и
општој јавности на јасан и ефикасан начин.
Садржај предмета
Теоријска
Савет Европе и Европска конвенција о људским правима. Европски суд за људска
настава
права. Поступак пред Европским судом за људска права. Критеријуми за
прихватљивост представке. Материјалне одредбе Европске конвенције о људским
правима.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Литература
1
2
3

Д. Поповић, Европски суд за људска права, Београд, 2008;
М. Пауновић, С. Царић, Европски суд за људска права: основна начела и ток
поступка, Београд, 2006;
P. Leach, Обраћање Европском суду за људска права - књига 1 и 2 (превод),
Београд, 2007.
C. Ovey, R.C.A. White, European Convention on Human Rights, Oxford, 2002.

4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
5
Методе
извођења
наставе

Предавања
Индивидуалне консултације
Групна дискусија

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
5
писмени испит
/
предавања
практична настава
усмени испит
50
колоквијуми
25
семинари
20
Списак тема по недељама
1
1. Савет Европе
2. Европска конвенција о људским правима
2
Састав и организација Европског суда за људска права
3
Поступак пред Европским судом за људска права
4
Услови прихватљивости представке
5
Пресуда Европског суда за људска права и њено извршење
6
Начела на којима почива Европска конвенција о људским правима
7
Право на живот
8
Забрана мучења и нечовечног поступања и кажњавања
9
1. Право на слободу и сигурност
2. Забрана принудног рада
10
Право на правично суђење
11
Кажњавање само на основу закона
12
Право на поштовање приватног и породичног живота, дома и преписке
13
1. Слобода мисли, савести и вероисповести
2. Слобода изражавања
3. Слобода мирног окупљања и удруживања
14

1. Право на делотворни правни лек
2. Забрана дискриминације

15

Остала права уведена протоколима уз Европску конвенцију о људским правима

