Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.ОП.О.32
Студијски програм/студијски програми: Општеправни
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Међународна заштита људских права
Наставник (Име, средње слово, презиме):Иван Ж. Јоксић
Сарадник: Тијана В. Леваков
Статус предмета:Обавезан предмет на основним академским студијaма ,VIIIсеместар
Број ЕСПБ:7
Услов:Положен испит из предмета Међународно јавно право
Циљ предмета:
Посебан акценат у изучавању овог предмета ставља се на заштиту људских права пред Европским судом
за људска права и у вези са оставаривањем заштите пред Судом. Стечена знања омогућавају рад у
симулацији суђења, а младим правницима пружају широка знања из домена људских права, али и
кривичног, грађанског, трговинског права у зависности од природе конкретног случаја.
Исход предмета:
Студент би требало да је способан да покаже детаљно разумевање појма људских права и њихове заштите
и дауме да наведе међународне институције које се баве заштитом људских права на светском и
регионалном плану; да покаже способност анализе и тумачења различитих правних извор са нагласком на
Европску конвенцију о заштити људских права и основних слобода; детаљно познавање тока и правила
поступка пред Европским судом за људска права.
Садржај предмета:
• Појам људских права,
• Класификација људских права,
• Основни извори права у области људских права,
• Улога међународних организација у сфери заштите људских права.
• Зашита у систему УН,
• Уговорана тела,
• Заштита на регионалном плану (Европа, Америка, Африка),
• Организациона структура Савета Европе и однос према Европској Унији,
• Органи заштите људских права на националном нивоу.
• Основна начела Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода,
• Садржина Конвенције,
• Резерве уз Конвенцију.
• Европски суд за људска права
• Учесници у поступку пред Судом, Покретање поступка пред Судом, Услови за прихватљивост
представке, Ток поступка, Усмена расправа, Интервенција, Правична накнада, Пријатељско
поравнање, Доношење пресуде и други начини за окончање поступка пред Судом, Надзор над
извршавањем пресуда, Улога Комитета министара, Улога државног заступника, Саветодавна
мишљења
• Упознавање са заштитом појединих људских права кроз анализу случајева пред Судом и
симулацију суђења.
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Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
3x15=45
2x15=30
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе: Усмена предавања илустрована у Power Point-u, Индивидуални и групни
радови, интерактивни облици наставе, презентације, дискусионе групе, трибине, дебате-актуелне теме.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
30
присуство и активност на вежбама
усмени испт
15
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
25

