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ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О МЕХАНИЗМУ ВРШЕЊА НАДЗОРА НАД 

ИЗВРШАВАЊЕМ ПРЕСУДА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА 

Који је правни основ за извршавање пресудаи одлука Европског суда за људска 

права (ЕСЉП)? 

Одредба члана 46 Европске конвенције о људским правима (ЕКЉП) представља 

правни основ за извршавање пресуда ЕСЉП. Сходно овој одредби, држава је 

обавезнада се повинује правоснажној пресуди ЕСЉП у којој је страна.  

Одредба члана 39(4) представљаправни основ за извршавање одлука ЕСЉП донетих 

на основу споразумног поравнања између државе и подносиоца представке.  

Ко је надлежан за вршење надзора над извршавањем пресуда  и споразумних 

поравнања пред ЕСЉП? 

Комитет министара Савета Европе надлежан је за вршење надзора над 

извршавањем пресуда и одлука ЕСЉП донетих на основу споразумног поравнања. 

Након правоснажности, ЕСЉП исте доставља Комитету министара. Комитет 

министара чине представници 47 земаља чланица Савета Европе. Одељење за 

извршавање пресуда Европског суда за људска права, које се налази у оквиру 

Генералног директора за људска права и владавину права Савета Европе, обавља 

стручно-техничке послове и помаже Комитету министара у обављању функције 

надзора над извршавањем пресуда ЕСЉП.  

Који је правни оквир за извршавање пресуда и споразумних поравнања пред 

ЕСЉП? 

Комитет министара усвојио је Правила Комитета министара за вршење надзора над 

извршавањем пресуда и услова споразумних поравнања од 10.05.2006., која детаљно 

регулишу овај поступак.  Превод на српском језику доступан је на адреси: 

www.zastupnik.mpravde.gov.rs/images/pravila_km_za_izvrsavanje.pdf 

Поред Правила, Комитет министара усвојио јенове методе рада. Оне суизложене у 

следећим документима: 

 Информациони документCM/Inf/DH(2010)45 final, 7 December 2010,  

 Информациони документCM/Inf/DH(2010)37, 6 September 2010 и  

 Акциони планови – акциони извештаји(CM/Inf/DH(2009)29rev).  

Када се Комитет министара бави надзором над извршавањем пресуда и 

споразумних поравнања пред ЕСЉП? 

Комитет министара у начелу врши надзор над извршавањем пресуда и споразумних 

поравнања на посебним седницама, које се одржавају четири пута годишње у марту, 

јуну, септембру и децембру. Дневни ред ових седница је јаван.  

Документација с посебних седница Комитета министара доступна је на следећој 

адреси: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/WCD/DHMeetings_en.asp 

Распоред посебних седница Комитета министара посвећених извршавању пресуда 

ЕСЉП можете наћи на сајту Одељења за извршавање пресуда ЕСЉП.  

http://www.zastupnik.mpravde.gov.rs/images/pravila_km_za_izvrsavanje.pdf
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH%282010%2945&Language=lanEnglish&Ver=final&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH%282010%2937&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH%282009%2929&Language=lanEnglish&Ver=rev
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/WCD/DHMeetings_en.asp
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Како Комитет министара врши надзор над извршавањем пресуда и споразумних 

поравнања пред ЕСЉП? 

Све правоснажне пресуде и одлуке које ЕСЉП проследи Комитету министара на 

вршење надзора над извршавањем истих класификују се у две групе: групу 

стандардног надзора и групу појачаног надзора. У групу појачаног надзора могу се 

класификовати предмети који испуњавају један од следећих критеријума: пресуде које 

захтевају хитне индивидуалне мере; пилот пресуде; пресуде које се баве великим 

структурним и/или комплексним проблемима; пресуде између држава. На посебним 

седницама Комитет министара врши надзор над предметима из групе појачаног 

надзора било путем расправе или доношењем одлуке без расправе. У зависности од 

степена напретка у поступку извршења, могућ је трансфер предмета из групе 

стандардног надзора у групу појачаног надзора и обрнуто.  

Ко су субјекти у поступку вршења надзора над извршавањем пресуда и 

споразумних поравнања пред ЕСЉП? 

Информације о мерама предузетим у извршавању пресудаи споразумних поравнања 

пред ЕСЉП примарно доставља државаучесница у поступку. Поред тога, подносилац 

представке има право да се обраћа Комитету министара али искључиво у односу на 

плаћање правичне накнаде или предузимање појединачних мера односно извршавање 

услова споразумног поравнања. Комитет министара не разматра поднеске оштећеног 

лица који се односе на опште мере. Поред тога, невладине организације и националне 

установе за заштиту људских правамогу се обратити Комитету министара у вези 

извршавања пресуда и споразумних поравнања пред ЕСЉП. Њихови поднесци 

достављају се прво држави, која има рок од пет радних дана да одговори на наводе из 

поднеска. Након истека тог рока, поднесци невладиних организација и националних 

установа за заштиту људских права дистрибуирају се националним представницима у 

Комитету министара. За више детаља погледајте Правило 9 и Правило 15 Правила 

Комитета министара за вршење надзора над извршавањем пресуда и услова 

споразумних поравнања. 

Комитет министара разматра искључиво поднеске достављене на једном од 

службених језика (енглеском или француском језику).  

Које мере се предузимају на основу правоснажне пресуде ЕСЉП? 

На основу пресуде ЕСЉП могу се предузимати према случају појединачне, опште и 

мере плаћања правичне накнаде. Појединачним мерама се обезбеђује престанак 

повреде и стављане оштећене стране, у мери у којој је то могуће, у исти положај који је 

уживала пре настанка повреде. Општим мерама се обезбеђује спречавање нових 

сличних повреда или окончање повреда које и даље трају.  

Где се могу наћи подаци о статусу извршења појединачних предмета? 

www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/pendingCases_en.asp 

Где се могу наћи подаци које је Република Србија доставила Комитету 

министара Савета Европе о извршавању појединачних предмета? 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/pendingCases_en.asp
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Информације државе објављују се на страници Одељења за извршавање пресуда 

ЕСЉП од 2011.г., осим ако није захтевана заштита поверљивих података. 

Информације које је доставила Република Србија могу се наћи на адреси: 

www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Themes/Add_info/SER-ai_en.asp 

Како се врши контрола плаћања правичне накнаде? 

По пријему обавештења од државе да је извршена исплата правичне накнаде, ова 

информација објављује се на сајтуОдељења за извршавање пресуда ЕСЉП. 

Подносилац представке има преклузивни рок од два месеца од дана објављивања ове 

информације на наведеном сајту да истакне приговор на исплату. Пракса Комитета 

министара у вршењу надзора над исплатом правичне накнаде сумирана је у 

Меморандуму од 15.01.2009.г. Детаљнији подаци о овој теми могу се наћи на адреси:  

www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Themes/Satisfaction_equitable/Introduction/SE_EN.

asp 

Где се могу наћи пресуде и одлуке ЕСЉП на српском језику? 

www.zastupnik.mpravde.gov.rs/cr/articles/presude/ 

www.ehrdatabase.org/Welcome 

Где се може наћи ЕКЉП на српском језику? 

http://echr.coe.int/Documents/Convention_SRP.pdf 

Где се могу наћи додатни подаци о вршењу надзора над извршавањем пресуда 

и споразумних поравнања пред ЕСЉП? 

www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Default_en.asp 

Како могу контактирати Одељење за извршавање пресуда ЕСЉП?  

Department for the Execution of Judgments of the ECHR 

DGI - Directorate General of Human Rights and Rule of Law 

Council of Europe 

F-67075 STRASBOURG CEDEX 

Телефон: +33 3 90 21 55 54 
Факс: +33 3 88 41 27 93 

Електронске адресе          

 за питања о исплати правичне накнаде: dgI_execution_just_satisfaction@coe.int 

 за остала питања о извршавању: DGI-Execution@coe.int 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Themes/Add_info/SER-ai_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Themes/Satisfaction_equitable/Introduction/SE_EN.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Themes/Satisfaction_equitable/Introduction/SE_EN.asp
http://www.zastupnik.mpravde.gov.rs/cr/articles/presude/
http://www.ehrdatabase.org/Welcome
http://echr.coe.int/Documents/Convention_SRP.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Default_en.asp
mailto:dgI_execution_just_satisfaction@coe.int
mailto:DGI-Execution@coe.int

