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ИЗ ВР ША ВА ЊЕ ПРЕ СУ ДА ЕВРОП СКОГ СУ ДА  
ЗА ЉУД СКА ПРА ВА1

Сажетак: Европ ски суд за људ ска пра ва сма тра се нај зна чај ни јим и 
нај е фи ка сни јим си сте мом над зо ра у обла сти ме ђу на род не за шти те људ-
ских пра ва. Уз ње га по сто ји и је дан по ве за ни ме ха ни зам ко ји омо гу ћа ва 
по је дин ци ма да ди рект но за шти те сво ја пра ва на ме ђу на род ном пла ну. 
Упра во овај ме ха ни зам за под но ше ње ин ди ви ду ал них пред став ки тре ба да 
пре мо сти јаз из ме ђу ци ље ва ме ђу на род не за шти те људ ских пра ва и не са-
вр ше ног из вр ше ња нор ми о људ ским пра ви ма на др жав ном и ло кал ном ни воу. 
Успе шна и бр за при ме на ње го вих пре су да на на ци о нал ном ни воу је од су штин-
ског зна ча ја за сам Суд, јер од то га за ви си и кре ди би ли тет и ле ги ти ми тет 
овог си сте ма за шти те. У овом ра ду ће би ти при ка за ни нај зна чај ни ји аспек ти 
из вр ша ва ња и при ме не пре су да Су да. Ана ли зи ра ће се уло га по је ди них ор га-
на Са ве та Евро пе – Ко ми те та ми ни ста ра, Пар ла мен тар не скуп шти не и 
са мог Су да у по ступ ку из вр ша ва ња пре су да. По ред то га, би ће при ка за ни и 
на чи ни на ко ји се оне при ме њу ју и из вр ша ва ју. 

Кључнеречи: Европ ски суд за људ ска пра ва, пре су де, Ко ми тет ми ни стара.

1. УВОД

Европ ски суд за људ ска пра ва (у да љем тек сту Суд) мо же да до не се 
пре су ду у ко јој утвр ди по сто ја ње кр ше ња Европ ске кон вен ци је за за шти ту 
људ ских пра ва и основ них сло бо да (у да љем тек сту Кон вен ци ја)2 и уко ли ко 
Суд на ло жи, мо ра ју се пред у зе ти од ре ђе не ме ре, ка ко би се она при ме ни ла 

1 Рад је по све ћен про јек ту „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви“ чи ји је но си лац 
Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду.

2 Европ ска кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, Слу жбе ни гла-
сник СЦГ – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 9/2003.
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на на ци о нал ном ни воу: пла ћа ње обе ште ће ња за ма те ри јал ну и не ма те ри јал-
ну ште ту, пред у зи ма ње ин ди ви ду ал них ме ра (на при мер по на вља ње по-
ступ ка) или оп штих ме ра (до но ше ње за ко на и слич но). Уко ли ко Суд са мо 
утвр ди по вре ду пра ва из Кон вен ци је, без на ме та ња кон крет них оба ве за 
др жа ви по во дом то га, он да се ра ди о де кла ра тор ној пре су ди. 

Ипак, ако се ра ди о пр во по ме ну тим пре су да ма Су да, оне ни су са мо-из-
вр шне, ни ти Суд има овла шће ња да не по сред но спро ве де сво је пре су де. То 
је по сао од го вор не др жа ве за кр ше ње људ ских пра ва. У над зо ру над тим 
про це сом, Су ду по ма жу дру ги ор га ни Са ве та Евро пе. Пре ма чла ну 46 ста ву 2 
Кон вен ци је, Ко ми тет ми ни ста ра Са ве та Евро пе се ста ра о из вр ша ва њу и спро-
во ђе њу пре су да Су да. Сма тра се да тре нут но по сто ји око 10 хи ља да пре су да 
ко је че ка ју да бу ду из вр ше не, од но сно при ме ње не у др жа ва ма чла ни ца ма.3

Пре су де ме ђу на род них су до ва се у прак си углав ном из вр ша ва ју, иа ко 
не по сто ји цен тра ли зо ва ни си стем кон тро ле или при ну де. Та ко је нпр. и са 
пре су да ма Ме ђу на род ног су да прав де, па сто га ме ха ни зам кон тро ле од стра не 
Све та без бед но сти ни је ко ри шћен.

Ни је по гре шно за кљу чи ти да по што ва ње и из вр ша ва ње пре су да нај ви ше 
за ви си од по ли тич ких ин те ре са др жа ва не го што то др жа ве ра де из стра ха 
од санк ци ја. Та ко је и у слу ча ју Су да прав де ЕУ и Европ ског су да за људ ска 
пра ва. Ни је, на рав но, мо гу ће оче ки ва ти ап со лут но ефи ка сно и бр зо из вр ша-
ва ње пре су да у сва ком кон крет ном слу ча ју. У прак си, ви ше од не из вр ша ва ња 
про блем пра ви ка шње ње у њи хо вом из вр ша ва њу.4 У си сте му Са ве та Евро пе 
за бе ле же ни су број ни слу ча је ви ка шње ња, па и за пла ћа ње пра вич не са тис-
фак ци је, за ко ју је усво јен вре мен ски пе ри од од три ме се ца. По чет ком ово га 
ве ка до шло је до по ве ћа ња бро ја слу ча је ва пред Ко ми те том ми ни ста ра код 
ко јих ни је до шло до из вр ше ња пре су де.5 Та ко ђе, иза зов је и да се обез бе ди 
да се оп ште ме ре при ме њу ју бр зо, ка ко би се из бе гли слу ча је ви ко ји се по-
на вља ју. Ово је глав ни иза зов, по што сва ко од ла га ње усва ја ња оп штих ме ра 
има за ре зул тат но ве пред став ке пред Су дом. 

Про бле ми при ме не пре су да су ви ше стру ки и њи хо ви узро ци су по ли-
тич ки раз ло зи, раз ло зи у ве зи са нео п ход ним ре фор ма ма у ма ње раз ви је ним 
др жа ва ма, прак тич ни раз ло зи у ве зи са на ци о нал ним за ко но дав ним по ступ-
ци ма, бу џет ски раз ло зи, за тим пре су де ко је су фор му ли са не на ка зу и стич ки, 
или не ја сан на чин.6 Нај че шћи раз ло зи су они ко ји се од но се на по треб не 
ре фор ме и на при ро ду на ци о нал них за ко но дав них по сту па ка.

3 Har ris, O’Boyle & War brick, Law of the Eu ro pean Con ven tion on Hu man Rights, Ox ford, 
2018, 183. 

4 Eli sa beth Lam bert Ab del ga wad, The exe cu ti on of jud gments of the Eu ro pean Co urt of 
Hu man Rights, Stras bo urg, 2008, 64.

5 Ibid., 65.
6 Re so lu tion 1226 (2000) on “Exe cu ti on of jud gments of the Eu ro pean Co urt of Hu man 

Rights“, adop ted by the Par li a men tary As sembly on 28 Sep tem ber 2000 (30th Sit ting), члан 6.
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По ли тич ки про бле ми се ре ђе ја вља ју, али мо гу да пред ста вља ју зна чај-
не пре пре ке за из вр ша ва ње пре су да. Као при мер за ово мо же мо да на ве де мо 
слу чај по во дом ме ђу др жав не пред став ке – Ки пар про тив Тур ске.7

У да љем тек сту би ће ана ли зи ра ни на чи ни, од но сно ме ре ко је су пред-
мет из вр ша ва ња пре су да, а на кон то га би ће пред ста вље на и уло га по је ди них 
ор га на Са ве та Евро пе у из вр ша ва њу пре су да Су да.

2. ОБА ВЕ ЗА ИЗ ВР ШЕ ЊА ПРЕ СУ ДЕ

Из вр ше ње пре су да Су да пред ста вља оба ве зу др жа ва и у то ме уче ству-
ју су до ви, за ко но дав на те ла, вла де и че сто при пад ни ци ци вил ног од но сно 
гра ђан ског сек то ра. Нај ви ше суд ске ин стан це у др жа ва ма сва ка ко има ју 
цен трал ну уло гу у при ме ни пре су да Су да.

На осно ву чла на 46 став 1 Кон вен ци је, др жа ве тре ба да пре ду зму све 
ме ре ка ко би се по ви но ва ле пра во сна жној пре су ди Су да, у сва ком пред ме ту 
у ко јем су стра на у спо ру.8 Др жав ни ор га ни има ју оба ве зу да се по на ша ју у 
скла ду са прав ном си ту а ци јом на осно ву Кон вен ци је, али и да укло не сва ку 
пре пре ку у њи хо вим до ма ћим прав ним си сте ми ма, ко ја мо же да спре чи 
пра вич но за до во ље ње пра ва под но си о ца пред став ке.9 Др жа ве мо гу да би ра-
ју са мо сред ства из вр ше ња пре су да за ко ја сма тра ју да су од го ва ра ју ћа, али 
не мо гу да би ра ју да ли ће да их из вр ше. По сту па ње у скла ду са пра во сна-
жном пре су дом се од но си на по сту па ње у кон крет ном слу ча ју, али се од 
др жа ве мо же зах те ва ти да пре и спи та сво је за ко не или да ре фор ми ше сво ју 
ад ми ни стра тив ну, или суд ску прак су, ка ко би њен прав ни си стем био у скла-
ду са Кон вен ци јом.10 

Јед но од нај ва жни јих пи та ња о ко ји ма Суд од лу чу је у пре су ди је шта 
тре ба да пре ду зме др жа ва да би се ис пра ви ла по вре да Кон вен ци је. Циљ је 
да др жа ве по шту ју од лу ке Су да и да се на док на ди ште та ли ци ма ко ја су 
жр тве по вре де.

Оба ве за др жа ве да из вр ши пре су де про из ла зи из од го вор но сти др жа ве 
ко ја је про пу сти ла да ис пу ни сво ју при мар ну оба ве зу на осно ву чла на 1 
Кон вен ци је да обез бе ди сва ко ме у окви ру сво је над ле жно сти пра ва де фи ни-
са на Кон вен ци јом. Пре ма пра ви ли ма оп штег ме ђу на род ног пра ва, оба ве зе 

7 Cyprus v. Tur key, пред став ка 25781/94, пре су да од 10. ма ја 2001. го ди не. О овом слу-
ча ју ви де ти: Са ња Ђа јић, На кна да не ма те ри јал не ште те у по ступ ку пред Европ ским су дом 
за људ ска пра ва: Ки пар про тив Тур ске, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 
3/2014, 189-206.

8 Члан 46, став 1 Кон вен ци је.
9 Ma e stri v. Italy, пред став ка 39748/98, пре су да од 17. фе бру а ра 2004. го ди не, па сус 47.
10 Kert tu Mäger, En for cing the Jud gments of the EC tHR in Rus sia in Light of the Amend-

ments to the Law on the Con sti tu ti o nal Co urt, Ju ri di ca In ter na ti o nal 24/2016, 16.



214

Др Бо јан Н. Ту бић, Из вр ша ва ње пре су да Европ ског су да за људ ска пра ва (стр. 211–232)

др жа ве ко ја бу де про гла ше на од го вор ном су да пре ки не са кр ше њем, да 
на док на ди ште ту, од но сно да укло ни по сле ди це ак та ко ји је су про тан ме ђу-
на род ном пра ву и по сто ји оба ве за да не по на вља кр ше ња.11 Ове оба ве зе 
по сто је за др жа ве и у слу ча је ви ма ка да се утвр де кр ше ња Кон вен ци је12 

Сход но то ме, у пре су ди Су да се мо гу зах те ва ти раз ли чи те ме ре од др-
жа ве. Као што је на ве де но, пре све га она је ду жна да пре ста не са кр ше њем 
Кон вен ци је и тре ба да иза бе ре оп ште или по је ди нач не ме ре ко ји ма ће то 
по сти ћи. Та ко ђе, она је и у оба ве зи да укло ни по сле ди це кр ше ња. То се нај-
че шће ра ди на на чин да се ства ри вра ћа ју у ста ње ко је је по сто ја ло пре не го 
што је до шло до по вре де – re sti tu tio in in te grum. Уко ли ко то ни је мо гу ће због 
при ро де са ме по вре де, Суд обич но оште ће ној стра ни пру жа од го ва ра ју ћу 
на кна ду за по вре ду пра ва, ка ко би по сти гао пра вич но за до во ље ње.13 

На при мер, у слу ча ју по вре де пра ва на имо ви ну, Суд је из ја вио да би 
нај бо љи об лик за до во ље ња за пра во био да др жа ва вра ти кон крет но зе мљи-
ште.14 У слу ча ју Па па ми ха ло пу лос и дру ги про тив Грч ке, Суд је по ну дио 
др жа ви две мо гућ но сти: да из вр ши вра ћа ње у пре ђа шње ста ње, или да пла-
ти на кна ду ште те за ма те ри јал ну ште ту у ро ку од 6 ме се ци.15 У слу ча ју 
Ра и ку про тив Ру му ни је Суд је до су дио да др жа ва тре ба да вра ти стан а 
уко ли ко то не бу де ура ђе но, би ће ис пла ћен од го ва ра ју ћи нов ча ни из нос.16

Др жа ва ко ја је од го вор на за кр ше ње оба ве зе пред ви ђе не Кон вен ци јом 
ду жна је, да кле, да пре ду зме оп ште, или по је ди нач не ме ре у свом до ма ћем 
прав ном по рет ку, да окон ча кр ше ње ко је је Суд утвр дио.17 Ова оба ве за да се 
пру жи пра вич но за до во ље ње је на сна зи ab ini tio, од но сно др жа ва мо ра да 
ели ми ни ше све по сле ди це не за ко ни тог по сту па ња и да пру жи на кна ду за 
то као да ни је ни до шло до кр ше ња 

С тим у ве зи, у на став ку ра да са гле да ће мо ка ко у прак си из гле да им пле-
мен та ци ја раз ли чи тих пре су да и ка кав при ступ је уста но вљен Пре по ру ком 
2 (2000) Ко ми те та ми ни ста ра.

11 Ро до љуб Етин ски, Са ња Ђа јић, Бо јан Ту бић, Ме ђу на род но јав но пра во, Но ви Сад, 
2017, 330-333.

12 Ан ђе ла Ђу ка но вић, Из вр ше ње пре су да Европ ског су да за људ ска пра ва: ак ту ел на 
пи та ња, Ме ђу на род ни про бле ми 2/2018, 212.

13 Ibid.
14 Hen trich v. Fran ce, пред став ка 13616/88, пре су да од 22. сеп тем бра 1994. го ди не. О ово-

ме ви де ти: Бо јан Ту бић, Огра ни че ња пра ва на нео ме та но ужи ва ње имо ви не у прак си Европ ског 
су да за људ ска пра ва, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 7/2017, 1679-1680.

15 Pa pa mic ha lo po u los and ot hers v. Gre e ce, 14556/89, пред став ка пре су да од 31. ок то бра 
1995. го ди не. 

16 Ra i cu v. Ro ma nia, пред став ка 28104/03, пре су да од 19. ок то бра 2006. го ди не. 
17 Scoz za ri and Gi un ta v. Italy, представкe 39221/98 и 41963/98, пре су да од 13. ју ла 2000. 

го ди не, па сус 249. 
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2.1.Препорукабр.2(2000)

С об зи ром да др жа ве ужи ва ју при лич ну дис кре ци ју у из бо ру на чи на 
из вр ша ва ња пре су де, Ко ми тет ми ни ста ра је 2000. го ди не усво јио пре по ру ку 
упу ће ну др жа ва ма чла ни ца ма, у ве зи са по нов ним ис пи ти ва њем или по нов-
ним отва ра њем од ре ђе них пред ме та на до ма ћем пла ну на кон до но ше ња 
пре су да Су да.18 У њој се на во ди да над ле жни ор га ни ту же не др жа ве тре ба 
да од лу че о то ме ко је су ме ре од го ва ра ју ће да би се по сти гао по вра ћај у пре-
ђа шње ста ње, узи ма ју ћи у об зир ста ње у на ци о нал ним прав ним си сте ми ма. 
Прак са овог те ла у кон тро ли из вр ша ва ња пре су да Су да је по ка за ла да се у 
из у зет ним окол но сти ма, по нов но ис пи ти ва ње пред ме та, или по нов но отва-
ра ње по ступ ка по ка за ло као нај е фи ка сни је, или чак је ди но сред ство за по сти-
за ње по вра ћа ја у пре ђа шње ста ње. У пре по ру ци се по зи ва ју др жа ве уго вор ни це 
да обез бе де на на ци о нал ном ни воу од го ва ра ју ће прет по став ке за по сти за ње 
по вра ћа ја у пре ђа шње ста ње. Та ко ђе, охра бру ју се др жа ве чла ни це да ис пи-
та ју сво је на ци о нал не прав не си сте ме, ка ко би обез бе ди ли од го ва ра ју ће 
пред у сло ве за по нов но отва ра ње и ис пи ти ва ње пред ме та, у слу ча је ви ма ка да 
је Суд на шао да је до шло до кр ше ња Кон вен ци је. Ово се по себ но од но си на 
си ту а ци је у ко ји ма по вре ђе на стра на и да ље тр пи озбиљ не не га тив не по сле-
ди це, због ис хо да кон крет не до ма ће од лу ке у пи та њу. Те штет не по сле ди це 
се не мо гу от кло ни ти пра вич ним за до во ље њем и не мо гу да бу ду ис пра вље не 
на дру ги на чин осим по нов ним ис пи ти ва њем, или по на вља њем по ступ ка. 
У овим слу ча је ви ма, пре су да Су да до во ди до за кључ ка да је до ма ћа од лу ка 
у су шти ни су прот на Кон вен ци ји, или да је утвр ђе но кр ше ње за сно ва но на 
про це ду рал ним гре шка ма, или не до ста ци ма ко ји су то ли ко зна чај ни да се 
ба ца озбиљ на сум ња на ис ход до ма ћих по сту па ка.

3. ВР СТЕ ПРЕ СУ ДА И РАЗ ЛИ КЕ У НА ЧИ НУ  
ЊИ ХО ВОГ ИЗ ВР ШЕ ЊА

Уко ли ко Суд утвр ди да је до шло до по вре де Кон вен ци је, др жа ва ко ја је 
од го вор на за ову кр ше ње оба ве зе тре ба да пла ти од го ва ра ју ћу су му, на име 
пра вич ног за до во ље ња, али и да пре ду зме по је ди нач не, или оп ште ме ре у свом 
до ма ћем прав ном по рет ку, ка ко би окон ча ла кр ше ње ко је је Суд утвр дио.19 
У да љем тек сту ће би ти об ја шње ни ови по је ди ни на чи ни из вр ше ња пре су да. 

18 Re com men da tion No. R (2000) 2 of the Com mit tee of Mi ni sters to mem ber sta tes on the 
re-exa mi na ti on or re o pe ning of cer tain ca ses at do me stic le vel fol lo wing jud gments of the Eu ro-
pean Co urt of Hu man Rights, adop ted by the Com mit tee of Mi ni sters on 19 Ja nu ary 2000. 

19 Scoz za ri and Gi un ta v. Italy, op. cit., па сус 249. 
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3.1.Накнадаштетезбогповредеправа

На кна да ште те има за циљ да се ства ри вра те у ста ње ко је је по сто ја ло 
пре по вре де. Основ ни кри те ри јум за ње но до су ђи ва ње је сте по сто ја ње узроч-
не ве зе из ме ђу по вре де Кон вен ци је и на ста ле ште те.20 По ред то га, вр ло че сто, 
Суд у сво јој прак си при хва та да је са мо утвр ђи ва ње да је до шло до кр ше ња 
пред ста вља пра вич ну са тис фак ци ју за под но си о ца пред став ке.21 По је ди ни 
ау то ри на во де да у са да шњој прак си Су да не по сто ји ја сан прин цип ка да је 
по треб но до де ли ти ма те ри јал ну на кна ду ште те и ка ко се она од ме ра ва.22 

У чла ну 41 Кон вен ци је је пред ви ђе но да уко ли ко Суд утвр ди да је до шло 
до по вре де Кон вен ци је, или про то ко ла уз њу, а уну тра шње пра во Ви со ке 
стра не уго вор ни це у пи та њу омо гу ћа ва са мо де ли мич ну од ште ту, Суд ће, 
уко ли ко је то по треб но, пру жи ти пра вич но за до во ље ње оште ће ној стра ни.23 
Пи та ње пра вич ног за до во ље ња ни је пре ци зни је де фи ни са но, оста вља ју ћи 
ши ро ку дис кре ци ју Су ду, али уз за па жа ње да то мо же има ти од ре ђе не по сле-
ди це по ле ги тим ност ра да Су да.24 Суд је у сво јој прак си ту ма чио на чи не за 
пру жа ње пра вич ног за до во ље ња. На при мер, он од ре ђу је ва лу ту за пла ћа ње 
и обич но ко ри сти евро.25 Та ко ђе, Суд од ре ђу је и рок у ко јем тре ба да се пла-
ти на кна да ште те.26 Обич но тај рок из но си три ме се ца. Ко ми тет ми ни ста ра 
има над ле жност да над гле да ис пла ту. 

3.2.Начиниизвршењапресудакојимасеодређују
индивидуалнемере

По ред нов ча них на кна да и оп штих ме ра, др жа ва мо же да усво ји и низ 
ин ди ви ду ал них не нов ча них ме ра. Јед на од њих је и по на вља ње до ма ћих 
суд ских по сту па ка. У ве ли ком бро ју слу ча је ва, Суд је пред ла гао упра во 
по нов но отва ра ње до ма ћих прав них по сту па ка, сма тра ју ћи то као нај бо љи 
на чин за пру жа ње за шти те и за до во ље ња.27 

20 Ма ја На стић, При ме на Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них 
сло бо да у по ступ ку пред на ци о нал ним устав ним су до ви ма, Ниш, 2014, 135.

21 Ja mil v. Fran ce, пред став ка 39748/98, пре су да од 8. ју на 1995. го ди не. 
22 Ve ro ni ka Fik fak, Chan ging Sta te Be ha vi o ur: Da ma ges be fo re the Eu ro pean Co urt of Hu man 

Rights, The Eu ro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, 4/2018, 1114.
23 Члан 41 Кон вен ци је.
24 Me ra Ma ri not, Mar ti na Si eg fried, Jac co Sno e i jer, The com pe ten ce of the Eu ro pean Co urt 

of Hu man Rights to or der re sti tu tio in in te grum and spe ci fic or ders as re me dial me a su res in the 
ca se 46221/99, Am ster dam In ter na ti o nal Law Cli nic, 2000, стр. 2.

25 https://www.ec hr.co e.in t/Do cu ments/PD _sa tis fac tion_cla ims_ENG .pdf  
26 Mo re i ra de Aze ve do v. Por tu gal, пред став ка 11296/84, пре су да од 28. ав гу ста 1991. 

го ди не.
27 Ab dul lah Al tun v. Tur key, пред став ка 66354/01, пре су да од 19. ок то бра 2006. го ди не, 

Ma ja dal lah v. Italy, пред став ка 62094/00, пре су да од 19. ок то бра 2006. го ди не, Zen tar v. Fran ce, 
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Ме ђу тим, усло ви за то мо ра ју да бу ду пре ци зно де фи ни са ни, јер оно 
мо же да на не се зна чај ну ште ту пра ви ма тре ћих странa у спо ру, у гра ђан ским 
и кри вич ним ства ри ма, а ово до во ди и до про ду жа ва ња са мог по ступ ка. 
Та ко ђе, у кри вич ним по ступ ци ма ова ме ра мо же да до ве де и до дру гих про-
бле ма, у по гле ду гу бит ка до ка за у пе ри о ду ко ји је про шао, као и до не га тив-
них по сле ди ца по са му жр тву, услед по нов ног отва ра ња по ступ ка. Ве ћи на 
др жа ва да нас до зво ља ва по нов но отва ра ње до ма ћих по сту па ка.28 

У по гле ду то га, зна чај но је ис та ћи слу ча је ве у ко ји ма су по је дин ци ма 
су ди ли су до ви ко ји ни су ис пу ња ва ли услов не за ви сно сти и не при стра сно сти, 
као што је то слу чај Оџа лан про тив Тур ске.29 Ве ли ко ве ће је у овом слу ча ју 
по др жа ло ста во ве Су да из прет ход них слу ча је ва30 и ис та кло да је је ди ни 
од го ва ра ју ћи на чин за ис пра вља ње кр ше ња по нов но су ђе ње, од но сно по нов но 
отва ра ње по ступ ка.31 

У слу ча ју Мо ре и ра Фе ре и ра про тив По р ту га ли је (слу ча ју број 2),32 ра-
ди ло се упра во о овла шће њи ма Су да да на ло жи по нов но отва ра ње кри вич ног 
по ступ ка. Др жа ва ни је из вр ши ла пре су ду Су да, од но сно др жав ни ор га ни ни су 
при ме ни ли ово пра ви ло у до ма ћем ван ред ном жал бе ном по ступ ку (re cur so 
ex tra or di ná rio) ко ји је по кре ну ла жр тва кр ше ња Кон вен ци је. На и ме, Вр хов-
ни суд Пор ту га ли је је до нео од лу ку да је до вољ но то што је под но си о цу 
пред став ке ис пла ће на пра вич на на кна да. На тај на чин он за пра во ни је при-
ме нио пре су ду Су да. Ве ли ко ве ће је, ме ђу тим, до не ло од лу ку да ни је до шло 
до кр ше ња Кон вен ци је због ова квог по сту па ња Вр хов ног су да. Ис так ну то 
је да је у пре су ди Ве ћа на ве де но да је по нов но отва ра ње по ступ ка „у прин-
ци пу“ од го ва ра ју ћи прав ни лек за по ме ну то кр ше ње, али да ни је је ди ни.33 
Пре су да је до не та те сном ве ћи ном од де вет пре ма осам гла со ва чла но ва Ве-
ли ког ве ћа, а је дан део су ди ја је при ло жио и ва жна обра зло же на из дво је на 
и су прот на ми шље ња.

По ред по ме ну тих, мо гу ће је пред у зи ма ње дру гих ин ди ви ду ал них ме ра. 
На при мер, др жа ва мо же да до не се од лу ку да не спр о ве де кон крет ну на цио-
нал ну ме ру, укљу чу ју ћи и пре су ду. Суд мо же да на ло жи из вр ше ње до ма ћих 
пре су да, као на при мер у слу ча је ви ма про тив Ре пу бли ке Ср би је, ко ји ће би ти 
при ка за ни у на став ку ра да. Та ко ђе, мо же да до ђе и до по ни шта ја не ке ме ре.

пред став ка 17902/02, пре су да од 13. апри ла 2006. го ди не. Sej do vic v. Italy, пред став ка 56581/00, 
пре су да од 1. мар та 2006. го ди не. 

28 Eli sa beth Lam bert Ab del ga wad, The exe cu ti on of jud gments of the Eu ro pean Co urt of 
Hu man Rights, Hu man rights fi les, No. 19, Stras bo urg, 2002, 16.

29 Oca lan v. Tur key, пред став ка 46221/99, пре су да од 12. ма ја 2005. го ди не. 
30 На при мер, Gen cel v. Tur key, пред став ка 53431/99, пре су да од 23. ок то бра 2003. го ди не. 
31 Oca lan v. Tur key, op. cit., па сус 210.
32 Mo re i ra Fe r re i ra v. Por tu gal (No. 2), пред став ка 19867/12, пре су да од 11. ју ла 2017. го ди не. 
33 Ibid., па сус 92. 



3.3.Начинизвршењапресудакојимасе
одређујуопштемере

Че сто се де ша ва да мо ра ју да бу ду усво је не оп ште ме ре, јер је оба ве за 
да се спре чи по на вља ње кр ше ња од су штин ског зна ча ја за евр оп ски си стем. 
Мо же се де си ти да се Суд из ри чи то, или пре ћут но, по зи ва на кон крет ну 
оп шту за кон ску нор му. На при мер, у слу ча ју Ма ну са кис и оста ли про тив 
Грч ке,34 Суд је из ри чи то на вео да су За кон из 1938. го ди не о пра во слав ној 
цр кви и вер ска прак са су прот ни чла ну 9 Кон вен ци је. 

По сто је и слу ча је ви у ко ји ма са мо по сто ја ње оп штег за ко но дав ства кр-
ши пра ва под но си о ца пред став ке. Као при мер за ово мо же мо на ве сти ин-
кри ми ни са ње хо мо сек су ал них рад њи из ме ђу два од ра сла му шкар ца у ир ском 
за ко ну.35 

Оба ве за на ста је на дан до но ше ња пре су де и оне има ју ди рект но деј ство. 
Мо гу се, та ко ђе, усво ји ти и пре ла зне ме ре ка ко би се из бе гла но ва кр ше ња 
кон вен ци је, док не до ђе до ко нач не за ко но дав не ре фор ме. У слу ча ју Со рен-
сен и Ра сму сен про тив Дан ске, ова др жа ва је до не ла но ви за кон за ма ње од 
ме сец да на од до но ше ња пре су де Су да.36

Суд не ма увек сред ства да про це ни ефи ка сност до ма ћих ме ра. У сво јој 
пре су ди у слу ча ју Сеј до вић про тив Ита ли је, Суд је по твр дио по сто ја ње јед-
не ма не у ита ли јан ском прав ном си сте му, ко ја је спре ча ва ла по нов но су ђе ње 
они ма ко ји су осу ђе ни у од су ству. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду на кнад ну ре-
фор му ита ли јан ског За ко на о кри вич ном по ступ ку, он је сма трао да ни је 
нео п ход но до но си ти не ке оп ште ме ре на осно ву то га да је пре ви ше ра но да 
се про це ни да ли је ова ре фор ма ис пу ни ла усло ве пред ви ђе не Кон вен ци јом.37

4. ИЗ ВР ША ВА ЊЕ ПРЕ СУ ДА СУ ДА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ

Пре су де Су да у по ступ ци ма у ко ји ма је Ре пу бли ка Ср би ја јед на од стра-
на ка пре во де се и об ја вљу ју у Слу жбе ном гла сни ку.38 О њи хо вом из вр ша ва-
њу ста ра се за ступ ник Ре пу бли ке Ср би је пред Су дом. Уко ли ко је пре су дом 
утвр ђе но да је др жа ва Ср би ја пре кр ши ла Кон вен ци ју, њен за ступ ник пред 
Европ ским су дом за људ ска пра ва се ста ра о из вр ша ва њу пре су де. Ис пла та 

34 Ma nu sa kis and ot hers v. Gre e ce, пред став ка 18748/91, пре су да од 26.сеп тем бра 1996. 
го ди не. 

35 Nor ris v. Ire land, пред став ка 10581/83, пре су да од 26. ок то бра 1988. го ди не.
36 So ren sen and Ra smus sen v. Den mark, пред став ке 52562/99 и 52620/99, пре су да од 11. 

ја ну а ра 2006. го ди не. 
37 Sej do vic v. Italy, op. cit.. 
38 Уред ба о за ступ ни ку Ре пу бли ке Ср би је пред Европ ским су дом за људ ска пра ва, 

Слу жбе ни гла сник РС бр. 61/2006.
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из но са на зна че ног у пре су ди Су да вр ши се из сред ста ва ор га на Ре пу бли ке 
Ср би је чи ји су ак ти про у зро ко ва ли кр ше ње људ ских пра ва.39 Та ко ђе, пред-
ви ђе но је и да за ступ ник, по во дом по ступ ка пред Су дом утвр ди да до ма ћи 
про пис ни је у скла ду са Кон вен ци јом, оба ве шта ва о то ме над ле жне ор га не 
др жав не упра ве и Вла ду Ре пу бли ке Ср би је и ука зу је на нео п ход ност ускла-
ђи ва ња про пи са са Кон вен ци јом.40

У пред ме ту Ка ча пор и дру ге под но си тељ ке пред став ки про тив Ср би је 
ра ди ло се о ду го ва њи ма дру штве ног пред у зе ћа пре ма (бив шим) за по сле ним 
ли ци ма у том пред у зе ћу, а ови при вред ни су бјек ти на зва ни су „ре лик том 
бив шег ју го сло вен ског ко му ни зма и са мо у пра вља ња.“41 У пре су ди је ис так-
ну то да иа ко је кон крет но пред у зе ће пре те жно у дру штве ном вла сни штву, 
њи ме, у ве ли кој ме ри упра вља Аген ци ја за при ва ти за ци ју. У овом, као и у 
не ко ли ко дру гих пред ме та42, Суд је за кљу чио да је ту же на др жа ва од го во-
р на за по сту па ње сво јих су до ва, због на чи на во ђе ња сте чај ног по ступ ка, те 
је због то га упра во она ду жна да пла ти по тра жи ва ња на осно ву прав но сна жних 
суд ских од лу ка. Суд је за то и на ло жио Ср би ји да ис пла ти ове из но се. Ова 
пре су да је, из ме ђу оста лог, до ве ла и до из ме на и до пу на За ко на о сте ча ју.43

На ро чи то ва жан пред мет, у по гле ду из вр ше ња пре су да је Зо ри ца Јо ва-
но вић про тив Ср би је.44 Под но си тељ ка пред став ке, Зо ри ца Јо ва но вић је 28. 
ок то бра 1983. го ди не, у др жав ној ин сти ту ци ји – Ме ди цин ском цен тру у 
Ћу при ји ро ди ла здра вог де ча ка. У пе ри о ду од 28. до 30. ок то бра 1983. го ди-
не, док је још би ла у бол ни ци, под но си тељ ка пред став ке је ре дов но ви ђа ла 
свог си на.45 Ле ка ри су је 30. ок то бра оба ве сти ли да ће и она и њен син су-
тра дан би ти от пу ште ни из бол ни це. Де жур ни ле кар је, су тра дан око 6.30 
ча со ва, оба ве стио под но си тељ ку пред став ке да је „ње на бе ба пре ми ну ла“.
Чла но ви ма по ро ди це је ка сни је ре че но да ће об дук ци ја но во ро ђен че та би ти 
оба вље на у Бе о гра ду и да због то га ње го во те ло ни је мо гло да бу де пре да то 
ро ди те љи ма. Оба вља ње об дук ци је у Бе о гра ду је би ло од сту па ње од уо би-
ча је не прак се Ме ди цин ског цен тра у Ћу при ји.46 Ни ка да ни је утвр ђе но да ли 
је у Бе о гра ду об дук ци ја за пра во и ура ђе на. Од 2001. го ди не срп ски ме ди ји 

39 Ibid., члан 6 став 2.
40 Ibid., члан 7.
41 Ка ча пор и дру ге под но си тељ ке пред став ки про тив Ср би је, пред став ке 2269/06, 

3041/06, 3042/06, 3043/06, 3045/06 и 3046/06, пре су да од 15. ја ну а ра 2008. го ди не. 
42 Крн ди ја и дру ги про тив Ср би је, пред став ка 30723/09, пре су да од 27. ју на 2017. го-

ди не; Вла хо вић про тив Ср би је, пред став ка 42619/04, пре су да од 16. де цем бра 2008. го ди не. 
43 Пред лог За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о сте ча ју, стр. 38 http://www.par la ment.

rs/upload/ar chi ve/fi les/ci r/pd f/pred lo zi_za ko na/5079-13.pd f 
44 Зо ри ца Јо ва но вић про тив Ср би је, пред став ка 21794/08, пре су да од 26. мар та 2013. 

го ди не.
45 Ibid., па сус 8.
46 Ibid., па сус 11.
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су по че ли да из ве шта ва ју о број ним слу ча је ви ма као што је слу чај под но си-
тељ ке пред став ке. Она је 24. ок то бра 2002. го ди не упу ти ла зах тев ме ди цин-
ском цен тру у Ћу при ји у ко јем је тра жи ла ре ле вант ну до ку мен та ци ју у ве зи 
са смр ћу ње ног си на. Да на 12. но вем бра 2002. го ди не оба ве ште на је од стра-
не Ме ди цин ског цен тра да је ње го ва смрт свр ста на као смрт без на зна ке 
узро ка. Ова ин сти ту ци ја је оста ла при ста ву да не ма дру гих ин фор ма ци ја 
по што је ње го ва ар хи ва у ме ђу вре ме ну по пла вље на и мно га до ку мен та су 
уни ште на. 

Оп шти на Ћу при ја је 22. но вем бра 2002. го ди не оба ве сти ла под но си-
тељ ку пред став ке, као од го вор на њен зах тев, да је ро ђе ње ње ног си на ре ги-
стро ва но у оп штин ској еви ден ци ји, а да смрт ни је. Су пруг под но си тељ ке 
пред став ке, а отац де те та је 10. ја ну а ра 2003. го ди не под нео кри вич ну при-
ја ву Оп штин ском јав ном ту жи ла штву у Ћу при ји, про тив ме ди цин ског осо бља 
Ме ди цин ског цен тра ко је је под но си тељ ка пред став ке сма тра ла од го вор ним 
за ка ко је на ве ла „от ми цу ње ног си на“. Ово ту жи ла штво је 15. ок то бра 2003. 
го ди не од ба ци ло при ја ву под но си тељ ке пред став ке као не пот кре пље ну до-
ка зи ма, по што ни је би ло до ка за да је њен син пре ми нуо 31. ок то бра 1983. 
го ди не. Да ље обра зло же ње ни је да то и ни је би ло на зна ке да ли је оба вље на 
прет ход на ис тра га. Оп шти на Ћу при ја је 19. сеп тем бра 2007. го ди не по твр-
ди ла да смрт си на под но си тељ ке пред став ке ни је ни ка да зва нич но ре ги стро-
ва на. Те ло под но си тељ ки ног си на ни ка да ни је пре да то под но си тељ ки пред-
став ке ни ти ње ној по ро ди ци. Они ни ка да ни су до би ли ни из ве штај о об дук-
ци ји ни ти су оба ве ште ни ка да и где је он на вод но са хра њен. 

Суд је 26. мар та 2013. го ди не до нео од лу ку да је до шло до кр ше ња чла на 
8 Кон вен ци је, од но сно пра ва на при ват ни и по ро дич ни жи вот под но си тељ-
ке пред став ке и да је под но си тељ ка пред став ке пре тр пе ла не ма те ри јал ну 
ште ту и до су дио јој је из нос од 10.000 евра у том де лу.47 Суд је та ко ђе до нео 
од лу ку да др жа ва мо ра, у ро ку од јед не го ди не од да на ка да је пре су да по-
ста ла ко нач на – а то је 9. сеп тем бар 2014. го ди не – пре ду зме све од го ва ра ју-
ће ме ре да оси гу ра ус по ста вља ње ме ха ни зма са ци љем обез бе ђе ња по је ди-
нач ног обе ште ће ња свим ро ди те љи ма у си ту а ци ји као што је или ко ја је 
до вољ но слич на си ту а ци ји под но си тељ ке пред став ке.48 Пред ви ђе но је да 
овај ме ха ни зам над зи ре не за ви сно те ло, са од го ва ра ју ћим овла шће њи ма, 
ко је ће мо ћи да пру жи по у зда не од го во ре у ве зи са суд би ном сва ког де те та 
и пру жи од го ва ра ју ћу на кна ду, у скла ду са сва ким кон крет ним слу ча јем. 

Го ди не 2013. Бе о град ска гру па ро ди те ља је, уз по моћ прав них струч-
ња ка, пред ло жи ла усва ја ње Мо де ла за ко на за ис тра жи ва ње слу ча је ва не ста-
лих бе ба из бол ни ца у Ре пу бли ци Ср би ји. Др жав ни ор га ни, ме ђу тим, ни су 

47 Ibid., па сус 84.
48 Ibid., па сус 92. 
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зва нич но од го во ри ли на овај до ку мент. Уме сто то га, др жа ва је од лу чи ла да 
осну је но ву рад ну гру пу, са је ди ним ци љем да при пре ми на црт за ко на о 
при ме ни по ме ну те пре су де Су да. Ова рад на гру па је одр жа ва ла са стан ке и 
са сто ја ла се од пред став ни ка Ми ни стар ста ва уну тра шњих по сло ва, прав де 
и здра вља, за тим пред став ни ка суд ства и пред став ни ка удру же ња ро ди те ља 
не ста лих бе ба. Ме ђу тим, ни је до шло до кон сул то ва ња са ро ди те љи ма, па је 
Вла да од лу чи ла да при пре ми на црт за ко на да обез бе ди ус по ста вља ње ме-
ха ни зма за обез бе ђи ва ње по је ди нач не на кна де свим ро ди те љи ма ко ји су у 
ис тој или слич ној си ту а ци ји као и под но си тељ ка пред став ке. На црт За ко на 
о по ступ ку утвр ђи ва ња чи ње ни ца о по ло жа ју но во ро ђе не де це за ко ју се 
сум ња да су не ста ла у по ро ди ли шти ма у Ре пу бли ци Ср би ји49 је ушао у скуп-
штин ску про це ду ру у ок то бру 2016. го ди не. 

По је ди ни зах те ви ро ди те ља ни су би ли усво је ни у пред ло же ном тек сту. 
На црт за ко на не ће на од го ва ра ју ћи на чин обез бе ди ти за до во ље ње свим ро ди-
те љи ма ко ји сум ња ју да су њи хо ва де ца не ста ла из по ро ди ли шта у Ср би ји. 

Пред ви ђе но је да ће се чи ње ни це у овим слу ча је ви ма утвр ђи ва ти у ван-
пар нич ном по ступ ку, што ће зна чи ти да не ће по сто ја ти по себ на ис тра жна 
овла шће ња ко ја би мо гла да ро ди те љи ма да ју ин фор ма ци ју о суд би ни њи-
хо ве де це и иден ти фи ку ју по чи ни о це ових те шких кр ше ња људ ских пра ва. 
На овај на чин се не ће ство ри ти усло ви за от кри ва ње исти не о сва ком слу-
ча ју не ста лих бе ба. Та ко ђе, уко ли ко се овај на црт усво ји он ће спре чи ти 
под но ше ње јед ног бро ја по тен ци јал них пред став ки ро ди те ља чи је су тек 
ро ђе не бе бе не ста ле из дру гих ме ди цин ских уста но ва као што су Ин сти тут 
за нео на то ло ги ју, Ин сти тут за не гу мај ке и де те та и дру гих. Та ко ђе, за кон 
не ће об у хва ти ти ро ди те ље ко ји ни су кон так ти ра ли др жав не ор га не до 9. 
сеп тем бра 2013. го ди не, ка да је пре су да у слу ча ју Зо ри це Јо ва но вић по ста ла 
ко нач на. Де ца ко ја сма тра ју да су за пра во оте та из по ро ди ли шта и да спа да ју 
у тзв. „не ста ле бе бе“ не мо гу да под не су пред став ку су ду. 

За кон не обез бе ђу је ро ди те љи ма за до во ље ње за кр ше ња људ ских пра ва 
ко ја су пре тр пе ли. У пред ло гу за ко на је пред ви ђе но да уко ли ко не мо гу да се 
утвр де чи ње ни це ко је об ја шња ва ју шта се де си ло са не ста лим де те том, суд 
ће по твр ди ти да не мо же да утвр ди ста тус не ста лог но во ро ђен че та и ис пла-
ти ће ро ди те љи ма на кна ду не ма те ри јал не ште те, до из но са од 10 хи ља да евра.50 

Пре ма ми шље њу Са ве та Евро пе, суд ски си стем Ср би је ни је пру жио 
ро ди те љи ма ефи ка сан прав ни лек, у слу ча је ви ма ко ји се од но се на суд би ну 
не ста лих бе ба из срп ских по ро ди ли шта. Устав ни суд, до са да, ни је на шао 
ни јед ну по вре ду људ ских пра ва ро ди те ља и све пред став ке је од ба цио као 

49 На црт За ко на о по ступ ку утвр ђи ва ња чи ње ни ца о по ло жа ју но во ро ђе не де це за ко ју 
се сум ња да су не ста ла у по ро ди ли шти ма у Ре пу бли ци Ср би ји https://www.mprav de.gov.rs

50 Ibid., чла но ви 21, 22 и 23.
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не до пу ште не.51 На при мер, Г.Р. из Бе о гра да је под нео 7. ок то бра 2013. го ди-
не Устав ном су ду устав ну жал бу због по вре да пра ва на прав но сред ство, 
пра ва де те та, пра ва на по што ва ње при ват ног и по ро дич ног жи во та и пра ва 
на де ло твор но прав но сред ство.52 Ове по вре де су би ле ве за не за чи ње ни цу да 
су бли зан ци, си но ви под но си о ца устав не жал бе, пре вре ме но ро ђе ни и умр ли. 

По след ња ак тив ност по во дом овог за ко на су би ли са стан ци Ми ни стар-
ке прав де и дру гих ви со ких зва нич ни ка Ре пу бли ке Ср би је са ди рек то ром 
за људ ска пра ва Кри сто фом По и ре лом, вр ши о цем ду жно сти ше фа оде ље ња 
за из вр ша ва ње пре су да и оста лим чла но ви ма де ле га ци је Са ве та Евро пе, 
ко ји је одр жан у Бе о гра ду, 18. и 19. фе бру а ра ове го ди не. На овом са стан ку 
Ми ни стар ка је оба ве сти ла де ле га ци ју Са ве та Евро пе о иза зо ви ма са ко ји ма 
се Ре пу бли ка Ср би ја су сре ће код при ме не пре су де у слу ча ју Зо ри це Јо ва но-
вић.53 Из нет је став да на црт овог за ко на оста је при о ри тет ка да је у пи та њу 
ре ак ци ја на пре су ду Су да. У На род ној скуп шти ни је ре че но да ће на црт 
за ко на би ти на днев ном ре ду то ком про лећ ног за се да ња ове го ди не.54

5. ДРУ ГА ПИ ТА ЊА ИЗ ВР ШЕ ЊА ПРЕ СУ ДА СУ ДА  
У ДР ЖА ВА МА ЧЛА НИ ЦА МА

Уло га Европ ског су да за људ ска пра ва у из вр ша ва њу сво јих пре су да 
вре ме ном је по ста ја ла све зна чај ни ја. Ме ђу тим, по сто је слу ча је ви у ко ји ма 
је Суд од био да бу де укљу чен у по сту пак из вр ше ња. Је дан од при ме ра је сте 
и дру ги слу чај Ол сон про тив Швед ске,55 у ко јем су под но си о ци пред став ке 
на ве ли да ту же на др жа ва ни је из вр ши ла пре су ду до не ту у пр вом слу ча ју 
из ме ђу ових стра на у спо ру. У том пр вом слу ча ју, Суд је на шао да је до шло 
до кр ше ња Кон вен ци је, због по вре де про пи са о ста ра тељ ству, али др жав ни 
ор га ни Швед ске су на ста ви ли да спре ча ва ју ви ђа ње под но си ла ца пред став-
ке са де цом. Суд је сма трао да је дру гим по ступ ком по кре ну то но во пи та ње, 
ко је ни је би ло утвр ђе но у пре су ди у слу ча ју Ол сон. У слу ча ју Хо стајн про-
тив Фран цу ске Суд је кон ста то вао да Кон вен ци јом ни је пред ви ђе но пра во 

51 „Mis sing ba bi es“ in Ser bia – Still wit ho ut Re dress, In for ma tion for the Hu man Rights 
Com mit tee, on the Oc ca sion of Com mit te e’s Re vi ew of Ser bia at the 119th Ses sion (6 March 2017-
29 March 2017) https://tbin ter net.ohchr.org/Tre a ti es/CCPR/Sha red%20Do cu ments/SR B/IN T_
CCPR_CSS_SRB_26518_E.pdf

52 Ви де ти: Ма ри ја Дра шкић, Слу ча је ви „не ста лих бе ба“: Устав ни суд vs. Европ ски суд 
за људ ска пра ва?, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, LXV, 1/2017, 200-233.

53 https://www.coe.int/en/web/hu man-rights-ru le-of -la w/-/me e ting-with-the-ser bian-mi ni-
ster-of -ju sti ce 

54 Com mu ni ca tion from the aut ho ri ti es (25/02/2019) in the ca se of Zo ri ca Jo va no vic v. Ser bia 
(Ap pli ca tion No. 21794/08)

55 Ol sson v. Swe den (No. 2), пред став ка 13441/87, пре су да од 27. но вем бра 1992. го ди не
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под но си о ца пред став ке да зах те ва да ме ха ни зам за ре ви зи ју у гра ђан ским 
по ступ ци ма бу де унет у до ма ће пра во.56 

Из све га на ве де ног ја вља се пи та ње, ка ко од лу ке до ма ћих су до ва ути чу 
на оно што је про пи са но да се ура ди пре су дом Су да? Ка да до ма ћи суд од-
ре ди на кна ду ште те под но сли лац пред став ке пред Су дом гу би ста тус жр тве 
чак и ако је из нос ко ји Суд до де љу је ви ши од из но са ко ји до де љу је до ма ћи 
суд. На при мер, у слу ча ју Ка лај зић про тив Хр ват ске,57 до су ђе на је на кна да 
од 1130 евра за нео прав да но ду ге по ступ ке. Суд је узео у об зир жи вот ни 
стан дард у Хр ват ској и чи ње ни цу да би пре ма на ци о нал ном за ко ну на кна да 
под но си о цу пред став ке би ла бр же ис пла ће на. Без об зи ра на то, Суд сто ји на 
ста но ви шту да је до де љи ва ње пра вич ног за до во ље ња спо ра дич но у од но су 
на уло гу обез бе ђи ва ња над зо ра над из вр ша ва њем кон вен циј ских оба ве за од 
стра не др жа ва чла ни ца.58

По сту пак по пи лот пре су да ма је на не ки на чин отво рио пут за ши ре 
ко ри шће ње над ле жно сти Су да да до но си пре по ру ке. Оне су уве де не у си стем 
ра да Су да ка ко би се бр же ре ша ва ли од ре ђе ни слу ча је ви, чи је чи ње нич но 
ста ње је би ло исто или слич но. Је дан од пр вих ова квих слу ча је ва је био Бро-
ни ов ски про тив Пољ ске.59 У ње му је Суд на вео да оп ште ме ре тре ба да бу ду 
усво је не и од лу чио је да за ста не са раз ма тра њем слич них слу ча је ва док се 
не усво је до ма ћа сред ства за по сти за ње за до во ље ња. У овом слу ча ју, Ве ли-
ко ве ће је сма тра ло да пи та ње на кна де ште те на осно ву чла на 41 Кон вен ци-
је ни је спрем но за од лу чи ва ње. Овим је др жа ви да та мо гућ ност да усво ји 
нео п ход не оп ште или по је ди нач не ме ре у исто вре ме и да на ста ви са по ступ ком 
при ја тељ ског по рав на ња са под но си о цем пред став ке, на осно ву спо ра зу ма 
ко ји са др жи обе вр сте ме ра, у исто вре ме, ка да и оп ште ме ре. На тај на чин је 
оја чан суп си ди јар ни ка рак тер си сте ма за шти те људ ских пра ва ко ји је пред-
ви ђен Кон вен ци јом. Та ко ђе, ово је ути ца ло и на из вр ша ва ње од го ва ра ју ћих 
за да та ка Су да и Ко ми те та ми ни ста ра на осно ву чла но ва 41 и 46 Кон вен ци је.60

6. УЛО ГА КО МИ ТЕ ТА МИ НИ СТА РА СА ВЕ ТА ЕВРО ПЕ  
У ИЗ ВР ША ВА ЊУ ПРЕ СУ ДА СУ ДА

Пре ма са мој Кон вен ци ји, Ко ми тет ми ни ста ра, ко јег чи не ми ни стри спољ-
них по сло ва др жа ва чла ни ца има кључ ну уло гу у из вр ша ва њу пре су да Су да.61 

56 Ho stein v. Fran ce, пред став ка 76450/01, пре су да од 18. ју ла 2006. го ди не. 
57 Ka laj zic v. Cro a tia, пред став ка 15382/04, пре су да од 28. сеп тем бра 2006. го ди не. 
58 Ve ro ni ka Fik fak, op. cit., 1103.
59 Bro ni ow ski v. Po land, пред став ка 31443/96, пре су да од 28. сеп тем бра 2005. го ди не. 
60 Ibid., па сус 36.
61 Члан 46 став 2 Кон вен ци је.
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На осно ву Пра ви ла ко ја је усво јио за при ме ну чла на 46 ста ва 2, над зор над 
из вр ша ва њем пре су да Су да од ви ја се на по себ ним јав ним са стан ци ма по све-
ће ним људ ским пра ви ма. Ка да се пре су да до ста ви Ко ми те ту ми ни ста ра ста-
вља се на днев ни ред и Ко ми тет по зи ва ту же ну др жа ву да га оба ве сти о ме-
ра ма ко је су пред у зе те као по сле ди ца пре су де. Обич но се та да слу чај ста вља 
на днев ни ред сле де ће сед ни це Ко ми те та, или сед ни це ко ја ће се одр жа ти не 
ка сни је од шест ме се ци, све док не бу де усво је на ко нач на ре зо лу ци ја. У чла-
ну 17 Пра ви ла се на во ди да на кон што се уста но ви да је кон крет на др жа ва 
уго вор ни ца пред у зе ла све нео п ход не ме ре ка ко би из вр ши ла пре су ду, или да 
су усло ви за при ја тељ ско по рав на ње ис пу ње ни, Ко ми тет ми ни ста ра усва ја 
ре зо лу ци ју ко јом за кљу чу је да је ње го ва функ ци ја окон ча на.

Ко ми тет ми ни ста ра по твр ђу је да је пра вич но за до во ље ње по стиг ну то. 
Он тра жи пи са ни до каз о ис пла ти до су ђе ног из но са под но си о цу пред став ке 
и мо же да про ве ри да ли је то за и ста и ура ђе но. По ред пла ћа ња пра вич не 
на док на де, Ко ми тет ми ни ста ра зах те ва и усва ја ње од ре ђе них по је ди нач них 
не нов ча них ме ра ка ко би до шло до по врат ка у пре ђа шње ста ње. Он охра-
бру је др жа ве да по но во отво ре по ступ ке ка да је то мо гу ће, за тим да вра ти 
стран це ко ји су би ли не за ко ни то про те ра ни, у су прот но сти са чла ном 8 
Кон вен ци је и да усво ји дру ге нео п ход не ме ре као што су на при мер бри са ње 
кри вич не осу де под но си о ца пред став ке. 

Ко ми тет зах те ва да др жа ва пру жи до каз о то ме да је усво ји ла све оп ште 
ме ре, нео п ход не да би се спре чи ла да ља кр ше ња. У го ре пред ста вље ном 
слу ча ју Зо ри це Јо ва но вић про тив Ре пу бли ке Ср би је, ви ди мо да Ко ми тет 
ми ни ста ра и да ље зах те ва да на ша др жа ва усво ји за кон ко јим би по сту пи ла 
по пре су ди Су да. Над зор се та ко ђе спро во ди ка да су стра не у спо ру по сти-
гле при ја тељ ско по рав на ње и ка да је слу чај пред Су дом из бри сан са ли сте 
пред ме та. Ка да је по треб на про ме на за ко но дав ства, али др жа ва твр ди да не-
по сред но деј ство Кон вен ци је и пре су да Су да спре ча ва да ља слич на кр ше ња, 
Ко ми тет ми ни ста ра та да зах те ва до каз да је то до вољ но. До каз би би ла прак-
са до ма ћих су до ва у пе ри о ду од не ко ли ко го ди на на кон пре су де Европ ског 
су да за људ ска пра ва. На при мер, у слу ча ју Па у велс про тив Бел ги је у ко јем 
је оче ки ва на за ко но дав на ре фор ма, Ко ми тет је ко нач но на кон 13 го ди на од 
до но ше ња пре су де, усво јио ко нач ну ре зо лу ци ју у од су ству про ме не за ко но-
дав ства, осла ња ју ћи се на по сто је ће до ка зе да ће на ци о нал ни су до ви из бе ћи 
слич на но ва кр ше ња.62 У та квим слу ча је ви ма об ја вљи ва ње и до ста вља ње 
пре су де, оба ве зно у свим слу ча је ви ма, пред ста вља од го ва ра ју ћу оп шту ме ру. 

По не кад усва ја ње но вог прав ног пра ви ла мо же на и ћи на зна чај не пре-
пре ке ко је се на ла зе из ван кон тро ле др жа ве. На при мер, у слу ча ју пре су де 
из 1999. го ди не, у слу ча ју Ме тјуз про тив Ује ди ње ног Кра љев ства по во дом 

62 Pa u wels v. Bel gi um, пред став ка 10208/82, пре су да од 26. ма ја 1988. го ди не.
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кр ше ња чла на 3 Про то ко ла 1 уз Кон вен ци ју. На и ме, због из бо ра на Ги брал-
та ру за Европ ски пар ла мент, Ује ди ње но Кра љев ство је пред ло жи ло је дан 
аманд ман на Акт о Европ ској за јед ни ци из 1976. го ди не, али ни је мо гло да 
обез бе ди јед но гла сну по др шку у Са ве ту ЕУ. Због то га је од лу чи ло да де лу-
је јед но стра но и до не ло је за кон 2003. го ди не, ко јим је Ги брал тар спо јен са 
по сто је ћим из бор ним ре ги о ном у Ен гле ској и Вел су и ство рен је но ви из-
бор ни ре ги он.63 

Про бле ми у ве зи са из вр ше њем пре су де су се по ја ви ли и у слу ча ју Ко-
стић про тив Ср би је,64 у ко јем је Суд до нео од лу ку да је др жа ва по вре ди ла 
пра во на мир но ужи ва ње имо ви не га ран то ва но чла ном 1 Про то ко ла 1, јер 
ни је ре а го ва ла на про блем не ле гал не град ње ко ја је по го ди ла по ро ди цу Ко стић 
са Во ждов ца. Суд је на ло жио др жа ви да из вр ши ре ше ње оп шти не Во ждо вац 
о ру ше њу и да на док на ди не ма те ри јал ну ште ту под но си о ци ма пред став ке. 

Уко ли ко Ко ми тет ми ни ста ра сма тра да др жа ва ни је по сту пи ла по пре-
су ди у кон крет ном слу ча ју мо же да, од лу ком усво је ном дво тре ћин ском ве ћи-
ном, под не се Су ду пи та ње о из вр ша ва њу пре су де. Ова ини ци ја ти ва од ви ја 
се у фор ми при вре ме не ре зо лу ци је. У ис тој фор ми Ко ми тет мо же да из ра зи 
за бир ну тост и/или да пру жи су ге сти је у по гле ду из вр ше ња пре су де.65 

7. ПРО ТО КОЛ БРОЈ 14 УЗ КОН ВЕН ЦИ ЈУ

Уко ли ко је пре су да Су да не до вољ но ја сна и пре ци зна, то мо же да не га-
тив но ути че на ње но бр зо и аде кват но из вр ше ње.66 У ци љу пре ва зи ла же ња 
овог про бле ма, усво јен је Про то кол бр. 14,67 ко ји је сту пио на сна гу 1. ју на 
2010. го ди не и имао је зна ча јан ути цај на рад Ко ми те та ми ни ста ра. Ње го ва 
над ле жност је про ши ре на на кон тро лу свих при ја тељ ских по рав на ња а не 
са мо оних ко ја су до не та у фор ми пре су де. Та ко ђе, пред ви ђе на је мо гућ ност 
вра ћа ња пи та ња Су ду, уко ли ко Ко ми тет има од ре ђе но пи та ње у ве зи са ту ма-
че њем пре су де, или уко ли ко је др жа ва про пу сти ла да ис пу ни сво ју оба ве зу 

63 Mat thews v. the Uni ted King dom, пред став ка 24833/94, пре су да од 18. фе бру а ра 1999. 
го ди не

64 Ко стић про тив Ср би је, пред став ка 41760/04, пре су да од 25. но вем бра 2008. го ди не. 
65 Ru les of the Com mit tee of Mi ni sters for the su per vi sion of the exe cu ti on of jud gments 

and of the terms of fri endly set tle ments (Adop ted by the Com mit tee of Mi ni sters on 10 May 2006 
at the 964th me e ting of the Mi ni sters’ De pu ti e s and amen ded on 18 Ja nu ary 2017 at the 1275th 
me e ting of the Mi ni sters’ De pu ti es).

66 Eli sa beth Lam bert Ab del ga wad, The Exe cu ti on of the Jud gments of the Eu ro pean Co urt 
of Hu man Rights: To wards a Non-co er ci ve and Pаrticipatory Mo del of Ac co un ta bi lity, ZaöRV 69 
(2009), стр. 495-496.

67 Pro to col No. 14 to the Con ven tion for the Pro tec tion of Hu man Rights and Fun da men tal 
Fre e doms, amen ding the Con trol System of the Con ven tion, CETS 194, 13.05.2004.
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да по сту пи у скла ду са пре су дом. Про то кол је до вео до то га да су до да та три 
ста ва чла ну 46. У ста ву 3 овог чла на је пред ви ђе но је да уко ли ко Ко ми тет 
ми ни ста ра сма тра да је из вр ше ње пра во сна жне пре су де оте жа но по сто ја њем 
не ког про бле ма у ве зи са ту ма че њем пре су де, он мо же да се обра ти Су ду 
ра ди до но ше ња од лу ке по во дом пи та ња ту ма че ња.68 Ово пра во не ма ју ни 
под но си лац пред став ке ни ту же на др жа ва, већ са мо Ко ми тет ми ни ста ра 
дво тре ћин ском ве ћи ном. Ни је по ста вљен рок до ко јег се ово ми шље ње мо-
же тра жи ти, јер се по тре ба за ту ма че њем мо же по ја ви ти и мно го по сле да на 
до но ше ња пре су де. 

Та ко ђе, зна чај но је и пи та ње обра ћа ња Су ду у слу ча ју про пу ста др жа-
ве да из вр ши пре су ду. У од су ству из ри чи те од ред бе ко ја да је Су ду над ле-
жност у овим слу ча је ви ма, он је увек од би јао да про гла си др жа ву од го вор ном 
за кр ше ње чла на 46 Кон вен ци је. У слу ча ју Ме хе ми про тив Фран цу ске,69 он 
је из ри чи то од био над ле жност. По ступ ци у слу ча ју кр ше ња су уве де ни у 
члан 46 Кон вен ци је Про то ко лом бр. 14. Став 4 овог чла на про пи су је да ако 
Ко ми тет ми ни ста ра сма тра да не ка стра на уго вор ни ца од би ја да се по ви ну-
је пра во сна жној пре су ди у пред ме ту у ко јем је стран ка, он мо же, на кон што 
зва нич но оба ве сти ту стра ну уго вор ни цу, да се Су ду обра ти пи та њем да ли 
је та стра на уго вор ни ца про пу сти ла да ис пу ни сво ју оба ве зу да се по ви ну је 
пра во сна жној пре су ди Су да.70 Уко ли ко Суд утвр ди да по сто ји по вре да ове 
оба ве зе, упу ћу је пред мет Ко ми те ту ми ни ста ра ра ди раз ма тра ња ме ра ко је 
тре ба пред у зе ти. Уко ли ко утвр ди да ни је до шло до по вре де, та да вра ћа пред-
мет Ко ми те ту ми ни ста ра ко ји за кљу чу је рас пра ву о пред ме ту.

Овај по сту пак је у пот пу но сти у ру ка ма јед ног по ли тич ког те ла – Ко-
ми те та ми ни ста ра, ко је је од го вор но за пра ће ње из вр ше ња. Оно је у нај бо љој 
си ту а ци ји да утвр ди да ли по сто ји кон ти ну и ра но кр ше ње. 

8. УЛО ГА ПАР ЛА МЕН ТАР НЕ СКУП ШТИ НЕ  
У ИЗ ВР ША ВА ЊУ ПРЕ СУ ДА СУ ДА

Над зор, од но сно пра ће ње ко је оба вља Пар ла мен тар на скуп шти на по-
ти че фор мал но од усва ја ња На ред бе бр. 485 из 1993. го ди не, ка да је она 
овла сти ла свој Ко ми тет за прав не по сло ве и људ ска пра ва да је из ве шта ва 
ка да се по ја ве про бле ми о ста њу људ ских пра ва у др жа ва ма чла ни ца ма, 
укљу чу ју ћи њи хо во по што ва ње пре су да Су да. Та ко ђе, На ред бом бр. 488 из 
1993. го ди не, ко ја је до пу ње на На ред бом бр. 508, до не том две го ди не ка сни је 
уве ден је по сту пак над зо ра. 

68 Члан 46 став 3 Кон вен ци је.
69 Me he mi v. Fran ce, пред став ка 85/1996/704/896, пре су да од 26. сеп тем бра 1997. го ди не. 
70 Члан 46 став 4 Кон вен ци је.
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Чла но ви Пар ла мен тар не скуп шти не у пи са ној фор ми по ста вља ју пи та-
ња ка ко би до би ли обра зло же ња од Ко ми те та ми ни ста ра о про пу сту да се 
из вр ше од ре ђе не пре су де. Ко ми тет ми ни ста ра је у оба ве зи да до ста ви пи са ни 
од го вор. На при мер, пи та ње број 378 је упу ће но 10. сеп тем бра 1998. го ди не 
и њи ме је тра же но од Ко ми те та да об ја сни ко ли ко је вре ме на по треб но за 
пот пу но из вр ша ва ње свих пре су да ко је че ка ју ви ше од три го ди не, без ика-
квог на го ве шта ја да ће би ти из вр ше не. Ко ми тет се по звао на обим пред у зе-
тих ре фор ми, те шко ће са ко ји ма се су сре ћу др жа ве чла ни це при при ме ни 
од ре ђе них ре фор ми и по тре бу, у од ре ђе ним окол но сти ма, да се са че ка ис ход 
од ре ђе них дру гих слич них слу ча је ва ко ји че ка ју на ре ша ва ње пред ор га ни-
ма Кон вен ци је, ка ко би се раз ја сни ли усло ви пред ви ђе ни Кон вен ци јом у 
да тој обла сти и обез бе ди ле смер ни це за пред ло же не ре фор ме.71 По ред овог 
на чи на, пи та ња се мо гу по ста вља ти и усме но.

Усва ја њем Ре зо лу ци је 1226 о из вр ша ва њу пре су да Европ ског су да за 
људ ска пра ва уве де на је прак са ре дов них рас пра ва о из вр ша ва њу пре су да. 
Ста во ви о то ме се за у зи ма ју на осно ву два кри те ри ју ма. То су про тек вре-
ме на од до но ше ња од лу ке Су да и хит ност из вр ша ва ња оба ве за др жа ве по 
од лу ци Су да. Пар ла мен тар на скуп тши на ути че на то да др жа ве из вр ша ва ју 
сво је оба ве зе про ис те кле из пре су да Су да. На и ме, у де се то го ди шњем пе ри-
о ду од усва ја ња Ре зо лу ци је 1226 до 2010. го ди не, Пар ла мен тар на скуп шти на 
је усво ји ла шест из ве шта ја и шест ре зо лу ци ја, као и пет пре по ру ка.72 

Пар ла мен тар на скуп шти на ути че на овај про цес по зи ва ју ћи на ци о нал не 
де ле га ци је да над зи ру из вр ша ва ње по је ди них пре су да Су да ко је се од но се 
на њи хо ве вла де и то по сред ством њи хо вих пар ла ме на та, ка ко би би ле ство-
ре не све прет по став ке за бр зо и ефи ка сно из вр ша ва ње пре су да.73 

Пред ви ђе но је да Пар ла мен тар на скуп шти на, у си ту а ци ји ка да др жа ва 
од би ја да из вр ши пре су ду има мо гућ ност да тра жи од ми ни стра прав де да-
те др жа ве да из не се са оп ште ње пред ње ним чла но ви ма. Та ко ђе, мо же да се 
по кре не по сту пак над зо ра, уко ли ко др жа ва чла ни ца од би је да при ме ни од-
лу ку Су да.74 Слич но то ме, ка да др жа ва на мер но не из вр ша ва пре су ду, мо же 
да се одр жи хит на рас пра ва. 

Зна чај ових про це у дра огле да се у за јед нич ком на по ру са Ко ми те том 
ми ни ста ра, усме ре ном ка све о бу хват ној си сте ма ти за ци ји из вр ша ва ња пре су да. 

71 Writ ten Qu e sti on No. 378. http://as sembly.co e.in t/nw /xm l/XRef/X2H-Xref-Vi-
ewHTML.as p?Fi leID=8623&lang=EN 

72 An drew Dr zem czew ski, The Par li a men tary As sembly’s In vol ve ment in the Su per vi sion 
of the Jud gments of the Stras bo urg Co urt, Net her lands Qu ar terly of Hu man Rights, Vol. 28/2,
2010, 164-178, 170.

73 Eli sa beth Lam bert Ab del ga wad,Th e Exe cu ti on of the Jud gments of the Eu ro pean Co urt 
of Hu man Rights: To wards a Non-co er ci ve and Par ti ci pa tory Mo del of Ac co un ta bi lity, op. cit., 484.

74 Re so lu tion 1226 (2000), op. cit.



228

Др Бо јан Н. Ту бић, Из вр ша ва ње пре су да Европ ског су да за људ ска пра ва (стр. 211–232)

Шта ви ше, оце ње но је да је пра во вре ме но из вр ша ва ње пре су да, уз ин-
тер вен ци ју Из ве сти о ца Пар ла мен тар не скуп шти не, од нај ве ћег зна ча ја за 
кре ди би ли тет Са ве та Евро пе.75 За то се по себ но ис ти че уло га Пар ла мен тар-
не скуп шти не у том про це су, пу тем при ти ска на на ци о нал не де ле га ци је, у 
са деј ству са ни зом дру гих фак то ра без ко јих овај сло жен про цес не мо же 
би ти успе шно ком пле ти ран.76 

9. ЗА КЉУ ЧАК

Пи та ње ефи ка сно сти си сте ма при ме не пре су да Су да би ло је че сто ис ти-
ца но. Као је дан од глав них ар гу ме на та на во ђен је по ли тич ки ка рак тер Ко-
ми те та ми ни ста ра ко јем је по ве ре но до но ше ње ква зи-суд ских од лу ка у по-
ступ ку из вр ше ња пре су да Су да. Про блем се ја вља код др жа ва ко је упор но 
од би ја ју да по сту пе у скла ду са пре су дом, или од ла жу ње но из вр ше ње. Ипак, 
ње го ва уло га је ве о ма зна чај на у овом про це су и по ли тич ки при ти сак на 
др жа ве ни је остао без ре зул та та. У по сту пак из вр ше ња су, на раз ли чи те на-
чи не, укљу че ни и Пар ла мен тар на скуп шти на и сам Суд. На тај на чин, за јед-
нич ким де ло ва њем, си стем из вр ша ва ња пре су да је по стао ефи ка сни ји. Ипак, 
са рад ња у окви ру Са ве та Евро пе, у скла ду са ње го вим ци ље ви ма и стан дар-
ди ма, као и при ме на од лу ка Су да оста је оба ве за и са мих др жа ва чла ни ца 
Кон вен ци је. Мо же се ре ћи да се цео овај си стем зна чај ним де лом осла ња на 
до бру во љу др жа ва чла ни ца ко је по шту ју сво је ме ђу на род не оба ве зе. 
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Abstract:The Eu ro pean Co urt of Hu man Rights is con si de red as the most 
sig ni fi cant and most ef fec ti ve system of su per vi sion in the fi eld of in ter na ti o nal 
pro tec tion of hu man rights. It in vol ves a su pra na ti o nal mec ha nism which ena bles 
the in di vi du als to ac hi e ve the ir right on the in ter na ti o nal le vel. This mec ha nism 
of in di vi dual ap pli ca ti ons sho uld over co me the di scre pancy bet we en the go als of 
in ter na ti o nal pro tec tion of hu man rights and exe cu ti on of hu man rights norms at 
the sta te and lo cal le vel. Suc cessful and fast im ple men ta tion of its jud gments on 
the na ti o nal le vel is of gre at im por tan ce for the Co urt, be ca u se the cre di bi lity and 
le gi ti macy of this system of pro tec tion de pends on it. This pa per will pre sent the 
most sig ni fi cant aspects of exe cu ti on and im ple men ta tion of the jud gments of the 
Co urt. The ro le of cer tain or gans of the Co un cil of Eu ro pe: Com mit tee of Mi ni-
sters, Par li a men tary As sembly and the Co urt, in the pro ce du re of exe cu ti on of 
jud gments, will be analyzed. Ad di ti o nally, the re will be pre sen ted the va ri o us 
man ners in which the jud gments are im ple men ted and exe cu ted. 

Keywords: Eu ro pean Co urt of Hu man Rights, jud gments, Com mit tee of Mi-
ni sters.
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