ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА
1. Шта је Европска конвенција о људским правима?
2. Где је седиште Европског суда за људска права?
3. На основу ког критеријума се одређује број судија Европског суда за
људска права?
4. Ко бира судије Европског суда за људска права?
5. На који период се бирају судије Европског суда за људска права?
6. Да ли судија Европског суда за људска права може бити поново
биран?
7. Да ли „национални судија“, као судија појединац, може разматрати
представке против стране уговорнице са чије листе је изабран?
8. Да ли једна страна уговорница може против друге стране уговорнице
поднети представку Европском суду за људска права (тзв.
„међудржавна представка“)?
9. Ко може поднети појединачну представку Европском суду за људска
права?
10.Да ли Европски суд за људска права може да прима представке од
невладиних организација?
11.На шта се односи појединачна представка којом се покреће поступак
пред Европским судом за људска права?
12.Да ли Европски суд за људска права поступа по анонимним
појединачним представкама?
13.Да ли и у којој фази поступка Европски суд за људска права може
одбацити појединачну представку коју сматра неприхватљивом?
14.Да ли постоји могућност да Висока страна уговорница која није
страна у поступку или лице које није подносилац представке,
поднесу писана запажања или узму учешће у расправи пред
Европским судом за људска права (тзв. ,,интервенција трећих
лица“)?
15.Шта је „пријатељско поравнање“ према одредбама Европске
конвенције о људским правима?
16.Да ли су расправе пред Европским судом за људска права јавне?
17.Да ли се правноснажне пресуде Европског суда за људска права
објављују ?
18.Да ли Европски суд за људска права може покренути поступак за
доношење пилот пресуде?
19.Да ли и када Европски суд за људска права може покренути
поступак за доношење „пилот пресуде“?
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20.Да ли су пресуде Европског суда за људска права обавезујуће за
страну уговорницу у односу на коју је утврђена повреда неког права
из Европске конвенције о људским правима?
21.Који орган надгледа извршење пресуда Европског суда за људска
права?
22.Да ли Европски суд за људска права може да преиначи или укине
пресуду домаћег суда?
23.Да ли се трајање извршног поступка према пракси Европског суда за
људска права узима у обзир приликом оцене „разумног рока“?
24.Да ли се Европском конвенцијом о људским правима штити право
сваког на слободу и безбедност личности?
25.Које право се гарантује чланом 6 Европске конвенције о људским
правима?
26.Право на правичну и јавну расправу у разумном року, саставни је
део ког права које се штити према Европској конвенцији о људским
правима?
27.Шта се јемчи чланом 6 Европске конвенције о људским правима?
28.Суђење у разумном року, саставни је део ког права које се штити
према Европској конвенцији о људским правима?
29.Да ли претпоставка невиности представља саставни део права на
правично суђење?
30.Да ли се процесна права зајемчена чланом 6 односе на све фазе
грађанског и кривичног поступка?
31.Према Европској конвенцији о људским правима, у којим
случајевима лице које је оптужено за кривично дело има право да
добије браниоца по службеној дужности, као једно од минималних
права?
32.Да ли се Европском конвенцијом о људским правима штити право
сваког на поштовање приватног и породичног живота, дома и
преписке?
33.Да ли, према Европској конвенцији о људским правима, право на
слободу исповедања вере или убуђења сме бити подвргнуто
ограничењима?
34.Да ли се Европском конвенцијом о људским правима штити право
сваког на слободу изражавања?
35.Да ли слобода изражавања, према члану 10 Европске конвенције о
људским правима, подразумева и право лица да се не изрази?
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36.Да ли и под којим условима држава може да ограничи право на
вршење слободе изражавања?
37.Да ли се Европска конвенцијом о људским правима забрањује
злоупотребу права?
38.Шта подразумева забрана злоупотребе права према Европској
конвенцији о људским правима?
39.Које право се штити чланом 1 Протокола 1 уз Европску конвенцију о
људским правима?
40.Према Европској конвенцији о људским правима, да ли и под којим
условима лице може бити лишено имовине?
41.Да ли се Европском конвенцијом о људским правима забрањује
лишење слободе само зато што лице није у стању да испуни
уговорну обавезу?
42.Да ли се Европском конвенцијом о људским правима прописује
могућност лишења права лица да уђе на територију државе чији је
држављанин?
43.Да ли је Европском конвенцијом о људским правима прописана
забрана групног протеривања странаца?
44.Да ли се, према Европској конвенцији о људским правима, странац
који законито борави на територији једне државе може протерати са
територије те државе?
45.Да ли су Европском конвенцијом о људским правима прописани
услови за остваривање права на накнаду за погрешну осуду?
46.На шта се односи Протокол 12 уз Европску конвенцију о људскиим
правима?
47.На шта се односи Протокол 13 уз Европску конвенцију о људским
правима?

