
Регионално представљање новог ХЕЛП курса на тему „Образлагање судских одлука 

и људска права“ 

Чланови Националне мреже судија и тужилаца Републике Србије учествовали су на 

регионалном представљању новог ХЕЛП курса „Образлагање судских одлука и људска 

права“, које се одржало у онлајн формату 24. фебруара 2022. године.  

 
Овај ХЕЛП онлине курс развијен је од стране заједничког пројекта Европске уније и 

Савета Европе „Јачање ефикасних правних средстава за спречавање кршења људских 

права у Србији“, заједно са ХЕЛП програмом Савета Европе. Пројекат се примењује у 

оквиру заједничког програма Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску 2019-2022. 

 

Догађај је отворен поздравним речима Маје Мићић Лазовић, Пројектне координаторке 

Савета Европе, док су уводна излагања о курсу имале су Ева Пастрана, шефица Дивизије 

за обуку из области правде и људских права Савета Европе и Елена Јовановска-Брезоска, 

шефица Одељења за Југоисточну Европу у оквиру Програма сарадње Савета Европе. 

Опис, циљеве и динамику курса представила је Ана Медарска-Лазова, заменица шефа 

Дивизије за обуку из области правде и људских права Савета Европе, док су модуле курса 

учесницима представили Ивана Роагна, координаторка радне групе, као и Рафаел Бустос, 

Матиас Хахнел, Франческо де Сантис, чланови радне групе. 

  
Курс пружа свеобухватни преглед образлагања судских пресуда и стандарда квалитета у 

области кривичних и грађанских поступака, судске праксе и примера добре праксе. Курс 

је пре свега намењен правним стручњацима (судијама, тужиоцима, адвокатима или 

запосленима у суду), али га могу користити и други вршиоци јавних функција, 

укључујући националне институције за људска права, запослени у јавној управи, 

парламенту, итд. Курс може послужити и као изврстан ресурс за студенте правних 

факултета или организације цивилног друштва. 

 

Курс је интерактиван и састоји се од 7 главних модула:  

 

➢ Увод  

➢ Образлагање судских пресуда и правично суђење  

➢ Образлагање судских пресуда у кривичним поступцима – истрага  

➢ Образлагање судских пресуда у кривичним поступцима – суђење, жалба и извршење  

➢ Образлагање судских пресуда у грађанским поступцима – општи принципи  

➢ Образлагање судских пресуда у грађанским постуопцима – тематска питања  I 

➢ Образлагање судских пресуда у грађанским постуопцима – тематска питања II 

 
  
 


