
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 
 
Устав Републике Србије под маргиналним насловом „Право на правично суђење” предвиђа: 

„Свако има право да независан, непристрастан и законом већ установљен суд, правично и у разумном 
року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог 
за покретање поступка, као и о оптужбама против њега” (члан 32. став 1. Устава). Формулација је 
готово у целини преузета из Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (даље 
Конвенција): „Свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и обавезама или о 
кривичној оптужби против њега, има право на правичну и јавну расправу у разумном року пред 
независним и непристрасним судом, образованим на основу закона” (члан 6. став 1. реченица прва 
Конвенције). Устав прописује да: „Свако има право на судску заштиту ако му је повређено или 
ускраћено неко људско или мањинско право зајемчено Уставом, као и право на уклањање последица 
које су повредом настале” (члан 22. став 1. Устава). Свако, дакле, има право и на судску заштиту права 
на разумно суђење. Конвенција, која је део правног поретка Републике Србије (члан 194. став 2. 
реченица прва Устава), предвиђа, под маргиналним насловом „Право на делотворни правни лек”: 
„Свако коме су повређени права и слободе предвиђени у овој конвенцији има право на делотворан 
правни лек пред националним властима, без обзира на то јесу ли повреду извршила лица која су 
поступала у службеном својству” (члан 13. Конвенције), што значи да она гарантује делотворан 
правни лек и за случај повреде права на суђење у разумном року.  

Право на суђење у разумном року је људско право. „Уставом се јемче, и као таква, непосредно 
се примењују људска и мањинска права зајемчена општеприхваћеним правилима међународног права, 
потврђеним међународним уговорима и законима. Законом се може прописати начин остваривања 
ових права само ако је то Уставом изричито предвиђено или ако је то неопходно за остварење 
појединог права због његове природе, при чему закон ни у ком случају не сме да утиче на суштину 
зајемченог права” (члан 18. став 2. Устава). Право на суђење у разумном року не може само од себе 
да се оствари на основу уставне норме и неопходно је да се законом пропише начин његове 
заштите.  

 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
Право на судску заштиту само по себи није довољно ако није заштићено додатним правима 

која поспешују његову делотворност. Тешко је, готово немогуће, говорити о поштовању права на 
судску заштиту ако се суди дуго и споро, ако се одуговлачи, толерише неажурност странака и 
других учесника у поступку, ако су честе промене система уређења судова итд. Право на суђење у 
разумном року јесте елемент, дериват права на судску заштиту. 



С друге стране, право на суђење у разумном року остаје без дејства ако се не гарантује, не 
оживотвори. Пре свега, то се чини процесним законима који треба да стимулишу делотворан и брз 
поступак. Потом, то се постиже и растерећењем надлежности судова, које треба да омогући да се 
судови више посвете судећим стварима (закони којима се уређује јавно бележништво, 
посредовање у решавању спорова, вансудско извршење итд.), или повећањем броја судија и 
судијских помоћника. Коначно, право на разумно суђење казуизира се и законским одредбама које 
се налазе мимо процесних закона, у законима којима се уређује положај судова и судија (Хрватска 
и Србија), али све чешће и у посебним законима (Немачка, Италија, Пољска, Чешка, Словачка, 
Словенија, Црна Гора итд.). 

Изузев уставне жалбе, право на суђење у разумном року готово никако није било штићено у 
Србији до 2013. године. Његова заштита скромно се помаља у Закону о уређењу судова и Закону о 
судијама, у нормама које уређују надзорна права председника суда и председника непосредно 
вишег суда (судска управа), или надзорна права Министарства правде (правосудна управа), делом 
у одредбама о дисциплинској одговорности судија итд. Дакле, изузев уставне жалбе, странка није 
имала готово никаква права да сама захтева заштиту права на суђење у разумном року, већ се то 
препуштало судској и правосудној управи и њиховој дискреционој оцени. Једини инструмент који 
је, поред уставне жалбе, странци стајао на располагању јесте подношење притужбе, али је тај 
поступак био недовољно уређен. 

Србија је изгубила пред Европским судом за људска права бројне спорове који су против ње 
вођени због повреде права на суђење у разумном року. Еволуција праксе Европског суда за људска 
права (у даљем тексту користи се и реч Суд) у случајевима против Србије показује како је Суд, од 
става да не постоје било каква правна средства којима се штити право на правично суђење, 
постепено заузео став да је уставна жалба делотворно правно средство и ширио оцену о њеној 
делотворности сходно изменама у пракси Уставног суда. 

 
Пресуда В. А. М. против Србије од 13. марта 2007, представка поднета 28. октобра 2005. 

године  
Једна од првих пресуда у којој је утврђено дуго трајање поступка јесте пресуда В. А. М. 

против Србије донета 13. марта 2007, која је показала да подноситељка у парничном поступку, тј. 
породичном спору, није имала делотворан правни лек за убрзање поступка. Пресудом је утврђена 
повреда члана 6. став 1, чл. 8. и 13. Конвенције. У пресуди В. А. М. против Србије Европски суд за 
људска права закључио је да у правном систему Србије грађани немају на располагању 
„делотворни правни лек” ради заштите „права на суђење у разумном року” које је гарантовано 
чланом 13. Конвенције („право на делотворни правни лек пред домаћим властима”) у вези с 
чланом 6. став 1. Конвенције („право на суђење у разумном року”). Није постојао механизам који 
би омогућио координирану активност судских органа, и то поступајућих судија у више различитих 
поступака, надлежног Центра за социјални рад, као и органа Министарства унутрашњих послова. 
Из те „парализе државног апарата” проистекле су несагледиве штетне последице. Једна од њих 



која се не може надокнадити јесте онемогућавање међусобног контакта детета и мајке, иако су 
дете и мајка према Уставу Републике Србије две посебно заштићене категорије. Дете није видело 
мајку осам година. Ово противправно стање било је иницирано одвођењем детета од мајке (која је 
ХИВ позитивна) без њеног пристанка (дете је одвео отац). Државни органи били су дужни да, по 
сазнању те чињенице, отклоне противправно стање. Према оцени Суда, мајка је предузела све на 
шта је, према међународним и унутрашњим правним прописима, била овлашћена да чини, како би 
видела своје дете. Поступак је започет 11. фебруара 1999. пред Четвртим општинским судом у 
Београду и до подношења представке Европском суду за људска права није окончан. Европски суд 
за људска права образложио је свој став поводом кршења члана 13. Конвенције. Наведени члан 
јемчи делотворан правни лек пред националним властима против кршења свих права и слобода 
зајемчених Конвенцијом, укључујући ту и право на расправу у разумном року на основу члана 6. 
став 1. Конвенције. Суд је, осим тога, констатовао да је правни лек у погледу дужине поступка 
„делотворан” ако се може применити или за убрзање поступка пред судовима пред којима се о том 
предмету одлучује, или ако странци може да пружи адекватно правно задовољење за кашњења 
која су се већ догодила. У пресуди у случају В. А. М. против Србије, Европски суд за људска 
права, између осталог, констатује: „Коначно, суд наглашава да је савршено неспорно да је, у 
апсолутном смислу, најбоље решење превенција, као и у многим другим областима. Ако је 
правосудни систем мањкав у погледу захтева за разумни рок из члана 6. став 1. Конвенције, 
најделотворније решење јесте правни лек чији је циљ убрзање поступка, како би се спречило да 
поступак постане прекомерно дуг. Такав правни лек има неспорну предност над правним леком 
који пружа само компензацију, будући да он истовремено спречава и закључак о сукцесивним 
повредама у вези са истим поступком и не поправља само штету нанету кршењем права a 
posteriori, како то чини компензаторни правни лек.”  

 
Пресуда Цветковић од 10. јуна 2008, представка поднета 2004. године 
У пресуди Цветковић, Европски суд за људска права такође је утврдио да подносилац није 

имао делотворан правни лек у вези с предугим трајањем парничног поступка – радног спора. Суд 
је утврдио да је подносилац исцрпео сва делотворна правна средства у складу са чланом 35 (1) 
Конвенције. Наиме, у време када је представка поднета (тај тренутак је битан за процену 
испуњености услова да ли су исцрпена домаћа правна средстава), подносилац није имао могућност 
обраћања Уставном суду, па се од њега није могло очекивати да то учини после три године и 
седам месеци од када је поднео представку Европском суду за људска права (став 42. пресуде). 

 
Пресуда ЕВТ против Србије од 21. јуна 2007, представка поднета 2004. године 
У питању је једна од пресуда у којој је утврђен пропуст државе да изврши пресуду која је 

донета још 1996. године. Европски суд за људска права утврдио је да подносилац представке није 
имао делотворан правни лек (ст. 34–38) како би убрзао извршни поступак. Суд је у вези са 
исцрпеношћу домаћих правних лекова у смислу члана 35. став 1. Конвенције подсетио да је сврха 



тог правила да пружи државама уговорницама могућност да спрече или исправе наводне повреде 
Конвенције. Међутим, морају се истрпети само правни лекови који су делотворни. Обавеза је 
Владе која тврди да домаћи правни лекови нису црпени да докаже да је правни лек био 
делотворан, доступан и у теорији и пракси у релевантно време. На подносиоцу представке је да 
утврди да је правни лек који је држава понудила био исцрпен или је из неког разлога био 
неодговарајући и неделотворан у посебним околностима предмета, или су постојале посебне 
околности које га ослобађају испуњавања тог услова (став 36. пресуде). Даље у ставу 38. исте 
пресуде, Европски суд за људска права примећује да је одлучујуће питање да ли постоји или не 
могућност да подносилац представке добије непосредну и брзу накнаду, а не посредну заштиту 
права загарантованих чланом 6. Конвенције. Суд закључује да ће правни лек бити делотворан ако 
се може употребити за убрзање предметног поступка или ако се страни у спору обезбеди 
одговарајућа накнада за кашњења која су се већ десила (Дудла против Пољске, ст. 157–159). 
Европски суд за људска права је, оцењујући делотворност правних лекова које је Влада навела, 
приметио да притужба Надзорном одбору Врховног суда с циљем да се убрза извршни поступак, 
иако директно доступна подносиоцу представке, не би била ништа више него само информација 
која је поднета вишој инстанци са дискреционим правом да виша инстанца искористи своја 
овлашћења по свом нахођењу. Чак и да је Надзорни одбор покренуо поступак као одговор на 
жалбу подносиоца, подносилац не би био странка у том поступку, већ би у најбољем случају о 
њему био само обавештен (став 39). 

 
Пресуда Винчић и др. против Србије од 1. децембра 2009, представка поднета у периоду 

октобар 2006. – октобар 2007. године. 
Европски суд за људска права оцењивао је делотворност уставне жалбе. Предмет се односио 

на различиту праксу Окружног суда у Београду и с тим у вези повреду права на правично суђење. 
Европски суд за људска права приметио је да, док би одређена одступања у тумачењу могла да 
буду прихваћена као природно својствена сваком судском систему, какав је и српски, заснован на 
мрежи првостепених и другостепених судова надлежних на одређеној територији, у овом 
конкретном случају противречна тумачења потекла су од суда исте територијалне надлежности, 
какав је Окружни суд у Београду који је крајња инстанца у конкретном случају. Та противречна 
тумачења изазвала су неусаглашено одлучивање о тужбеним захтевима које је поднело више лица 
у идентичној правној ситуацији, чак и након усвајања правног схватања Окружног суда од 27. 
септембра 2006. године. Пошто противречности нису биле институционално отклоњене, све то је 
створило стање сталне несигурности, што је заузврат морало умањити поверење јавности у суд, 
које је једно од суштинских компоненти државе засноване на владавини права. Због тога је 
Европски суд за људска права, не сматрајући прикладним да се изјашњава у погледу тога какав је 
требало да буде исход парница подносилаца, сматрао да је у конкретном случају судска 
несигурност ова лица лишила правичног суђења пред Окружним судом у Београду. Због тога је 
дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције (став 56. пресуде). Суд је у овом предмету узео, 



између осталог, у обзир одговарајуће одредбе Устава Републике Србије – члан 32. став 1: „Свако 
има право на [...] (правично суђење пред) [...] судом судом... (приликом одлучивања) [...] о 
његовим (или њеним) правима и обавезама [...]”, као и одредбе члана 170: „Уставна жалба се може 
изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или организација којима су 
поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или ускраћују људска или мањинска права и 
слободе зајемчене Уставом, ако су исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства за 
њихову заштиту”. У вези са исцрпеношћу домаћих правних средстава у ставу 48. Пресуде, 
Европски суд за људска права подсећа да правило о исцрпљивању домаћих правних средстава из 
члана 35. став 1. Конвенције захтева да подносиоци представки прво искористе правна средства 
предвиђена домаћим правним системом, да је правно средство било доступно, да је могло да 
обезбеди накнаду у односу на притужбе подносиоца представке и понуди реалне изгледе за успех. 
Суд даље примећује да примена „правила исцрпености” мора, такође, узети у обзир и контекст. 
Према томе, он признаје да се члан 35. став 1. Конвенције мора примењивати с одређеним 
степеном флексибилности и без претераног формализма, делотворно правно средство мора чинити 
део нормалног процеса накнаде и не може бити дискреционог карактера. Према томе, подносилац 
представке мора бити у могућности да поступак покрене непосредно, а не да се ослања на добру 
вољу државног органа. Ако постоји више доступних делотворних средстава, на подносиоцу 
представке је да изабере које ће средство следити како би се придржавао захтева из члана 35. став 
1. Конвенције. У ставу 51. пресуде, Европски суд за људска права разматра правне системе који 
предвиђају уставну заштиту основних људских права и слобода, као што је правни систем у 
Србији. С тим у вези он подсећа да је оштећени појединац обавезан да провери обим те заштите 
(Мразовић против Босне и Херцеговине – одлука, број 13628/03, 16. мај 2006. године). С обзиром 
на овлашћење Уставног суда и његову праксу, као и надлежност Комисије за накнаду штете 
(видети члан 89. став 3. и члан 90. Закона о Уставном суду), Европски суд за људска права је 
мишљења да уставну жалбу треба, у начелу, сматрати делотворним домаћим средством у смислу 
значења члана 35. став 1. Конвенције у вези са свим представкама поднетим почев од 7. августа 
2008, као датума када су прве мериторне одлуке Уставног суда о основаности наведених жалби 
објављене у „Службеном гласнику” тужене државе (Србије). У случају Винчић и др., подносиоци 
представки поднели су своје представке Европском суду за људска права пре тог датума и пошто 
се питање исцрпености домаћих правних средстава уобичајено одређује позивањем на датум када 
је представка поднета, Европски суд за људска права сматра да подносиоци представки заиста 
нису имали обавезу да исцрпе овај посебан пут накнаде пре обраћања Стразбуру. 

Дакле, пресудом Винчић и др. Европски суд за људска права установио је да се уставна 
жалба у принципу сматра делотворном за све представке које су поднете после 7. августа 2008. 
године. 

 
Одлуком Видаковић против Србије, број 16231/07 од 24. маја 2011. године, Европски суд за 

људска права потврдио је став о делотворности уставне жалбе. У представци коју је поднео 



Европском суду за људска права подносилац је истакао да је поступак пред домаћим судовима 
трајао прекомерно дуго, због чега се позвао на повреду члана 6. став 1. Конвенције. Одлука 
Европског суда за људска права да представку одбаци као недопуштену потврђује још једном 
делотворност уставне жалбе у вези са дужином трајања судских поступака. Наиме, подносилац се 
поводом дужине трајања спора за накнаду штете пред судовима опште надлежности 8. јануара 
2008. обратио уставном жалбом Уставном суду. Одлуком од 22. децембра 2009. Уставни суд је 
утврдио да је подносиоцу повређено право на суђење у разумном року, па је наложио надлежном 
домаћем суду да што је могуће пре оконча предметни поступак. Осим тога, Уставни суд је, сходно 
овлашћењу из члана 89. став 3. Закона о Уставном суду, утврдио да подносилац има право на 
накнаду нематеријалне штете због дужине поступка, а у складу с чланом 90. истог закона. 
Почетком марта 2010. подносилац је поднео захтев за накнаду нематеријалне штете Комисији за 
накнаду штете, тражећи 350.000,00 динара на име штете, да би убрзо овај захтев прецизирао на 
3.500.000,00 динара. У јуну 2010. још једном је повисио захтев, да би у септембру исте године, 
сходно члану 90. Закона о Уставном суду покренуо посебну парницу, јер није добио никакав 
одговор од Комисије за накнаду штете. Убрзо након тога, 14. октобра 2010. Комисија је 
подносиоцу на име нематеријалне штете понудила износ од 50.000,00 динара, који је он одбио да 
прихвати. Поводом оваквог поступања Уставног суда, Европски суд за људска права најпре је 
констатовао да је Уставни суд утврдио повреду права на суђење у разумном року, чиме је 
задовољио први услов из праксе Суда. Други услов из праксе Суда односи се на адекватност и 
довољност досуђене накнаде за утврђену повреду. У вези с тим Суд је приметио да је понуђени 
износ накнаде од 50.000,00 динара нижи у поређењу са износима које Суд досуђује (видети 
почетак става 31. одлуке), али његова адекватност процењује се у зависности од околности сваког 
случаја. У конкретном случају, Европски суд за људска права  имао је у виду да је подносиоцу 
накнада понуђена за мање од четири месеца од подношења његовог коначног захтева Комисији 
(Европски суд за људска права овде је у обзир узео месец јун 2010, када је подносилац последњи 
пут прецизирао свој захтев, а не март 2010, када је захтев првобитно истакнут пред Комисијом). 
Такође, понуђени износ процењен је у контексту животног стандарда у Србији, као и чињенице да 
се накнада пред домаћим судом знатно брже досуђује, него у поступцима пред Судом према члану 
41. Конвенције (Европски суд за људска права био је самокритичан). Осим тога, Суд је имао у 
виду да је Уставни суд наложио суду опште надлежности да што је могуће пре оконча поступак, а 
овај је то учинио за мање од два месеца од доношења одлуке Уставног суда (ст. 30. и 32. у вези са 
ст. 11. и 13. одлуке). Дакле, у конкретном случају Европски суд за људска права ценио је 
активност већег броја домаћих органа. У првом реду, Уставног суда (у погледу утврђивања 
повреде и налога за плаћање накнаде нематеријалне штете и налога за убрзање поступка), затим 
Комисије за накнаду штете (у погледу брзине досуђивања накнаде и адекватности висине 
накнаде), као и суда опште надлежности (у вези са спровођењем налога Уставног суда за убрзање 
поступка). При томе, поступак пред Уставним судом трајао је скоро две године. 



Међутим, такав став Европског суда за људска права није се односио на представке поднете 
због неизвршења правноснажних пресуда донетих против предузећа с већинским друштвеним 
капиталом. 

 
Одлука Чекрлић и Милуновић од 17. маја 2011, представке поднете 15. децембра 2008. 

године 
Европски суд за људска права разматрао је делотворност уставне жалбе и установио: „61. 

[...] Суд подсећа на своју устаљену судску праксу у смислу да се Тужена држава доследно сматра 
одговорном ratione personae за неизвршење пресуда донетих против предузећа с већинским 
друштвеним капиталом, што подразумева да српски органи могу, тим пре, бити одговорни и у вези 
с оним предузећима где је касније дошло до промене акцијског капитала, што за последицу има 
претежан државни и друштвени капитал. Даље, у оквиру горе цитиране праксе Суда, кад год се 
утврде повреде Конвенције и/или Протокола број 1, подносиоцима представки досуђује се накнада 
материјалне и нематеријалне штете, при чему се од Тужене државе захтева да из сопствених 
средстава исплати износе досуђене правоснажним домаћим пресудама.” 

 
Одлука Маринковић од 29. јануара 2013, представка поднета 30. децембра 2010. године 
После промене праксе Уставног суда који је у складу с праксом Европског суда за људска 

права подносиоцима уставне жалбе досуђивао не само накнаду нематеријалне штете већ и износ 
досуђен правноснажном пресудом донетом против друштвених предузећа, Европски суд за људска 
права констатовао је делотворност уставне жалбе и за ту групу предмета – у погледу предузећа у 
стечају. Такав став је изнет у Одлуци Маринковић. Наиме, у овој одлуци Европски суд за људска 
права анализирао је ставове и праксу Уставног суда која се разликовала у зависности од тога да ли 
је предузеће дужник било у стечају, или у поступку реструктурирања. У свим одлукама Уставног 
суда које су се односиле на дугове друштвених предузећа у реструктурирању, Уставни суд је 
одбацио захтеве тужилаца за накнаду материјалне штете на име опредељених износа досуђених 
предметним домаћим пресудама, док је у погледу предузећа у стечају, државу обавезивао да 
исплати из сопствених средстава износе досуђене домаћим пресудама. У погледу исцрпености 
домаћих правних лекова држава је истицала да, с обзиром на праксу Уставног суда, представку 
треба одбацити због неисцрпености уставне жалбе. Узимајући у обзир свој став изражен у Одлуци 
Чекрлић и Милуновић, Европски суд за људска права сматрао је да би у предмету као што је 
предмет подносиоца представке, свеобухватна уставна накнада, поред утврђивања повреде где је 
то зајемчено, морала да обухвати накнаду и материјалне и нематеријалне штете. Европски суд за 
људска права нагласио је (став 65) да је јасно да се, без обзира на то што је уставна жалба начелно 
делотворно домаће правно средство у оквиру значења члана 35. став 1. Конвенције у вези са свим 
поднетим представкама [против Србије], почев од 7. августа 2008. године (Винчић и др. против 
Србије, став 51), овај конкретан пут накнаде не може сматрати делотворним у вези с предметима 
који подразумевају притужбе као што су оне које су изнеле подноситељке представке. Европски 



суд за људска права закључио је да се уставна жалба још не може сматрати делотворном у 
случајевима који укључују одговорност Тужене државе за неизвршење пресуда против 
друштвених предузећа у поступку реструктурирања. С друге стране, у вези с неизвршењем 
правоснажних пресуда донетих против друштвених предузећа у поступку стечаја и/или оних која 
су престала да постоје, Суд закључује да је Уставни суд ускладио свој приступ с релевантном 
праксом Суда. Према томе, у предметима ове врсте, уставну жалбу би, у принципу, требало 
сматрати делотворним домаћим правним средством у оквиру значења члана 35. став 1. Конвенције 
у вези са свим представкама поднетим од 22. јуна 2012. надаље, као датума када је прва одлука 
Уставног суда у којој је Туженој држави наложено да, из сопствених средстава, исплати износе 
досуђене правоснажном домаћом пресудом донетом против друштвеног предузећа објављена у 
„Службеном гласнику” Тужене државе.  

 
Одлука Феризовић против Србије од 26. новембра 2013. године 

Овом одлуком Европски суд за људска права утврдио је да се од 4. октобра 2013. уставна жалба 
може сматрати делотворним правним средством, у оквиру значења члана 35. став 1. Конвенције, и 
у вези с неизвршавањем пресуда против друштвених/државних предузећа у поступку 
реструктурирања. Дакле, сви који желе да се обрате Европском суду за људска права у вези с 
неизвршењем пресуда против друштвених предузећа у реструктурирању, након тог датума, морају 
претходно исцрпсти уставну жалбу. Европски суд за људска права утврдио је у овој одлуци да је 
Уставни суд потпуно усагласио свој приступ у вези с неизвршењем пресуда против друштвених 
предузећа. Као релевантан тренутак узет је датум објављивања у „Службеном гласнику РС” прве 
такве одлуке Уставног суда (Уж. 1712/2010). Уставни суд је утврдио да је подноситељка уставне 
жалбе заиста претрпела повреду „права на суђење у разумном року” и повреду „права на мирно 
уживање имовине” и наложио држави да јој исплати накнаду нематеријалне штете, као и износе 
наведене у домаћој пресуди. Осим наведене одлуке од 21. марта 2013, Уставни суд је, у 
предметима у вези с неизвршењем правоснажних домаћих пресуда донетих против 
друштвених/државних предузећа у реструктурирању, донео још две одлуке са истим дејством, 7. 
марта 2013. (Уж. 1645/2010) и 9. маја 2012. (Уж. 1705/2010), међутим Европски суд за људска 
права узео је као релевантан дан објављивања прве одлуке – 4. октобар 2013. године. 


