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Љ у б а  С л и ј е п ч е в и ћ ,  дипломирани правник
Правосудна академија Нови Сад

УСТАВНА ЖАЛБА – ПРАВО НА СУЂЕЊЕ
У РАЗУМНОМ РОКУ СА УПОРЕДНИМ ПРИКАЗОМ  

УСТАВНЕ ТУЖБЕ У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ1

Увод 

Нови Устав Републике Србије од 08. новембра 2006. године (Сл. гла-
сник Републике Србије бр. 83/06) донео је значајне промене у погледу 
улоге и положаја Уставног суда. Према овом Уставу функција Уставног 
суда Србије није само у томе да врши контролу законодавне власти и дру-
гих носилаца нормативне делатности, већ и да постане неприкосновена 
институција заштите људских слобода и права и других темељних вред-
ности на којима се заснива уставно устројство Републике Србије.

Непосредни облик заштите уставних слобода и права од стране Ус-
тавног суда био је и у неким ранијим Уставима и то у Уставу из 1963. Ре-
публике Србије, али није се говорило о уставној жалби већ о предлогу за 
покретање поступка за заштиту права самоуправљања и других основних 
слобода и права. Уставом из 1974. године непосредна заштита Уставом 
гарантованих права и слобода била је изостављена из Уставног суда. Ни 
Устав Републике Србије из 1990. године није утврдио надлежност Уста-
вног суда да одлучује о уставној жалби. Од 1992. године грађани Србије 
су као држављани Савезне Републике Југославије имали могућност да 
поднесу уставну жалбу Савезном уставном суду.

1 Рад је примљен: 10. 12. 2009.
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Нови Устав Републике Србије увео је могућност подношења уставне 
жалбе и у одредби члана 170. се предвиђа: „Уставна жалба може се изја-
вити против појединачног акта или радње државног органа којем је по-
верено јавно овлашћење, а којим се повређују или ускраћују људска или 
мањинска права и слободе зајамчене Уставом, ако су исцрпљена или нису 
предвиђена друга правна средства заштите.”

Уставна жалба, као правно средство има своје особености одређе-
не Уставом по којима се она разликује од свих других правних средстава 
установљених Уставом или законом. Те разлике дају јој карактер изузет-
ног, односно допунског, супсидијарног правног средства. Тако је уставна 
жалба допуштена: 1) по исцрпљивању свих правних средстава за заштиту 
људских слобода и права и 2) кад нису предвиђена друга правна средства 
за њихову заштиту.

С обзиром да се након ратификације Европске конвенције о људским 
правима указало на озбиљне недостатке правног система Републике Ср-
бије у погледу заштите права на суђење у разумном року логично је да је у 
правни систем Републике Србије уведен институт уставне жалбе и њеног 
модалитета уставне жалбе у случају повреде права на суђење у разумном 
року. Повод је у сваком случају била неопходност усклађивања домаћег 
система заштите људских права предвиђених са стандардима из Европске 
конвенције за заштиту људских права и слобода посебно чл. 6. ст. 1 (пра-
во на суђење у разумном року) и чл. 13 (право на делотворан правни лек 
пред домаћим властима), те уставна жалба ово кршење треба да отклони.

Уставна жалба и Закон о Уставном суду Републике Србије

Уставна жалба је специфичан правни лек против повреде уставног 
права или слободе учињене појединачним актом или радњом државног 
органа или носиоца јавног овлашћења којим се омогућава субјектима 
права који сматрају да им је то право повређено или ускраћено да се под 
одређеним условима обрате Уставном суду.

Према одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жалба 
као основни и најзначајнији облик жалбе установљене Уставом се може 
поднети под следећим условима:

1) да је повређено или ускраћено људско или мањинско право и сло-
бода зајемчена Уставом

2) да је повреда извршена појединачним актом или радњом држа-
вног органа или организације којој је поверено вршење јавних 
овлашћења
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3) да су исцрпљена или да нису предвиђена друга правна средства за 
заштиту повређених права

Сва људска и мањинска права и слободе како индивидуална, тако и 
колективна могу се штитити путем уставне жалбе, независно од њиховог 
места у тексту Устава или су у наш правни систем унета међународним 
правом које обавезује Републику Србију.

Уставна жалба као правно средство има своје Уставом одређене 
особености, од којих се она разликује од свих других правних средста-
ва установљених Уставом или законом. Те разлике се огледају у њеним 
својствима која јој дају карактер изузетног, односно допунског и супси-
дијарног средства. Тако је уставна жалба допуштена: 1) по исцрпљивању 
свих правних средстава за заштиту људских слобода и права и 2) кад нису 
предвиђена друга правна средства за њихову заштиту.

Према одредби члана 83. ст. 1. Закона о Уставном суду „Уставну жал-
бу може изјавити свако лице које сматра да му је појединачним актом или 
радњом државног органа или организације којој је поверено јавно овла-
шћење повређено или ускраћено људско или мањинско право и слобода 
зајемчена Уставом”.

Према одредби члана 7. ст. 1. Закона о Уставном суду „Одлуке уста-
вног суда су коначне, извршне и општеобавезујуће”.

Уставна жалба због заштите уставног права – право на 
суђење у разумном року

У овом делу текста акценат ћемо ставити на ову другу ситуацију кад 
за покретање уставне жалбе нису предвиђена друга правна средства за 
њихову заштиту а то је уставно право – право на суђење у разумном року.

Устав Републике Србије у члану 166. предвиђа да је Уставни суд са-
мосталан и независан државни орган који поред заштите уставности и 
законитости штити људска и мањинска права и слободе. Такође, чл. 22. 
Устава Републике Србије предвиђа „да свако има право на судску зашти-
ту ако му је повређено или ускраћено неко људско или мањинско право 
зајемчено Уставом као и право на уклањање последица које су повредом 
настале”, а према одредби члана 32. Устава Републике Србије гарантује 
се „да свако има право да независан, непристрасан и законом установљен 
суд правично и у разумном року одлучи о његовим правима и обавезама” 
и те одредбе су правни основ за увођење уставне жалбе због повреде пра-
ва на суђење у разумном року.

Повод за увођење овог модалитета уставне жалбе да се иста може 
покренути из разлога да нису исцрпљена или нису предвиђена друга 
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правна средства заштите била је неопходност усклађивања домаћег сис-
тема заштите људских права са стандардима заштите предвиђеним у 
Европској конвенцији о људским правима, јер је након ратификације Ев-
ропске конвенције за заштиту људских права почео пристизати већи број 
одлука у којима је указивано на озбиљне недостатке правног система Ре-
публике Србије у погледу заштите права на суђење у разумном року ус-
лед чињенице да грађани Републике Србије немају на располагању „де-
лотворни правни лек” ради заштите „права на суђење у разумном року” 
које је гарантовано чланом 13 (право на делотворан правни лек пред до-
маћим властима) у вези члана 6. ст. 1 (право на суђење у разумном року) 
Европске конвенције за заштиту људских права.

Члан 82. ст. 2. Закона о Уставном суду Републике Србије (Сл. гла-
сник Републике Србије 109/07) изричито је предвидео: „Уставна жалба 
може се изјавити и ако нису исцрпљена сва правна средства, а у случају 
када је подносиоцу жалбе повређено право на суђење у разумном року” 
предвиђено чланом 32. ст. 1. Устава Републике Србије.”

Увођење уставне жалбе од стране Устава Републике Србије чл. 170. и 
посебно увођење модалитета уставне жалбе због разумног рока од стране 
Закона о Уставном суду Републике Србије према чл. 82. ст. 2. представља 
интервенцију законодавца како би се отклониле даље повреде људских 
права гарантованих Европском конвенцијом о заштити људских права 
које су последица непостојања делотворног правног лека пред домаћим 
властима у смислу чл. 13. Конвенције, односно неразумно дугог трајања 
судског поступка у смислу чл. 6. ст. 1. Конвенције.

Садржина уставне жалбе регулисана је чл. 85. ст. 1. Закона о Устав-
ном суду Републике Србије. Уставна жалба се предаје поштом или преко 
писарнице Уставног суда у три примерка. Мора да садржи: име и прези-
ме, ЈМБГ, пребивалиште или боравиште, односно назив и седиште подно-
сиоца уставне жалбе, име и презиме његовог пуномоћника, број и датум 
акта против којег је жалба изјављена и назив органа који је акт донео, 
назнаку људског или мањинског права или слободе загарантоване Уста-
вом за које се тврди да је повређено, са ознаком одредбе Устава којом се 
то право јемчи. Потребно је навести разлоге жалбе и наводе у чему се 
састоји повреда или ускраћивање, захтев о ком Уставни суд треба да од-
лучи и потпис подносиоца уставне жалбе. Уз уставну жалбу подноси се 
и препис оспореног акта, доказ да су исцрпљена сва правна средства, као 
и други докази од значаја за одлучивање. Садржина уставне жалбе ради 
заштите права на суђење у разумном року није одређена, али је неспор-
но да су лични подаци и потпис подносиоца уставне тужбе облигаторни 
елементи.
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У члану 89. ст. 3. Закона о Уставном суду стоји: „Одлука Уставног 
суда којом се усваја уставна жалба је правни основ за подношење захте-
ва за накнаду штете или отклањања других штетних последица пред на-
длежним органом, у складу са законом.” 

У циљу стварања услова да уставна жалба буде ефикасно правно 
средство чланом 90. Закона о Уставном суду Републике Србије је про-
писано да у случају када је уважена уставна жалба подносилац уставне 
жалбе може да поднесе пре подношења тужбе надлежном суду захтев за 
накнаду штете Комисији коју образује министар правде, који је дужан да 
у року од 30 дана одлучи о захтеву за накнаду штете. Уколико се не до-
несе одлука у министарству у року од 30 дана подносилац жалбе може 
код надлежног суда поднети тужбу за накнаду штете коју је претрпео због 
неразумно дугог вођења судског поступка.

Упоредно право – уставна тужба у Републици Хрватској

Република Хрватска је ратификовала Европску конвенцију о људ-
ским правима 1997. године и 2001. године била је суочена са истим про-
блемом као и Република Србија – питањем ефикасног правног лека у слу-
чају повреде права на суђење у разумном року. Уставни закон о Уставном 
суду Републике Хрватске предвидео је институт уставне тужбе Устав-
ном суду у случају да суд није у разумном року донео одлуку о правима 
странке.

У Републици Хрватској су према Уставном закону о Уставном суду 
Републике Хрватске (Народне новине, бр. 49/02) биле предвиђене такође 
две врсте уставних тужби, једна која се подноси у року од 30 дана од дана 
пријема одлуке којом су исцрпљени сви правни лекови, те друга према 
одредби члана 63. ст. 1. Уставног закона о Уставном суду по којој је мо-
гуће подношење уставне тужбе и пре исцрпљивања свих правних леко-
ва у случају да суд није у разумном року одлучио о правима и обавезама 
странке. У случају да Уставни суд усвоји уставну тужбу због недоношења 
одлуке у разумном року, Уставни суд у својој Одлуци која се објављује у 
службеном гласилу Народне новине одређује надлежном суду рок у којем 
је потребно одлучити о меритуму спора, с тим што рок почиње тећи од 
објаве Одлуке Уставног суда у Народним новинама. У својој одлуци ис-
товремено је Уставни суд одлучивао и о сразмерној накнади подносиоцу 
тужбе ком су уставна права повређена и иста се исплаћивала из буџета 
Републике Хрватске преко Министарства финансија.

У смислу Европске конвенције о људским правима уставна тужба због 
недоношења одлуке у разумном року сматрана је делотворним правним 
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леком с обзиром да је испуњавала два основна услова за то: 1) убрзавање 
поступка и 2) накнаду штете због повреде права због дуготрајног вођења 
поступка.

Уставни суд Републике Хрватске је у неком периоду био ефикасан и 
донео је бројне одлуке којима се по правилу одређивао рок од шест месе-
ци за доношење мериторне одлуке и досуђивао износ од 500,00–10.000,00 
куна као накнаду штете коју је странка претрпела због неразумно дугог 
вођења судског поступка.

Међутим у пракси се показало нешто друго. У неком периоду је до-
несен велик број одлука Уставног суда по овом основу, али је Уставни суд 
постао претрпан предметима с овог основа, а и Уставни суд је имао мали 
број судија за оволики прилив предмета, па су и пред Уставним судом ти 
поступци постали дуготрајни и то с временом постаје неделотворан прав-
ни лек.

Остављено је да Уставни суд Републике Хрватске заврши спорове 
који су започети до 2005. године и још током 2007. године.

Захтев за заштиту права на суђење у разумном року

Новим Законом о судовима (Народне новине, бр. 150/05) уводи се 
нов механизам заштите који је истоветан са оним постављеним у Устав-
ном закону о Уставном суду Републике Хрватске. У општим одредбама 
закона о судовима наводи се јемство на поштено суђење које укључује 
и право на суђење у разумном року. Новина коју доноси Закон о судови-
ма је у томе што другачије уређује правни механизам заштите тог пра-
ва у глави III под насловом „Заштита права на суђење у разумном року”. 
Наиме, према одредбама овог закона, странка која сматра да суд није о 
њеном праву одлучио у разумном року може непосредно вишем суду упу-
тити захтев за заштиту права на суђење у разумном року, који одлучује 
у хитном поступку. Ако се захтев односи на поступак који се води пред 
Високим трговачким судом РХ, Високим прекршајним судом РХ или Уп-
равним судом РХ о захтеву ће одлучити Врховни суд Републике Хрватске.

Дакле, према новом уређењу, за захтеве у вези повреде разумног 
рока надлежни су судови и то непосредно виши суд (односно Врховни 
суд у односу на високе специјализоване судове). Тај суд сада одлучује о 
основаности захтева, те ако нађе да је до повреде права дошло одређује 
рок у којем суд пред којим је поступак у току мора одлучити о праву или 
обавези (односно о сумњи или оптужби за кажњиво дело подносиоца за-
хтева), те такође одређује примерену накнаду подносиоцу захтева која му 
припада због повреде његовог права на суђење у разумном року. Дакле, 
обе компоненте заштите: 1) убрзање поступка и 2) обештећење учесника 
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неразумно дугог поступка су у надлежности судске власти. Суд би о њима 
требао одлучивати у хитном и сумарном ванпарничном поступку који је 
акцесоран главном поступку. Становиште Уставног суда је да би се судови 
требали служити већ утврђеним мерама и критеријумима из богате тро-
годишње праксе тог тела. Следеће правно средство које стоји на распо-
лагању подносиоцу захтева је жалба против решења донетог у наведеном 
поступку која се упућује Врховном суду Републике Хрватске у року од 15 
дана. Тек коришћењем ових правних средстава исцрпљује се правни пут 
заштите права на суђење у разумном року, те се након њега може поднети 
уставна тужба. Дакле, уставна тужба се подноси искључиво у односу на 
рад Врховног суда и то: 1) на његово другостепено решење или 2) на ње-
гово првостепено решење (којим одлучује о захтеву поднетом за заштиту 
разумног рока у односу на судове за које је Врховни суд непосредно виши 
суд, или је на то овлашћен), односно на неразумно дуго трајање поступка 
пред самим Врховним судом. Разлика је што у задњем случају нема рока 
за подношење уставне тужбе, док у осталим случајевима уставна тужба се 
подноси у року од 30 дана од доставе одлуке Врховног суда. 

Оно што је тражено и постигнуто новим системом је да се надлеж-
ност у вези питања уз повреду права на разумни рок задржава примарно 
унутар оквира судске власти те да је притисак који је оптерећивао једно 
тело – Уставни суд дисперзиран на двадесетпет надлежних судова (жу-
панијски, Високи прекршајни суд, Високи трговачки суд и Врховни суд 
Републике Хрватске), који задржавају једнака овлашћења каква је имао 
Уставни суд.

Посебан нагласак је на улози Врховног суда, који овим системом до-
бија могућност да и у оквиру права на суђење у разумном року осигурава 
јединствену примену закона као највиши суд.

ЗАКЉУЧАК

Законодавство Републике Србије се мора прилагодити обавезама чл. 6. 
и 13. Европске конвенције за заштиту људских права које се односе на 
увођење ефикасног правног лека у случају повреде права на суђење у разу- 
мном року. Држава је та која мора обезбедити правни лек, али јој је оста-
вљено на вољу какав ће он бити. Важно је да правни лек буде делотворан, 
тј. да постоји могућност да се објективно утврди да је право прекршено 
и да се донесе обавезна и применљива одлука којом се оно успоставља 
или се на неки други начин отклања штета. Да би се знало да је правни 
лек стварно делотворан (ефикасан) треба пре свега да буде сигурно да ће 
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извршни органи стварно поступити према одлуци суда или неког другог 
надлежног органа. Зато није довољно да постоји само пропис него и задо-
вољавајућа пракса. Уставни суд Републике Србије је 16. октобра 2008. го-
дине усвојио прву уставну жалбу у вези са суђењем у разумном року, тако 
да се може очекивати да ће установити своју праксу за коју је потребно да 
и Европски суд за људска права дâ своју оцену.

За очекивати је да ће се и у Републици Србији као у Републици Хр-
ватској десити слична ситуација, да ће Уставни суд постати преоптерећен 
бројем ових уставних жалби, а посебно ако се има у виду чињеница да је 
у нашем законодавству накнада штете због повреде овог права у посеб-
ном поступку и требало би озбиљно започети са размишљањем да се на-
длежност пренесе на редовне судове уз истовремено досуђивање новчане 
накнаде због повреде овог права како би се остварила сврха и ефикасност 
овог правног лека.
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