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Љ у б а  С л и ј е п ч е в и ћ, 
програм координатор, Правосудна академија, Канцеларија Нови Сад

ПРАВО НА ДЕЛОТВОРНИ ПРАВНИ ЛЕК1

УВОД

Европске државе су у циљу хармонизације законодавне управне и 
судске праксе и примене истих правних стандарда усвојиле одређене до-
кументе о људским правима, а самим тиме преузеле и конкретне обаве-
зе. Један од тих докумената је Европска конвенција о заштити људских 
права и фундаменталних слобода (eng. Convetion for the Protection of 
human Rights and Fundamental Freedoms) познатија као Европска конвен-
ција о људским правима (engl. European Convention on Human Rights, fr. 
la Conventioneuropeenne des Droits de l’ Homme) која је правни акт Савета 
Европе донесен у Риму 4. новембра 1950. године. Оригинална верзија са-
стављена је на енглеском и француском језику и објављена под називом 
Европска конвенција о заштити људских права и фундаменталних слобо-
да, а ступила је на снагу 3. септембра 1953. године.

Чин доношења Конвенције правно је уобличио идеју земаља Европе 
о успостављању јединствене заштите људских и индивидуалних политич-
ких слобода.

Накнадним правним допунама из Протокола 1, 4, 6, 7, 12, 13. унапре-
ђена је првобитна заштита права и слобода из 1950. године, а Протокол 
бр. 14. представља нову измену надзорног система Европске конвенције о 
људским правима. Разлог и циљ доношења Протокола 14. је побољшање 
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ефикасности Европског суда за људска права тиме што му се омогућује да 
брже и лакше врши селекцију и одбацивање неприхватљивих представки 
и одлучује о истим или сличним случајевима који се понављају. Конвен-
ција проглашава да одређена људска права и слободе треба да буду гаран-
тована и заштићена у правним системима сваке државе, а такође уводи 
и политичке и правне механизме помоћу којих повреде ових права могу 
бити испитиване на међународном нивоу. 

Наша земља ратификовала је Конвенцију 26. децембра 2003, али она 
правно делује од 3. марта 2004. године.

Конвенција се углавном бави заштитом појединаца од мешања држа-
ве у њихова фундаментална права. Она намеће државама негативне оба-
везе уздржавања од таквих мешања, али такође захтева да државе „обез-
беде” нека права за шта је најочигледнији пример који је садржан у чл. 
13. Конвенције који обезбеђује делотворан правни лек пред националним 
органима због било каквих нарушавања заштићених права предвиђених 
Конвенцијом.

Чл. 13. Конвенције о људским правима заузима посебно место, не 
само у оквиру Конвенције већ у целокупној идеји европског система за-
штите људских права. Осим што представља једно од права заштићених 
Конвенцијом, чиме спада у њене материјалне одредбе, овај члан заједно 
са чл. 35. ст. 1. представља израз процедуралног принципа који указује на 
контролни механизам Конвенције – принцип супсидијарности у односу на 
домаће контролне механизме. Да би правни лекови предвиђени домаћим 
законом били у складу са чл. 13. морају се примењивати у свим случајеви-
ма који спадају и у домен и примену чл. 6. Конвенције. Чл. 6. Конвенције 
је lex specialis у односу на чл 13. Конвенције.

Права гарантована чл. 13. су процедуралне природе.
Већи број пресуда донесених пред ЕКЉП против Републике Србије 

односи се на кршење одредбе чл. 6. и 13. Конвенције.

ПРИМЕНА  
чл. 13. ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА

Право на делотворни правни лек 

Чл. 13. ЕКЉП гласи:
„Свако коме су повређена права и слободе предвиђени у овој Кон-

венцији има право на делотворан правни лек пред националним властима, 
без обзира јесу ли повреду извршила лица која су поступала у службеном 
својству.”
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Члан 13. заузима посебно место, како у самој Конвенцији, тако и у 
целокупној идеји европског система заштите људских права. Текст чл. 13. 
ЕКЉП заснован је на чл. Универзалне декларације о људским правима 
УН. Примарна одговорност за примену Конвенције у смислу чл. 1. уста-
новљена је на страни националних власти. Националне власти су у обаве-
зи да обезбеде делотворно уживање свих права заштићених Конвенцијом 
и да у смислу чл. 13. Конвенције обезбеде домаћи правни лек у случајеви-
ма када дође до повреде заштићеног права. У том смислу чл. 13. директно 
указује на обавезу државе да штити људска права у оквиру сопственог 
правног система. Чл. 13. ЕКЉП није независан и он не представља право 
на изјављивање жалбе или правног лека. Смисао чл. 13. Конвенције је да 
обезбеди средство којим појединци могу добити сатисфакцију пред на-
ционалним властима у случају повреде њихових права предвиђених Кон-
венцијом, пре него што покрену механизам међународне заштите. На тај 
је начин контрола Европског суда за људска права супсидијарна у односу 
на домаће системе заштите људских права. Ова супсидијарна природа је 
јасно изражена у чл. 13. (право на делотворни правни лек пред национал-
ним властима) и у чл. 35. ст. 1. Конвенције (захтев да се исцрпе сва домаћа 
правна средства пре подношења представке суду).

Јасно произлази из текста чл. 13. Конвенције да гарантује делотвор-
ни домаћи правни лек само у односу на права заштићена другим одред-
бама Конвенције. Он не представља опште право на изјављивање жалбе 
или правног лека.

Када у одређеном случају треба да се утврди да ли има места при-
мени чл. 13. прво питање на које треба одговорити јесте да ли има ме-
ста примени неких других чланова Конвенције или њених протокола. У 
бројним предметима у којима је суд одлучивао, навод о повреди чл. 13. 
није разматран, јер је наводни недостатак правног средства био садржан у 
главном захтеву о ком је одлучено у смислу одређене материјалне одредбе 
Конвенције. Уколико на чињенице случаја не може да се примени одређена 
материјална одредба из било којег разлога, држава није у обавези да се за 
његово остваривање обезбеди делотворни правни лек по чл. 13. Нема при-
мене материјалних одредби Конвенције из разлога ratione temporis тј. кад 
је до наводне повреде дошло пре ратификовања Конвенције или одређеног 
протокола. У предмету Мериакри против Молдавије ЕКЉП бр 53487/99 
подносилац представке се жалио да власти нису кривично гониле службе-
на лица која су га малтретирала те да стога није имао делотворно правно 
средство у смислу чл. 13. у вези са чл. 3. Конвенције. Суд је представку 
прогласио неприхватљивом ratione temporis, с обзиром да је до наводне 
повреде дошло пре него што је Молдавија ратификовала Конвенцију.
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Суд је овај приступ детаљније образложио у предмету Блечић про-
тив Републике Хрватске ЕКЉП бр 59532/00.

„У случајевима када је до мешања дошло пре ратификовања Кон-
венције, а правни лекови који би то исправили су одбијени након рати-
фиковања, прихватање овог каснијег догађаја, код утврђивања временске 
надлежности Суда, би довело до обавезивања државе на поштовање Кон-
венције, у односу на догађаје који су се одиграли пре њеног ступања на 
снагу. То би међутим било у супротности са општим правилом о забра-
ни ретроактивног дејства споразума. Шта више, омогућавање коришћења 
правног лека, обично претпоставља закључак, да је мешање било неза-
конито по важећем закону у тренутку, мешања (tempus regit actum) стога 
би сваки покушај да се по основу Конвенције исправи мешање, које се 
догодило пре њеног ступања на снагу, нужно значило њену ретроактивну 
примену. Иако је тачно да од момента ратификације, па надаље, сви акти 
и пропусти државе морају бити у складу са Конвенцијом, Конвенција не 
установљава никакву посебну обавезу државама потписницама да обезбе-
де правна средства за штетне радње, настале пре тог датума. Сваки други 
приступ би угрозио, како принцип забране ретроактивног дејства одредби 
међународних спразума, тако и фундаменталну разлику између повреде 
и накнаде штете која указује на законску одговорност државе” (предмет 
Блечић против Републике Хрватске ЕКЉП бр 59532/00).

ДЕЛОТВОРНОСТ  
чл. 13. ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА

Испитивање суштине права из Конвенције је једино што чл. 13. захте-
ва, али је то истовремено и минимални захтев. Чл. 13. не представља ни-
какав посебан захтев у погледу врсте правног лека које домаћи закон мора 
да обезбеди, нити у погледу националних власти које ће то обезбедити.

Да би домаћи правни лек био делотворан релевантни закон и пракса 
морају омогућити да се расправља о суштинском захтеву по Конвенцији.
Очигледно је да ће одговарајући правни лек против полицијске тортуре, 
бити другачији од правног лека потребног ради регулисања непропорцио-
налног мешања у слободу изражавања. 

Држава је та која мора обезбедити правни лек, али јој је остављено 
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 примењива одлука којом се оно успоставља или се на 



93

неки други начин отклања штета. Да би се знало да је правни лек стварно 
делотворан (ефикасан) треба пре свега да пружи сигурност да ће извршни 
органи стварно поступити према одлуци суда или неког другог надлежног 
органа. Зато није довољно да постоји само пропис него и задовољавајућа 
пракса.

Стога домаће власти уживају дискреционо право у погледу избора 
правних средстава, све дотле док се испуњава сврха чл. 13. – делотвор-
ност у закону и пракси.

Постојање процедуре по којој појединац који тврди да је дошло до 
повреде права из Конвенције може да захтева преиспитивање мора бити 
довољно одређена у домаћем закону и пракси. Анализа домаћег закона и 
праксе је неопходна у већини случајева у којима се постојање одређеног 
правног лека оспорава. Чињеница да теоретски Конвенција представља 
део домаћег правног система није довољан доказ постојања правног лека 
у случају кад нема одговарајуће одредбе домаћег закона. Правни лек мора 
постојати са извесношћу у одређеном времену.

Приступ Суда, када одлучује у контексту чл. 13. да ли је одређени 
поступак преиспитивања био на располагању пракси са довољном изве-
сношћу, сличан је приступу суда када одлучује у контексту чл. 35. ст. 1. 
Конвенције. Суд треба да утврди да ли је представка неприхватљива због 
пропуста да се искористи домаће правно средство, чије је постојање или 
практична примена оспорена. Да би се правни лек сматрао делотворним, 
Суд је утврдио да он мора бити директно доступан појединцу.

Пресуда ЕКЉП бр 23032/02 од 6. октобра 2005. Лукенда против Ре-
публике Словеније где је Суд утврдио да је дошло до кршења чл. 13. Кон-
венције наводећи да у овом предмету „држава није доказала да је управни 
спор, одштетни захтев, захтев за надзор или уставна жалба нешто што 
се може сматрати делотворним правним средством. На пример, када по-
јединац покрене управни спор тврдећи да је повређено његово право на 
суђење у разумном року док је основни поступак још увек у току, он може 
оправдано очекивати да се управни суд позабави и суштином његове ту-
жбе. Међутим, ако је основни поступак окончан пре но што је суд имао 
времена то да учини, он ће одбацити тужбу. Коначно, Суд је такође за-
кључио да се посматрани збирно сви правни лекови у околностима овог 
предмета, не могу сматрати делотворним правним леком.”
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Чл. 13. У ВЕЗИ СА чл. 6. ст. 1.  
У ПРЕДМЕТИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ДУЖИНУ ПОСТУПКА

Од 2000. године велик број држава је усвојио уставне или законске 
одредбе које су прописале нове правне лекове за предуго трајање поступ-
ка, при чему су неке државе одабрале само механизме накнаде штете, а 
друге комбинацију превентивних мера и накнаде штете.

Суд је закључио да је превенција најбоље решење. У правосудним 
системима у којима не постоји разумни рок какав се захтева у смислу 
чл. 6. ст. 1. Конвенције, правни лек којим се убрзава поступак и спречава 
да он постане предугачак представља најбоље решење. Такав правни лек 
пружа несумњиву предност у односу на правни лек који даје само на- 
кнаду. Да би се превентивни правни лек сматрао делотворним мора имати 
значајан ефекат на дужину поступка у целини.

У пресуди В. А. М. против Републике 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 чл. 6. ст. 1. Конвенције, најделотворније решење 
је правни лек чији је циљ убрзање поступка, како би се спречило да тај по-
ступак постане прекомерно дуг. Такав правни лек има неспорну предност 
над правним леком који пружа само компензацију, будући да он истовре-
мено спречава и закључак о сукцесивним повредама у вези са истим по-
ступком и не поправља само штету нанету кршењем права а постериори, 
како то чини компензаторни правни лек.” У пресуди В. А. М. против Ср-
бије Суд је утврдио повреду чл. 13. Конвенције заједно са чл. 6. ст. 1. због 
тога што није постојао делотворни правни лек у домаћем законодавству 
у вези са дужином трајања грађанске парнице. Када појединац основано 
тврди да је жртва повреде права зајамченог Конвенцијом, он треба да има 
правни лек пред националним правосудним органима који има могућност 
да одлучује о његовој тврдњи и да пружи одштету. Одсуство такве могућ-
ности да се добије одштета на националном нивоу представља повреду. 
Правни лек мора бити делотворан у пракси и према закону.

Став Европског суда за људска права у случају В. А. М. против Репу-
блике Србије је био непосредан повод за увођење уставне жалбе уколико 
је повређено право на суђење у разумном року. У чл. 82. ст. 2. закона 
о Уставном суду Републике Србије (Службени гласник Републике Срби-
је 109/07) изричито је предвидео „Уставна жалба може се изјавити и ако 
нису исцрпљена сва правна средства, а у случају када је подносиоцу жал-
бе повређено право на суђење у разумном року” предвиђено чл. 32. ст. 1. 
Устава Републике Србије.”



95

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.

КРАТАК ПРИКАЗ ПРЕСУДЕ КУРИЋ И ДРУГИ ПРОТИВ 
СЛОВЕНИЈЕ ЕКЉП бр. 26828/06 ОД 26. ЈУНА 2012.

Почетак поступка

Поступак у предмету Курић је почео 4. јула. 2006. када је италијан-
ска адвокатска канцеларија Лана Лагостена-Баси у име тужитеља – избри-
саних становника Словеније из регистра сталних становника – уложило 
апликацију против Републике Словеније.

У припреми тужбе суделовали су заговорници права избрисаних, на-
рочито Уршула Липовец Чеброн, Роберто Пигнони и Сара Пистотник.

У поступак пред Европским судом су се с интервенцијама трећих 
странака (memorandumi amicuscuriae) укључили и други актери: Миров-
ни институт, Правно-информацијски центар невладиних организација – 
ПИЦ, Open Society Justice Initiative, Equal Rights Trust, Високо поверен-
ство Уједињених народа за избјеглице (UNHCR) и Република Србија. 

Назив предмета

Предмет пред Европским судом је био најпре назван по првопотпи-
саном тужитељу и имао је назив Макуц и други против Словеније. Прво-
потписани тужитељ Милан Макуц је 1. 6. 2008. године умро, зато је пред-
мет који је до тада носио његово име преименован и носи назив према 
другопотписаном тужитељу Мустафи Курићу, а поред њега су и тужите-
љи: Ана Мезга, Трипун Ристановић, Алија Бериша, Илфан Садику Адеми 
и Зоран Минић.

Позитивна пресуда у првом степену

Европски суд за људска права је 31. 5. 2007. године донeо решење 
на основу којег је део тужбе одбацио због процесних разлога, а о другом 
делу је наставио да расправља.
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На основи пресуде коју је донео 13. 7. 2010. године ЕКЉП је устано-
вио да је Република Словенија осморици од десеторице избрисаних кршила 
право на поштовање приватног и породичног живота, гарантовано у чл. 8. 
Европске конвенције о заштити људских права и темељних слобода, те 
право на делотворно правно средство, гарантовано у чл. 13. Конвенције.

У вези с преосталом двојицом тужитеља суд је одлучио да више не-
мају статус жртве јер су у време доношења пресуде већ стекли дозволу за 
стални боравак у Републици Словенији.

Право на поштовање приватног и породичног живота те право на 
делотворно правно средство су према пресуди Европског суда била кр-
шена због тога што Република Словенија није донела одговарајући закон 
с којим би омогућила стицање статуса и тужитељима издала дозволу за 
стални боравак.

Да би се постигло отклањање неправде Европски суд је одредио да 
Република Словенија мора донети појединачне и опште мере, а пре свега 
да мора донети одговарајући закон и издати дозволе за стални боравак.

Притужбе

И тужитељи и Република Словенија као тужена држава су 13. 10. 
2010. захтевали да Европски суд за људска права поново расправља о 
овом предмету у другом степену пред Великим већем.

Република Словенија је захтевала да суд поново расправља о овом 
предмету јер је сматрала да је већ донела појединачне и опште мере које 
су довољне за отклањање неправде. Навела је да су сви тужитељи који су 
уложили захтев за издавање дозволе за стални боравак ту дозволу и доби-
ли, те да су 2010. године биле донете промене закона које су омогућиле 
стицање статуса свим избрисанима који испуњавају захтеване услове.

Тужитељи су се на пресуду притужили због тога што је суд одлучио 
да су двојица тужитеља у време доношења пресуде већ стекла дозволу за 
стални боравак те су стога изгубили статус жртве и немају више правни 
интерес за резултат поступка. У својој притужби тужитељи су се успроти-
вили таквој пресуди уз тврдњу да стечена дозвола за стални боравак само 
онемогућава наставак кршења права, али не доноси отклањање већ на-
несене неправде. Тврдили су да издавање дозволе за стални боравак није 
довољно, него да је потребно отклонити и неправду која је била нанесена 
пре тога. Велико веће је ту констатацију ниже судске инстанце означило 
као погрешну, али је због процесних разлога није могло променити. Ве-
лико веће је уз то утврдило да статус жртве нема још двоје подноситеља 
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жалбе, јер до одлуке првостепеног суда још нису уложили молбу за стал-
ни боравак (ту одлуку је сенат прихватио са већином 9:8).

Суд је констатовао да мере које је Република Словенија проводила од 
1999. године нису биле достатне за целовито и правовремено отклањање 
неправди, које је власт проузроковала брисањем из регистра сталних ста-
новника. Суд сматра да положај подноситеља жалбе произлази из ширег 
системског проблема те да је избрисанима због застаре одузето право на 
обештећење због нанесене штете. Зато је Веће суда донело „пилотску” 
пресуду и од државе затражило да у року од једне године припреми по-
себан механизам за признавање обештећења избрисаним становницима.

Интервенције трећих странака

У поступку пред Европским судом у предмету Курић и други против 
Словеније с интервенцијама трећих странака суделовали су Мировни ин-
ститут, Правно-информацијски центар невладиних организација – ПИЦ, 
Open Society Justice Initiative, Equal Rights Trust, Високо поверенство Ује-
дињених народа за избјеглице (UNHCR) и Република Србија. 

Сви су, како тврде, подржали тужбу избрисаних становника Републи-
ке Словеније.

У предмету Мустафа Курић, Ана Мезга, Трипун Ристановић, Алија 
Бериша, Илфан Садику Адеми и Зоран Минић) против Словеније, ЕКЉП 
је одлучио против Републике Словеније, да је дошло до кршења права 
избрисаних у чл. 8. (право на заштиту приватног и породичног живота), 
у чл. 13. (право на ефикасно правно средство), и чл. 14. (забрана ди- 
скриминације) Европске конвенције о људским правима те да је следом 
тога Република Словенија у обавези да у години дана припреми посебан 
механизам признавања одштета за нематеријалну штету у висини од 20 
хиљада евра по особи. Суд је такође признао право на поврат трошкова 
поступка у висини од 30 хиљада евра.

Пресуда је коначна и на исту није могуће уложити жалбу.
Адвокат избрисаних пред Европским судом за људска права био је 

талијански адвокат Андреа Сакучи (Andrea Saccucci) који сматра да ће ви-
сина одштете споменутој шесторици представљати полазну тачку за одре-
ђивање износа одштете, свим другим избрисаним лицима. Према Сакучи-
јевом мишљењу, словеначка влада то неће моћи избећи, пошто се остали 
избрисани, у супротном случају, могу обратити Европском суду за људска 
права, који ће поново одлучити на исти начин.
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ЗАКЉУЧАК

Чл. 13. директно указује на обавезу државе да штити људска права 
у оквиру сопственог правног система и установи гаранцију у обезбеђива-
њу делотворног уживања тих права. Чл. 13. заокружује важан суштински 
принцип Конвенције, а то је супсидијарност.

Чл. 13. Конвенције је од посебног значаја за домаћи правни систем, 
с обзиром да се у домаћем систему захтева расположивост делотворних 
правних лекова за повреде људских права и адресиран је на домаће надле-
жне органе, јер они имају обавезу да испитају расправне наводе о повре-
дама људских права. Немогућа је повреда само издвојеног чл. 13. Конвен-
ције. Ту је реч о техничкој и процесној одредби. Судска пракса у односу 
на чл. 13. је веома богата и разноврсна.
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