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Стојан ЈОКИЋ
судија Врховног касационог суда

ПРАВО ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И ПРАВНОГ 
ЛИЦА НА НАКНАДУ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ

I Уводне напомене

У судској пракси судова опште надлежности све учесталије се 
сусрећемо са парницама покренутим тужбама физичких лица, за накна-
ду нематеријалне штете настале због повреде зајемчених права пропи-
саних у члану 32 Устава Републике Србије. Та зајемчена права су право 
на правично суђење и суђење у разумном року.

Бројне су дилеме пред судовима опште надлежности у парницама 
за накнаду нематеријалне штете због повреде зајемчених права (права на 
правично суђење и суђење у разумном року). Постојеће дилеме утврдио 
сам анализом одлука које су ми судови опште надлежности доставили 
за потребе писања тематског рада: „Право на накнаду штете због по-
вреде права на суђење у разумном року.“ Основне дилеме и спорности 
тичу се у првом реду спорности правног пута за остварење права на 
ову штету, правног основа досуђења, непосредне примене Конвенције 
о људским правима (Конвенције), преурањености тужбених захтева, 
процесне дозвољености тужбе итд. Поменуте дилеме и спорности ре-
зултиране су неуједначеном судском праксом у идентичним и сличним 
чињеничним ситуацијама што резултира правном несигурношћу.

Тих дилема нема пред привредним судовима јер они (према по-
дацима са којима располажем), до сада нису судили у парницама за на-
кнаду нематеријалне штете због повреде права на правично суђење и 
суђење у разумном року. Све учесталији су и захтеви да се и привред-
ним субјектима из члана 25 став 1 тачка 1 Закона о уређењу судова1 

1 Службени гласник РС, бр. 116/2006; 104/2009; 101/2010 и 31/2011.
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(домаћа и страна привредна друштва, предузећа, задруге, предузетни-
ци и њихове асоцијације (привредни субјекти)), утврди и исплати пра-
вична накнада на име повреде права на правично суђење и суђење у 
разумном року. Зато је за очекивати је да ће се ти спорови појавити и 
пред привредним судовима, независно од спорности њихове стварне 
надлежности за суђење у тим споровима. Ако се прихвати стварна над-
лежност, онда ће и привредни судови бити суочени са указаним диле-
мама и спорностима. Зато сам се одлучио да у тематском раду укажем 
на њих и покушам да понудим решења којима се дилеме и спорности 
разрешавају.

У судској пракси српских судова обзиром на постојећу законску 
непрописаност права правног лица и привредног субјекта на накнаду 
нематеријалне штете спорно је остварење права на ту штету. Покушао 
сам да у тематском раду укажем и на те дилеме и спорности и понудим 
по мојој оцени прихватљива и аругментована решења.

II O праву на правично суђење

Право на правично суђење гарантује Конвенција о људским пра-
вима (Конвенција). Наша земља ратификовала је Конвенцију 26. децем-
бра 2003. године, а ратификација је ступила на правну снагу 3. марта 
2004. године.

Право на правично суђење гарантовано чланом 6 став 1 Конвен-
ције је од основног значаја у сваком демократском друштву и у систему 
Конвенције има најзначајније место. Подносиоци представки Европ-
ском суду за људска права се најчешће позивају на кршење члана 6 став 
1 Конвенције.

Свако има право на правично суђење. То право припада свим 
људима без разлике, и свака држава па и наша их мора поштовати. То је 
једно од основних људских права, па су државе потписнице Конвенције 
у обавези да то право заиста и заживи и у судској пракси буде и осигу-
рано.

Оно представља и животни значај на људско право. Концепт пра-
вичног суђења захтева да се проводи расправни поступак у коме странке 
имају право да знају и да износе своје коментаре на супротна мишљења 
и доказе које у поступку прилаже противник. Код оцене да ли је по-
ступак у целини био правичан, узима се у обзир како и на који начин 
су провођени докази те да ли је странки омогућено да се изјашњава на 
доказе проведене у поступку и оспорава их по потреби у току суђења.

Право на правично суђење подразумева следеће.
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1. Право на једнакост пред законом

Људи имају право на једнакост пред законом. Право на једнакост 
пред законом подразумева да закони не смеју да буду дискриминишући 
и да судије не смеју да поступају на дискриминаторни начин у приме-
ни закона. Једнака заштита пред законом забрањује дискриминацију 
у праву или у пракси на било ком пољу које регулишу и штите пред-
ставници власти. То право је иначе гарантовано чланом 7 Универзалне 
декларације.

2. Право на приступ суду

Право на приступ суду подразумева да свако има право да се об-
рати суду за решавање одређеног захтева о коме стварно надлежни суд 
мора да одлучује. Право на приступ суду зарад решавања одређеног зах-
тева има свако и зато то треба посматрати у најширем смислу те речи.

3. Начело равноправности

Начело равноправности подразумева да свака странка у судском 
поступку треба да има иста процесна и материјална права и да њен про-
тивник у том поступку не сме бити фаворизован ни у ком смислу. То 
подразумева право на одбрану којом се даје право и могућност странки 
у поступку да се у својим аргументима супротстави захтевима против-
ника и оспори његове аргументе. Начело равноправности повређује се 
и у процесној ситуацији у којој је странци онемогућено да се изјасни 
на писмени поднесак противника на који начин јој се онемогућује и да 
расправља пред судом. Свакоме се у судском поступку мора омогућити 
да расправља пред судом, јер само то подразумева процесну једнакост 
странака.

4. Независни и непристрасни суд установљен законом

Под независношћу суда подразумева се да он мора бити незави-
стан како од странака тако и од извршне власти.

Начело поделе власти подразумева независност и непристрасност 
суда. Припадници извршне власти не би смели да коментаришу судске 
одлуке на начин како се то понекад чини приговарањем суду да је по-
грешно применио закон доношењем од извршне власти оспораване суд-
ске одлуке. Држава не би смела да се меша у исход судског поступка, јер 
само то подразумева остварење начела независности суда и следом тога 
гаранцију права на правично суђење.



СТРУЧНА МИШЉЕЊА Право и привреда

130

Судија у суђењу мора бити независтан. Судијска независност је 
гарантована законом. Законом гарантована независност се и поштује.

5. Јавност суђења

Јавност суђењa мора бити заступљена у најширем смислу изу-
зев када је посебном законском нормом та јавност искључена. Путем 
јавности суђења постиже се и очување поверења у правосуђе.

Под јавношћу суђења подразумева се право странке да буде при-
сутна на суду, дакле учествује у судском поступку и право да на суђењу 
присуствује јавност укључујући ту и штампане и електронске медије.

III О суђењу у разумном року

Поступајући српски судови имају обавезу да започете судске по-
ступке окончају у разумном року. Та обавеза постоји и за привредне су-
дове који су у обавези да у разумном року окончају судеће предмете из 
своје стварне надлежности. Одмах се намеће и питање шта подразумева 
правни стандард разумног рока. Који су то његови атрибути? Чиме је 
дефинисан и ближе одређен? Које су му временске границе?

Правни стандард разумног рока није непроменљива константа са 
јасно одређеном дефиницијом која је применљива на сваки судећи пред-
мет. То даље подразумева да се разуман рок суђења утврђује у сваком 
конкретном судећем предмету. Поменути правни стандард има правну 
природу „каучук“ стандарда. Растегљив је и утврђује се на основу опште 
прихваћена четири критеријума а они су:

1. Сложеност предмета

Сложеност судског поступка може бити резултирана бројним 
чињеницама, а оне су:

– непостојање или недовољно јасно прописане позитивне нор-
ме под које би се могао подвести захтев странке за признање и 
досуђење утуженог права;

– постављање више захтева из истог чињеничног и правног осно-
ва, било као алтернативни, било као евентуални, за које често 
нису испуњени ни процесни ни материјални услови за мери-
торно одлучивање;

– одбрана туженог заснована на злоупотреби процесних права, 
приговору ради пребијања, постављању противтужбеног захте-
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ва са тражењем утврђења права или чинидбе, које евентуално 
усвајање је резултирано одбијањем тужбеног захтева;

– број учесника – странака у судском поступку;
– усложено и тешко утврдиво чињенично стање на које утиче и 

старост догађаја (утврђење чињеница битних за пресуђење које 
су се давно дешавале);

– сложено и нетипично вештачење;
– смрт странке – странака у спору и следом тога процесно-правне 

претпоставке за настављање судског поступка;
– статусне промене правних лица (подела, спајање и слично);
– бројни докази које је неопходно провести зарад утврђивања 

чињеница битних за пресуђење.

2. Понашање и поступање странке у судском поступку у коме 
јој је повређено право

Понашање странке у судском поступку у коме јој је према њеној 
тврдњи повређено право може утицати на дужину трајања судског по-
ступка, па се и у зависности од тог поступања оцењује да ли је суђено у 
разумном року.

Ако је странка у поступку приватни тужилац у кривичном пред-
мету, тужилац у парници, предлaгач у ванпарничном предмету, из-
вршни поверилац, тужилац у управном спору, она је пре свега обавезна 
да поднесак којим покреће судски поступак (приватну кривичну туж-
бу, парничну тужбу, ванпарнични предлог, предлог за извршење, тужбу 
управном спору) уреди у складу са процесним законима како би суд по 
поднеску којим је покренут судски поступак могао одмах и без процес-
них сметњи да поступа у складу са законом. Та странка је дужна да у ре-
ферату поднеска наведе јасне и релевантне чињенице на којима заснива 
захтев. Дужна је и да у поднеску предложи доказе који већ у поднеску 
потврђују или ће у проведеном поступку потврдити чињеничне наводе 
и следом тога и правни основ на коме се заснива право које се у подне-
ску тражи. Под неодговорним поступањем странке (тужиоца, приватног 
тужиоца, предлагача и извршног повериоца) у парничним, ванпарнич-
ним и извршним поступцима, подразумева се и неприсуствовање оба-
везним судским рочиштима на којима се одлучује о праву те странке. 
Неприсуствовање уредно позваног тужиоца на судском рочишту има 
за правну последицу и повлачење тужбе, која последица се потом по-
кушава отклонити подношењем предлога за враћање у пређашње стање, 
чиме се парнични поступак кривицом тужиоца непотребно одуговлачи. 
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Странка која је покренула судски поступак утиче на дужину трајања 
тог поступка ако на судска рочишта – претресе долази неприпремљена, 
ако тражи да се расправа одложи зарад предлагања или извођења до-
каза који нису били предложени у поднеску којим је судски поступак 
покренут. Под неодговорним понашањем странке подразумева се и 
непоступање по позивним решењима суда, заступање без пуномоћника 
у сложеним чињеничним правним судским поступцима које та странка 
због недостатка стручног знања не може успешно да води, као и често 
мењање пуномоћника у судском поступку. Злоупотреба процесних пра-
ва од стране странке која је покренула судски поступак се сматра неод-
говорним поступањем странке. То исто важи и за злоупотребу правног 
лека у коме странка у жалбеном поступку покушава да употреби нове 
чињенице, нове доказе које је морала предложити још у поднеску којим 
је покренула судски поступак.

Изнето упућује да странка која је покренула поступак зарад 
остварења права опредељеног у поднеску којим се судски поступак 
покреће у том поступку мора да учествује активно, јер она тражи да јој 
се утврди – досуди право опредељено у том поднеску.

Од туженог, противника предлагача, и извршног дужника се не 
очекује да активно учествује у судским поступцима, јер они предузимају 
радње у границама дозвољености у циљу оспоравања захтева противни-
ка и опструкције започетих судских поступака које наравно поступајући 
суд мора да спречи.

3. Понашање и поступање суда

Понашање суда је трећи критеријум на основу кога се одређује 
стандард разумног рока. Судија мора да поступа ажурно по поднесци-
ма којима се покреће судски поступак. Хитност поступања одређена 
је и правном природим судских поступака. Законом је прописано који 
су то судски поступци по својој природи хитни а за које је законода-
вац прописао рокове за њихово завршење. Законом прописани суд-
ски рокови за предузимање одређених радњи у поступку треба и да 
се поштују. Судија мора да се припреми за судско рочиште – претрес. 
Мора да концентрише доказе у циљу могућег окончања спора на првом, 
евентуално другом рочишту – претресу, јер обзиром на број предмета 
у раду и оптерећеност првостепених судова не располаже са више вре-
мена за судећи предмет и исказивање очекиване ажурности. Не сме да 
се деси (а дешава се) да се поступак води без јасне орјентације у ком 
правцу га треба водити и које доказе треба проводити зарад правилног 
утврђења чињеница битних за одлучивање о захтеву странке. Без такве 



10–12/2011. Стојан Јокић (стр. 127–148)

133

орјентације, странке у зависности од свог умећа преузимају одлучујућу 
улогу у поступку, у правцу у коме оне то желе. То резултира непотреб-
ним и нецелисходним извођењем доказа као и непотребним одлагањем 
расправа-претреса што све утиче на дужину судског поступка.

„Празна“ рочишта која се често заказују само зарад привида да се 
„поступа“ у поступку, не смеју да се одржавају, а нажалост одржавају се. 
Расправе у правилу треба одлагати само када је то процесно оправда-
но, што важи и за доношење решења којим се рочиште неће одржати и 
расправа одлаже. Потребно и целисходно је, наравно уколико зато не 
постоје озбиљне сметње на рочишту – претресу на коме се расправа или 
претрес одлажу, заказати следеће рочиште – претрес. Налози вештаци-
ма морају бити јасни и конкретни. Вештаци морају да се изјашњавају о 
стручним питањима о којима суд нема потребна стручна знања (члан 
249 ЗПП-а), а не и о правним питањима. Нејасни налози често буду 
резултирани тиме да вештаци „суде“ у предмету преузимајући улогу 
судије – суда. Суд – судија мора брижњиво да оцени налаз вештака и 
да га посебно критички оцењује као доказ. Често се дешава да се налаз 
вештака прихвата без приговора, иако за то нису испуњени потребни 
услови, па такво одлучивање потом у жалбеном поступку буде санкцио-
нисано укидним решењем. Без процесног основа донета решења о пре-
киду поступка зарад статистички приказаног решеног предмета који се 
наступањем новог извештајног периода по предлогу странке наставља, 
суд утиче на дужину трајања судског поступка што се може приписати 
непрописном понашању и одлучивању поступајућег суда – судије.

Рокови за израду судских одлука се, у толерантном одступању, 
морају поштовати. Жалбени или ревизијски суд у укидним решењима 
мора дати јасан и недвосмислен налог првостепеном суду како би исти 
у поновном поступку расправу – претрес могао да закључи на првом 
рочишту – претресу по враћању списа са укидним решењем. Не сме се 
злоупотребљавати процесни институт из члана 361 став 2 тачка 12 ЗПП 
и заступана фраза: „Кад „мораш“ да укинеш првостепену одлуку укини 
је на основу „несагласја“ из тачке 12 став 2 члана 365 ЗПП“. Рокови за 
решавање жалбених предмета и израду другостепених одлука би треба-
ло да важе и за другостепене судове. Наравно и за ревизијски суд који 
додуше решава у грађанском одељењу по ревизијама као ванредним 
правним лековима.

4. Значај одлуке за лице коме је повређено право

За привредне субјекте значај одлуке цени се према висини зах-
тева за исплату потраживања, значају извршених статусних промена и 
њиховим уписима у јавне регистре, обиму ограничења наложених при-
временим мерама итд.
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На основу четири поменута критеријума цени се да ли је судски 
поступак окончан у разумном року. То подразумева да је разумна дужи-
на трајања судског поступка релативна категорија која зависи од низа 
чинилаца који се морају узети у обзир у сваком појединачном судском 
поступку, оценом већ поменутих критеријума, па се следом свега тога 
одређује да ли је поступак окончан у оквиру разумног или неразумног 
рока. Стога, трајање судског поступка у правилу није ограничено вре-
менским релацијама од-до. Досадашња судска пракса, како Европског 
суда за људска права у Стразбуру, тако и Уставног суда РС (Уставни 
суд) није одредила временске границе. Још мање је то одредила за сада 
неискуствена судска пракса у судовима опште надлежности.

IV Искуствена судска пракса

Према подацима које сам покушао да прибавим за потребе писања 
тематског рада не постоји или постоји у незнатном делу искустве-
на судска пракса у вези са досудом нематеријалне штете привредним 
субјектима и правним лицима. Стиче се утисак да постоје стремљења да 
се нематеријална штета досуђује и правним лицима.

Прибавио сам податке о искуственој судској пракси у вези са 
парницама за накнаду нематеријалне штете настале повредом права на 
суђење у разумном року и из достављених ми судских одлука од стране 
судова опште надлежности утврдио да се ниједна одлука не односи на 
спорове по тужбама привредних субјеката и правних лица.

Ретке су и уставне жалбе правних лица по којима је Уставни суд 
одлучивао зарад утврђења повреде права на правично суђење и суђење 
у разумном року.

Пред Европским судом за људска права у Стразбуру (Суд) ретки 
су захтеви привредних субјеката и правних лица за признавање права 
на нематеријалну штету насталу повредом права на правично суђење и 
суђење у разумном року као и друге видове нематеријалне штете.

Ради постизања задатка из тематског рада и потпуног сагледавања 
ове проблематике одлучио сам се да прикажем одлуке из ове правне 
проблематике са којима сам био у прилици и да се упознам и то чиним 
како следи.

1. Одлука Уставног суда по уставној жалби

Био сам у прилици да пронађем само једну одлуку Уставног суда 
донету по уставној жалби привредног субјекта, а због повреде права на 
суђење у разумном року.
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Одлука Уставног суда Уж 1063/2008 од 17. фебруара 2011. године2

Одлуком Уставног суда усвојена је Уставна жалба ДОО „Рези-
дијум“ и утврђено да је у поступку вођеним пред Општинским судом 
у Зрењанину у предмету Ив бр. 2084/07 (сада пред Основним судом у 
Зрењанину у предмету И 191/10/2007), повређено право подносиоца 
уставне жалбе на суђење у разумном року из члана 32. став 1. Устава 
Републике Србије, док је у преосталoм делу Уставна жалба одбијена као 
неоснована.

Повреда права утврђена је зато што је подносилац Уставне жалбе 
29.10.2007. године поднео предлог за извршење на основу извршне ис-
праве – пресуде истог суда од 14.10.2005. године, којом је дужник оба-
везан да извршном повериоцу (жалиоцу), исплати дуговани и досуђени 
износ. Извршни суд је 31.10.2007. године И 2084/07 дозволио и одре-
дио предложено извршење, због кога је дужник изјавио жалбу, а друго-
степени суд решењем од 20.01.2008. године, спис вратио са налогом да 
првостепени суд одржи рочиште и изведе потребне доказе и расправи 
питања истакнута у жалби дужника. Потом извршни суд заказује и од-
ржава три рочишта и након тога извршни предмет са жалбом доставља 
другостепеном суду који решењем од 9. маја 2008. године, усваја жал-
бу и предмет враћа извршном суду на поновни поступак. Потом из-
вршни суд, решењем од 9. јуна 2008. године, поново доноси решење о 
извршењу против кога дужник изјављује жалбу коју усваја другостепе-
ни суд решењем од 29.7.2008. године. Истим решењем одређено је да 
у поступку извршења поступа други извршни судија. У поновљеном 
поступку одржано је рочиште одређено вештачењем путем вештака 
финансијске струке након чега је поново донето решење о извршењу од 
13.2.2009. године које другостепени суд у жалбеном поступку потврђује 
решењем од 8. маја 2009. године. И на крају решењем Основног суда Ив 
бр. 191/10 од 11.3.2010. године, утврђује се да је потраживање у целости 
намирено уплатом извршног дужника од 4. марта 2010. године, па је по-
ступак извршења обустављен.

Уставни суд је оценио да у предмету извршења није било сложе-
них чињеничних и правних питања и да жалилац није допринео дугом 
временском периоду извршног поступка, нити је предузимао процесне 
радње којима би одуговлачио поступак, а како је жалилац (извршни по-
верилац), две године и пет месеци онемогућен да оствари новчана сред-
ства која потражује од дужника на основу извршене исправе постоји 
несумњив материјални значај за жалиоца. Извршни поступак се оцењује 
као неоправдано и неразумно дугог трајања. Поступак извршења је хи-

2 Службени гласник РС, бр. 26/2011.
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тан а у том поступку ни првостепени ни другостепени суд нису пред-
узимали законом прописане процесне мере да се извршење ефикасно 
оконча. Правично задовољење је наложено тиме што ће се повреда пра-
ва остварити објављивањем одлуке у Службеном гласнику Републике 
Србије, што је у границама поднетог захтева у Уставној жалби јер жали-
лац није захтевао правично задовољење у виду накнаде нематеријалне 
штете.

2. Пресуде Европског суда за људска права у Стразбуру
против Србије

У овом делу тематског рада приказујем четири пресуде Суда доне-
те и објављене против Републике Србије у периоду март 2004. – април 
2011. године.

а) Предузеће Евт против Србије и пресуда Суда од 21. јуна 2007. 
године

Суд је представку прогласио прихватљивом, утврдио да је до-
шло до повреде члана 6 став 1 Конвенције и члана 1 Протокола број 
1, утврђено да држава треба да обезбеди одговарајућим средствима 
потпуно извршење правноснажне пресуде Привредног суда од 7. маја 
1996. године и плати подносиоцу представке износ од 2.500 евра за 
претрпљену нематеријалну штету и износ од 3.000 евра на име трош-
кова које је подносилац представке имао пред домаћим органима. Тако 
је одлучено зато што је правноснажном пресудом од 8. јуна 1996. го-
дине тужени обавезан да подносиоцу представке као тужиоцу преда 
87.480 кг кухињске соли и плати трошкове у износу од 2.850,00 дина-
ра. Предлог за извршење на основу извршне исправе поднет је 21. јуна 
1996. године. Решење о извршењу донето је 24. јуна исте године. Из-
вршни суд 17.10.1996. године утврђује да дужник не може да испоручи 
со из извршне исправе и налаже да уместо предаје соли плати 218.700,00 
динара. Извршни дужник је потом трансформисан у четири одвојене 
компаније – предузећа и извршни суд им решењем од 21. децембра 1998. 
године налаже да извршном повериоцу (подносиоцу представке), плате 
218.700,00 динара са каматом почев од 30.10.1996. године и 4.850,00 ди-
нара на име трошкова. Потом је извршни поверилац предлагао разли-
чита средства извршења, пожурујући поступак 11. јуна 2001. и 25. марта 
2002. године. Извршни поверилац је потом 21. фебруара 2004. године, 
поштом послао жалбу суду Србије и Црне Гора која изгледа није при-
спела у суд. Поступак извршења је само делимично спроведен исплатом 
извршном повериоцу 838.148,06 динара.
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б) Самарџић и АД „Пластика“ против Србије и пресуда Суда од 
17. јула 2007. године

Суд је делимично усвојио представку предузећа АД „Пластика“ ут-
врдио повреду права из члана 6 став 1 Конвенције и државу Србију оба-
везао на исплату износа од 1.000 евра на име претрпљене нематеријалне 
штете, 1.000 евра на име трошкова. Представка је усвојена због дужине 
поступка и нематеријална штета због повреде права је утврђена и при-
зната зато што је предузеће као извршни поверилац 11.10.1991. годи-
не покренуло поступак извршења пред надлежним привредним судом 
који је 30.10.1991. године дозволио предложено извршење против кога 
је дужник изјавио приговор против решења о извршењу донетог на 
основу веродостојне исправе, па је након приговора предлог сматран 
тужбом и преведен у парницу. Тужилац је потом четири пута преина-
чавао тужбени захтев након чега је Привредни суд 15.02.1995. године 
усвојио тужбени захтев доносећи 6.10.1995. године и допунску пресу-
ду. Виши трговински суд усваја жалбу и 30. маја 1996. године, решењем 
укида првостепену пресуду и предмет враћа првостепеном суду на по-
новно суђење. У првостепеном поступку промењено је четворо судија, а 
последња промена извршена је 23. јануара 2003. године. Поновна прво-
степена пресуда донета је 13.2.2006. године и укинута је по жалби 3. но-
вембра 2006. године, потом је поступак прекинут јер је над предузећем 
чија представка је усвојена отворен поступак стечаја.

в) Предузеће ЗИТ против Србије и пресуда Суда од 27. новембра 
2007. године

Суд је представку прогласио прихватљивом, утврдио да је до-
шло до повреде члана 6 став 1 Конвенције и члана 1 Протокола број 1 
и члана 13 Конвенције, и утврђено да Држава Србија треба да исплати 
подносиоцу представке 1.200 евра на име претрпљене нематеријалне 
штете, а преостали део захтева за правично задовољење је одбијен. Тако 
је одлучено зато што је пред првостепеним судом од 15. јула 2000. го-
дине закључено поравнање са обавезом дужника, на основу кога је 21. 
марта 2002. године, поднет захтев за извршење, проценом и продајом 
земљишта и намирењем повериоца које је одређено 28.3.2002. године. У 
поступку извршења учињена је спорном својина на земљишту на коме 
је извршни поверилац (подносилац представке), уписао хипотеку, па је 
зарад утврђења тих чињеница прекинут поступак и прекид је трајао до 
21.10.2004. године.

У поступку пред надлежним привредним судом окончаним из-
међу истих странака, исти дужник је обавезан да плати досуђена 



СТРУЧНА МИШЉЕЊА Право и привреда

138

потраживања правноснажном пресудом од 9. јануара 2004. године. 
Стварно надлежни Општински суд је по предлогу за извршење донео 
решење о извршењу 18. јула 2003. године, а намирење је требало да се 
проведе продајом једног броја парцела дужника. Предмети извршења 
пред извршним судом су спојени и одређена продаја непокретности за-
рад намирења потраживања. Јавна продаја је одложена 23. марта 2005. 
године. Поновна јавна продаја заказана за 17. март 2006. и на њој при-
знато извршном повериоцу сувласништво на једном делу парцела које 
су раније биле у сувласништву дужника. Решењем од 4.4.2006. године, 
наложена је укњижба сувласништва и преостало намирење наплатом 
новчаних средстава са рачуна дужника.

г) Предузеће „Кин-Стиб“ и Мајкић против Србије и пресуда Суда 
од 20. априла 2010. године

У предмету „Кин-Стиб“ и Мајкић против Србије, утврђена повре-
да права подносиоцима представке због делимичног неизвршења арби-
тражне одлуке која је донета 10.4.1996. године. Извршење је одређено 
7.6.1996. године, а арбитражна одлука није извршена у делу у коме је на-
ложена предаја казина у посед. Поступак извршења је обустављен (пре-
кинут), због покренутог поступка реструктурирања извршног дужника 
као субјекта приватизације. На име нематеријалне штете због повреде 
одређено је правично задовољење у износу од 8.000 евра подносиоцима 
представке на терет Државе Србије.

3. Пресуда Врховног суда Србије

Напоменуо сам да у судској пракси судова опште надлежности 
не постоје одлуке донете по тужбама привредних субјеката и правних 
лица за накнаду штете због повреде права на правично суђење и суђење 
у разумном року, нити постоје парнице у току по тужбама за накнаду 
такве штете.

Обзиром на постојеће спорности у вези са правом привредног 
субјекта на исплату нематеријалне штете одлучио сам се да прикажем 
и једну ревизијску одлуку донету по тужби привредног субјекта за на-
кнаду нематеријалне штете. То је једина судска одлука која ми је при 
прикупљању података за писање тематског рада била доступна.

Пресуда Врховног суда Србије Рев бр. 265/07 од 10. јула 2008. године

Поменутом изреком пресуде усвојена је ревизија тужене Репу-
блике Србије, Министарство финансија – Пореска управа, Филијала у 



10–12/2011. Стојан Јокић (стр. 127–148)

139

Лесковцу, преиначене пресуде Вишег трговинског суда у Београду од 4. 
априла 2008. године у ставу 1 изреке и пресуда Трговинског суда у Ле-
сковцу од 26.10.2005. године у делу става 1 изреке којим је обавезана 
тужена да тужиоцу накнади нематеријалну штету насталу противзако-
нитим одузимањем робе од тужиоца, противзаконитим затварањем апо-
теке, затварањем магацина великопродаје и затварањем малопродајних 
објеката у 1993. години а у износу од 430.000,00 динара са каматом по 
стопи из Закона почев од 26.10.2005. године па до исплате и пресуђено 
да се тако опредељени а нижестепеним пресудама досуђени износ одбије 
као неоснован. Истом пресудом одбијена је као неоснована ревизија 
тужиоца изјављена против другостепене пресуде којом је преиначена 
првостепена пресуда и одбијен тужбени захтев, којом првостепеном 
пресудом је тужени обавезан да тужиоцу исплати 430.000,00 динара са 
каматама на име накнаде нематеријалне штете настале противзаконитим 
одузимањем робе од тужиоца, противзаконитим затварањем апотеке и 
затварањем магацина велепродаје и затварањем малопродајних објеката 
и у 1994. години. Нижестепени судови досуђују нематеријалну штету, 
зато што је роба враћена тужиоцу после пет година, рачунајући од дана 
одузимања, што су власници ослобођени кривичне одговорности седам 
година по одузимању робе, што су дневни листови извештавали о ак-
тивностима Финансијске полиције, стварајући неосновану негативну 
слику у јавности о незаконитом пословању тужиоца и његових власни-
ка, што је због незаконитих радњи Финансијске полиције тужилац имао 
негативне ефекте из настале ситуације у погледу утицаја на стварање и 
ширење исконструисане афере у вези са пословањем тужиоца, јер такав 
утицај је објективно утицао на информисање јавности и стварање за-
блуде у пословању тужиоца и нарушавање угледа тужиоца и његовог 
пословног кредибилитета. Разлоге за такво одлучивање прихвата и 
другостепени суд истичући да су радње туженог биле противзакони-
те. Ценећи при том значај повређеног добра, циљ коме служи накнада, 
досуђујући накнаду на основу одредбе члана 200 став 1 и 2 ЗОО. Захтев 
за утврђење повреде пословног угледа извршеног у току 1994. године, 
другостепени суд одбија због усвојеног приговора застаревања.

Одлучујући по ревизији тужене ВСС следом свог усвојеног прав-
ног схватања преиначује нижестепене пресуде и тужбени захтев одбија 
као неоснован. Изражава став да право на правичну новчану накнаду 
нематеријалне штете за претрпљене душевне болове због повреде угледа 
има само физичко лице, јер само оно може претрпети и трпети душевне 
болове. Такве болове не трпи и правно лице коме законом није при-
знато право на ту штету. Накнада те штете може бити досуђена само по 
промени Закона о облигационим односима. У образложењу ревизијске 
пресуде ВСС се осврнуо и на ревизијске разлоге, истичући да се не може 
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прихватити став да накнада нематеријалне штете причињена повредом 
угледа правним лицима, има правно утемељење у међународно призна-
тим правним стандардима исказаним у одлукама Суда које се помињу у 
ревизији. Евентуална повреда пословног угледа извршена је у току 1993. 
и 1994. године, тј. у времену када СРЈ није била чланица Савета Европе, 
па је зато ни не обавезује судска пракса Европског суда. Указано је и да 
се испуњеност става за накнаду нематеријалне штете цени искључиво 
према важећим законима који су били на снази у моменту учињене по-
вреде.

V O праву правног лица на накнаду нематеријалне штете у 
Републици Србији

У позитивном законодавству Републике Србије само Закон о об-
лигационим односима3 прописује и накнаду нематеријалне штете. То 
право прописано је у члану 200 који цитирам:

„1) За претрпљене физичке болове, за претрпљене душевне боло-
ве због умањења животне активности, наружености, повре-
де угледа, части, слободе или права личности, смрти блиског 
лица, као и за страх суд ће ако нађе да околности случаја, а 
нарочито јачина болова и страха и њихово трајање то оправда-
ва, досудити правичну новчану накнаду, независно од накнаде 
материјалне штете као и у њеном одсуству.

2) Приликом одлучивања о захтеву за накнаду нематеријалне 
штете, као и о висини њене накнаде, суд ће водити рачуна о 
значају повређеног добра и циљу коме служи та накнада, али 
и о томе да се њоме не погодује тежњама које нису спојиве са 
њеном природом и друштвеном сврхом.“

Овако законом прописана позитивна норма, резултирана је 
правним закључцима и схватањима највиших судских инстанци у вре-
ме њиховог усвајања. У излагању које следи наводим усвојене правне 
закључке и правна схватања.

1. „Правно призната нематеријална штета“

Под нематеријалном штетом у смислу Закона о облигационим 
односима подразумевају се физички бол, психички бол и страх. Стога 
се оштећеном новчана накнада на име нематеријалне штете може до-

3 Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и Службени лист СРЈ, бр. 
31/93.
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судити само ако се повреда манифестовала у једном од наведених видо-
ва те штете и под условом да јачина и трајање болова и страха и друге 
околности то оправдавају, да би се код оштећене успоставила нарушена 
психичка равнотежа.4

2. „Основ нематеријалне штете“

Оштећеном се због повреде (нематеријалних права личности), 
новчана накнада може досудити само кад су се последице те повреде 
манифестовале у једном од видова нематеријалне штете. И када је неки 
од видова нематеријалне штете настао, оштећеном се новчана накнада 
може досудити само када јачина и трајање болова и страха или друге 
околности случаја то оправдавају, да би се код оштећеног успоставила 
нарушена психичка равнотежа.5

3. Нематеријална штета због повреде пословног угледа
правног лица и привредног субјекта

„Правно лице нема право на правичну новчану накнаду немате-
ријалне штете због повреде пословног угледа, јер то није законом при-
зната штета.“6

Образложење правног схватања

„У судској пракси постоје различите одлуке о томе да ли правно 
лице има право на накнаду нематеријалне штете због повреде послов-
ног угледа, па се показује потребним заузимање правног става о томе.

Извршавањем наведене дилеме треба имати у виду да када је по-
себним законом (на пример Законом о заштити проналазака, техничких 
унапређења и знакова разликовања у члану 117), прописано да штет-
ник одговара по општим правилима о накнади штете или да по истим 
правилима оштећени има право на накнаду штете, то не значи да сва-
ки оштећени има право на сваку законом прописану накнаду штете. У 
питању је упућујућа норма, а то у овом случају значи да се пре свих 

4 Закључак са Саветовања представника Савезног суда, врховних судова, република 
и аутономних покрајина и Врховног војног суда о проблемима нематеријалне ште-
те од 15. и 16. октобра 1986. године. 

5 Закључак са Саветовања грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног 
суда, Врховних судова република и аутономних покрајина и Врховног војног суда 
од 15. и 16. октобра 1986. године.

6 Правно схватање Грађанског одељења Врховног суда Србије од 5. фебруара 2001. 
године.
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морају имати у виду одредбе члана 155 и 200 став 1 Закона о облига-
ционим односима. Према одредбама члана 155 Закона о облигационим 
односима, штета је и наношење другоме физичког или душевног бола 
или страха (нематеријална штета), а према одредбама члана 200 став 1 
истог закона, суд ће досудити правичну новчану накнаду, независно од 
накнаде материјалне штете као и њеном одсуству и за претрпљене бо-
лове због повреде угледа. Из таквих одредби по логици ствари следи да 
право на правичну новчану накнаду нематеријлане штете за претрпљене 
душевне болове због повреде угледа има само физичко лице, јер само 
оно може претрпети душевне болове. Такве болове због повреде угле-
да не трпи правно лице, само због тога наведена накнада није законом 
призната.

Из свега изложеног следи закључак да правно лице нема право 
на правичну новчану накнаду нематеријалне штете због повреде по-
словног угледа, јер то није законом призната штета. Тиме се не оспорава 
право свакоме да заговара законско признање тог права правном лицу 
уз напомену да је тешко пронаћи оправдане научне и животне основе 
за то.“

Резиме изнетог упућује на то да српски судови заступају прав-
ни став да правно лице нема право на накнаду нематеријалне штете. 
Међутим, у поменутој одлуци Уставног суда утврђена повреда права на 
суђење у разумном року, које утврђење подразумева и право на накнаду 
нематеријалне штете која у уставној жалби није тражена. То право при-
знато је на основу непосредне примене члана 32 став 1 Устава.

Право на накнаду нематеријалне штете утврђује и признаје и Суд 
у приказаним одлукама. То право утврђује и признаје Суд на основу 
одредбе члана 6 став 1 Конвенције иако признање тог права не коре-
спондира са називом Конвенције „Европска конвенција о људским пра-
вима“. Не кореспондира то право ни са називом Суда „Европски суд за 
људска права“.

Из одредби нашег Устава не произлази директна заштита евенту-
алних права правних лица па и права на накнаду нематеријалне штете.

Из изнетог следи да се устрајава на проширењу права на накна-
ду нематеријалне штете на привредне субјекте и правна лица и да се 
у том смислу утврђују међународни стандарди који ће се морати при-
хватити и у будућој судској пракси наших судова и на основу њих од-
лучивати о захтевима привредних субјеката и правних лица за накнаду 
нематеријалне штете.

Правна теорија и упоредна судска пракса заступају правна стано-
вишта из којих произлази право правног лица на накнаду нематеријалне 
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штете. Суд у Стразбуру је у фусноти приказаним одлукама признао 
право на накнаду нематеријалне штете правним лицима.7

Из наше досадашње судске праксе јасно произлази да правним 
лицима није признавано право на накнаду нематеријалне штете због 
повреде пословног угледа, што је чини се супротно међународним стан-
дардима, а Законом призната штета необухвата и нематеријалне штете 
због повреде конвенцијских и конституционалних права, иако се држа-
ва Србија међународним актима обавезала да њихово остварење зашти-
ти и по овом основу пред националним органима.

Устав то и прописује:

Члан 16 ст. 1 и 2:
„Опште прихваћена правила међународног права и 

потврђени међународни уговори, саставни су део правног 
поретка Републике Србије и непосредно се примењују.

Потврђени међународни уговори морају бити у скла-
ду са Уставом.“

Члан 194 ст. 3 и 4:
Хијерархија домаћих и међународних општих правних аката

„Потврђени међународни уговори и опште прихваћена 
правила међународног права део су правног поретка Репу-
блике Србије. Потврђени међународни уговори не смеју 
бити у супротности са Уставом.

Закони и други општи акти донети у Републици Србији 
не смеју бити у супротности са потврђеним међународним 
уговорима и опште прихваћеним правилима међународног 
права.“

7 У предмету УМД в. Украјина, представка бр. 72713/01 од 29. марта 2005. године, 
подносилац представке је правно лице, које је проглашено одговорним за клевету 
пред националним судом „успостављена је судска пракса да суд може да додели 
надокнаду на име нематеријалне штете правном лицу ... и предузећу доделио пуну 
своту тражене надокнаде на име нематеријалне штете 33.000 евра.“ Види: Правни 
билтен, бр. 64/2005, Људска права у Европи Центре, Лондон, стр. 10–13. 
Или случај Comingеsoll S. Av. Portugal од 6.4.2000. године у коме је изражено ста-
новиште да правно лице може претрпети нематеријалну штету која одговара оној 
коју трпи физичко лице.
Или случај Sovranosato Holding v. Ukrajina од 2.10.2003. године – представка бр. 
48553/99, када је суд предузећу подносиоцу представке досудио поред материјалне 
и нематеријалну штету од 75.000 евра, јер предузеће подносилац представке није 
имало правично и јавно суђење пред независним и непристрасним судом због 
многобројних мешања украјинских власти у поступак, као и због повреде права на 
мирно уживање имовине.
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Судска пракса судова опште надлежности проширује право на на-
кнаду штете у оквиру права на накнаду штете због повреде права лично-
сти (општа забрана дискриминације, заштита личних података, заштита 
права на лично име и друго), најчешће на основу посебних закона – као 
извора облигације на накнаду нематеријалне штете и упућујућих норми 
из ових посебних закона и еластичнијим тумачењем одредаба Закона 
о облигационим односима – кроз заузимање правних ставова. То даље 
подразумева да се право на накнаду нематеријалне штете у предстојећем 
новелирању Закона о облигационим односима мора објективизирати и 
ослободити условљавања везаних за личност појединца и његову пси-
хичку сферу. То управо важи за права на накнаду нематеријалне штете 
привредним субјектима и правним лицима.

Следом реченог постоји потреба и тежња да се већ споменуто 
правно схватање Врховног суда Србије преиспита обзиром на указану 
праксу Суда и позитивним законским нормама јасно пропише то пра-
во.

У штампаним медијима у негативном смислу помињана Комисија 
за израду грађанског законика оформљена од стране Владе Републике 
Србије, у преднацрту Грађанског законика Републике Србије у књизи 
Другој – облигациони односи, у одељку V – 5 „Накнада неимовинске 
штете“ у члану 226 изнад кога је наслов Посебна накнада прописује:

„Правна лица имају право на правичну накнаду штете због по-
вреде угледа или других вредности које произлазе из природе њиховог 
субјективитета.“

По ступању на правну снагу овако прописане законске норме 
биће разрешене дилеме везане за право привредног субјекта и правног 
лица на накнаду нематеријалне штете.

VI Правни пут за остварење права на накнаду 
нематеријалне штете због повреде права на

правично суђење, суђење у разумном року и
правни основ за њену досуду

Анализом судских одлука судова опште надлежности, у парница-
ма за накнаду штете због суђења у разумном року, закључује се да је спо-
ран и правни пут за остварење права на накнаду штете учињену повре-
дом тог права. То подразумева да је споран и правни пут за остварење 
права на накнаду штете због повреде права на правично суђење. Поме-
нута анализа судских одлука, упућује на то да је преовлађујућа и може 
се рећи готово јединствена судска пракса у којој се изражава став да се 
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право на накнаду штете може остварити безусловно и директно у пар-
ници покренутој пред надлежним судом. Мериторно донете одлуке на 
то упућују, а то произлази и из парница које су у току које сам за потре-
бе писања тематског рада такође анализирао. Не помиње се спорност 
правног пута за остварење права на накнаду ове штете. У мериторно 
донетим пресудама у којима је истакнут приговор стварне надлежно-
сти, судови изражавају правни став да и после ступања на правну снагу 
Устава, тужилац коме су повређена ова права, није у обавези да се прет-
ходно обрати Уставном суду, подношењем уставне жалбе, па уколико 
се жалба уважи, захтевом за споразумно утврђење штете Комисији, 
па тек онда по потреби тужбом надлежном суду. На такав закључак 
упућује извршена анализа парница у току. То даље подразумева да пре-
ма преовлађујућој судској пракси судова, странка у судском спору којој 
је учињена повреда ових права има право да оптира у избору правног 
пута за остварење права на накнаду штете. Следом тога, преовлађујућа 
судска пракса изражава правни став да постоји право на избор правног 
пута за остварење права на накнаду ове штете.

Само у две судске одлуке изражен је јасан правни став, супротан 
преовлађујућем или готово јединственом правном ставу судова опште 
надлежности. Такав став изражен је у решењу Вишег суда у Зрењанину 
Гж бр. 1155/10 од 11.2.2011. године и пресуди Апелационог суда у 
Крагујевцу Гж бр. 93/11 од 31. марта 2011. године. Тужбе за накнаду 
нематеријалне штете због повреде права на суђење у разумном року су 
у поменутим одлукама одбачене. У укидним решењима Апелационог 
суда у Новом Саду Гж бр. 8854/10 од 1. октобра 2010. године и Апела-
ционог суда у Крагујевцу Гж бр. 4058/10 од 7. фебруара 2011. године 
помиње се споран правни пут за остварење права на штету и евентуал-
на недозвољеност тужби.

У поменутим другостепеним решењима тужбе су одбачене на 
основу израженог правног става да не постоји право на оптирање – из-
бор правног пута за остварење права на накнаду ове штете. Изражен је 
правни став да су захтеви из тужби преурањени и то зато што у пред-
мету Гж бр. 1155/10 тужилац није испоштовао прописани правни пут 
за остварење права за накнаду штете, док је у предмету Гж бр. 93/11 
тужилац поднео и уставну жалбу за утврђење повреде права на суђење 
у разумном року о којој Уставни суд тада није одлучио.

Супротно већинској и готово јединственој судској пракси судова 
опште надлежности заступам другачији правни став. Правни став из-
ражен у поменуте четири другостепене одлуке. Сматрам да не постоји 
право на избор правног пута за остварење права на накнаду штете на-
стале повредом права на правично суђење и суђење у разумном року. 
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Једини дозвољни и прописан правни пут је: обавеза странке која сматра 
да јој је повређено право изјављивање уставне жалбе о којој одлучује 
Уставни суд, а потом уколико је одлуком по уставној жалби утврђена 
повреда права са захтевом Комисији уколико се не постигне споразум 
о накнади било у целости, било делимично подношењем тужбе надлеж-
ном суду. Непоштовање прописаног правног пута мора бити резултира-
но одбацивањем тужбе. Следом реченог, уколико се странка која сматра 
да јој је повређено право на остварење права на накнаду штете тужбом 
обрати надлежном суду, а да претходно није поступила по прописаном 
правном путу, њена тужба је недозовљена. При том мислим и да над-
лежни суд који поступа по таквој тужби није ни стварно надлежан за 
суђење по њој. Стога, судија који буде задужен парничним предметом 
у коме се тражи накнада штете настале повредом ових права, већ је у 
поступку припремања главне расправе а по пријему тужбе или прет-
ходном испитивању тужбе (члан 274 став 1 и 2 ЗПП-а), морао да утврди 
ову битну чињеницу на основу које ће уколико буду испуњени процес-
ни услови донети решење из члана 279 став 1 тачка 1 а у вези са чланом 
1. ЗПП-а. То процесно овлашћење засновано је на члану 277 ЗПП-а. Тек 
након тога и уколико за одбацивање тужбе нису испуњени процесни 
услови поступиће по члану 281 ЗПП-а и тужбу са прилозима доставити 
туженом на одговор. То подразумева да се ова битна чињеница утврђује 
из реферата тужбе или доказа на којима је тужбени захтев заснован. 
Уколико се то на тај начин не може утврдити, поступајући судија ће по-
зивним решењем позвати тужиоца да се изјасни на ову битну чињеницу 
која условљава потребу за одбацивањем тужбе као недозвољене или 
обавезом мериторног одлучивања по тужби. Након што на несумњив 
начин утврди да тужилац није поступио по прописаном правном путу 
за остварење права на накнаду ове штете, одлучиће на начин прописан 
чланом 277 ЗПП-а. Нецелисходно је да се та битна чињеница утврђује у 
каснијој фази поступка по пријему одговора на тужбу или на припре-
мном рочишту, односно на рочишту за главну расправу ако припремно 
рочиште није одржано (члан 280 ЗПП-а). У претпостављеној процесној 
ситуацији судија за одржавање рочишта доноси решење чија изрека 
гласи:

„Тужба се одбацује.“
Процесни основ за одлучивање као у приказаној изреци решења, 

постоји и у одредби члана 15. став 1, члана 277 и члана 279 став 1 тачка 
1 а у вези са чланом 1 ЗПП-а. У основним одредбама члана 1 ЗПП-а, 
прописано је да:

„Овим законом уређују се правила поступка за пружање судске 
правне заштите по којима се поступа и одлучује приликом решавања 
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грађанско-правних спорова из личних, породичних, радних, трговач-
ких, имовинско-правних и других грађанско-правних односа, осим спо-
рова за које је посебним законом предвиђена друга врста поступка.“

Непоштовање посебним законом прописаног поступка за оства-
рење права на накнаду ове штете је процесни основ за одбацивање 
тужбе. Правни пут за остварење права утврђењем права на правично 
суђење и суђење у разумном року, а потом и права на накнаду штете 
прописан је у члану 82, 89 и 90 Закона о Уставном суду.

Повреду права на правично суђење и суђење у разумном року 
може једино да утврђује Уставни суд у поступку по Уставној жалби који 
одлучује и о евентуалном захтеву за накнаду штете због повреде овог 
права, уколико је исти у Уставној жалби и опредељен. Судови опште и 
посебне надлежности нису стварно надлежни да утврђују повреду овог 
права. То подразумева да уколико тужилац у посебно прописаном по-
ступку није остварио утврђење повреде права да судови опште и по-
себне надлежности нису стварно надлежни за суђење у парницама по 
тужбама за накнаду ове штете и да се такве тужбе морају одбацити. 
Тужбе треба одбацити и у парницама по овим тужбама које су у току 
уколико су за то испуњени поменути процесни услови.

Тужба се не може поднети директно и без поштовања већ поми-
њаног прописаног правног пута ни кад тужилац у спору тужбени зах-
тев заснива на непосредној примени члана 6 став 1 Конвенције. Таква 
правна конструкција мора бити резултирана одбацивњем тужбе.

У нашем Устава у члану 32 став 1 прописане су идентичне одред-
бе садржане у члану 6 став 1 Конвенције, а поменуте одредбе налазим 
за потребно да цитирам:

Члан 6 став 1:
„Свако, током одлучивања о његовим грађанским пра-

вима 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 32 став 1:
„Свако има право да независан, непристрасан и зако-

ном већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно 
расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основа-
ности сумње која је била разлог за покретање поступка, као 
и о оптужбама против њега.“
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Важећи Закон о парничном поступку прописало је у општим на-
челима право странке на разумни рок што је прописано и у важећем 
Законику о кривичном поступку:

Члан 10 ЗПП:
„Странка има право да суд одлучи о њеним захтевима 

и предлозима у разумном року.
Суд је дужан да настоји да се поступак спроведе без 

одуговлачења и са што мање трошкова.“

Члан 16 тачка 1 ЗКП:
„1) Суд је дужан да поступак спроведе без одуговлачења 

и да онемогући сваку злоупотребу права која припадају ли-
цима која учествују у поступку.“

Након што се на прописан начин и од стране Уставног суда утврди 
повреда права па потом не постигне споразум са Комисијом отвара се 
правни пут за парнични поступак у коме се накнада штете заснива на 
одредби члана 172 став 1 ЗОО којом законском нормом је прописано:

„1) Правно лице одговара за штету коју његов орган 
проузрокује трећем лицу у вршењу или у вези са вршењем 
својих функција.“

Право правног лица на накнаду нематеријалне штете због повре-
де пословног угледа и евентуално других видова нематеријалне штете 
неостварује се на начин прописан за остварење наканде нематеријалне 
и материјалне штете настале повредом права на правично суђење и 
суђење у разумном року. То подразумева да се право правног лица на 
накнаду остале нематеријалне штете остварује у парници по тужби и 
пред надлежним судом.


