
НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У 

РАЗУМНОМ РОКУ 

 

 

 У поступку за заштиту права на суђење у разумном року, суд не 

досуђује предлагачу накнаду нематеријалне штете због повреде права на 

суђење у разумном року, већ само примерену накнаду, у смислу Закона о 

уређењу судова. 

 

Из образложења: 

 

 ''Решењем Вишег суда, усвојен је захтев предлагача за заштиту права на 

суђење у разумном року, утврђено је да је у кривичном поступку који се води пред 

Основним судом повређено право предлагача – оштећеног као тужиоца у овом 

кривичном поступку, које гарантује одредба члана 32. став 1. Устава Републике 

Србије. 

 Истим решењем утврђено је право предлагача на накнаду нематеријалне 

штете у износу од 20.000,00 динара због повреде права на суђење у разумном року, 

која ће се исплатити на терет буџетских средстава Републике Србије опредељених 

за рад судова, у року од три месеца од дана подношења захтева предлагача за 

исплату. 

 По оцени Врховног касационог суда, Виши суд је правилно поступио када је 

усвојио захтев за заштиту права на суђење у разумном року предлагача, утврдио да 

је учињена повреда овог права у кривичном поступку који се води пред Основним 

судом и одредио предлагачу накнаду у износу од 20.000,00 динара, имајући при 

томе у виду постојећу праксу Уставног суда Србије, праксу Европског суда за 

људска права у сличним случајевима, као и саму суштину накнаде због повреде 

права на суђење у разумном року. 

 Приликом доношења одлуке, Врховни касациони суд је имао у виду 

жалбене наводе предлагача, којима се истиче да утврђени износ од 20.000,00 

динара не представља правичну новчану надокнаду за повреду права на суђење у 

разумном року и да би одговарајуће задовољење на име нематеријалне штете 

представљао износ од 20.000,00 динара месечно од дана подношења захтева за 

спровођење истраге до дана подношења захтева, али је изнете жалбене наводе 

оценио неоснованим, имајући у виду да се сходно одредби члана 8б став 1. Закона 

о уређењу судова предлагачима не досуђује накнада нематеријалне штете коју је 

подносилац захтева претрпео, већ се досуђује примерена накнада, и то искључиво 

због утврђене повреде права на суђење у разумном року''. 

 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж к 63/2014 од 12.12.2014. 

године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном 

року 19.03.2015. године) 


