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30. При одређивању да ли се у конкретном случају ради о по-
вреди члана 8 Европске конвенције првенствено се мора утврдити 
да ли спорни стан представља апеланткињин “дом” у смислу зна-
чења става 1 члана 8 Европске конвенције и да ли је у конкретном 
случају дошло до “мијешања” јавних власти у поштовање апелант-
кињиног “дома”. Друго, да би “мијешање” било оправдано, мора 
да буде “у складу са законом”. Овај услов законитости се, у складу 
са значењем термина Европске конвенције, састоји из више елеме-
ната: (а) мијешање мора да буде засновано на домаћем или међуна-
родном закону; (б) закон о којем је ријеч мора да буде примјерено 
доступан тако да појединац буде примјерено упућен на околности 
закона које могу да се примијене на дати предмет и (ц) закон мора 
да буде формулисан с одговарајућом тачношћу и јасноћом да би 
се појединцу допустило да према њему прилагоди своје поступке 
(види Европски суд, Sunday Times против Уједињеног Краљевства, 
пресуда од 26. априла 1979. године, серија А, број 30, став 49).

31. У случају да се испостави да је то “мијешање” у складу са 
законом и тада може да представља повреду члана 8 Европске кон-
венције ако се сматра да оно није “неопходно” да би се постигао 
један од законитих циљева из става 2 члана 8 Европске конвен-
ције. Неопходно у овом контексту значи да “мијешање” одговара 
“притисцима друштвених потреба” и да постоји разумна релација 
пропорционалности између мијешања и законитог циља којем се 
тежи (види Европски суд, Niemietz против Њемачке, пресуда од 16. 
децембра 1992. године, серија А, број 251).

32. Уставни суд запажа да из достављене документације про-
излази да је апеланткиња живјела и до момента подношења апела-
ције још увијек живи у предметном стану, па он неспорно предста-
вља њен “дом” у смислу члана 8 Европске конвенције.

33. Уставни суд треба надаље да испита да ли је у конкрет-
ном случају дошло до мијешања у апеланткињино право на дом. У 
вези с тим, Уставни суд примјећује да оспореном одлуком, односно 
утврђивањем да спорна насљедна изјава нема правно дејство пре-
ма тужиоцу у дијелу који је потребан за испуњење његовог потра-
живања и обавезивањем апеланткиње да допусти намирење тог 
потраживања продајом 1/8 предметног стана није дошло до оду-
зимања, нити ограничавања апеланткињиног права на дом. Наиме, 
апеланткиња као сувласник спорног стана и даље ужива сва права 
која из тог статуса произлазе, односно може слободно да кори-
сти стан и њиме располаже, пропорционално свом сувласничком 
дијелу, и након евентуалне продаје 1/8 предметног стана. Стога, 
доношењем оспорене одлуке није дошло до мијешања у апелант-
кињино право на дом.

34. Слиједом наведеног, Уставни суд закључује да у предмет-
ном поступку није дошло до повреде апеланткињиног права на 
дом из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европ-
ске конвенције.

Остали наводи
35. Апеланткиња сматра да јој је оспореном одлуком по-

вријеђено право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне 
и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције. Уставни суд 
запажа да се апеланткињини наводи о кршењу наведених права 
заснивају на истим тврдњама које је истакла у вези с правом на 
имовину, што је Уставни суд већ образложио у претходним тачка-
ма ове одлуке када их је оцијенио неоснованим. С обзиром на то, 
Уставни суд сматра да су апеланткињини наводи о кршењу права 
на правично суђење, такође, неосновани.

VIII - Закључак
36. Уставни суд закључује да оспореном одлуком није по-

вријеђено апеланткињино право на имовину из члана II/3к) Уста-
ва Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску 
конвенцију с обзиром на то да је до мијешања у њено право на 
имовину дошло у складу са законом и ради постизања легитимног 
циља у јавном интересу, при чему је одржана “правична равноте-
жа” између захтјева од општег или јавног интереса и захтјева да се 
заштити право појединца.

37. Уставни суд, такође, закључује да у предметном поступ-
ку није повријеђено апеланткињино право на дом из члана II/3ф) 
Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције у си-
туацији када оспореном одлуком није дошло до одузимања, нити 
ограничавања тог апеланткињиног права.

38. У коначници, Уставни суд закључује да оспореном одлу-
ком није повријеђено апеланткињино право на правично суђење из 
члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске 
конвенције с обзиром на то да је наводе о повреди тог права засно-
вала на истим тврдњама о повреди права на имовину, а Уставни суд 
је закључио да су они неосновани.

39. На основу члана 59 ст. (1) и (3) Правила Уставног суда, 
Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

40. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке 
Уставног суда су коначне и обавезујуће.

 Предсједник
 Уставног суда БиХ,
 Златко М. Кнежевић, с.р.

Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жиро 
рачуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ банке а.д. Бања Лука, 567-162-10000010-81 код 
Sberbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код Комерцијалне банке а.д. Бања 
Лука и 552-030-00026976-18 код Addiko Bank а.д. Бања Лука. В.д. директора и главног и одговорног уредника Манојла Зрнић. Уредник 
Вишња Бајић Прерадовић. Техничко уређивање Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс (051) 456-331, 456-341 и 456-349, 
редакција: (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-346, http://www.slglasnik.
org, e-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org. Рјешењем Министарства информација Републике Српске, број: 01-411/93 лист је уписан 
у Регистар јавних гласила под бројем 37. Штампа: ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука.

САД РЖА Ј

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 1 Одлука о начину обиљежавања и празновања 
  Дана Републике Српске ............................................. 1
 2 Одлука о утврђивању општег интереса,
  број: 04/1-012-2-3494/19 ............................................ 1
УСТАВНИ СУД БиХ
  Одлука о допустивости и меритуму, 
  број: АП 3796/18 ...................................................... 37


