
ОСНОВАНОСТ ПОДНОШЕЊА НОВОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА 

СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 

 Кратак временски период који је протекао од доношења одлуке Уставног 

суда, којом је утврђена повреда права на суђење у разумном року до подношења 

новог захтева за заштиту права на суђење у разумном року у истом поступку не 

оправдава усвајање тог захтева. 

 

Из образложења: 

 

 ''Предлагач је дана 24.10.2014. године поднео захтев за заштиту права на 

суђење у разумном року. Разматрајући дужину трајања наведеног извршног поступка 

након доношења одлуке Уставног суда од 24.4.2014. године, првостепени суд 

правилно закључује да временски период који је протекао од доношења одлуке 

Уставног суда којом је утврђена повреда предлагачевог на суђење у разумном року 

до подношења новог захтева за заштиту права у овом поступку не оправдава 

доношење нове одлуке којом би се утврдила повреда права и наложило убрзање 

поступка.  Наиме, извршавајући налог из одлуке Уставног суда надлежно веће 

Основног суда је одмах по достављању одлуке Уставног суда одлучило о жалби 

извршног повериоца, а овде предлагача, као о приговору изјављеном против решења, 

а спорно решење којим је поступак извршења обустављен је укинуто и предмет је 

враћен на поновно одлучивање. Овим су уједно отклоњене последице повреда права 

из члана 36. став 2. и члана 32. став 1. Устава Републике Србије, која су била предмет 

уставноправне заштите у поступку пред уставним судом, а имајући у виду време 

протекло након доношења одлуке о приговору извршног повериоца, првостепени суд 

је правилно оценио да за сада, у поновљеном поступку право предлагача на  суђење у 

разумном року није повређено. Следом наведеног, захтев предлагача је неоснован и у 

делу којим је тражено да се првостепеном суду наложи да у року од пет дана одлучи 

о приговору изјављеном против решења, као и у делу којим је тражена исплата 

накнаде за повреду права на суђење у разумном року. Супротно наводима жалбе, за 

своју одлуку првостепени суд је дао јасне и потпуне разлоге, које као правилне 

прихвата и Врховни касациони суд. Стога је жалба одбијена као неоснована и 

првостепена одлука је потврђена''.  

 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда  Рж г 1306/2015 од 

29.10.2015. године утврђена 30.5.2016. године на седници Одељења за заштиту 

права на суђење у разумном року) 

 


