
АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ОШТЕЋЕНОГ ДА ЗАХТЕВА ЗАШТИТУ ПРАВА 

НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 

 Оштећени је активно легитимисан да тражи заштиту права на суђење у 

разумном року под условом да је у оквиру кривичног поступка истакао 

имовинскоправни захтев. 

 

Из образложења: 

 

 ''Решењем Апелационог суда у Београду од 19.09.2014. године, одбачен је 

као недозвољен захтев за утврђивање повреде права на суђење у разумном року и 

накнаду штете пуномоћника оштећеног. Против овог решења, жалбу су поднели 

пуномоћници предлагача – оштећеног. Одлучујући о изјављеној жалби 

пуномоћника предлагача, Врховни касациони суд је нашао да је жалба основана. 

 Првостепени суд је одбацио као недозвољен захтев за утврђивање повреде 

права на суђење у разумном року и накнаду штете, налазећи да оштећено 

привредно друштво није активно легитимисано за подношење овог захтева. 

Образлажући овакав свој став, првостепени суд је навео да су у конкретном 

случају, у фази истраге, у својству сведока саслушани и законски заступник 

оштећеног привредног друштва, као и представник оштећеног предузећа, те да ни 

један, ни други, нису истакли имовинско-правни захтев, те да стога оштећено 

предузеће није активно легитимисано за подношење захтева за заштиту права на 

суђење у разумном року. 

 Међутим, из списа предмета, утврђује се да је приликом саслушања 

представник оштећеног изјавио да он има овлашћење да истакне имовинско-правни 

захтев, који ће касније определити, те да се придружује кривичном гоњењу против 

учиниоца кривичног дела. 

 Како је, представник оштећеног привредног друштва приликом саслушања 

очигледно истакао имовинско-правни захтев, то је нејасан и неприхватљив став 

првостепеног суда – да оштећено предузеће у конкретном случају није активно 

легитимисано за подношење захтева за заштиту права на суђење у разумном року, 

те да захтев за утврђивање повреде права на суђење у разумном року оштећеног 

предузећа ваља одбацити као недозвољен. 

 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж к 32/2014 од 24.11.2014. 

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

року 19.03.2015.  године) 

 


