ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИТВОРУ И ПРОЦЕСНА ОВЛАШЋЕЊА СУДА У
ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ
У РАЗУМНОМ РОКУ
Мера притвора, њено изрицање или укидање, може бити предмет
одлучивања само у кривичном поступку, а не и у поступку одлучивања о
захтеву за заштиту права на суђење у разумном року.
Из образложења:
''Решењем Апелационог суда, усвојен је захтев предлагача, па је утврђено да
му је у кривичном поступку који се водио код Вишег суда за кривично дело тешко
убиство, повређено право на суђење у разумном року зајемчено одредбама чл. 31. и
32. став 1. Устава Републике Србије, те је наложено Вишем суду да у року од десет
месеци од дана достављања тог решења оконча кривични поступак доношењем
пресуде.
Против наведеног решења предлагач је благовремено изјавио жалбу због
повреде права на ограничено трајање притвора из члана 31. Устава Републике
Србије, повреде права на слободу и безбедност зајемчено одредбом члана 5.
Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода и повреде
права на слободу и безбедност из чл. 26. и 27. Устава Републике Србије са
предлогом да Врховни касациони суд донесе наредбу за извршење решења
Апелационог суда и укине му притвор да би се бранио са слободе.
Жалба је неоснована.
Предлагач, у жалби указује да је Апелациони суд, пошто је усвојио његов
захтев и утврдио да му је у предметном кривичном поступку повређено право на
суђење у разумном року зајемчено одредбама чл. 31. и 32. став 1. Устава Републике
Србије, требало да му укине притвор у коме се налази дуже од четири године, а да
при том првостепени поступак још увек није окончан. Врховни касациони суд
налази да су изнети наводи жалбе предлагача неосновани.
Апелациони суд није надлежан да у поступку по захтеву за заштиту права на
суђење у разумном року одлучује и о укидању притвора према окривљеном, овде
предлагачу, јер ова мера не може бити предмет одлучивања суда у овом, већ
искључиво у кривичном поступку у смислу одредби чл. 210-216. Законика о
кривичном поступку''.
(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж к 81/2014 од 11.12.2014.
године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном
року 19.03.2015. године)

