
ПОДЕЉЕНА НАДЛЕЖНОСТ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У 

РАЗУМНОМ РОКУ ИЗМЕЂУ СУДОВА УСТАНОВЉЕНИХ ЗАКОНОМ О 

УРЕЂЕЊУ СУДОВА И УСТАВНОГ СУДА 

 

 Пред судовима установљеним Законом о уређењу судова заштита права на 

суђење у разумном року се остварује ако је судски поступак у току -пре 

правноснажности, док је Уставни суд надлежан да одлучује о повреди права у 

правноснажно окончаним суским поступцима. 

 

Из образложења: 

 

 ''Побијаним решењем одбачен је као недозвољен захтев подносиоца захтева за 

заштиту права на суђење у разумном року, којим је тражио да суд утврди повреду 

наведеног права у поступку пред Основним судом. 

 Заштита права на суђење у разумном року као дела права на правично суђење 

( конвенцијско право из члана 6. Европске конвенције ) људског и мањинског права из 

члана 32. Устава (''Службени гласник РС'' 98/06) у вези члана 89. Закона о Уставном 

суду (''Службени гласник РС'' 109/07, 99/11 и 18/13), остварује се пред Европским 

судом за људска права и Уставним судом по правилу када је поступак пред редовним 

судовима окончан и када су исцрпљена остала правна средства. По чл. 8а, 8б и 8в 

Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова то право се остварује и пред 

редовним и специјализованим судом (Привредним апелационим) када је поступак у 

току. 

 Дакле, законодавац је регулисао заштиту наведеног права тако што је поделио 

надлежност између редовних судова и специјализованог суда, са једне стране, и 

Уставног суда, са друге стране, прописивањем правила да се пред редовним судовима 

и специјализованим судом заштита права остварује само када је поступак у току. У 

конкретном случају подносилац захтева је пред редовним судом тражио заштиту 

права на суђење у разумном року упркос чињеници да је пре покретања овог 

поступка правноснажно окончан судски спор поводом ког је наводно дошло до 

повреде права на суђење у разумном року. Тиме је он изабрао суд који је апсолутно 

ненадлежан да одлучи о његовом захтеву, због чега је правилно другостепени суд 

одбацио као недозвољен предлог подносиоца захтева''. 

 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 252/2014 од 26.11.2014. 

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

19.03.2015. године) 

 

 


