
НАЛОГ СУДА ЗА ХИТНО ОКОНЧАЊЕ ПОСТУПКА 

 

 Налог суда да се поступак хитно заврши је упозорење судији да предузме 

све мере у циљу окончања поступка. 

 

Из образложења: 

 

 ''У овом конкретном предмету принудног извршења обавезе на одређено 

чињење – постављања ограде, који је правно једноставан, суд је поступао неажурно и 

неефикасно и није користио законска овлашћења у погледу процесне дисциплине 

странака, на тај начин што су странке, а посебно извршни дужник, вршиле 

злоупотребу својих процесних права, тако да је толерисање оваквог понашања 

странака од стране суда у великој мери допринело  дугом трајању поступка. 

 Чланом 8а став 1. прописано је да странка у судском поступку која сматра да 

јој је  повређено право на суђење у разумном року може непосредно вишем суду 

поднети захтев за заштиту права на суђење у разумном року, а ставом 2. прописано је 

да захтевом из става 1. овог члана може се тражити и накнада за повреду права на 

суђење у разумном року. Члан 8б став 1. истог закона прописује да ако непосредно 

виши суд утврди да је захтев подносиоца основан, може одредити примерену 

накнаду за повреду права на суђење у разумном року и одредити рок у коме ће нижи 

суд окончати поступак у коме је учињена повреда права на суђење у разумном року. 

 У конкретном случају, не може да се одреди и наложи окончање поступка у 

року који се рачуна данима, како се то неосновано истиче у жалби. Налог суда да се 

поступак хитно заврши је упозорење судији да предузме све мере у циљу окончања 

поступка, али суду не може да се наложи да предмет реши за одређен број дана, 

обзиром да би у том случају, а пре свега ценећи околности овог извршног поступка 

као и предмет и средство извршења одређивање таквог рока било би неделотворно. 

Суд, као ни странке не могу у поступку да буду ограничени у предузимању 

процесних радњи и у одлучивању, што је све од утицаја на доношење законитих 

одлука и окончање поступка''. 

  

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда  Рж г 1508/2015 од 30.9.2015. 

године утврђена 30.5.2016. године на седници Одељења за заштиту права на суђење 

у разумном року) 

 


