
ОБУСТАВА И ПРЕВОЂЕЊЕ ПАРНИЧНОГ У ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК 

 
 Обустава парничног поступка и превођење поступка у ванпарнични пред 
судом који је непосредно нижи у односу на суд који је донео ожалбено решење, 
не може се сматрати правоснажно окончаним поступком. 
 

Из образложења: 

 

 ''Према утврђеном чињеничном стању предлагач је у својству тужиоца, 

Основном суду поднела тужбу против туженог ради чинидбе тражећи уједно и да суд 

одреди привремену меру. Суд је поступао по поднетој тужби све до 2014. године, 

када је донео решење којим се обуставља парнични поступак и одлучио да ће се даљи 

поступак спровести по правилима ванпарничног поступка. Решење је достављено 

странкама и постало је правноснажно. Дописом суда обавештено је ванпарнично 

одељење Основног суда о достављању списа ради поступања у поступку уређења 

управљања и коришћења заједничке ствари. Ванпарнично одељење суда је примило 

наведени предмет и исти је заведен у ванпарнични уписник. По том предмету суд 

није даље поступао. Код напред утврђеног чињеничног стања првостепени суд 

налази да је поступак у парничном предмету, а на који се односи захтев предлагача за 

заштиту права на суђење у разумном року правноснажно окончан пре подношења 

захтева за заштиту права на суђење у разумном року, те је због тога предлог одбачен.  

 Овакав закључак првостепеног суда се не може прихватити као правилан. 

Одредбом члана 8а став 1. Закона о уређењу судова је предвиђено 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. Судски поступак траје све док се о захтеву странке не одлучи правноснажном 

судском одлуком. Обустава парничног поступка и превођење поступка у 

ванпарнични пред судом који је непосредно нижи у односу на суд који је донео 

ожалбено решење, не може се сматрати правноснажним окончањем поступка. 

Напротив, члан 18. став 2. ЗПП, налаже да се поступак настави по правноснажности 

решења пред надлежним судом по правилима ванпарничног поступка. Самим тим у 

таквој ситуацији, захтев предлагача се не може одбацити како је то поступио 

првостепени суд''.  

 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 927/2015 од 16.7.2015. 

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

27.11.2015. године)  


