
 

ПРИМЕНА ПРИНЦИПА REFORMATIO IN PEUIS У ПОСТУПКУ ЗА ЗАШТИТУ 

ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 

 Ако је утврђена повреда права, а подносилац захтева се жали само на 

одлуку о неодређивању примерене новчане накнаде, Врховни касациони суд у 

поступку по жалби не може да преиначи утврђујући део одлуке, чак и када је 

нашао да је подносилац захтева својом кривицом проузроковао дуго трајање 

поступка, јер би тиме био повређен принцип reformatio in peuis. 

 

Из образложења: 

 

 ''Делимично је усвојен захтев предлагача за заштиту права на суђење у 

разумном року па је утврђено да је предлагачу повређено право на суђење у разумном 

року у том предмету и наложено је Основном суду да поступак оконча у року од 6 

месеци од правоснажности решења. Одбијен је као неоснован захтев предлагача да 

му се досуди примерена накнада због повреде права на суђење у разумном року у 

износу од 78.000,00 динара који износ би исплатио из буџетских  средстава 

Републике Србије, опредељених за рад судова. 

   Примерена накнада се досуђује странци у неокончаном судском поступку, ако 

је повређено право на суђење у разумном року претежно због судске 

неактивности.Али, ако  поступак дуго траје искључиво због кривице предлагача као у 

овом случају(промена адресе, немогућност уручења)странка нема право на накнаду 

нематеријалне штете јер би то било противно сврси досуђивања. Врховни касациони 

суд као жалбени суд не може да преиначи одлуку у ставу првом (у погледу 

утврђивања права) јер би тиме био повређен принцип reformation in peius. Из свих 

изнетих разлога, одређивањем рока за завршетак поступка постићиће се заштита 

предлагача у извршном поступку. 

 Како по важећим прописима суд није обавезан да досуди примерену накнаду у 

случају када утврди да је повређено право на суђење у разумном року, стога је 

неоснован жалбени навод предлагача да је првостепени суд погрешно применио 

материјално право када му није досудио накнаду иако је утврдио да му је повређено 

право на суђење у разумном року''. 

 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 297/2014 од 

10.12.2014.године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у 

разумном року 19.03.2015. године) 

 


