
ПРОМЕНА СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ И ДУЖИНА ПОСТУПКА 

 

 Промена закона у погледу надлежности за поступање у појединим 

споровима не представља разлог за оправдано продужење трајања поступка. 

 

Из образложења: 

 

 ''Решењем Апелационог суда одбијен је захтев предлагача којим је тражио 

да се утврди да је предлагачу повређено право на суђење у разумном року у 

предмету Основног суда и предлагачу одреди накнада због повреде права на 

суђење у разумном року. 

 Према разлозима побијане одлуке предлагач је у својству тужиоца поднео 

тужбу Основном суду против тужених ради утврђења дискриминаторског 

понашања према предлагачу, да се решењем Основни суд огласио стварно 

ненадлежним и спис уступио Вишем суду као првостепеном суду, као и да је 

наведено решење потврђено одлуком Вишег суда као другостепеног суда. У току 

поступка Основни суд је одредио временски оквир од годину дана за решавање 

овог предмета и предвидео одржавање три рочишта ради извођења доказа. По 

уступању предмета Вишем суду тај суд је заказао прво рочиште за 08.09.2014. 

године. 

 Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања Апелациони суд је 

закључио да захтев предлагача за суђење у разумном року није основан будући да 

је основни суд радње предузимао у разумном року, да је доставио тужбу на одговор 

и одређивао рочишта на којима су странке расправљале а да се надлежним огласио 

због промене закона у току овога спора. 

 Жалбом предлагача се основано указује да су разлози првостепеног суда 

нејасни и противречни и да је због погрешне примене материјалног права 

чињенично стање непотпуно утврђено.  

 Промена закона у погледу надлежности за поступање у појединим 

споровима не представља разлог за оправдано продужење трајања поступка. 

Нарочито што је било неопходно природу захтева предлагача оценити и према 

одредбама Закона о забрани дискриминације које прописују хитност поступања 

суда у оваквим предметима ради судске заштите због дискриминације и правила о 

терету доказивања у оваквој врсти спорова, па је сагласно томе требало оценити да 

ли се ради и приоритетном предмету који захтева предузимање судских радњи у 

краћим роковима а потом оценити да ли заказивање рочишта од стране вишег суда 

на рок од четири месеца у приоритетном предмету задовољава стандард правичног 

суђења у разумном року или не''.  

 

 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж р 5/2014 од 02.10.2014. 

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

року 19.03.2015. године) 


