
RES JUDICATA 

 

 Не може се два пута поводом повреде права на суђење у разумном року 

тражити заштита права на суђење у разумном року ако су захтеви поднети 

истовремено или у кратком временском периоду, а о једном од њих је 

правноснажно одлучено. 

 

Из образложења: 

 

 “Решењем Вишег суда, допуњеним решењем истог суда, одбачен је, као 

недозвољен, захтев предлагача  и одлучено је да трошкови поступка падају на терет 

предлагача. 

           Према стању у списима, предлагач је Уставном суду поднео уставну жалбу због 

повреде права на суђење у разумном року, повреде права на једнаку правну заштиту и 

правно средство и повреде права на имовину, учињених у предмету Основног суда. 

Уставни суд је предмет уступио Апелационом суду  ради одлучивања о захтеву 

предлагача за заштиту права на суђење у разумном року, који је донео решење којим 

је предмет уступио Вишем суду на даљи поступак. 

 Поступајући по захтеву предлагача, Виши суд је побијаним решењем одбацио 

захтев, као недозвољен, применом члана 294. тачка 4. ЗПП, након што је утврдио да је 

овде предлагач, поднео два истоветна захтева за заштиту права на суђење у разумном 

року, која су у том суду заведени под различитим бројевима, и да је  Виши суд  донео 

решење  којим је усвојен захтев и утврђено да је предлагачу повређено право на 

суђење у разумном року у предмету Основног суда, наложено поступајућем 

извршном суду да поступак оконча у року од 6 месеци, а предлагачу, због утврђене 

повреде права, одређена накнада на терет Републике Србије, у висини од 800 евра у 

динарској противвредности. Наведено решење  је правноснажно. 

 Имајући у виду да је о повреди права предлагача, на суђење у разумном року 

учињеном у предмету Основног суда, већ одлучено решењем Вишег суда, које је 

постало и правноснажно, то Врхвни касациони суд налази да је побијаном одлуком, 

правилном применом члана 294. тачка 4. ЗПП, одбачен захтев предлагача, уз основан 

закључак суда да се ради о правноснажно пресуђеној ставри”. 

 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 22/2015 од 

11.02.2015.године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у 

разумном року 19.03.2015. године) 

 


