ДЕЈСТВО ПРЕКИДА ПОСТУПКА
Када је одређен прекид поступка, неактивност суда у току трајања
прекида поступка не може се узети као пропуст суда у оцени разумне дужине
трајања поступка.
Из образложења:
''Из садржине списа, произилази да је предлагач дана 24.10.2008. године,
поднео тужбу Привредном суду којом је тражио да се обавеже тужени у стечају, да
му исплати на име штете одређени износ са законском затезном каматом и
трошковима поступка.
Привредни суд је утврдио да се између парничних странака води још један
спор, који представља претходно питање за предметни спор.
Поступак је био у прекиду све до 2014. године, када су се и стекли услови да
се прекинути поступак настави. Привредни суд је парницу окончао дана 29.7.2014.
године, доношењем пресуде којом је одбио тужбени захтев као неоснован.
По жалби тужиоца овде предлагача, списи предмета достављени су
Привредном апелационом суду. На основу прибављених података о прегледу
предмета Привредног апелационог суда, утврђује се да је поступак по жалби
окончан дана 15.10.2014. године.
На основу овако утврђеног чињеничног стања, Врховни касациони суд је
оценио да предлагачу у предмету Привредног суда није повређено право на суђење
у разумном року, јер је предмет окончан како у првостепеном поступку тако и у
другостепеном поступку у кратком року, по испуњењу услова за наставак
поступка. Привредни суд, не може бити одговоран због тога што су се стекли
услови да се поступак у овој правној ствари прекине и да прекид поступка траје
нешто више од пет година, јер такву процесну ситуацију, која је довела до дугог
трајања поступка, није изазвао Привредни суд, већ је то последица што је
предлагач водио више спорова пред Привредним судом, који су међусобно
повезани један са другим. У периоду док је поступак био у прекиду суд није могао
предузимати никакве радње у поступку''.
(Сентенца из решења Врховног касационог суда Р4 гп 17/2014 од 20.11.2014.
године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном
року 19.03.2015. године)

