ДОПРИНОС ПРЕДЛАГАЧА ДУЖИНИ ТРАЈАЊА ПОСТУПКА
Предлагач својим радњама опструира поступак подношењем
неоснованих захтева за изузеће поступајућег судије и изузеће судијског
сарадника, као и подношењем жалбе против одлука против којих није
дозвољено њихово изјављивање.
Из образложења:
''Предлагач је Вишем суду поднео захтев за заштиту права на суђење у
разумном року у оставинском поступку пред Општинским судом, сада Основним
судом. У захтеву је навео да је оставински поступак иза оставиоца, покренут 2001.
године пред општинским судом, да је суд о имовини која представља његову
заоставштину обавештен поднеском, а да је предмет одложен у архиву до окончања
парнице и одређено да ће се поступак наставити по предлогу учесника. По захтеву
предлагача одређено је рочиште за наставак поступка, а предлагач је поднео захтев за
изузеће, који је одбијен решењем председника суда. Предметом је, затим, задужен
други судија. Предлагач је поднео захтев за изузеће и тог судије, који је одбијен
решењем председника суда. Даље је навео да је тим предметом задужен судија, али је
записник на рочишту водио и потписао судијски саветник, па је предложио и његово
изузеће.
По оцени Врховног касационог суда, поступање Основног суда у овом
оставинском предмету било је делотворно, а поступак расправљања заоставштине
покренут одмах по достављању смртовнице. Како је подносилац захтева оспорио
правну ваљаност уговора о доживотном издржавању, правилно је суд прекинуо
поступак расправљања заоставштине, а учеснике упутио на парницу ради доказивања
својих навода. Подносилац захтева се позвао на постојање парнице која се води
против учесника ради поништаја уговора о поклону и утврђивања права својине, а из
разлога што је оставилац располагао имовином која није његово искључиво
власништво, јер је у њеном стицању учествовала и сада пок. мајка подносиоца
захтева. Иако је парница правноснажно окончана, предлог за наставак поступка
поднео је после пет година. И по наставку поступка предлагач својим радњама
опструира поступак подношењем захтева за изузеће поступајућих судија и изузеће
судијског сарадника, као и подношењем жалбе против одлука против којих није
дозвољено њихово изјављивање, што све указује да је учесник у оставинском
поступку, подносилац захтева у овом поступку за заштиту права на суђење у
разумном року, сам допринео дугом трајању поступка, због чега је правилно
побијаним решењем његов захтев одбијен као неоснован''.
(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 803/2015 од 16.7.2015.
године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року
27.11.2015. године)

