НЕУРЕДНОСТ ЗАХТЕВА
Када иницијални акт не садржи одређени захтев за утврђивање повреде
права на суђење у разумном року, као ни захтев за убрзање поступка, у
иницијалном акту није наведен број предмета, ни суд пред којим се води
поступак, такав захтев се одбацује као неуредан.
Из образложења:
''По пријему списа предмета Виши суд је нашао да је предметни захтев
неуредан - није разумљив, па је решењем, захтев враћен подносиоцу ради допуне и
исправке под претњом пропуштања у року од осам дана од дана пријема решења.
Предлагач је Вишем суду вратио захтев без суштинских измена где наводи да
се код тог суда води већи број парничних и кривичних предмета. Предлагач је навео
да се у појединим предметима и он јавља у својству супарничара и да породица ...
трпи дугогодишње насиље од стране ..., са елементима насиља у породици, па
предлаже усвајање привремених мера и доношење пресуде којом се уређују
имовински односи између ... и ... Такође наводи да су судије које су поступале у
бројним парничним, кривичним и извршним предметима поступале незаконито и
онемогућавале предлагачу правну заштиту и тиме су му нанели нематеријалну и
материјалну штету.
Виши суд је констатовао да у захтеву предлагача не постоји одређени захтев
за утврђивање повреде права на суђење у разумном року, као и захтев за убрзање
поступка како би суд у смислу члана 8а Закона о уређењу судова (''Службени гласник
РС'' 116/08...101/13), о повреди права на суђење у разумном року уопште могао да
одлучује.
Према оцени Врховног касационог суда, правилно је Виши суд, применио
одредбе члана 192. Закона о парничном поступку (''Службени гласник РС'' 72/2011),
којим је прописано да тужба мора да садржи одређени захтев у погледу главне ствари
и споредног тражења, чињенице на којима тужилац заснива захтев, доказе којима се
утврђују ове чињенице, вредност предмета спора као и друге податке које мора
имати сваки поднесак''.
(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 1456/2015 од 9.9.2015.
године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року
27.11.2015. године)

