ПРЕСТАНАК ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ
ВЕКА
Јавном извршитељу може престати делатност због навршења радног века на
основу члана 486. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, број
106/15), иако тај разлог за престанак делатности није био предвиђен законом који је
важио у време његовог именовања.
Из образложења:
„Оцењујући законитост побијане пресуде Врховни касациони суд налази да је иста
правилна и на закону заснована, а да је Управни суд у побијаној пресуди дао довољне и на
закону засноване разлоге које у свему прихвата и овај суд. Ово стога јер се из списа
предмета види, а што се ни наводима захтева не оспорава, да је подносилац захтева дана
29.4.2016. године напунио 67 година живота и да му је из тог разлога престала делатност
по сили закона на основу члана 486. Закона о извршењу и обезбеђењу (''Службени гласник
РС'' 106/15) решењем Министарства правде Републике Србије од 11.7.2016. године. Како
је наведени Закон о извршењу и обезбеђењу у примени од 1.7.2016. године и био је на
снази у време доношења побијаног решења, то је, и по налажењу овог суда, тужени орган
правилно оспореним решењем, на основу члана 486. Закона о извршењу и обезбеђењу,
утврдио да тужиоцу престаје делатност због навршавања радног века...
Околност да навршење радног века као разлог за престанак делатности јавног
извршитеља није било предвиђено законом на основу кога је подносилац захтева
именован за извршитеља, не чини оспорено решење и побијану пресуду незаконитим,
имајући у виду временско важење Закона о извршењу и обезбеђењу на основу којих су
донети. Подносилац захтева указује да је одлазак у пензију код предузетника слободан
чин, да код њих не постоји могућност навршења радног века и одлазак у пензију по сили
закона, али при томе занемарује битну чињеницу да јавни извршитељи не обављају
предузетничку делатност већ врше јавна овлашћења у извршном поступку која су
поверена законом, обављајући ту јавну делатност у статусу предузетника или члана
ортачког друштва. С обзиром на то да су на јавне извршитеље законом пренета поједина
јавна овлашћења са судова, законодавац је био овлашћен да законом на посебан начин
уреди положај јавних извршитеља, односно услове и поступак за њихово именовање,
услове за почетак обављања делатности и разлоге за престанак обављања делатности.
Навршење радног века са 67 година живота је предвиђено као разлог и за престанак
функције судије Врховног касационог суда, док осталим судијама радни век престаје са 65
година живота (члан 59. Закона о судијама). Стога је непримерено указивање подносиоца
да су у његовом случају учињене неосноване разлике у третману на основу старосне доби,
што је довело до повреде начела забране дискриминације из члана 21. Устава. Осталим
наводима из захтева који се односе на навршење радног века као нови разлог за престанак
делатности јавних извршитеља, у суштини се оспоравају постојећа законска решења па за
њихову оцену може бити надлежан само Уставни суд у поступку оцене уставности
закона“.
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп 158/2019 од 7.6.2018. године,
утврђена на седници Грађанског одељења од 10.12.2019. године)

