
РАЗУМНИ РОК И ИНСОЛВЕНТНОСТ ДУЖНИКА 

 
 Нема повреде права на суђење у разумном року и поред одређених малих 
пропуста суда ако је примарни разлог трајања поступка инсолвентност 
дужника. 

 

Из образложења: 

 

 ''Предлагач је навео је да је 2009. године поднео тужбу ради регреса 

Општинском суду а да је 2010. године донета пресуда у том поступку којом је 

усвојен тужбени захтев. Предлагач је 2011. године поднео предлог за доношење 

решења о извршењу на основу правноснажне  и извршне пресуде, који предлог је 

усвојен.  

 У конкртном извршном поступку суд је поступао благовремено и ажурно у 

односу на сваки предлог који је истакао извршни поверилац и није било периода 

неактивности суда. Првостепени суд је увидом у списе утврдио да је извршни 

дужник у сталном радном односу и да на своје име нема уписане некретнине, нити 

поседује возило регистровано на његово име. Према извештају МЗ, где се извршни 

дужник и даље налази у радном односу, послодавац поступа по решењу о извршењу 

и закључку суда те редовно обуставља извршном дужнику 2/3 зараде, што је једини 

начин на који извршење може да се спроведе. 

 Разумна дужина судског поступка представља оптимално време да се одлучи 

о праву странке које је спорно, да би се неизвесност отклонила, а странка добила 

сазнање да ли јој спорно право припада или не, чиме се обезбеђује и правна 

сигурност странака. Међутим, оптимално потребно време за окончање поступка је 

релативна категорија која се процењује у сваком конкретном случају на основу 

околности које се тичу сложености чињеничних и правних питања у судском 

поступку, понашања подносиоца захтева за заштиту права на суђење у разумном 

року, поступање суда, природе захтева, односно значаја предмета спора за 

подносиоца.  

 Оцењујући критеријум сложености поступка, виши суд је правилно утврдио 

да се у конкретном случају не ради о сложеном предмету, да извршни поверилац није 

својим понашањем узроковао дужину трајања поступка, нити постоје нарочити 

пропусти у раду суда који би допринели дужини трајања поступка, при чему се не 

ради о предмету из категорије приоритетних према Европским стандардима. 

Међутим, пропусти суда на које се предлагач позива у жалби нису узроковали 

дужину трајања поступка извршења, већ поступак траје због инсолвентности 

дужника, за коју не постоји одговорност суда''. 

 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 1186/2015 од 24.7.2015. 

године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 

27.11.2015. године)  


