РАЗУМНО ВРЕМЕ ЗА ОКОНЧАЊЕ СУДСКОГ ПОСТУПКА
Разумно време за окончање судског 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, поступања суда, значаја спора за подносиоца
захтева.
Из образложења:
''Апелациони суд је решењем одбио као неоснован захтев предлагача којим
је тражио да суд утврди да му је у парничном поступку који се води пред Основним
судом повређено право на суђење у разумном року, да се одреди рок од шест
месеци за окончање наведеног поступка, а предлагачу досуди новчана накнада у
износу од 60.000,00 динара и накнада трошкова поступка. У захтеву се, поред
осталог, наводи да је предлагач поднео 13.08.2012. године тужбу ради својине и
чинидбе против тужених, те како је поступак још у току а протекло је 7 година, то
му је повређено право на суђење у разумном року.
Врховни касациони суд налази да је Апелациони суд анализом дужине
трајања поступка као и предузетих процесних радњи од стране суда и понашања
тужиоца, овде предлагача у тој ствари, правилно оценио да нису испуњени услови
за заштиту права на суђење у разумном року.
С обзиром на наведене критеријуме, Апелациони суд је правилно утврдио да
је наведени парнични поступак сложен, предмет спора је утврђивање права
својине, поништај купопродајног уговора, као и чинидба, па обухвата веома
сложена чињенична и правна питања, чије правилно решавање захтева извођење
већег броја доказа и у коме суд треба да одлучи о правима тужиоца и првотужене
по основу стицања имовине у ванбрачној заједници и о више тужбених, односно
противтужбених захтева. У конкретном случају ради се о предмету у коме није
законом прописана хитност у поступању. Два рочишта на којима је требало извести
доказе саслушањем странака одложена су у циљу концентрације доказа, односно
истовременог саслушања и евентуалног суочавања странака, а одлагање рочишта
предлагао је сам тужилац. Једно рочиште одложено је услед успостављања нове
мреже судова у Републици Србији, а једно услед обуставе рада од стране адвоката.
Имајући у виду да је на рочишту одржаном дана 10.05.2013. године одређен
временски оквир за окончање првостепеног парничног поступка у трајању од једне
године и шест месеци, а да је захтев за заштиту права на суђење у разумном року
поднет пре истека тог временског оквира (захтев поднет 14.10.2014. године), то је
правилно нашао првостепени суд да није дошло до повреде права тужиоца на
суђење у разумном року и правилно одлучио када је одбио захтев тужиоца''.
(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 331/2014 од
10.12.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у
разумном року 19.03.2015. године)

