СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ КАО ПРАВНИ СТАНДАРД
Правилна примена правног стандарда суђења у разумном року
подразумева утврђење скупа чињеница као што су сложеност предмета,
понашања подносица захтева и других државних органа, значај предмета спора,
међу којима чињеница колико дуго траје судски поступак, је показатељ да треба
испитати све околности случаја.
Из образложења:
''Првостепени суд је правилно поступио када је основаност захтева ценио с
обзиром на сложеност чињеничних и правних питања извршног предмета, понашање
извршног повериоца одн. подносиоца захтева, понашање надлежних органа, значај
извршног предмета за подносиоца захтева, исход извршног поступка и дужину
његовог трајања, па је утврдио: -да је извршни поступак покретнут 14.05.2013. године,
-да је 10.01.2014. године извршни поверилац делимично намирио новчано
потраживање у износима од 172.900 динара и 19.200 динара, -да у поступку није било
нарочито сложених и спорних правних питања, -да подносилац захтев није допринео
трајању поступка, -да је извршни поступак значајан за подносиоца захтева -и да је
било одређених пропуста извршног суда у поступку спровођења решења о извршењу.
Одлучујући о захтеву подносиоца захтева, првостепени суд је правилно закључио да
није повређено право подносиоца захтева на суђење у разумном року у поступку који
се води пред Основним судом. За свој закључак првостепени суд је дао јасне и
потпуне разлоге којима се правилно указује да извршни поступак не траје неразумно
дуго, с обзиром да је поступак покренут 14.05.2013. године и да је извршни
поверилац делимично наплатио своје новчано потраживање у том поступку. Дужина
трајања поступка је једна од чињеница на основу које се одлучује о захтеву за
заштиту права на суђење у разумном року, а првостепени суд је ту чињеницу, као и
чињеницу да је подносилац захтева делимично наплатио своје потраживање, сматрао
кључним за одлуку о захтеву подносиоца захтева. Правилна примена правног
стандарда суђења у разумном року подразумева утврђивање скупа чињеница
(сложеност предмета, понашање подносиоца захтева и државних органа итд.) међу
којима одговарајући значај има чињеница дужине трајања судског поступка. Када се
утврди да судски поступак траје дужи временски период, приступа се утврђивању и
других чињеница које се тичу сложености предмета, понашање подносиоца захтева и
државних органа итд. како би се утврдило чијом кривицом се неразумно дуго суди и
да ли је подносиоцу захтева повређено право на суђење у разумном року. У
предметном случају извршни поступак није још окончан, али како је тај поступак
покренут 14.05.2013. године и како је извршни поверилац одн. подносилац захтева
делимично наплатио своје новчано потраживање те околности говоре у прилог
закључка првостепеног суда да није повређено право подносиоца захтева на суђење у
разумном року (упркос одређеним пропустима извршног суда у поступку спровођења
решења о извршењу)''.
(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 141/2014 од
05.11.2014.године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у
разумном року 19.03.2015. године)

