ПРИМЕРЕНА НАКНАДА И МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА ДОСУЂЕНА ПРЕСУДОМ
Примерена накнада због повреде права на суђење у разумном року
представља посебну врсту накнаде, која не садржи новчане износе досуђене
правноснажном пресудом.
Из образложења:
''Првостепени суд је утврдио да је подносиоцима захтева повређено право на
суђење у разумном року у предмету Основног суда, с обзиром на то да је од
доношења решења о извршењу па до доношења решења о прекиду поступка услед
отварања поступка стечаја протекло пет година и осам месеци и одредио
подносиоцима захтева примерену накнаду у износу од по 10.000,00 динара, имајући у
виду дужину трајања поступка, да се ради о поступку који је хитан, као и економске
и социјалне прилике у Републици Србији.
Полазећи од дужине трајања поступка, чињеничне и правне сложености
конкретног случаја и његов значај за подносиоце захтева, да је поступак извршења
прекинут услед отварања поступка стечаја над извршним дужником, која
неактивност суда не може се узети као пропуст суда приликом оцене разумне дужине
трајања поступка, по оцени овога суда одређена накнада у износу од по 10.000,00
динара подносиоцима захтева представља примерену накнаду, због чега је
првостепени суд правилно одбио захтев преко одређеног па до траженог износа на
име примерене накнаде.
Примерена накнада због повреде права на суђење у разумном року не садржи
новчане износе досуђене правноснажном пресудом, односно представља посебну
врсту накнаде предвиђене одредбама чл. 8а и 8б Закона о уређењу судова, и не
представља материјалну или нематеријалну штету, а судови опште и посебне
надлежности предвиђени чланом 11. Закона о уређењу судова, нису надлежни да
одлучују о повреди других права зајемчених Уставом Републике Србије („Службени
гласник РС“ 98/06), већ Уставни суд Републике Србије, као што је између осталог и
повреда права на имовину, то је у том делу правилно првостепени суд одбацио захтев
подносилаца за накнаду материјалне штете у висини износа опредељених решењем
Основног суда и затим одлучио да по правноснажности решења предмет уступи
Уставном суду Србије ради одлучивања о захтеву подносиоца за повреду права на
имовину''.
(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 1486/2015 од 8.10.2015.
године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року
27.11.2015. године)

