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Прошло је више од три године од када 37.000 породица У Србији пати под теретом 

банкарске кредитоклопке, познатој у народу као „швајцарац“. 
Када је 1993.године услед хиперинфлације дошло до нарушавања једнакости узајамних 

давања, али на штету поверилаца, већ фебруара месеца 1994.године на седници 

Грађанског одељења Врховног суда Србије, донет је закључак да се та неједнакост 

коригује „инфлаторном штетом“, којом су повериоци били обештећени. 
Данас, када нема потребе за креирањем нових института, већ само за применом 

постојећег права и када су врховни судови у свим земљама окружења већ одлучивали о 

овом спорном питању, те сви до једног ( осим Врховног суда Хрватске, ради чега је 

одлуком Уставног суда Хрватске поступак у понављању) наложили нижестепеним 

судовима да утврде да ли су банке приликом пласмана спорних кредита повредиле начело 

савесности, поштења и професионалне пажње, давањем непотпуних информација које су 

приказивале само предности, али не и ризике, услед чега корисник кредита није могао да 

схвати економске последице закључења таквог уговора, посебно када корисник кредита 

нема зараду која зависи од курса швајцарског франка, а што је имало за последицу новчану 

несразмеру (ради чега су, када су оба услова испуњена одредбе о индексацији непоштене и 

тиме ништаве) крајње је забрињавајућа чињеница да је Србија остала једина од 14 

земаља у којој се Врховни касациони суд није јасно и недвосмислено изјаснио о овом 

питању. 
Као грађани ове земље чија су деца и унуци корисници кредита , искрено се питамо – шта 

је то проблем Врховном касационом суду да се изјасни о тако важном правном питању, 

имајући у виду озбиљност ситуације, која је постала неиздржива, а сви разумни рокови 

протекли? 
Ради наведеног, подржавамо захтев преварених да Врховни касациони суд ХИТНО заузме 

правни став по питању спорних кредита, посебно јер почев од 06.06.2018.године отпочињу 

са масовним протестом и штрајком глађу испред Врховног касационог суда, све до јавног 

објављивања правног става. 
Позивамо све добронамерне грађане Србије који већ сутра могу бити угрожени на било 

који начин, да дају своју подршку нашим суграђанима на скупу који почиње испред 

Уставног суда, Булевар Краља Александра 15 у Београду у борби за правично суђење у 

разумном року, за одбрану основних права човека и грађанина-права на живот, здравље и 

достојанство! 
Ни пензионерима који су рекетирани ни њиховој деци и унуцима, никоме не треба правда 

која се не може дочекати! 
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