„Службени гласник РС“ бр. 61/2019

ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ

ОДЛУКА

Представка број 30670/15

Љубомир БРКИЋ
против Србије

(видети табелу у прилогу)

Европски суд за људска права (Треће одељење), на заседању Већа од 20. јуна 2019.
године у саставу:
Dmitry Dedov, председник,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, судије,
и Liv Tigerstedt, вршилац дужности заменика секретара Одељења,
Имајући у виду горе наведену представку поднету 17. јуна 2015. године,
Имајући у виду запажања које су поднеле стране,
Након већања, одлучује како следи:

ЧИЊЕНИЦЕ И ПОСТУПАК
Детаљи о подносиоцу представке представљени су у приложеној табели. Након његове
смрти у току новембра 2015. године, његова нећака, Даниела Антанасковић, изразила је
жељу да настави поступак у вези са представком.
Подносиоца представке је заступао господин Г. Цветић, адвокат из Београда.
Притужба подносиоца представке према члану 6. став 1. Конвенције која се односи на
прекомерну дужину парничног поступка достављена је на одговор Влади Републике
Србије („Влада”).
ПРАВО
Када је реч о овој представци, након што је испитао све материјалне доказе, Суд сматра
да из разлога наведених у наставку текста, Тужена Влада не може бити одговорна за
прекомерну дужину оспореног парничног поступка.
Суд нарочито напомиње да су домаћи судови изричито утврдили кршење права
подносиоца представке на суђење у разумном року и да су му доделили 900 евра на име
нематеријалне штете. Суд сматра да у овом предмету то представља одговарајуће и
довољно обештећење.
С обзиром на горе наведено, Суд сматра да подносилац представке више не може да
тврди да је „жртва” у смислу члана 34. Конвенције. Према томе, представка мора бити
одбaчена на основу члана 35. став 4. Конвенције.
Из ових разлога, Суд, једногласно,
Проглашава представку неприхватљивом.
Састављено на енглеском језику и достављено у писаном облику 11. јула 2019. године.

Liv Tigerstedt

Dmitry Dedov

вршилац дужности заменика секретара

председник

ДОДАТАК
Представка којом се подноси притужба према члану 6. став 1. Конвенције
(прекомерна дужина парничног поступка)

Број
представке
Датум
иницирања

30670/15
17. јуна 2015.
године

Име
подносиоца
представке
Датум
рођења

Љубомир
Бркић
2. јула 1936.
године

Почетак
поступка
или датум
ступања на
снагу
Конвенције
у односу на
Републику
Србију
(3. март
2004. године)

3. марта 2004.
године

Крај
поступка

5. јула
2012.
године

Укупно
трајање
Нивои судске
надлежности

8 година, 4
месеца и 3
дана
2 нивоа
надлежности

Релевантна
домаћа
одлука
Накнада на
домаћем
нивоу
(у еврима)

Уж-8370/2012
19. фебруара
2015. године
900 евра

