„Службени гласник РС“ бр. 80/2019

ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ

ОДЛУКА

Представка бр. 41404/16
Радица МАКСИЋ против Србије и 4 друге представке
(видeти табелу у прилогу)

Европски суд за људска права (Треће одељење), на заседању Одбора 29. августа 2019.
године у саставу:
Dmitry Dedov, председник,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, судије,
и Liv Tigerstedt, вршилац дужности заменика секретара Одељења,
Имајући у виду горе наведене представке, које нису поднете истог датума, као што је
наведено у приложеној табели,
Имајући у виду запажања које су поднеле стране,
Након већања, одлучује како следи:
ЧИЊЕНИЦЕ И ПОСТУПАК
Списак који садржи податке о подносиоцима представки налази се у табели у прилогу.
Притужбе подносилаца представки на основу члана 6. став 1. Конвенције, које се тичу
прекомерне дужине трајања парничног поступка, достављене су Влади Републике
Србије (у даљем тексту: „Влада”).

ПРАВО
A. Спајање представки
Имајући у виду сличност предмета наведених представки, Суд сматра да је примерено
да их испита заједно и да донесе јединствену одлуку.
Б. Притужбе на основу члана 6. став 1. Конвенције (прекомерна дужина трајања
парничног поступка)
Када су у питању ове конкретне представке, након што је испитан сав материјал, Суд је
заузео став да тужена Влада не може да буде одговорна за прекомерну дужину трајања
спорног поступка, јер подносиоци представке нису правилно поднели своје притужбе
Уставном судом.
С обзиром на горе наведено, Суд сматра да су ове притужбе неприхватљиве због
неисцрпљивања домаћих правних средстава, те се морају одбацити у складу са чланом
35. ст. 1. и 4. Конвенције.
ИЗ ОВИХ РАЗЛОГА, СУД, ЈЕДНОГЛАСНО,
Одлучује да споји представке;
Проглашава представке неприхватљивим.
Састављено на енглеском језику и достављено у писаном облику 19. септембра 2019.
године.
Liv Tigerstedt

Dmitry Dedov

вршилац дужности заменика секретара

председник

ДОДАТАК
Списак који садржи податке о подносиоцима представки који су поднели притужбе на
основу члана 6. став 1. Конвенције
(прекомерна дужина трајања парничних поступка)

Бр.

Број
представке
Датум
иницирања

Име
подносиоца
представке
Датум
рођења

Име и
локација
представника

Почетак
поступка
или датум
ступања на
снагу
Конвенције
у односу на
Републику
Србију

Крај
поступка

Укупно трајање
Нивои судске
надлежности

(3. март
2004.
године)
41404/16
1.

30.06.2016.
године

69284/16
2.

16.11.2016.
године

7135/17
3.

09.01.2017.
године

24979/17
4.

22.03.2017.
године

26621/17
5.

23.03.2017.
године

Радица
Максић
06.09.1952.
године
Добрица
Михаиловић
02.12.1951.
године
Мирјана
Јанковић
18.04.1952.
године
Станка
Симоновић
07.05.1956.
године

Мацура
Аврамовић
Душанка

28.05.2015.
године

Београд
Михаиловић
Весна
Београд

Бесарић Јован
Београд

Бесарић
Предраг
Панчево

Слободан
Цветић
19.11.1960.
године

20.01.2006.
године

11.12.2008.
године

04.07.2013..
године

03.03.2004.
године

20.05.2015.
године

09.12.2005.
године

24.12.2013.
године

9 година, 4 месеци
и 9 дана
2 нивоа
надлежности
4 године, 6 месеци
и 24 дана
2 нивоа
надлежности
11 године, 2
месеци и 18 дана
2 нивоа
надлежности
8 година и 16 дана

03.03.2004.
године

15.12.2014.
године

2 нивоа
надлежности
10 године, 9
месеци и 13 дана
2 нивоа
надлежности

