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ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА
ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ
ОДЛУКА

Представка бр. 11681/05
Горице Варга
против Србије
Европски суд за људска права (Друго одељење), 10. јула 2007 на заседању Већа
у саставу:
гђа. F. TULKENS, председник,
г. A. B. BAKA,
г. I. CABRAAL BARRETO,
г. M. UGREKHELIDZE,
г. V. ZAGREBELSKY,
гђа. A. MULARONI,
г. D. POPOVIĆ, судије
и гђа F. ELENS-PASSOS, заменик секретара одељења
У вези са горњом представком која је поднета 21. марта 2005. године,
У вези са одлуком да се примени члан 29 став 3 Конвенције и заједно размотри
прихватљивост и основаност предмета.
После већања, доноси следећу одлуку:
ЧИЊЕНИЦЕ
Подноситељка представке, гђа Горица Варга, држављанка Србије, рођена је
1938. године и живи у Кули. Пред Судом ју је заступао г. С. Варга, професор
права из Куле. Владу Србије (у даљем тексту »Влада«) заступао је њен
заступник, г. С. Царић.
Чињенице предмета, како су их поднеле странке, могу се сумирати како следи.
2001. године подноситељка представке је покренула парнични поступак против
наследника њеног покојног супруга Д. В., тражећи да јој се призна сусвојина
над делом његове имовине.
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Дана 14. марта 2002. године Општински суд у Кули је усвојио тужбени захтев
подноситељке представке у целости, доделивши јој само делимичну накнаду
судских трошкова које је имала у поступку.
Подноситељка се жалила против првостепене пресуде у делу који се односи на
судске трошкове. После неколико враћања тог дела пресуде, Окружни суд у
Сомбору је дана 22. фебруара 2007. године донео правоснажну одлуку по овом
питању.
ЖАЛБЕ
Подноситељка представке се првобитно жалила на дужину поступка по члану 6
став 1 Конвенције. Она се даље жалила због недостатка делотворног правног
средства у вези са њеном жалбом по члану 13 Конвенције и да је била
дискриминисана због њеног социјалног стања по члану 14.
ЗАКОН
Писмом од 21. марта 2007. године, представник подноситељке представке је
обавестио Суд да му је подноситељка дала упутство да повуче представку, а 26.
априла 2007. године Влада је предложила да се предмет избрише са списка
представки Суда.
С обзиром на горе наведено и узимајући у обзир члан 37 став 1 (а) Конвенције,
Суд сматра да подноситељка представке не намерава да настави поступак. Шта
више, у складу са чланом 37 став 1 in fine, Суд не налази посебне околности које
се тичу поштовања људских права, како је дефинисано Конвенцијом и
Протоколима уз њу, које би захтевале даље разматрање представке. Сходно
томе, члан 29 став 3 Конвенције не треба даље примењивати и предметни случај
треба избрисати са списка Суда.
Доноси одлуку да избрише представку са списка његових предмета.
F. ELENS-PASSOS
Заменик сектретара

F. TULKENS
Председник

