САВЕТ ЕВРОПЕ

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА
ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ
ОДЛУКА

Представка бр. 3625/08
Ана ИЛЕШ
против Србије
Европски суд за људска права (Друго одељење), 21. октобра 2008. године на
заседању Већа у саставу:
Francoise Tulkens, председник,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danute Jočiene,
Dragoljub Popović,
Andras Sajo,
Isil Karakas, судије
и Sally Dolle, секретар Одељења,
У вези с горњом представком која је поднета 9. јануара 2008. године,
У вези с одлуком да се горе наведеној представки да предност према члану 41
Пословника Суда,
После већања, доноси следећу одлуку:
ЧИЊЕНИЦЕ
Подноситељка представке, гђа Ана Илеш, је држављанин Србије рођена 1991.
године и тренутно живи у Смедереву. Пред Судом ју је представљала гђа. С.

Пећанац, адвокат из истог града. Владу Србије („Влада“) представљао је њен
заступник г. С. Царић.
Чињенице овог предмета, како су их странке доставиле, могу се сумирати на
следећи начин.
После дугогодишњег суђења Општински суд у Смедереву је 5. фебруара 2003.
пресудио да је П. А. биолошки отац подноситељке представке и наложио му да
плаћа издржавање за дете у износу од 15% његове месечне плате од 26. априла
2001. године до 1. јуна 2001. године, а 10% од његове месечне плате после тога, као
и већ доспело издржавање у року од петнаест дана.
Ова пресуда је постала правоснажна до 28. маја 2003. године.
Подноситељка представке је 13. децембра поднела нови захтев Општинском суду у
Смедереву, тражећи повећање додељеног издржавања. Она је посебно тражила да
се месечно издржавање утврди на 6.000 динара, што је у то време било једнако
отприлике 80 евра.
Пошто је предмет неколико пута укидан, Општински суд је 5. новембра 2007.
године донео делимичну пресуду у корист подноситељке представке.
Окружни суд је ову одлуку потврдио по жалби 26. јуна 2008. године.
ПРИТУЖБЕ
Подноситељка представке се жалила према члану 6 став 1 Конвенције због дужине
другог круга поступка. Она се, такође, жалила према члану 13 Конвенције да нема
на располагању делотворно домаће правно средство за убрзање поступка.
ПРАВО
Подноситељка представке је 9. септембра 2008. године прихватила понуду за
пријатељско поравнање, којом јој је Влада обећала исплату 1.200 евра ex gratia.
Подноситељка представке се заузврат сагласила да повуче своју представку и
одрекла се права на било каква друга потраживања у вези са предметним случајем.
Тужена држава је истог дана исплатила горе наведени износ, а подноситељка
представке је обавестила Суд да повлачи своју представку.
С обзиром на горе наведено, Суд сматра да подноситељка представке више не жели
да настави са својом представком, у смислу члана 37 став 1 (а) Конвенције.
Штавише, у складу са чланом 37 став 1 in fine, Суд не налази посебне околности

које се односе на поштовање људских права, како је дефинисано Конвенцијом и
Протоколима уз њу, којима се захтева наставак разматрања предмета.
Из тих разлога, Суд једногласно
Одлучује да представку скине са списка својих предмета.
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