САВЕТ ЕВРОПЕ
ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА
ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ
ОДЛУКА

Представка бр. 23978/07
Привислав ЛАЗАРЕВИЋ
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,
Nona Tsotsoria,
Isil Karakas, судије
и Sally Dolle, секретар Одељења,
У вези с горњом представком која је поднета 28. маја 2007. године,
После већања, доноси следећу одлуку:
ЧИЊЕНИЦЕ
Подносилац представке, г. Привислав Лазаревић, је држављанин Србије рођен
1937. године и живи у Ваљеву. Пред Судом га је заступао г. С. Алексић, адвокат из
истог града. Владу Србије („Влада“) заступао је њен заступник г. С. Царић.
Чињенице овог предмета, како су их странке доставиле, могу се сумирати на
следећи начин.
Подносилац представке је 1984. године упутио захтев Основном суду удруженог
рада у Шапцу којим је тражио накнаду за неовлашћено коришћење његовог
техничког изума од стране послодавца.
После делимичне одлуке и три укидања предмета, Општински суд у Ваљеву је 27.
јуна 2006. године уступио надлежност Окружном суду у Ваљеву.

Окружни суд је 24. јануара 2008. године пресудио у корист подносиоца представке.
Врховни суд је потврдио ову пресуду по жалби 16. јула 2008. године.
Испоставило се да је тужени поднео ревизију против ове пресуде.
ПРИТУЖБЕ
Подносилац представке се жалио према члану 6 став 1 Конвенције због дужине
поступка.
ПРАВО
Подносилац представке је 23. јула 2008. године прихватио понуду за пријатељско
поравнање, којом је Влада признала да је дошло до повреде захтева „разумног
рока“ садржаног у члану 6 став 1 Конвенције и обећала исплату еквивалента од
3.100 евра у српским динарима на име претрпљене нематеријалне штете, као и
насталих трошкова. Подносилац представке се заузврат сагласио да повуче своју
представку пошто му ова сума буде исплаћена и одрекао се права на било каква
друга потраживања у вези са предметним случајем.
Тужена држава је истог дана исплатила горе наведени износ.
Подносилац представке је 24. јула 2008. године обавестио Суд да повлачи своју
представку.
С обзиром на горе наведено, Суд сматра да подносилац представке више не жели
да настави са поступком по представци, 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.

Sally Dolle
Секретар

Francoise Tulkens
Председник

