ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА
ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ
ОДЛУКА
Представка бр. 42569/05
Милан ПОПОВИЋ против Србије
Европски суд за људска права (Друго одељење), на заседању Већа,
одржаном 21. октобра 2008. године у саставу:
Г-ђа Françoise Tulkens, председник,
Ireneu Carbal Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Andras Sajo,
Nona Tsotsoria,
судије,
Sally Dollé, секретар Одељења.
У вези са наведеном представком поднетој 7. новембра 2005. године,
У вези са одлуком да се прихватљивост и основаност предмета заједно
размотре (члан 29 став 3 Конвенције),
После већања, доноси следећу одлуку:
ЧИЊЕНИЦЕ
Подносилац представке, г. Милан Поповић, држављанин Србије, рођен
1936. и живи у Новом Саду. Владу Србије (Влада) представљао је заступник, г. С.
Царић.
А. Чињенице случаја
Чињенице предмета, како су их поднеле странке, могу се сумирати како следи:
Подносилац представке је 18. децембра 2001. године покренуо парнични
поступак против Фонда за здравствено осигурање Нови Сад („Фонд“) пред
Општинским судом у Новом Саду, тражећи накнаду суме којом је платио рецепте
за лекове.
Општински суд је 3. децембра 2002. године усвојио тужбени захтев
подносиоца представке и досудио му тражену суму.
Фонд је поднео жалбу против пресуде. Окружни суд у Новом Саду вратио
је 4. децембра 2003. године предмет на поновно суђење, јер име туженог није било
тачно.

Општински суд је 9. марта 2004. године исправио пресуду променивши име
туженог.
Окружни суд је 18. маја 2005. године вратио списе Општинском суду,
тражећи да се поднесу додатна документа.
Окружни суд је 18. октобра 2006. године пресудио у корист подносиоца
представке и тако је окончао поступак.
ПРИТУЖБЕ
Подносилац представке се жалио на дужину трајања поступка, и као
последицу, на кашњење у пријему новца којим је платио лекове.
ПРАВО
Суд је 21. септембра 2006. године упутио представку Влади тужене државе.
Суд је 21. новембра 2006. године примио запажања тужене државе.
Запажања тужене државе прослеђена су 24. новембра 2006. године
подносиоцу представке, од кога се тражило да поднесе свој одговор и предложи
суму за пријатељско поравнање до 9. јануара 2007. године.
Подносилац представке је 1. јула 2008. године обавестио Суд да је његов
случај решен у оквиру домаћег правног система и да жели да повуче своју
представку.
Суд сматра да се, у тим околностима, може сматрати да подносилац
представке више не жели да се поступа по његовој представци, у смислу члана 37
став 1 (а) Конвенције. Даље, у складу са чланом 37 став 1 in fine, Суд налази да
нема посебних околности које се тичу људских права у смислу дефинисаном
Конвецијом и Протоколима које би захтевале да се настави са разматрањем
представке.
У складу са тим, члан 29 став 2 Конвенције не треба више примењивати и
овај поступак треба обрисати са листе предмета Суда.
Из наведених разлога, Суд једногласно
Одлучује да обрише представку са листе предмета.

Sally Dollé
Секретар

Françoise Tulkens
Председник
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