ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ
ОДЛУКА
Представка бр. 38133/16
Љиљана ПУШКИЋ
против Србије
(видети табелу у прилогу)
Европски суд за људска права (Треће одељење), на заседању Већа
од 20. јуна 2019. године у саставу:
Dmitry Dedov, председник,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, судије,
и Liv Tigerstedt, вршилац дужности заменика секретара Одељења,
Имајући у виду горе наведену представку поднету 18. јуна 2016.
године,
Имајући у виду запажања која су поднеле стране,
Након већања, одлучује како следи:

ЧИЊЕНИЦЕ И ПОСТУПАК
Детаљи о подносиоцу представке представљени су у приложеној
табели.
Подносиоца представке је заступао господин М. Антић, адвокат из
Београда.
Притужба подносиоца представке према члану 6. став 1. Конвенције
која се односи на прекомерну дужину парничног поступка упућена је
Влади Републике Србије („Влада“).

ПРАВО
Поступајући по предметној представки, након што је извршено
испитивање свих материјалних доказа, Суд сматра да тужена влада не
може бити одговорна за прекомерну дужину спорног поступка, јер
подноситељка представке није правилно истакла своју притужбу пред
Уставним судом.
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С обзиром на горе наведено, Суд налази да је ова притужба
неприхватљива због неисцрпености домаћих правних средстава и да
мора бити одбачена у складу са чланом 35. ст. 1. и 4. Конвенције.
Из ових разлога, Суд, једногласно,
Проглашава представку неприхватљивом.
Састављено на енглеском језику и достављено у писаном облику 11.
јула 2019. године.

Liv Tigerstedt
вршилац дужности заменика секретара

Dmitry Dedov
председник
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ДОДАТАК
Представка којом се подноси притужба према члану 6. став 1. Конвенције
(прекомерна дужина парничног поступка)
Бр.

Број представке
Датум иницирања

Име подносиоца представке
Датум рођења

Почетак поступка или датум
ступања на снагу Конвенције у
односу на Републику Србију (3. март
2004. године)

Крај поступка

Укупно трајање
Нивои судске надлежности

1.

38133/16
18.06.2016. године

Љиљана Пушкић
Подносилац представке није
дала свој датум рођења

03.03.2004. године

13.06.2013. године

9 година, 3 месеца и 11 дана
2 нивоа надлежности

