ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ
ОДЛУКА
Представка бр. 8184/07
С.Р. против Србије
Европски суд за људска права (Друго одељење), на заседању
Одбора 3. децембра 2020. године у саставу:
Carlo Ranzoni, председник,
Branko Lubarda,
Pauliine Koskelo, судије,
и Liv Tigerstedt, вршилац дужности заменика секретара Одељења,
Узимајући у обзир горе наведену представку поднесену 12.
фебруара 2007. године, након разматрања, одлучује као што
следи:

ЧИЊЕНИЦЕ И ПОСТУПАК
Подноситељка представке, С.Р., рођена је 1962. године. Председник
Одељења је одлучио, на основу правила 47, став 4. Пословника Суда, да
подносиоцу представке одобри анонимност.
Подноситељку представке је заступао г. Д. Стоилковић, адвокат из
Крагујевца.
Подноситељка представке се притуживала да је њено дете, које је
рођено у државној болници, одмах по његовом рођењу отето и
противзаконито усвојено од стране друге породице. Наведене притужбе
су достављене Влади Србије (у даљем тексту: Влада) у складу са
члановима 8. и 13. Конвенције.
Влада је поднела своја запажања у погледу допуштености и
основаности. Запажања су прослеђена подноситељки представке, која је
поднела своја запажања као одговор.
Дана 7. октобра 2019. године, Секретаријат је послао допис адвокату
подноситељке представке захтевајући додатне информације. На овај
допис није стигао одговор.
Дописом од 16. јула 2020. године, послатим путем Службе за
електронске комуникације Суда („eComms“), адвокат подноситељке
представке је обавештен да је рок који је дозвољен за подношење
додатних информација истекао

ОДЛУКА С.Р. против СРБИЈЕ

4. новембра 2019. године, као и да исти није затражио продужење рока.
Адвокату подноситељке представке је, као изузетан случај, пружена
додатна прилика да пружи тражене додатне информације, као и да
достави даља ажурирања у вези са одређеним важним новим развојима
до 20. септембра 2020. године. Адвокату подноситељке представке је
скренута пажња и на члан 37. став 1(а) Конвенције, који предвиђа да Суд
може скинути представку са своје листе предмета, када околности
доводе до закључка да подноситељка представке не намерава да настави
са исходавањем представке.
Дана 16. јула 2020. године, адвокат подноситељке представке је
електронским путем преузео допис Секретаријата. Међутим,
Секретаријат није примио одговор.

ПРАВО
У светлу горе наведеног и у одсуству било каквих посебних
околности у вези са поштовањем права загарантованих Конвенцијом и
њеним протоколима, Суд, у складу са чланом 37. став 1(а) Конвенције,
сматра да више није оправдано наставити са разматрањем представке.
У складу с тим, случај треба скинути са листе
предмета.
ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, СУД, ЈЕДНОГЛАСНО,
Одлучује да скине представку са своје листе предмета.
Састављено на енглеском језику и прослеђено у
писаном облику 14. јануара 2021. године.

Liv Tigerstedt
Вршилац дужности
заменика секретара

Carlo Ranzoni
Председник
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