САВЕТ ЕВРОПЕ
ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА
ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ
ОДЛУКА

Представка бр. 18392/05
Миле ПЕТКОВИЋ
против Србије
Европски суд за људска права (Друго одељење), 25. новембра 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 22. априла 2005. године,
после већања, доноси следећу одлуку:
ЧИЊЕНИЦЕ
Подносилац представке, г. Миле Петковић је држављанин Србије рођен
1952. године и живи у Бору. Пред Судом га је заступала гђа Д. Виденовић, адвокат
из истог града. Владу Србије („Влада“) представљао је њен заступник г. С. Царић.
Чињенице предмета, како су их доставиле странке, могу се сумирати као
што следи.
Подносилац представке, адвокат, заступао је извесног В. Т. у кривичном
предмету пред Општинским судом у Бору. Овај поступак је обустављен 2001.
године.
Подносилац представке је касније тражио од суда да му исплати хонорар
сходно члану 197 став 1 Закона о кривичном поступку.

Општински суд је 31. августа 2001. године уплатио подносиоцу представке
на његов рачун 22.400 динара.
Подносилац представке је 5. новембра 2004. године затражио извршење ове
одлуке.
Општински суд је 7. децембра 2004. године, у већу од једног судије, одбио
захтев подносиоца представке. Он је утврдио да је одлука неподoбна за извршење,
јер у њој није назначен дужник.
Трочлано веће истог суда је 19. јануара 2005. године потврдило првостепену
одлуку.
Општински суд се, међутим, 23. маја 2007. године извинио подносиоцу
представке због кашњења и исплатио му додељени хонорар заједно са доспелом
законском каматом.
ПРИТУЖБЕ
Подносилац представке се жалио према члану 6 став 1 и члану 13
Конвенције због немогућности да наплати хонорар додељен у његову корист.
ПРАВО
Након што је представка у предметном случају достављена Влади, дописом
од 9. августа 2007. године запажања Владе су послата адвокату подносиоца
представке, од које је затражено да све писане коментаре у име подносиоца
представке заједно са захтевима за правичним задовољењем достави до 20.
септембра 2007. године.
Представница подносиоца представке је 21. септембра 2008. године
обавестила Секретаријат да она није примила допис од 9. августа 2007. године.
Суд јој је због тога 28. априла 2008. године доставио један примерак
наведеног дописа са прилозима. Нови крајњи рок је био 28. мај 2008. године.
Дописом од 9. јула 2008. године, који је упућен препорученом поштом,
представница подносиоца представке је обавештена да је рок одређен за
достављање запажања подносиоца представке истекао и да није тражено да се овај
рок продужи. Даље јој је скренута пажња на члан 37 став 1 (а) Конвенције, који
предвиђа да Суд може избрисати предмет са списка својих предмета када чињенице
доведу до закључка да подносилац представке не намерава да даље поступа по
својој представци.
Дописом од 13. августа 2008. године, који је, такође, достављен
препорученом поштом, представница подносиоца представке је обавештена да се
писмо Суда од 9. јула 2008. године вратило Суду 28. јула 2008. године због њеног
„одсуства“. Стога је Суд затражио од представнице подносиоца представке да
запажања о којима је реч достави најкасније до 10. септембра 2008. године и још
једном јој је скренута пажња на члан 37 став 1 (а) Конвенције.
Представница подносиоца представке је овај допис примила 19. августа
2008. године, али на њега до данас није одговорила.
Суд налази да, у овим околностима, може да се сматра да подносилац
представке више не жели да се настави поступање по његовој представци, у смислу
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члана 37 став 1 (а) Конвенције. Даље, у складу са чланом 37 став 1 in fine, Суд
налази да не постоје посебне околности, у вези са поштовањем људских права, како
је дефинисано Конвенцијом и Протоколима уз њу, које захтевају наставак
разматрања предмета. С обзиром на горе наведено, прикладно је да се предмет
скине са листе предмета.
Из тих разлога, Суд једногласно,
Одлучује да представку скине са списка својих предмета.
Sally Dolle
Секретар

F. Tulkens
Председник
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