EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
PRVI ODJEL
ODLUKA
Zahtjev br. 60268/09
Rikard FRGAČIĆ
protiv Hrvatske
Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zasjedajući 12. travnja 2011.
u vijeću sastavljenom od
g. Peera Lorenzena, predsjednika,
g. Khanlara Hajiyeva,
gđe Julie Laffranque, sudaca,
i g. Andréa Wampacha, zamjenika tajnika Odjela,
uzimajući u obzir naprijed navedeni zahtjev podnesen 2. studenog 2009.,
uzimajući u obzir formalne izjave o prihvaćanju prijateljskog rješenja
predmeta,
nakon vijećanja, odlučuje kako slijedi:

POSTUPAK
Podnositelj zahtjeva g. Rikard Frgačić, hrvatski je državljanin koji je
rođen 1959. godine i koji živi u Zagrebu. Njega je pred Sudom zastupao g.
K. Miličić, odvjetnik iz Zagreba. Hrvatsku Vladu (dalje: „Vlada“) zastupala
je njena zastupnica, gđa Š. Stažnik.
Podnositelj je prigovarao na temelju članka 6. stavka 1. Konvencije zbog
duljine trajanja njegovog građanskog postupka i na temelju čl. 13. zbog
nedostatka učinkovitog pravnog sredstva u tom pogledu.
Dana 15. veljače i 11. ožujka 2011., Sud je zaprimio izjave o
prijateljskom rješenju potpisane po strankama, prema kojima se podnositelj
odriče svakog daljnjeg potraživanja protiv Hrvatske u odnosu na činjenice
na kojima je ovaj zahtjev utemeljen, a Vlada se obvezuje platiti mu iznos od
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4.900 EUR-a, koji će pokriti svaku nematerijalnu štetu kao i troškove i
izdatke, uz svaki porez koji bi se mogao zaračunati podnositelju. Taj iznos
će biti preračunat u hrvatske kune po tečaju važećem na dan isplate, i biti će
isplaćen u roku od tri mjeseca od dana notifikacije odluke Suda prema
članku 37. stavku 1. Europske konvencije o ljudskim pravima. U slučaju da
ovaj iznos ne bude isplaćen u navedenom roku od tri mjeseca, Vlada se
obvezala isplatiti običnu kamatu na taj iznos za razdoblje od isteka gore
navedenog roka do namirenja, po stopi koja je jednaka najnižoj kreditnoj
stopi Europske Središnje Banke tijekom razdoblja neplaćanja, uvećanoj za
tri postotna boda. Isplata predstavlja konačno rješenje predmeta.

PRAVO
Sud bilježi da je između stranaka postignuto prijateljsko rješenje. Sud je
zadovoljan što je nagodba utemeljena na poštivanju ljudskih prava kako je
to definirano Konvencijom i njezinim Protokolima i ne nalazi opravdanja za
nastavak razmatranja zahtjeva (članak 37. stavak 1. in fine Konvencije).
U skladu s navedenim, prikladno je zahtjev izbrisati s liste predmeta.
Iz tih razloga Sud jednoglasno,
Odlučuje brisati zahtjev s liste predmeta.
André Wampach
zamjenik tajnika Odjela

Peer Lorenzen
predsjednik

