На основу члана 6. став 1. Уредбе о заступнику Републике Србије пред
Европским судом за људска права („Службени гласник РС“, број 61/06
–пречишћен текст) објављује се, на српском и енглеском језику,
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 42559/08
–Кривошеј против Србије, која гласи:
„EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
SECOND SECTION

CASE OF KRIVOŠEJ v. SERBIA
(Application no. 42559/08)

JUDGMENT

STRASBOURG
13 April 2010
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the
Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Krivošej v. Serbia,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a
Chamber composed of:
Françoise Tulkens, President,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, judges,
and Françoise Elens-Passos, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 23 March 2010,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 42559/08) against Serbia
lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by a
Serbian national of Russian origin, Ms Ana Krivošej (“the applicant”), on
4 August 2008.
2. The applicant was represented by Ms A. Stojanović, a lawyer
practising in Niš. The Serbian Government (“the Government”) were
represented by their Agent, Mr S. Carić.
3. The President of the Chamber gave priority to the application in
accordance with Rule 41 of the Rules of Court.
4. The applicant complained about the non-enforcement of a final access
order in a pressing child-related matter.
5. On 20 March 2009 the Court decided to communicate the application
to the Government. Under the provisions of Article 29 § 3 of the
Convention, it was also decided that the merits of the application would be
examined together with its admissibility.

THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
6. The applicant was born in 1969 and lives in Niš, Serbia.
7. The facts of the case, as submitted by the parties, may be summarised
as follows.

A. Introduction
8. On 23 May 1993 the applicant married N.C. and on 1 February 1994
their son O.C. was born.
9. The applicant and N.C., at some point thereafter, started having
marital problems.
10. In August 1999 the applicant moved out, but O.C. apparently
remained with N.C.
B. The civil proceedings
11. In 2000 the applicant filed a claim with the Municipal Court
(Opštinski sud) in Niš, seeking the dissolution of the marriage, the custody
of O.C. and a contribution to his maintenance.
12. On 7 October 2002 the Municipal Court: (i) dissolved the marriage;
(ii) granted custody of O.C. to N.C.; (iii) ordered the applicant to pay
monthly child maintenance; and (iv) ruled that the applicant could spend
every first and third weekend of each month with O.C., as well as a part of
his winter and summer holidays, respectively. This judgment became final
on 18 November 2002.
C. The judicial enforcement proceedings and the proceedings before
the Social Care Centre
13. Having been refused access to O.C., on 5 February 2003 the
applicant filed an enforcement request with the Municipal Court.
14. On 10 February 2003 the Municipal Court issued an enforcement
order.
15. On 30 July 2003 the Municipal Court fined N.C. in the amount of
5,000 Serbian dinars (RSD) for failing to comply therewith.
16. On 21 May 2003 the Social Care Centre (Centar za socijalni rad) in
Niš modified the applicant's rights, granting her access to O.C. every other
Saturday between 9 a.m. and 2 p.m. At the same time, however, it placed
N.C. under formal supervision (nadzor nad vršenjem roditeljskog prava) for
refusing to comply with the applicant's access rights.
17. On 28 August 2003 this decision was confirmed on appeal.
18. On 17 November 2003 the Municipal Court repealed its decisions of
10 February 2003 and 30 July 2003.
19. On 5 April 2004 the Social Care Centre informed the Municipal
Court of its decision adopted on 21 May 2003 and observed that, despite her
keen interest, the applicant had only been able to see her child briefly at the
centre's own premises.
20. On 16 April 2004 the Municipal Court ordered the enforcement of
the judgment rendered on 7 October 2002, as amended by the decision of
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the Social Care Centre of 21 May 2003. In so doing, it held that, should
N.C. fail to respect the applicant's access rights, he would be fined in the
amount of RSD 5,000 and, further, that forcible enforcement might itself
ultimately be called for.
21. On 28 October 2004 the Municipal Court confirmed its decision of
16 April 2004.
22. Following N.C.'s two brief appearances before the Municipal Court
on 23 September 2005 and 5 October 2006, on an unspecified date the court
informed the applicant that her case file could not be found.
23. On 13 March 2008 the applicant therefore requested the
reconstruction of the case file and on 5 June 2008 the Municipal Court
accepted this request.
24. On 2 October 2008, however, the Municipal Court repealed its own
decision, noting that the case file had been found in the meantime.
Simultaneously, the court ordered the enforcement of the fine imposed
previously and stated that a new fine in the amount of RSD 10,000 would be
imposed should N.C. fail to comply with the order of 16 April 2004 within
an additional period of three days. Lastly, the court stated that should
repeated fines fail to secure the needed compliance, the applicant's access
rights would have to be executed forcibly.
25. On 2 December 2008 the Social Care Centre informed the Municipal
Court that the applicant had had no contact with O.C. since September
2007, which is when N.C. and O.C. had moved from Niš to Belgrade
without informing the applicant of their new address.
26. On 30 April 2009 the police informed the Municipal Court that N.C.
had registered his residence in Belgrade, and on 5 June 2009 they provided
the court with his new address.
27. On 4 June 2009 the applicant's case file was forwarded to the Fourth
Municipal Court (Četvrti opstinski sud) in Belgrade.
28. On 30 July 2009 the Fourth Municipal Court confirmed that N.C.
had never moved to the address in question.
29. On 1 October 2009 N.C. informed the Fourth Municipal Court about
his current address in Belgrade.
30. On the same date the Fourth Municipal Court ordered that the
decision of 2 October 2008 be served on N.C. and carried out.
31. Throughout the proceedings the applicant repeatedly complained
about the domestic courts' inability to effectively enforce her access rights.
D. Other relevant facts
32. On 25 July 2007 the Municipal Court in Niš terminated the
employment of its bailiff in charge of the applicant's case, and on 20 May
2008 discovered the applicant's missing case file under his desk.

II. RELEVANT DOMESTIC LAW

A. Enforcement procedure legislation
33. Article 209 of the Enforcement Procedure Act of 2000 (Zakon o
izvršnom postupku; published in the Official Gazette of the Federal
Republic of Yugoslavia - OG FRY - nos. 28/00, 73/00 and 71/01), while
placing special emphasis on the best interests of the child, states that there
shall be an initial period of three days for voluntary compliance with a child
custody and/or access order. Beyond that, however, fines shall be imposed
and, ultimately, if necessary, the child taken forcibly, in co-operation with
the Social Care Centre.
34. The Enforcement Procedure Act of 2004 (Zakon o izvršnom
postupku; published in the Official Gazette of the Republic of Serbia - OG
RS - no. 125/04) entered into force in February 2005, thereby repealing the
Enforcement Procedure Act of 2000. In accordance with Article 304 of this
Act, however, all enforcement proceedings instituted prior to 23 February
2005 are to be concluded pursuant to the Enforcement Procedure Act of
2000.
B. Other relevant legislation
35. Other relevant provisions are set out in the case of Vinčić and Others
v. Serbia (nos. 44698/06, 44700/06, 44722/06, 44725/06, 49388/06,
50034/06, 694/07, 757/07, 758/07, 3326/07, 3330/07, 5062/07, 8130/07,
9143/07, 9262/07, 9986/07, 11197/07, 11711/07, 13995/07, 14022/07,
20378/07, 20379/07, 20380/07, 20515/07, 23971/07, 50608/07, 50617/07,
4022/08, 4021/08, 29758/07 and 45249/07, §§ 24-35, 1 December 2009).

THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLES 6 AND 8 OF THE
CONVENTION
36. The applicant complained about the non-enforcement of the final
access order adopted on 7 October 2002, as modified on 21 May 2003.
37. Being the master of the characterisation to be given in law to the
facts of any case before it, the Court considers that the above complaint falls
to be examined under Articles 6 § 1 and 8 of the Convention (see Akdeniz v.
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Turkey, no. 25165/94, § 88, 31 May 2005, and Felbab v. Serbia, no.
14011/07, 14 April 2009).
38. The relevant provisions of the said Articles read as follows:
Article 6 § 1
“In the determination of his [or her] civil rights and obligations ... everyone is
entitled to a fair ... hearing within a reasonable time by an ... impartial tribunal ...”
Article 8
“1. Everyone has the right to respect for his [or her] private and family life ,..
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right
except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society
... for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and
freedoms of others.”

A. Admissibility
39. The Government invited the Court to reject the application for nonexhaustion of domestic remedies. In particular, they submitted that the
applicant had failed to lodge an appeal with the Constitutional Court under
Article 170 of the new Serbian Constitution.
40. The applicant maintained that she had complied with the exhaustion
requirement.
41. The Court has already held that the constitutional remedy in question
should, in principle, be deemed effective within the meaning of Article 35 §
1 of the Convention in respect of all applications introduced as of 7 August
2008 (see Vinčić and Others v. Serbia, cited above, § 51). Since the
application in the present case was brought before that date, on 4 August
2008, and given that it finds no reason to depart from its conclusion in
Vinčić, the Court considers that the Government's objection must be
dismissed.
42. The Court further notes that the applicant's complaint, considered
under Articles 6 and 8 of the Convention, is not manifestly ill-founded
within the meaning of Article 35 § 3 of the Convention. It also notes that it
is not inadmissible on any other ground. It must therefore be declared
admissible.

B. Merits
1. As regards the applicant's complaint considered under Article 6 § 1
of the Convention
43. The Government maintained that there had been no violation of
Article 6 § 1 of the Convention. The impugned delay was partly attributable
to the court's bailiff who was ultimately sanctioned for his malfeasance, and
the Social Care Centre did its utmost to enforce the final judgment in
question. Lastly, the Government emphasised that the applicant has not
been deprived of all contacts with her child and pointed out that her former
husband's new address was only established in October 2009.
44. The applicant reaffirmed her complaint.
45. The Court recalls its settled case-law to the effect that Article 6 § 1
of the Convention, inter alia, protects the implementation of final, binding
judicial decisions, which, in States that accept the rule of law, cannot remain
inoperative to the detriment of one party. Accordingly, the execution of a
judicial decision cannot be prevented, invalidated or unduly delayed (see,
among many other authorities, Felbab v. Serbia, cited above, § 61).
46. Further, the Court notes that, irrespective of whether enforcement is
to be carried out against a private or State actor, it is up to the State to take
all necessary steps to execute a final court judgment as well as to, in so
doing, ensure the effective participation of its entire apparatus, failing which
it will fall short of the requirements contained in Article 6 § 1 (see, mutatis
mutandis, in the child custody context, Pini and Others v. Romania, nos.
78028/01 and 78030/01, §§ 174-189, ECHR 2004-V, and Felbab v. Serbia,
cited above, § 62).
47. Turning to the present case, the Court firstly observes that the final
access order of 7 October 2002, as modified on 21 May 2003, has remained
unenforced to date. Secondly, having adopted the enforcement order, the
domestic courts were under an obligation to proceed ex officio. Thirdly,
Serbia ratified the Convention on 3 March 2004, meaning that the
proceedings in question have been within the Court's competence ratione
temporis for a period of almost five years. Fourthly, during this time, the
domestic courts fined N.C. only once, without ever having collected this
fine, misplaced the case file, and, most strikingly, took no substantive steps
between 28 October 2004 and 2 October 2008. Fifthly, the bailiff in
question was employed by the Municipal Court in Niš, which is why his
inaction is attributable to the respondent State irrespective of whether his
employment was subsequently terminated. Sixthly, it took the Serbian
authorities more than two years to ascertain N.C.'s new address in Belgrade,
the applicant herself having apparently been afforded no contact with her
child since September 2007. Lastly, it is noted that throughout the
proceedings the applicant has done everything in her power to have the final
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access order enforced, whilst the domestic authorities have failed to make
use of any coercive measures in spite of the clearly uncooperative attitude
expressed by the other party, including N.C.'s apparent attempt to conceal
his new place of residence between September 2007 and October
2009. Notwithstanding the sensitivity of the impugned proceedings, as well
as the fact that the applicant was able to see her child occasionally prior to
September 2007, the Court concludes that the Serbian authorities did not act
diligently or take sufficient steps to execute the final access order of
7 October 2002, as modified on 21 May 2003. There has, consequently,
been a violation of Article 6 § 1 of the Convention.
2. As regards the applicant's complaint considered under Article 8 of
the Convention
48. The Government relied on their arguments outlined at paragraph 43
above.
49. The applicant reaffirmed her complaint.
50. The Court notes that the mutual enjoyment by parent and child of
each other's company constitutes a fundamental element of “family life”
within the meaning of Article 8 of the Convention (see, among other
authorities, Monory v. Romania and Hungary, no. 71099/01, § 70, 5 April
2005).
51. Article 8 further includes for parents a right that steps be taken to
reunite them with their children and an obligation on the national authorities
to facilitate such reunions (see, among other authorities, Ignaccolo-Zenide v.
Romania, no. 31679/96, § 94, ECHR 2000-I; Nuutinen v. Finland, no.
32842/96, § 127, ECHR 2000-VIII; Iglesias Gil and A.U.I. v. Spain, no.
56673/00, § 49, ECHR 2003-V).
52. What is decisive, therefore, is whether the national authorities have
taken all necessary steps to facilitate the execution of a child-related court
decision as can reasonably be demanded in the specific circumstances of
each case (see, mutatis mutandis, Hokkanen v. Finland, cited above, § 58;
Ignaccolo-Zenide, cited above, § 96; Nuutinen v. Finland, cited above,
§128; Sylvester v. Austria, nos. 36812/97 and 40104/98, § 59,
24 April 2003). In this context, the adequacy of a measure is to be judged by
the swiftness of its implementation, as the passage of time can have
irremediable consequences for relations between the child and the parent
who do not cohabit (see Ignaccolo-Zenide, cited above, § 102).
53. The Court lastly recalls that, although coercive measures are not
desirable in this sensitive area, the use of sanctions must not be ruled out in
the event of unlawful behaviour by the parent with whom the children live
(see Ignaccolo-Zenide, cited above, § 106).
54. Turning to the matter at hand, in view of the above-cited
jurisprudence, the specific facts of the applicant's case, and the parties' own
submissions already considered under Article 6 (see paragraph 47 above),

the Court finds that the Serbian authorities have failed to do everything in
their power which could reasonably have been expected of them. In
particular, although the applicant had sporadic contact with her child until
September 2007, and seemingly none thereafter, her access rights as
specified in the final access order of 7 October 2002 and modified on
21 May 2003, were never properly enforced. The legitimate interest of the
applicant to develop and sustain a bond with her child and his own longterm interest to the same effect were thus not duly considered (see, mutatis
mutandis, Görgülü v. Germany, no. 74969/01, § 46, 26 February 2004.
Consequently, the Court concludes that the applicant has suffered a separate
breach of the right to respect for her family life as guaranteed by Article 8
(see, mutatis mutandis, McMichael v. the United Kingdom, judgment of
24 February 1995, Series A no. 307-B, § 91; see also Felbab v. Serbia, no.
14011/07, § 69, 14 April 2009).
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 13 OF THE CONVENTION
55. Under Article 13 of the Convention, the applicant complained that
she has had no effective domestic remedy to secure her access rights.
56. The Government contested that argument.
57. Having regard to its findings in respect of Articles 6 and 8 of the
Convention, the Court declares this complaint admissible but considers that
it is not necessary to examine separately whether, in this case, there has also
been a violation of Article 13 (see, mutatis mutandis, Ilić v. Serbia, no.
30132/04, §§ 96 and 106, 9 October 2007).
III. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 14 OF THE CONVENTION
58. Finally, under Article 14 of the Convention, the applicant
complained about being discriminated against by the Serbian authorities on
the bases of her Russian origin and her indigence.
59. The Government contested the applicant's submissions.
60. In view of the facts of the instant case, the Court finds that the
available evidence is insufficient for it to conclude that the applicant has
indeed been discriminated against on any of the grounds prohibited by
Article 14. It follows that this complaint is manifestly ill-founded and must
be rejected in accordance with Article 35 §§ 3 and 4 of the Convention.
IV. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
61. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols
thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only
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partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to
the injured party.”

A. Damage
62. The applicant claimed 20,000 euros (EUR) in respect of nonpecuniary damage.
63. The Government contested that claim.
64. The Court sees no reason to doubt that the applicant suffered distress
as a result of the non-enforcement of her access rights, which is why a
finding of a violation alone would not constitute sufficient just satisfaction
within the meaning of Article 41.
65. Having regard to the above and on the basis of equity, as required by
Article 41, the Court awards the applicant EUR 7,300 under this head.
66. Lastly, the Court considers that the Government should, with
particular diligence and by appropriate means, secure the effective and
speedy enforcement of the final access order of 7 October 2002, as modified
on 21 May 2003 (see, mutatis mutandis, Jevremović v. Serbia, no. 3150/05,
§ 135, 17 July 2007).
B. Costs and expenses
67. The applicant did not specify her claim in this respect. Accordingly,
the Court makes no award under this head.
C. Default interest
68. The Court considers it appropriate that the default interest should be
based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which
should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Declares the complaints considered under Articles 6 § 1, 8 and 13 of the
Convention admissible and the remainder of the application
inadmissible;
2. Holds that there has been a violation of Articles 6 § 1 and 8 of the of the
Convention;
3. Holds that there is no need to examine separately the complaint under
Article 13 of the Convention;
4. Holds

(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months
from the date on which the judgment becomes final in accordance with
Article 44 § 2 of the Convention, EUR 7,300 (seven thousand three
hundred euros), plus any tax that may be chargeable, in respect of the
non-pecuniary damage suffered, to be converted into Serbian Dinars at
the rate applicable at the date of settlement;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until
settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate
equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during
the default period plus three percentage points;
5. Dismisses the remainder of the applicant's claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 13 April 2010, pursuant to
Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Françoise Elens-Passos
Deputy Registrar

Françoise Tulkens
President
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ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕДМЕТ КРИВОШЕЈ против СРБИЈЕ
(Представка бр. 42559/08)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР
13. април 2010. године
Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима предвиђеним
чланом 44, став 2 Конвенције. Могуће су редакторске промене.

У предмету Кривошеј против Србије,
Европски суд за људска права (Друго одељење), на седници већа у саставу:
Françoise Tulkens, председник,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, судије,
и Françoise Elens-Passos, заменик секретара Одељења,
После разматрања на затвореној седници 23. марта 2010. године,
Изриче следећу пресуду, која је донета тог дана:

ПОСТУПАК
1. Предмет је формиран на основу представке (бр. 42559/08) против Србије, коју
је Суду према члану 34. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у
даљем тексту: “Конвенција”) поднела држављанка Србије руског порекла, гђа Ана
Кривошеј (у даљем тексту: „Подноситељка представке“), 4. августа 2008. године.
2. Подноситељку представке је заступала гђа А. Стојановић, адвокат из Ниша.
Владу Србије (у даљем тексту: „Влада“) заступао је њен заступник, г. С. Царић.
3. Председник Већа је представци дао приоритет у складу са правилом 41
Пословника Суда.
4. Подноситељка представке се жалила на неизвршење правоснажног решења о
одржавању контакта у хитној ствари у вези са дететом.
5. Суд је 20. марта 2009. године одлучио да Владу обавести о представци.
Примењујући члан 29. став 3. Конвенције, такође, је одлучио да допуштеност и
основаност представке разматра истовремено.

ЧИЊЕНИЦЕ
I. ОКОЛНОСТИ ПРЕДМЕТА
6. Подноситељка представке је рођена 1969. године и живи у Нишу, Србија.
7. Чињенице предмета, како су их странке доставиле, могу се сумирати како
следи.
А. Увод
8. Подноситељка представке се 23. маја 1993. године удала за Н. Ц., а 1.
фебруара 1994. године рођен је њихов син О. Ц.
9. Неко време после тога почели су брачни проблеми подноситељке представке и
Н. Ц.

10. У августу 1999. године подноситељка представке се иселила, али је О. Ц.
oчигледно остао код Н. Ц.
Б. Парнични поступак
11. Подноситељка представке је 2000. године поднела тужбу Општинском суду у
Нишу, тражећи развод брака, старатељство над О. Ц. и допринос за његово
издржавање.
12. Општински суд је 7. октобра 2002. године: (i) развео брак; (ii) старатељство
над О. Ц. доделио Н. Ц.; (iii) наложио подноситељки представке да за дете плаћа
месечно издржавање; и (iv) и донео одлуку да подноситељка представке може да
проведе са О. Ц. сваки први и трећи викенд сваког месеца, као и део његовог зимског,
односно летњег распуста. Ова пресуда је постала правоснажна 18. новембра 2002.
године.
В. Судски извршни поступак и поступак пред Центром за социјални рад
13. Пошто јој је одбијено право да виђа О. Ц., подноситељка представке је 5.
фебруара 2003. године поднела предлог за извршење Општинском суду.
14. Општински суд је 10. фебруара 2003. године донео решење о извршењу.
15. Општински суд је 30. јула 2003. године казнио Н. Ц. у износу од 5.000
српских динара (RSD) због непоступања по решењу.
16. Центар за социјални рад из Ниша је 21. маја 2003. године изменио права
подноситељке представке, одредивши јој виђање О. Ц. сваке суботе између 9.00 и 14.00
часова. Он је, међутим, истовремено одредио за Н. Ц. надзор над вршењем родитељског
права зато што је одбио да поштује права подноситељке представке да одржава контакт
са дететом.
17. Ово решење је потврђено 28. августа 2003. године по жалби.
18. Општински суд је 17. новембра 2003. године укинуо своја решења од 10.
фебруара 2003. године и 30. јула 2003. године.
19. Центар за социјални рад је 5. априла 2004. године обавестио Општински суд
о својој одлуци донетој 21. маја 2003. године и приметио да је, и поред великог
интересовања, подноситељка представке могла да само на кратко види дете у
просторијама Центра.
20. Општински суд је 16. априла 2004. године наложио извршење пресуде донете
7. октобра 2002. године, која је измењена решењем Центра за социјални рад од 21. маја
2003. године. Тиме је утврдио да ће, ако не буде поштовао права подноситељке
представке да одржава контакт са дететом Н. Ц. бити новчано кажњен у износу од 5.000
динара и да се, коначно може позвати и на само принудно извршење.
21. Општински суд је 28. октобра 2004. године потврдио решење од 16. априла
2004. године.
22. Након кратког појављивања Н. Ц. пред Општинским судом 23. септембра
2005. године и 5. октобра 2006. године, суд је неодређеног датума обавестио
подноситељку представке да списи њеног предмета не могу да се нађу.
23. Подноситељка представке је стога 13. марта 2008. године затражила
реконструкцију списа предмета, а Општински суд је 5. јуна 2008. године прихватио овај
захтев.
24. Општински суд је, међутим, 2. октобра 2008. године ставио ван санге своје
решење, приметивши да је спис предмета у међувремену пронађен. Суд је истовремено
наложио извршење раније одређене новчане казне и навео да ће се одредити нова
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новчана казна у износу од 10.000 динара ако Н. Ц. не поступи по решењу од 16. априла
2004. године у додатном року од три дана. Суд је на крају навео да ће се ако поновљене
новчане казне не обезбеде поштовање решења, права подноситељке представке да виђа
дете извршити принудно.
25. Центар за социјални рад је 2. децембра 2008. године обавестио Општински
суд да подноситељка представке није видела О. Ц. од септембра 2007. године, када су
се Н. Ц. и О. Ц. из Ниша одселили за Београд и да подноситељку представке нису
обавестили о новој адреси.
26. Полиција је 30. априла 2009. године обавестила Општински суд да је Н. Ц.
пријавио пребивалиште у Београду, а 5. јуна 2009. године она је суду доставила његову
нову адресу.
27. Спис предмета подноситељке представке је 4. јуна 2009. године прослеђен
Четвртом општинском суду у Београду.
28. Четврти општински суд је 30. јула 2009. године потврдио да се Н. Ц. није
доселио на предметну адресу.
29. Н. Ц. је 1. октобра 2009. године обавестио Четврти општински суд о својој
тренутној адреси у Београду.
30. Четврти општински суд је истог дана наложио да се решење од 2. октобра
2008. године уручи Н. Ц. и изврши.
31. Током поступка подноситељка представке се више пута жалила на
неспособност домаћих судова да на ефикасан начин остваре њено право на контакт са
дететом.
Г. Остале релевантне чињенице
32. Општински суд у Нишу је 25. јула 2007. године дао отказ свом судском
извршитељу задуженом за предмет подноситељке представке и 20. маја 2008. године
открио да се спис предмета подноситељке представке налази испод његовог радног
стола.

II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАЋЕ ПРАВО
А. Закон о извршном поступку
33. Члан 209. Закона о извршном поступку из 2000. године, објављен у
„Службеном листу Савезне Републике Југославије“ – Сл. лист СРЈ - бр. 28/00, 73/00 и
71/01), иако посебно наглашава најбоље интересе детета, наводи постојање почетног
рока од три дана да се решење о старатељству за дете и/или право на контакт са
дететом добровољно испоштује. После тога се, међутим, одређују новчане казне и
најзад, ако је неопходно, дете се одводи присилно, у сарадњи са Центром за социјални
рад.
34. Закон о извршном поступку из 2004. године, објављен у „Службеном
гласнику Републике Србије“ – Сл. гласник РС - број 125/04) ступио је на снагу у
фебруару 2005. године, заменивши Закон о извршном поступку из 2000. године. У
складу са чланом 304. овог Закона, међутим, сви извршни поступци започети пре 23.
фебруара 2005. године се окончавају сходно Закону о извршном поступку из 2000.
године.

Б. Остали релевантни закони
35. Остале релевантне одредбе су утврђене у предмету Винчић и други
подносиоци представки против Србије (бр. 44698/06, 44700/06, 44722/06, 44725/06,
49388/06, 50034/06, 694/07, 757/07, 758/07, 3326/07, 3330/07, 5062/07, 8130/07, 9143/07,
9262/07, 9986/07, 11197/07, 11711/07, 13995/07, 14022/07, 20378/07, 20379/07, 20380/07,
20515/07, 23971/07, 50608/07, 50617/07, 4022/08, 4021/08, 29758/07 и 45249/07, ст. 2435., 1. децембар 2009. године).

ПРАВО
I. НАВОДНА ПОВРЕДА ЧЛАНОВА 6 И 8. КОНВЕНЦИЈЕ
36. Подноситељка представке се жалила на неизвршење правоснажног решења о
виђању са дететом донетог 7. октобра 2002. године, које је измењено 21. маја 2003.
године.
37. Будући да је право Суда да правно квалификује чињенице сваког предмета,
Суд је сматрао да би се горе наведена притужба требало разматрити према чл. 6. став
1. и 8. Конвенције (види Akdeniz против Турске, број 25165/94, став 88., 31. мај 2005.
године, и Фелбаб против Србије, број 14011/07, 14. април 2009. године).
38. Рeлевантне одредбе наведеног Закoна гласе какао следи:
Члан 6. став 1.
“Приликом одређивања његових [или њених] грађанских права и обавеза ... свако има право на
правично ... суђење у разумном року пред ... непристрасним судом ...”
Члан 8.
“1. Свако има право на поштовање његовог [или њеног] приватног и породичног живота ,..
2. јавни орган се не меша у примену овог права сем ако је то у складу са законом и ако је
неопходно у демократском друштву ... ради заштите здравља или морала, или ради заштите права и
слобода других лица.”

А. Допуштеност
39. Влада је Суд позвала да одбаци представку у вези са неисцрпљењем домаћих
правних средстава. Она је посебно изнела да је подноситељка представке пропустила да
уложи жалбу Уставном суду према члану 170. новог Устава Србије.
40. Подноситељка представке је навела да се она повиновала захтеву за
исцрпљивањем унутрашњих правних средстава.
41. Суд је већ утврдио да предметну уставну жалбу треба у начелу сматрати
делотворном у смислу значења члана 35. став 1. Конвенције у вези са свим
представкама поднетим почев од 7. августа 2008. године (види Винчић и други против
Србије, цитиран у претходном тексту, став 51.). Пошто је представка у предметном
случају поднета пре тог датума, 4. августа 2008. године, и с обзиром да не налази
ниједан разлог да одступи од свог закључка у предмету Винчић, Суд сматра да се
примедба Владе мора одбити.
42. Суд даље примећује да притужба подноситељке представке, разматрана
према чл. 6 и 8. Конвенције, није очигледно неоснована у смислу значења члана 35.
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став 3. Конвенције. Он, такође, примећује да није ни недопуштена ни по једном другом
основу. Због тога се мора прогласити допуштеном.
Б. Основаност
1. У вези са притужбом подноситељке представке разматране према члану 6.
став 1. Конвенције
43. Влада је изнела да није било повреде члана 6. става 1. Конвенције. Спорно
кашњење се делимично приписује судском извршитељу који је на крају кажњен због
лошег рада, а Центар за социјални рад је учинио све да се предметна правоснажна
пресуда изврши. Најзад, Влада је нагласила да подноситељка представке није била
лишена у потпуности виђања са дететом и истакла да је нова адреса њеног бившег
супруга утврђена тек у октобру 2009. године.
44. Подноситељка представке је поново потврдила своју притужбу.
45. Суд подсећа да се према установљеној судској пракси у смислу члана 6. става
1. Конвенције, inter alia, штити спровођење правоснажних, обавезујућих судских
одлука, које, у државама које прихватају владавину права не могу да остану
неизвршене на штету једне стране. Сходно томе, извршење судске одлуке се не може
спречити, обеснажити или непрописно задржавати (види, међу многим другим
ауторитетима, Фелбаб против Србије, цитирана у горњем тексту, став 61.).
46. Даље, Суд примећује да је, без обзира да ли се извршење спроводи против
приватног или државног субјекта, на држави да предузме све неопходне кораке ради
извршења правоснажне судске одлуке као и да, тиме, обезбеди делотворно учешће
њеног целокупног апарата, а ако то не учини неће бити испуњени захтеви садржани у
члану 6. став 1. (види, mutatis mutandis, у контексту старатељства за дете, Pini и други
против Румуније, бр. 78028/01 и 78030/01, ст. 174-189., ЕЦХР 2004-V, и Фелбаб против
Србије, цитирана у претходном тексту, став 62.).
47. Ако се вратимо на предметни случај, Суд прво примећује да је налог о
одржавању контакта са дететом из правоснажне пресуде од 7. октобра 2002. године,
који је измењен 21. маја 2003. године, остао неизвршен до данас. Друго, пошто су
донели решења о извршењу, домаћи судови су имали обавезу да поступају по
службеној дужности. Треће, Србија је ратификовала Конвенцију 3. марта 2004. године,
што значи да је поступак о коме је реч био у надлежности Суда ratione temporis у
периоду од скоро пет година. Четврто, у овом периоду, домаћи судови су новчано
казнили Н. Ц. само једном, а да та новчана казна није никада наплаћена, изгубили су
спис предмета, и што је најгоре, нису предузели никакве значајне кораке у периоду
између 28. октобра 2004. године и 2. октобра 2008. године. Пето, судски извршилац о
коме је реч је радио у Општинском суду у Нишу, па се његов лош рад због тога
приписује Туженој држави без обзира што му је радни однос касније престао. Шесто,
органима Србије је било потребно више од две године да утврде нову адресу Н. Ц. у
Београду, а подноситељка представке очигледно није имала никакав контакт са дететом
од септембра 2007. године. Најзад, примећено је да је током поступка подноситељка
представке учинила све што је у њеној моћи да се налог из правоснажне пресуде о
контакту са дететом изврши, док домаћи органи нису употребили ниједну принудну
меру упркос јасном ставу друге стране да не жели да сарађује, укључујући и очигледан
покушај Н. Ц. да прикрије своје ново пребивалиште у периоду од септембра 2007.
године до октобра 2009. године. Без обзира на осетљивост спорног поступка, као и
чињеницу да је подноситељка представке могла повремено да виђа дете пре септембра

2007. године, Суд закључује да органи Србије нису поступали марљиво нити предузели
довољно корака да се налог из правоснажне пресуде од 7. октобра 2002. године, који је
измењен 21. маја 2003. године, спроведе. Према томе, дошло је до повреде члана 6. став
1. Конвенције.
2. У вези са притужбом подноситељке представке разматране према члану 8.
Конвенције
48. Влада се ослонила на аргументе изнете у ставу 43. у претходном тексту.
49. Подноситељка представке је поново потврдила своју притужбу.
50. Суд примећује да међусобни контакт родитеља и детета представља основни
елемент “породичног живота” у оквиру значења члана 8. Конвенције (види, међу
многим другим ауторитетима, Monory против Румуније и Мађарске, број 71099/01, став
70., 5. април 2005. године).
51. Члан 8. даље садржи право родитеља да се предузму мере ради њиховог
поновног спајања са децом и обавезу националних органа да олакшају та поновна
спајања (види, међу другим ауторитетима, Ignaccolo-Zenide против Румуније, број
31679/96, став 94., ЕЦХР 2000-I; Nuutinen против Финске, број 32842/96, став 127.,
ЕЦХР 2000-VIII; Iglesias Gil и A.U.I. против Шпаније, број 56673/00, став 49.,
ЕЦХР 2003-V).
52. Оно што је одлучујуће је, према томе, да ли су национални органи предузели
све неопходне мере да олакшају извршење судског налога у вези са дететом како се
може оправдано тражити у посебним околностима сваког предмета (види, mutatis
mutandis, Hokkanen против Финске, цитиран у претходном тексту, став 58.; IgnaccoloZenide, цитиран у претходном тексту, став 96.; Nuutinen против Финске, цитиран у
претходном тексту, став 128.; Sylvester против Аустрије, бр. 36812/97 и 40104/98, став
59., 24. април 2003. године). У овом контексту, да ли је нека мера одговарајућа, цени се
на основу брзине њеног спровођења, пошто протек времена може имати непоправљиве
последице за односе између детета и родитеља са којим дете не живи (види IgnaccoloZenide, цитиран у претходном тексту, став 102.).
53. Суд коначно подсећа да, иако мере принуде нису пожељне у овој осетљивој
области, употреба казни се не сме искључивати у случају незаконитог понашања
родитеља са којим деца живе (види Iganaccolo-Zenidе, цитиран у претходном тексту,
став 106.).
54. Ако се вратимо на питање о коме је реч, с обзиром на горе наведену судску
праксу, посебне чињенице предмета подноситељке представке, и поднеске самих
странака који су већ разматрани према члану 6. (види став 47. у претходном тексту),
Суд сматра да органи Србије нису учинили све што је у њиховој моћи, а што се од њих
могло разумно очекивати. Посебно, иако је подноситељка представке имала повремене
контакте са дететом до септембра 2007. године, а после тога изгледа да није ниједном
видела дете, њено право на контакт са дететом, како је предвиђено налогом из
правоснажне пресуде од 7. октобра 2002. године и измењено 21. маја 2003. године, није
никада на прописан начин извршено. Законити интерес подноситељке представке да
развија и одржава везу са својим дететом и његов дугорочни интерес у истом смислу
стога нису никада ваљано разматрани (види, mutatis mutandis, Görgülü против Немачке,
број 74969/01, став 46., 26. фебруар 2004. године). Сходно томе, Суд закључује да је
подноситељка претрпела посебно кршење права на поштовање породичног живота
зајамчено чланом 8. (види, mutatis mutandis, McMichael против Уједињеног
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Краљевства, пресуда од 24. фебруара 1995. године, серија A број 307-Б, став 91.; види,
такође, Фелбаб против Србије, број 14011/07, став 69., 14. април 2009. године).
II. НАВОДНА ПОВРЕДА ЧЛАНА 13. КОНВЕНЦИЈЕ
55. Подноситељка представке се жалила према члану 13. Конвенције да није
имала на располагању домаће делотворно правно средство како би обезбедила своја
права на контакт са дететом.
56. Влада је оспорила ову тврдњу.
57. С обзиром на његов став у вези са члановима 6 и 8. Конвенције, Суд ову
притужбу проглашава допуштеном, али сматра да није неопходно да се посебно
разматра да ли је, у овом случају, дошло до повреде члана 13. (види, mutatis mutandis,
Илић против Србије, број 30132/04, ст. 96 и 106., 9. октобар 2007. године).
III. НАВОДНА ПОВРЕДА ЧЛАНА 14. КОНВЕНЦИЈЕ
58. Најзад, према члану 14. Конвенције, подноситељка представке се жалила што
су је органи Србије дискриминисали на основу њеног руског порекла и немаштине.
59. Влада је оспорила поднеске подноситељке представке.
60. У вези са чињеницама предметног случаја, Суд сматра да доступни докази
нису довољни како би закључио да је подноситељка представке заиста била
дискриминисана према било ком основу забрањеном чланом 14. Произлази да је ова
притужба очигледно неоснована и да се мора одбацити у складу са чланом 35. ст. 3 и 4.
Конвенције.
IV. ПРИМЕНА ЧЛАНА 41. КОНВЕНЦИЈЕ
61. Члан 41 Конвенције предвиђа:
“Када Суд утврди прекршај Конвенције или протокола уз њу, а унутрашње право Високе стране
уговорнице у питању омогућава само делимичну одштету, Суд ће, ако је то потребно, пружити
правично задовољење оштећеној странци.”

А. Штета
62. Подноситељка представке је тражила 20.000 евра (EUR) на име
нематеријалне штете.
63. Влада је оспорила овај захтев.
64. Суд не види ниједан разлог за сумњу да је подноситељка представке
претрпела патњу због неизвршења њених права на виђање са дететом, па зато само
утврђивање повреде не би представљало довољно правично задовољење у смислу члана
41.
65. С обзиром на горе наведено и на основу правичности, како се то тражи
чланом 41., Суд додељује подноситељки представке 7.300 евра у овом делу.
66. Најзад, Суд сматра да Влада треба са посебном марљивошћу и помоћу
одговарајућих средстава да обезбеди делотворно и брзо извршење правоснажног налога
о контакту са дететом од 7. октобра 2002. године, који је измењен 21. маја 2003. године
(види, mutatis mutandis, Јевремовић против Србије, број 3150/05, став 135., 17. јул 2007.
године).

Б. Трошкови
67. Подноситељка представке није прецизирала свој захтев у вези са овим.
Према томе, Суд јој по овом основу не додељује никакав износ.
В. Затезна камата
68. Суд сматра да је примерено да затезна камата буде заснована на најнижој
каматној стопи Европске централе банке уз додатак од три процентна поена.

ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, СУД ЈЕДНОГЛАСНО
1. Проглашава притужбе разматране према чл. 6. ст. 1., 8 и 13. Конвенције
допуштеним, а остали део представке недопуштеним;
2. Утврђује да је дошло до повреде члана 6. ст. 1 и 8. Конвенције;
3. Утврђује да нема потребе да се притужба разматра посебно према члану 13.
Конвенције;
4. Утврђује
(a) да Тужена држава треба да исплати подноситељки представке, у року
од три месеца од датума када ова пресуда постане правоснажна, у складу
са чланом 44. став 2. Конвенције, 7.300 евра (седам хиљада три стотине
евра), плус порез који се може платити, на име претрпљене нематеријалне
штете, који ће бити претворен у српске динаре по курсу који ће важити на
дан исплате;
(б) да по истеку горе наведена три месеца до исплате, треба платити
обичну камату на горе наведене износе по стопи која је једнака најнижој
каматној стопи Европске централе банке уз додатак од три процентна
поена;
5. Одбија преостали део захтева подноситељке представке за правично задовољење.
Састављено на енглеском и достављено у писаној форми 13. априла 2010. године,
према Правилу 77 ст. 2 и 3 Пословника Суда.

Françoise Elens-Passos
Заменик секретара

Françoise Tulkens
Председник“
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