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 12312/05
– Кин Стиб и Мајкић против Србије, која гласи:
„ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА
ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕДМЕТ ПРЕДУЗЕЋЕ КИН-СТИБ И МАЈКИЋ против СРБИЈЕ
(Представка број 12312/05)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР
20. април 2010. године

Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима предвиђеним
чланом 44, став 2 Конвенције. Могуће су редакторске промене.

У предмету предузеће Кин-Стиб и Мајкић против Србије,
Европски суд за људска права (Друго одељење) заседајући у већу у
чијем су саставу били:
Françoise Tulkens, председник,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, судије,
и Sally Dollé, секретар Одељења,
после већања на затвореној седници одржаној 30. марта 2010. године,
изриче следећу пресуду, која је усвојена на тај дан:

ПОСТУПАК
1. Предмет је формиран на основу представке (број 12312/05)
против Државне Заједнице Србија и Црна Гора, ко ју је Суду према
члану 34. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у
даљем т6ексту: „Конвенција“), поднело предузеће са ограниченом
одговорношћу, Кин-Стиб, из Демократске Републике Конго (у даљем
тексту: „први подносилац представке“) и, у то време, држављанин
Државне Заједнице Србија и Црна Гора, г. Милорад Мајкић (у даљем
тексту: „други подносилац представке“), дана 6. априла 2005. године.
2. Оба подносиоца представке заступао је г. Ц. Леон, адвокат из
Беча, Аустрија. Владу Државне Заједнице Србија и Црна Гора (у
даљем тексту: „Влада“), а потом Владу Републике Србије („Влада“)
заступао је њен заступник, г. С. Царић.
3. Подносиоци представке су тврдили да су претрпели повреде
члана 6. став 1. и члана 13. Конвенције, као и повреду члана 1.
Протокола број 1, због делимичног неизвршења арбитражне одлуке
донете у њихову корист.
4. Суд је 4. маја 2006. године одлучио да Владу обавести о
представци. Примењујући члан 29. став 3. Конвенције, одлучио је да
одлуку о допуштености и основаности представке донесе истовремено.
5. Почев од 3. јуна 2006. године, после декларације Црне Горе о
независности, Србије је искључива странка у поступцима пред Судом.

ЧИЊЕНИЦЕ
I. ОКОЛНОСТИ ПРЕДМЕТА
6. Чињенице предмета, како су их стране изнеле, могу се сумирати
на следећи начин.
A. Релевантна позадина предмета подносилаца представке
7. Први подносилац представке је 12. октобра 1989. године
закључио Уговор о заједничком улагању са предузећем Hotel
Intercontinental Belgrade, ради оснивања и заједничког вођења казина у
његовим просторијама.
8. У то време наведени хотел је био власништво предузећа
Generalexport (у даљем тексту: “Genex”), једног од највећих
“друштвених предузећа” (види став 70. у даљем тексту) са годишљим
прометом од преко седам милијарди U.Ѕ. долара (“УСД”).
9. Чланом 12. Уговора о заједничком улагању предвиђено је да
први подносилац представке има право на наплату 80% сваке зараде
која се оствари као део заједничког вођења предметног казина, док је
предузеће Genex имало право на наплату преосталих 20% исте. У
члану 19. Уговора, међутим, наведено је да би предузеће Genex, у
сваком случају, имало право на загарантовану минималну исплату
зараде од стране првог подносиоца представке од најмање УСД
500.000 годишње.
10. Казино је отворен у октобру 1990. године. До 1993. године,
међутим, он је затворен због разних финансијских тешкоћа, а уследио
је и један број спорова између странака.
Б. Арбитражни поступак
11. Први подносилац представке је 1995. године покренуо поступак
против предузећа Genex пред Спољно-трговинском арбитражом при
Привредној комори Југославије (у даљем тексту: “Арбитражни суд“),
тражећи да му се казино врати у посед као и накнаду због кршења
уговора.
12. Арбитражни суд је 10. априла 1996. године, пошто је решио
питања у вези са статусом првог подносиоца представке, делимично
пресудио у његову корист. Предузећу Genex је посебно наложено да:
(a) исплати накнаду у износу од УСД 1.999.992, плус камату од 6 %,

због тога што први подносилац представке није могао да води
предметни казино од 1. априла 1995. године до 31. марта 1996. године,
(б) омогући првом подносиоцу представке да исти врати у посед и (в)
ефективно руководи његовим радом у периоду од пет година после
поновног отварања. Износ од 1.999.992 УСД, тј. 166.666 УСД месечно,
добијен је множењем минималне годишње зараде предузећа Genex у
на основу договорене пропорције (види став 9. у претходном тексту).
В. Извршни поступак
13. Трговински суд у Београду је 7. јуна 1996. године наложио
извршење арбитражне одлуке од 10. априла 1996. године, у целости.
14. После неколико прекида и одлагања, Народна банка Југославије
је 15. октобра 1997. године обавестила Привредни суд да је
1.672.437,06 УСД пренето на рачун првог подносиоца представке.
15. Привредни суд је 4. маја 1998. године донео решење о исплати
преосталих 618.542,23 УСД, заједно са припадајућом каматом.
16. Изгледа да су дужници, предузећа Generalexport и International
CG, као два правна следбеника првобитног предузећа Genex, у
потпуности поступили по овом решењу до 6. маја 1998. године.
17. Први подносилац представке је 22. марта 2004. године тражио да
му се казино врати у посед и да му се дозволи да ефективно руководи
његовим радом у периоду од пет година после поновног отварања.
18. После три усмена рочишта, Трговински суд је 28. маја 2004.
године усвојио овај захтев и дужницима наложио да га испуне.
19. Уставни суд Републике Србије је 30. новембра 2004. године
одбио предлог подносилаца представке да се нало жи по тпуно и
делотворно извршење арбитражне одлуке, наводећи да у његовој
надлежности није, ratione materiae, да разматра притужбе у којима се
наводе појединачне повреде људских права.
20. Трговински суд је 3. децембра 2004. године дужнике новчано
казнио због тога што нису извршили решење о враћању казина у посед
и обавезао их да се враћање у посед обави у додатном року од тридесет
дана. Првобитна новчана казна износила је 45.000 динара (“РСД”) по
дужнику (приближно 770 УСД), али је овај износ 7. децембра 2004.
године смањен на 20.000 РСД по сваком дужнику (приближно 340
УСД).
21. Подносиоци представке су 2005. године поднели притужбу
Суду Србије и Црне Горе.
22. У периоду од 25. маја 2005. године до 24. октобра 2006. године
Трговински суд је дужнике новчано казнио у осам наврата зато што
нису извршили решење о враћању казина у посед. Новчане казне су
укупно износиле 320.000 РСД (приближно 4.770 УСД).

23. Трговински суд је 24. октобра 2006. године обуставио извршење
у погледу изрицања новчаних казни, приметивши да је остварен
максимални предвиђени износ у складу са Законом о извршном
поступку.
24. Ова одлука је потврђена 4. децембра 2006. године.
25. Трговински суд је 30. јула 2007. године одбацио накнадни
захтев првог подносиоца представке да дужницима одреди додатне
новчане казне.
26. Ова одлука је потврђена 29. новембра 2007. године.
27. Трговински суд је 10. марта 2008. године уочио да је Агенција
за приватизацију 9. августа 2007. године донела решење о
реструктурирању дужника и обуставила извршни поступак до
завршетка овог процеса.
Г. Поступак за поништење арбитражне одлуке
28. Предузеће Genex је 1996. године покренуло парнични поступак
пред Привредним судом у Београду, тражећи поништење арбитражне
одлуке. Оно је још једном покренуло питања у вези са статусом првог
подносиоца представке.
29. Привредни суд је 23. јуна 1997. године одбио овај захтев, што је
учинио и Виши привредни суд 25. маја 1997. године, а на крају, и
Врховни суд Србије 24. децембра 1997. године, у трећој и коначној
инстанци.
Ђ. Покушаји да се поново отвори поступак за поништење
арбитражне одлуке
30. Предузећа Generalexport и International CG су 5. фебруара 2002.
године поднели предлог да се поступак за поништење арбитражне
одлуке поново отвори.
31. После два враћања на нижу инстанцу, Трговински суд је 4.
октобра 2006. године одбацио овај предлог. При томе је он, inter alia,
приметио да су питања која су тужиоци покренули већ разматрана, на
овај или онај начин, у оквиру спорног поступка за поништење
арбитражне одлуке.
32. Виши трговински суд је 21. новембра 2007. године потврдио ову
одлуку по жалби.
Е. Први круг поступака за накнаду штете
33. После претходних враћања предмета на нижу инстанцу,
Трговински суд је 27. јуна 2001. године делимично пресудио у корист
првог подносиоца представке. Предузећима Generalexport и

International CG је наложено да исплате укупно 4.333.333,16 УСД, са
каматом пооснову немогућности првог подносиоца представке да води
казино у периоду од 1. априла 1996. године до 31. маја 1998. године.
34. Виши трговински суд је 6. септембра 2001. године потврдио ову
пресуду, а она је тиме постала извршна.
35. Врховни суд је 30. јануара 2002. године смањио додељени износ
на 1.083.332 УСД, са каматом. Он је проценио изгубљену зараду само
на основу минималне годишње зараде туженог, како је предвиђено
Уговором о заједничком улагању (види став 9. у претходном тексту).
36. У међувремену је 24. септембра 2001. године први подносилац
представке затражио извршење пресуде донете 27. јуна 2001. године,
преносом средстава на банкарски рачун.
37. Трговински суд је истог дана донео решење о извршењу.
38. Трговински суд је 14. фебруара 2002. године закључио
поступак извршења. Пр и то ме је пр иметио да је, без обзира на
чињеницу да је Врховни суд касније смањио досуђену накнаду на
1.083.332 УСД, са каматом, пренос од приближно 700.000 УСД више
од овог износа, већ извршен на банкарски рачун првог подносиоца
представке.
Ж. Други круг поступка за накнаду штете
39. После претходних враћања предмета на нижу инстанцу,
Трговински суд је 3. марта 2005. године, а што је исправљено 8.
септембра 2005. године, делимично пресудио у корист првог
подносиоца представке. Он је тиме наложио предузећима Generalexport
и International CG да на рачун немогућности првог подносиоца
представке да води казино од 1. јуна 1998. године до 1. априла 2001.
године исплате укупно 1.426.666,60 УСД, са каматом. Овога пута је
Трговински суд, такође, проценио изгубљену зараду само на основу
минималне годишње зараде предузећа Genex, како је предвиђено
Уговором о заједничком улагању.
40. Виши трговински суд је 21. фебруара 2006. године потврдио ову
пресуду, чиме је она постала извршна.
41. Врховни суд је 27. јуна 2007. године одбацио ревизије које су
стране изјавиле.
42. Први подносилац представке је, у међувремену, 24. марта 2006.
године, тражио извршење пресуде усвојене 3. марта 2005. године
преносом средстава на банкарски рачун.
43. Трговински суд је 27. марта 2006. године донео решење о
извршењу.
44. Изгледа да извршни поступак још није окончан.

З. Кривични поступак
45. Друго јавно тужилаштво у Београду је у јануару 2002. године
поднело кривичну пријаву против другог подносиоца представке због
проневере. Нарочито се тврдило да је он давао лажне изјаве у вези са
статусом првог подносиоца представке према законима Конга, и да је
кривотворио неколико пуномоћја како би учествовао у горе наведеном
поступку.
46. Други подносилац представке је 17. јануара 2002. године
притворен до суђења, али је до 22. фебруара 2002. године пуштен из
притвора.
47. Други општински суд у Београду је 9. јула 2004. године
обуставио кривични поступак против другог подносиоца представке.
Он је навео да је први подносилац заиста регистровано правно лице
према законима Конга, да су спорна пуномоћја аутентична, и да не
постоји никакав доказ који указује на то да је други подносилац
починио неко кривично дело.
48. Окружни суд у Београду је 7. новембра 2003. године
обуставио други кривични поступак, у вези са “питањима проневере и
фалсификата”, по сличном основу.
И. Остале релевантне чињенице
49. Назив Hotel Intercontinental је неодређеног датума промењен у
назив Hotel Continental.
50. Други подносилац представке је 8. новембра 1994. године купио
од Г.Ј., у то време искључивог власника првог подносиоца
представке, “део првог подносиоца представке” који се састојао од
свих његових права и материјалних интереса из Уговора о заједничком
улагању oд 12. октобра 1989. године. Тако је други подносилац
представке постао “власник овог дела предузећа”, као и “директор и
председник” првог подносиоца представке у свим питањима у вези са
предузећем Generalexport.
51. Виши суд у Киншаси је 6. априла 2002. године потврдио да,
почев од 19. маја 1996. године, други подносилац представке има 25%
акција првог подносиоца представке и да је његов заменик генералног
директора.
52. Статут првог подносиоца представке, који је оверен у децембру
2002. године, поново је потврдио горе наведено и приметио да је други
подносилац представке заиста искључиви представник првог
подносиоца представке у вези са свим питањима предметног
заједничког улагања.
53. Министарство финансија је 21. децембра 2005. године дало
изјаву за јавност да је предузећу под називом Grand Casino дата

ексклузивна дозвола за приређивање игара на срећу. Дозвола је издата
за период од десет година за казино који ће се налазити у Београду.
54. Први подносилац представке је 27. августа 2007. године
обавестио Агенцију за приватизацију о нерешеном потраживању од
предузећа Generalexport и International CG.
55. Први подносилац представке је 24. марта 2008. године Агенцији
за приватизацију послао још једно писмо упозорења.
56. Предузеће International CG је, међутим, 29. априла 2008. године,
после јавне продаје коју је организовала Агенција за приватизацију,
продало неке некретнине предузећу NBGP Properties. Једна од
продатих зграда је био Hotel Continental. Чланом 8.1.2 Уговора о
продаји предвиђено је, inter alia, да купац нема, у периоду од седам
година, право да на хотел стави хипотеку или га оптерети на други
начин, осим ако од Агенције за приватизацију претходно не прибави
писану сагласност у том смислу.
27. И поред реструктурирања и продаје неке имовине, предузећа
Generalexport и International CG су и даље друштвена предузећа.
II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАЋЕ ПРАВО
A. Закон о извршном поступку из 2000. године (објављен у
„Службеном листу Савезне Републике Југославије“ – Сл.
лист СРЈ - бр. 28/00, 73/00 и 71/01)
3. Члан 4. став 1. предвиђа да се извршни поступак спроводи по
хитном поступку.
4. Чланови 16 и 17. став 1. изричито признају арбитражне одлуке
као важеће законске основе за формално покретање извршног
поступка.
60. Члан 23. наводи да се извршни поступак, такође, спроводи на
предлог тужиоца који није изричито наведен као поверилац у
правоснажној судској одлуци, под условом да овај први може да
докаже, на основу “званичног или другог законски овереног
документа”, да је предметно право њему касније пренето од
првобитног повериоца.. Ова одредба се, mutatis mutandis, такође
примењује на дужника који није изричито именован као такав у
предметној правоснажној судској одлуци.
61. Чл. 202-207. регулишу извршење у ситуацијама када је потребна
сагласност дужника, нарочито када је дужнику наложено да обави
одређену радњу, о дустане о д ње или се с њом сагласи. Систем
предвиђа сукцесивно изрицање новчаних казни до одређеног
максималног износа који, ако је дужник физичко лице, па новчане

казне не могу да се изврше, на крају може да се претвори у одређени
број дана у затвору.
Б. Закон о извршном поступку из 2004. године (објављен у
„Службеном гласнику Републике Србије“ – Сл. гласник РС бр. 125/04)
62. Суштина члана 37. овог закона одговара, у релевантном делу,
члану 23. Закона о извршном поступку из 2000. године на који се
позива у претходном тексту.
63. Закон о извршном поступку из 2004. године ступио је на снагу
23. фебруара 2005. године, чиме је стављен ван снаге Закон о
извршном поступку из 2000. године. Међутим, у складу са чланом 304.
сви извршни поступци покренути пре 23. фебруара морају се завршити
према закону из 2000. године.
В. Закон о парничном поступку (објављен у „Службеном листу
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије – Сл.
лист СФРЈ“ - бр. 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 72/82, 69/82,
58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91 и Сл. листу СРЈ, бр.
27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 и 3/02)
64. У складу са чланом 483. став 1., арбитражна одлука има снагу
правоснажне пресуде за стране у поступку, сем ако сам арбитражни
споразум не предвиђа жалбу вишој инстанци.
65. Чланови 484, 485 и 486. утврђују крајње рокове и посебне
основе за укидање арбитражне одлуке, што се може једино тражити
покретањем посебне грађанске парнице пред “редовним” судом.
Г. Закон о арбитражи (објављен у „Службеном гласнику РС“,
бр. 46/06)
66. Члан 64. став 1. предвиђа да домаћа арбитражна одлука има
снагу правоснажне домаће пресуде и да је извршна.
67. Овај закон је ступио на снагу у јуну 2006. године, чиме су
стављене ван снаге одредбе Закона о парничном поступку цитиране у
претходном тексту.
Д. Закон о приватизацији (објављен у „Службеном гласнику
РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05 и 123/07)
68. Чл. 19-20д утврђују детаље реструктурирања предузећа која
треба да се приватизују. Ово реструктирарање, међутим, није обавезно

и предузеће може да се прода без реструктурирања, ако тако одлучи
Агенција за приватизацију.
69. Члан 20ž предвиђа, inter alia, да сви извршни поступци
покренути против предузећа у процесу реструктурирања морају бити
прекинути до завршетка процеса реструктурирања.
Ђ. Правни положај друштвених предузећа
70. Релевантне одредбе овог закона наведене су у предмету Р.
Качапор и друге подноситељке представке против Србије, пресуда
(број. 2269/06, 3041/06, 3042/06, 3043/06, 3045/06 и 3046/06, ст. 68-76,
15. јануар 2008. године).

ПРАВО
I. НАВОДНА ПОВРЕДА ЧЛАНА 1. ПРОТОКОЛА БРОЈ 1
71. Подносиоци представке су се жалили према члану 1. Протокола
број 1 због делимичног неизвршења арбитражне одлуке донете 10.
априла 1996. године.
Члан 1. Протокола број 1. гласи како следи:
„Свако физичко и правно лице има право на неометано уживање своје имовине.

Нико не може бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под условима
предвиђеним законом и општим начелима међународног права.
Претходне одредбе, међутим, ни на који начин не утичу на право државе да
примењује законе које сматра потребним да би регулисала коришћење имовине у
складу с општим интересима или да би обезбедила наплату пореза или других
дажбина или казни.“

A. Допуштеност
1. У вези са другим подносиоцем представке
72. Влада је изнела да притужбе другог подносиоца представке нису
компатибилне ratione personae ни са одредбама Конвенције ни са
одредбама Протокола број 1 уз њу. Нарочито, на другог подносиоца
представке лично нису пренета никаква права арбитражном одлуком,
он формално није био страна ни у једном поступку и најзад, он је имао
мање од 50% акција првог подносиоца представке.
73. Други подносилац представке је навео да је он жртва у оквиру
значења члана 34. Конвенције.

74. Суд пр и
мећује да је без о збир а на чињеницу да други
подносилац представке поседује само 25% првог подносиоца
представке (види став 51. у претходном тексту) и да је арбитражна
одлука заиста донета само у корист првог подносиоца представке,
други подносилац представке 8. новембра 1994. године купио је од
G.J., у то време искључивог власника првог подносиоца
представке, удео у првом подносиоцу представке који се састоји од
свих његових права и материјалних интереса из уговора о заједничком
улагању од 12. октобра 1989. године (види став 50. у претходном
тексту). Произлази да су, када је реч о питањима у вези са овим
уговором, укључујући и делимично неизвршење арбитражне одлуке
донете с тим у вези, подносиоци представке тако тесно међусобно
повезани да би њихово разликовање било вештачко (види, mutatis
mutandis, Pine Valley Developments Ltd и други подносиоци представке
против Ирске, 29. новембар 1991. године., став 42., серија A број. 222;
Eugenia Michaelidou Developments Ltd и Michael Tymvios против
Турске, број 16163/90, став 21., 31. јул 2003. године.). Суд према
томе, подсећајући на општа начела изнета у пресуди у предмету
Agrotexim (види Agrotexim и други подносиоци представке против
Грчке, 24. октобар 1995. године., став 66, серија A број 330-A), сматра
да су, у специфичним околностима овог предмета, а посебно с обзиром
на мешање његових уговорних и пословних аспеката, притужбе другог
подносиоца представке компатибилне ratione personae са одредбама
Протокола број 1. Због тога се примедба Владе мора одбацити.
2. У вези са првим подносиоцем представке
(a) Компатибилност ratione personae

75. Влада је приметила да је први подносилац добио „потпуну
накнаду“ због делимичног неизвршења арбитражне одлуке. Према
томе, он више није “жртва”, у смислу члана 34. Конвенције.
76. Први подносилац представке је навео да никада није добио
никакву накнаду нити признање Државе у вези са претрпљеним
повредама, док је накнада додељена против дужника била
неодговарајућа.
77. Суд подсећа да одлука или мера повољна за подносиоца
представке није у начелу довољна да тог појединца лиши статуса
жртве сем ако домаћи органи не признају повреду, било изричито или
прећутно, и онда доделе накнаду за кршење Конвенције или Протокола
(види, на пример, Dalban против Румунује [ВВ], број 28114/95, став
44., ЕЦХР 1999-VI).
78. У вези са предметним случајем а независно од предметне
накнаде, примећује се да Влада није никада признала повреду на коју

се жали подносилац представке. Суд због тога сматра да је он задржао
статус жртве и одбија примедбу Владе с тим у вези.
(б) Исцрпљеност домаћих правних средстава

79. Влада је даље тврдила да први подносилац представке није
исцрпео делотворна правна средства у оквиру значења члана 35. став
1. Конвенције. Међутим, у многим претходним предметима Суд је
одбацивао сличне тврдње (види, на пример, В. А. М. против Србије,
број 39177/05, ст. 86, 87 и 119., 13. март 2007. године., као и Цветковић
против Србије, број 17271/04, став 42, 10. јун 2008. године.) и у
предметном случају не налази посебне околности које би захтевале да
одступи од ове праксе.
3. Закључак
80. Суд примећује да притужбе подносилаца представке нису
очигледно неосноване у смислу значења члана 35. став 3 Конвенције.
Он даље примећује да нису недопуштене ни по једном основу. Због
тога се морају прогласити допуштеним.
Б. Основаност
81. Влада је навела да није дошло до повреде члана 1. Протокола
број 1 пошто су српске власти учиниле све што је у њиховој моћи да у
потпуности изврше арбитражну одлуку.
82. Подносиоци представке су поновили своју притужбу и
нагласили да овај предмет треба посматрати у контексту политичког
притиска на домаће правосуђе, као и општег одсуства владавине права
у Србији.
83. Суд примећује да “захтев за накнаду штете” може представљати
“посед”, у оквиру значења члана 1. Протокола број 1., ако се довољно
утврди да је извршан (види Burdov против Русије, број 59498/00, став
40, ЕЦХР 2002-III). Он даље подсећа да је обавеза државе да употреби
сва расположива правна средства како би се обавезујућа арбитражна
одлука извршила, под условом да садржи довољно прецизиран захтев
који представља посед (види, mutatis mutandis, Stran Greek Refineries и
Stratis Andreadis против Грчке, 9. децембар 1994. године, ст. 61 и 62.,
серија A број 301-B). Најзад, држава мора да се потруди да се
извршење једне такве одлуке спроведе без неоправданог кашњења и да
целокупан систем буде делотворан и по закону и у пракси (види
Марчић и други подносиоци представке против Србије, број 17556/05,
став 56., 30. октобар 2007. године.).
84. Ако се вратимо на предметни случај, прво се примећује да
захтев за накнаду штете утврђен арбитражном одлуком неоспорно

представља посед у оквиру значења члана 1. Протокола број 1. Друго,
Трговински суд је 7. јуна 1996. године донео решење о извршењу те
одлуке у потпуности. Треће, до 6. маја 1998. године дужници су
исплатили утврђену накнаду. Четврто, у по укшају да обезбеди
извршење преосталог дела одлуке, Трговински суд је до 24. октобра
2006. године одредио максимални износ новчаних казни могућ према
закону. Пето, изгледа да после тога није било покушаја да се одлука у
потпуности изврши, а очигледан разлог за то је да, пошто су сами
дужници друштвена правна лица, једноставно није било других
расположивих правних средстава којима би се обезбедило да они
поступе по њој (види став 61. у претходном тексту). Шесто, извршни
поступак је прекинут 10. марта 2008. године до завршетка
реструктурирања дужника. Најзад, Србије је 3. марта 2004. године
ратификовала Протокол број 1, што значи да је спорни извршни
поступак у надлежности Суда ratione temporis више од пет година и
десет месеци.
85. С обзиром на горе наведено, јасно је да српске власти нису
предузеле неопходне мере да у потпуности изврше предметну
арбитражну одлуку и за тај пропуст нису дале уверљиве разлоге.
Сходно томе, дошло је до повреде члана 1. Протокола број 1.
II. НАВОДНА ПОВРЕДА ЧЛАНА 6. СТАВ 1. КОНВЕНЦИЈЕ У ВЕЗИ
СА ДЕЛИМИЧНИМ НЕИЗВРШЕЊЕМ
86. С обзиром на горе наведени став у вези са чланом 1. Протокола
број 1, Суд не налази да је неопходно да се исто питање разматра
посебно према члану 6. став 1. Конвенције (види, на пример, Илић
против Србије, број 30132/04, став 95., 9. октобар 2007. године.;
Бијелић против Црне Горе и Србије, број 11890/05, став 88., 28. април
2009. године.).
III. ОСТАЛЕ НАВОДНЕ ПОВРЕДЕ
87. Подносиоци представке су се, такође, жалили према члану 6.
став 1. Конвенције, због пропуста домаћих судова надлежних у
парници за поништај, као и због пропуста да се та парница понови
према предлогу подносилаца представке, да би се поштовало res
iudicata дејство предметне арбитражне одлуке.
88. Суд примећује да се поступак за поништај завршио 24.
децембра 1997. године, када је Врховни суд одбацио захтев тужилаца у
трећој инстанци. Пошто је Србија 3. марта 2004. године ратификовала
Конвенцију, све притужбе с тим у вези су некомпатибилне ratione
temporis са Конвенцијом, у смислу значења члана 35. став 3., па се
морају одбацити у складу са чланом 35. став 4.

89. У вези са захтевом за понављање парнице за поништај, Суд
подсећа да се члан 6. не примењује на поступке који се односе на
покушаје за понављање поступка који је већ решен правоснажном
судском одлуком (види, mutatis mutandis, Surmont и De Meurechy и
други подносиоци представке против Белгије, бр. 13601/88 и 13602/88,
одлука Комисије од 6. јула 1989. године., Одлуке и извештаји (DR) 62,
стр. 284-291). Прозилази да је овај део представке некомпатибилан
ratione materiae са одредбама Конвенције, у оквиру значења члана 35.
став 3., и да се исто тако мора одбацити у складу са чланом 35. став 4.
90. Најзад, према члану 13. Конвенције, подносиоци представке су
у суштини парафразирали своје притужбе због пропуста државе да у
потпуности изврши предметну арбитражну одлуку. Пошто је Суд ту
притужбу већ разматрао према члану 1. Протокола број 1. и с обзиром
на његов став у вези са овом другом одредбом, он сматра да није
неопходно да се исто питање посебно разматра према члану 13.
Конвенције (види, mutatis mutandis, Илић против Србије, цитирана у
претходном тексту, став 106; Kirilova и други подносиоци
представке против Бугарске, бр. 42908/98, 44038/98, 44816/98 и
7319/02, ст. 125-127, 9. јун 2005. године.).
IV. ПРИМЕНА ЧЛАНА 41. КОНВЕНЦИЈЕ
91. 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.”

A. Штета
92. Први подносилац представке је тражио да се одмах и у
потпуности изврши арбитражна одлука од 10. априла 1996. године..
Алтерантивно, у вези са изгубљеном зарадом, он је тражио 166.666.64
УСД месечно почев од 1. априла 1996. године до данас. Први
подносилац представке је, такође, тврдио да му је касније додељена
накнада против предузећа Generalexport и International CG с тим у вези
неодговарајућа пошто домаћи судови не примењују начин
израчунавања претрпљеног штете који примењује Арбитражни суд
(види став 12. у претходном тексту). Најзад, први подносилац
представке је тражио додатних 566.724.80 УСД за умањење вредности
опреме уложене у казино, као и 100.000 УСД на име нематеријалне
штете.
93. Други подносилац представке је тражио накнаду материјалне
штете у износу од 120.000 УСД, на име камате коју је наводно платио

за позјмицу ради обезбеђења издржавања породице и одржања
ликвидности првог подносиоца представке. Други подносилац
представке је даље тражио 200.000 УСД на име душевне патње.
94. Влада је потврдила да је првом подносиоцу представке
додељена накнада на име деломичног неизвршења арбитражне одлуке,
тј. за пет година губитка зараде, због чега његов захтев с тим у вези
треба одбацити. У вези са преосталим захтевима подносилаца
представке, Влада их је описала као непоткрепљене доказима или
прекомерне.
95. Суд прихвата да су подносиоци представке претрпели
нематеријалну штету која се не може довољно надокнадити само
утврђивањем повреде. Процењујући на основу правичности и с
обзиром на околности предмета, као и на претходни став да су они
међусобно веома повезани, било би вештачки разликовати их (види
став 74 у претходном тексту), па им Суд додељује заједно 8.000 евра
према овом основу.
96. У вези са изгубљеном зарадом коју тражи први подносилац
представке, примећено је да: (a) неизвршени део арбитражне одлуке
предвиђа да се првом подносиоцу представке дозволи да предметни
казино врати у посед и да делотворно обавља посао у периоду од пет
година; (б) њено извр шење више не би било мо гуће или би се
непропорционално мешало у права трећих лица (види ставове 53, 56 и
61. у претходном тексту); (в) правоснажним пресудама у каснијим
парницама за накнаду штете првом подносиоцу је заиста додељена
одређена накнада за изгубљену добит у периоду од 1. априла 1996.
године до 1. априла 2001. године (види ст. 33-44 у претходном тексту);
(г) овај Суд није у најбољем положају да процењује износ те штете; (д)
у сваком случају, образложење домаћих судова не показује никакву
произвољност и они нису званично обавезни да примењују ранији
начин обрачунавања штете који је Арбитражни суд применио, и (ђ)
предузећа Generalexport и International CG су друштвена предузећа
(види став 57. у претходном тексту), што значи да је држава обавезна
да намири њихове дугове утврђене правоснажном судском пресудом
(види Р. Качапор и друге подноситељке представке против Србије,
цитирану у претходном тексту; види, такође, Р. Качапор и друге
подноситељке представке против Србије, бр. 35835/05, 43548/05,
43569/05 и 36986/06, 13. јануар 2009. године).
97. С обзиром на ове околности и да је у предметном случају
утврђена повреда, као и због становишта из става 74. у претходном
тексту, Суд сматра да Влада мора да из сопствених средстава исплати
подносиоцима представке заједно износе додељене предметним
правоснажним пресудама за накнаду штете (види ставове 35. и 39. у
претходном тексту), умањене за све износе које су у међувремену
примили на овом основу (види, mutatis mutandis, Р. Качапор и друге

подноситељке представке против Србије, ст. 123-126., и Р. Качапор и
друге подноситељке представке против Србије, ст. 137-139, обе
цитиране у претходном тексту).
98. У вези са осталим делом захтева подносилаца представке за
накнаду материјалне штете, Суд, међутим, примећује да арбитражном
одлуком није одређена исплата штете за наводни губитак вредности
опреме првог подносиоца представке коју је уложио у казино или,
заправо, накнаде камате коју је други подносилац представке платио за
позајмицу. Штавише, за разлику од питања изгубљене добити и према
информацијама садржаним у спису предмета, сами подносиоци
представке нису уопште поднели посебну парничну тужбу ни по
једном од ових основа. Због тога се њихови преостали захтеви за
накнаду материјалне штете морају одбацити.
Б. Трошкови
99. Први подносилац представке је, такође, тражио укупно
396.479,60 УСД на име трошкова пред домаћим судовима, као и за
трошкове настале у вези са представком пред Судом у Стразбуру.
100. Влада је оспорила ове захтеве.
101. У складу са праксом Суда, подносилац представке има право
на накнаду трошкова само у оној мери у којој се докаже да су заиста и
неопходно настали и да су, такође, оправдани у погледу износа. У
предметном случају, узевши у обзир документа која поседује и горе
наведене критеријуме, Суд сматра да је оправдано да се првом
подносиоцу представке досуди износ од 30.000 евра, на име покрића
трошкова по свим основима.
В. Затезна камата
102. Суд сматра да је примерено да затезна камата буде заснована
на најнижој каматној стопи Европске централе банке уз додатак од три
процентна поена.

ИЗ ГОРЕ НАВЕДЕНИХ РАЗЛОГА, СУД ЈЕДНОГЛАСНО
1. Проглашава притужбе према члану 1. Протокола број 1 у вези са
делимичним неизвршењем арбитражне одлуке допуштеним, при
чему сматра да не постоји потреба да се посебно разматрају
притужбе у истом смислу према члану 6. став 1 и члану 13.
Конвенције;

2. Проглашава преостали део представке недопуштеним;
3. Утврђује да је дошло до повреде члана 1. Протокола број 1 у вези са
делимичним неизвршењем арбитражне одлуке;
4. Утврђује
(a) да Тужена држава треба да исплати подносиоцима представке
заједно, из сопствених средстава и у року од три месеца од датума
када ова пресуда постане правоснажна, у складу са чланом 44. став
2. Конвенције, износе додељене правоснажним домаћим пресудама
за накнаду штете донетим после арбитражне одлуке, 30. јануара
2002. године, 3. марта 2005. године и 8. септембра 2005. године,
умањене за сва односна плаћања која су у међувремену примили;
(б) да Тужена држава, такође, и у истом року плати:
(i) подносиоцима представке заједно 8.000 евра (осам хиљада
евра), плус порез који се може платити, на име претрпљене
нематеријалне штете;
(ii) само првом подносиоцу представке 30.000 евра (тридесет
хиљада евра), плус порез који се може платити, на име
трошкова;
(в) да се износи наведени под (б) у претходном тексту претворе у
националну валуту Тужене државе по курсу на дан исплате;
(г) да по истеку горе наведена три месеца до исплате, треба
платити обичну камату на износе наведене под (б) у претходном
тексту по стопи која је једнака најнижој каматној стопи Европске
централе банке уз додатак од три процентна поена;
5. Одбија преостали део захтева подносилаца представке за правично
задовољење.
Састављено на енглеском језику и достављено у писаној форми на дан
20. априла 2010. године у складу са правилом 77 ставови 2 и 3
Пословника Суда.

Sally Dollé
Секретар

Françoise Tulkens
Председник
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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 Kin-Stib and Majkić 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 Sally Dollé, Section Registrar,
Having deliberated in private on 30 March 2010,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE
5. The case originated in an application (no. 12312/05) against the State
Union of Serbia and Montenegro lodged with the Court, under Article 34 of
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms (“the Convention”), by Kin-Stib, a limited liability company
based in the Democratic Republic of Congo (hereinafter “the first
applicant”), and, at that time, a national of the State Union of Serbia and
Montenegro, Mr Milorad Majkić (hereinafter “the second applicant”), on
6 April 2005.
6. Both applicants were represented by Mr C. Leon, a lawyer practising
in Vienna, Austria. The Government of the State Union of Serbia and
Montenegro and, subsequently, the Government of Serbia (“the
Government”) were represented by their Agent, Mr S. Carić.
7. The applicants alleged that they had suffered violations of Articles 6 §
1 and 13 of the Convention, as well as a breach of Article 1 of Protocol No.
1, stemming from the partial non-enforcement of an arbitration award
rendered in their favour.
8. On 4 May 2006 the Court decided to give notice of the application to
the Government. Applying Article 29 § 3 of the Convention, it decided to
rule on the admissibility and merits of the application at the same time.
9. As of 3 June 2006, following the Montenegrin declaration of
independence, Serbia remained the sole respondent in the proceedings
before the Court.

THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
10. The facts of the case, as submitted by the parties, may be
summarised as follows.
A. Relevant background to the applicants' case
11. On 12 October 1989 the first applicant concluded a joint venture
agreement with the “Hotel Intercontinental Belgrade”, concerning the
setting-up and joint operation of a casino on its premises.
12. At that time, the said hotel was owned by “Generalexport”
(hereinafter “Genex”), a major “socially-owned company” (see paragraph
70 below) with an annual turnover in excess of seven billion US Dollars
(“USD”).
13. Article 12 of the joint venture agreement provided that the first
applicant was entitled to collect 80% of any earnings made as part of the
joint operation of the casino in question, whilst Genex had the right to
collect the remaining 20% thereof. Article 19 of the agreement, however,
stated that Genex would, in any event, be entitled as guaranteed minimum
earnings to a payment of no less than USD 500.000 annually by the first
applicant.
14. The casino opened in October 1990. By 1993, however, it closed due
to various financial difficulties, and a number of disputes between the
parties followed.
B. The arbitration proceedings
15. In 1995 the first applicant brought proceedings against Genex before
the Foreign Trade Arbitration Court of the Yugoslav Chamber of
Commerce (hereinafter the “Arbitration Court”), seeking repossession of the
casino as well as compensation for breach of contract.
16. On 10 April 1996 the Arbitration Court, having resolved issues
regarding the first applicant's status, ruled partly in its favour. Specifically,
Genex was ordered to: (a) pay compensation in the amount of USD 1,999,
992, plus 6 % interest, on account of the first applicant's inability to operate
the casino in question between 1 April 1995 and 31 March 1996; (b) allow
the first applicant to retake possession thereof; and (c) effectively manage
its operation for five years after reopening it. The sum of USD 1,999,992,
i.e. USD 166,666 monthly, was arrived at by multiplying Genex's minimum
annual earnings on the basis of the agreed ratio (see paragraph 9 above).

C. The enforcement proceedings
17. On 7 June 1996 the Commercial Court in Belgrade ordered the
enforcement of the arbitration award of 10 April 1996, in its entirety.
18. Following several suspensions and adjournments, on 15 October
1997 the National Bank of Yugoslavia informed the Commercial Court that
USD 1,672,437.06 had been transferred to the first applicant's bank account.
19. On 4 May 1998 the Commercial Court ordered the payment of the
remaining USD 618,542.23, together with the interest accrued.
20. By 6 May 1998 the debtors, Generalexport and International CG as
two successor companies of the original Genex company, appear to have
fully complied with this order.
21. On 22 March 2004 the first applicant requested repossession of the
casino and sought to be allowed to effectively manage it for a period of five
years after reopening it.
22. Following three oral hearings, on 28 May 2004 the Commercial
Court accepted this request and ordered the debtors to comply therewith.
23. On 30 November 2004 the Constitutional Court of the Republic of
Serbia dismissed the applicants' motion to order the full and effective
enforcement of the arbitration award, stating that it did not have the
competence, ratione materiae, to consider complaints alleging individual
human rights violations.
24. On 3 December 2004 the Commercial Court fined the debtors for
their failure to comply with the repossession order and mandated
repossession within an additional period of thirty days. Initially, the fine
imposed was 45,000 Dinars (“RSD”) per debtor (approximately USD 770),
but on 7 December 2004 this amount was reduced to RSD 20,000 each
(approximately USD 340).
25. In 2005 the applicants filed a complaint with the Court of Serbia and
Montenegro.
26. Between 25 May 2005 and 24 October 2006 the Commercial Court
fined the debtors for their failure to comply with the repossession order on
eight separate occasions. The fines imposed totalled RSD 320,000
(approximately USD 4,770).
27. On 24 October 2006 the Commercial Court terminated the
enforcement by means of imposing fines, noting that the maximum statutory
amount had been reached in accordance with the Enforcement Procedure
Act.
28. On 4 December 2006 this decision was confirmed.
29. On 30 July 2007 the Commercial Court rejected the first applicant's
subsequent request for it to impose additional fines on the debtors.
30. On 29 November 2007 this decision was confirmed.

31. On 10 March 2008 the Commercial Court noted that on 9 August
2007 the Privatisation Agency had ordered the restructuring of the debtors
and stayed the enforcement proceedings until the conclusion of this process.
D. The annulment proceedings
32. In 1996 Genex instituted civil proceedings before the Commercial
Court in Belgrade, seeking annulment of the arbitration award. Once again,
it raised issues regarding the first applicant's status.
33. On 23 June 1997 the Commercial Court rejected this claim, as did
the High Commercial Court on 25 May 1997 and, ultimately, the Supreme
Court of Serbia on 24 December 1997, at third and final instance.
E. The attempts to reopen the annulment case
34. On 5 February 2002 Generalexport and International CG filed a
request for the reopening of the annulment proceedings.
35. Following two remittals, on 4 October 2006 the Commercial Court
rejected this request. In so doing, inter alia, it noted that the issues raised by
the plaintiffs had already been considered, in one form or another, within
the impugned annulment suit.
36. On 21 November 2007 the High Commercial Court confirmed this
decision on appeal.
F. The first set of compensation proceedings
37. Following prior remittals, on 27 June 2001 the Commercial Court
ruled partly in favour of the first applicant. Generalexport and International
CG were thus ordered to pay a total of USD 4,333,333.16, plus interest, on
account of the first applicant's inability to operate the casino between
1 April 1996 and 31 May 1998.
38. On 6 September 2001 the High Commercial Court upheld this
judgment, and it thereby became enforceable.
39. On 30 January 2002 the Supreme Court reduced the amount awarded
to USD 1,083,332, plus interest. It estimated the lost earnings only on the
basis of the respondent's minimum annual profit, as stipulated in the joint
venture agreement (see paragraph 9 above).
40. In the meantime, on 24 September 2001, the first applicant sought
enforcement of the judgment rendered on 27 June 2001, by means of a bank
account transfer.
41. On the same day the Commercial Court issued an enforcement order.
42. On 14 February 2002 the Commercial Court terminated the
enforcement proceedings. In so doing, it noted that, notwithstanding the fact
that the Supreme Court had subsequently reduced the compensation

awarded to USD 1,083,332, plus interest, approximately USD 700,000 in
excess of this amount had already been transferred to the first applicant's
bank account.
G. The second set of compensation proceedings
43. Following prior remittals, on 3 March 2005, and as rectified on
8 September 2005, the Commercial Court ruled partly in favour of the first
applicant. It thus ordered Generalexport and International CG to pay a total
of USD 1,426,666.60, plus interest, on account of the first applicant's
inability to operate the casino between 1 June 1998 and 1 April 2001. This
time, the Commercial Court also estimated the lost earnings on the basis of
Genex's minimum annual profit only, as stipulated in the joint venture
agreement.
44. On 21 February 2006 the High Commercial Court upheld this
judgment, and it thereby became enforceable.
45. On 27 June 2007 the Supreme Court rejected the appeals on points
of law (revizije) filed by the parties.
46. In the meantime, on 24 March 2006, the first applicant sought
enforcement of the judgment rendered on 3 March 2005 by means of a bank
account transfer.
47. On 27 March 2006 the Commercial Court issued an enforcement
order.
48. The enforcement proceedings would appear to be still pending.
H. The criminal proceedings
49. In January 2002 the Second Public Prosecutor's Office in Belgrade
charged the second applicant with forgery. In particular, it was alleged that
he had made fraudulent statements regarding the first applicant's status
under Congolese law, and had forged several powers of attorney in order to
get involved in the above proceedings.
50. On 17 January 2002 the second applicant was placed in pre-trial
detention but by 22 February 2002 he was released.
51. On 9 July 2004 the Second Municipal Court in Belgrade terminated
the criminal proceedings against the second applicant. It stated that the first
applicant was indeed a registered entity under Congolese law, that the
impugned powers of attorney were authentic, and that there was no evidence
whatsoever indicating that the second applicant had committed a crime.
52. Additional criminal proceedings, concerning related “fraud and
forgery issues”, were terminated on similar grounds by the District Court in
Belgrade on 7 November 2003.

I. Other relevant facts
53. On an unspecified date the Hotel Intercontinental was renamed the
Hotel Continental.
54. On 8 November 1994 the second applicant bought from G.J., at that
time the first applicant's sole owner, “a part of the first applicant” consisting
of all of its rights and pecuniary interests derived from the joint venture
agreement of 12 October 1989. The second applicant thus became
“the owner of this part of the company”, as well as the first applicant's
“Director and President” in all matters related to Generalexport.
55. On 6 April 2002 the High Court in Kinshasa confirmed that, as of
19 May 1996, the second applicant held 25% of the first applicant's shares
and was its Deputy General Manager.
56. The first applicant's Articles of Association, as certified in December
2002, reaffirmed the above and noted that the second applicant was indeed
the first applicant's sole representative in respect of all matters concerning
the joint venture in question.
57. On 21 December 2005 the Ministry of Finance issued a statement
informing the public that an exclusive gambling licence had been granted to
a company called Grand Casino. The licence had been issued for a period of
ten years in respect of a casino to be located in Belgrade.
58. On 27 August 2007 the first applicant informed the Privatisation
Agency about its outstanding claim in respect of Generalexport and
International CG.
59. On 24 March 2008 the first applicant sent another warning letter to
the Privatisation Agency.
60. On 29 April 2008, however, International CG, following a public
competition organised by the Privatisation Agency, sold some of its real
estate to NBGP Properties. One of the buildings sold was the Hotel
Continental. Article 8.1.2 of the sales contract provided, inter alia, that the
buyer shall not, within a period of seven years, be entitled to mortgage or
otherwise burden the hotel, unless it obtains prior written authorisation to
this effect from the Privatisation Agency.
61. Despite the restructuring and sale of some of their assets,
Generalexport and International CG are themselves still socially-owned
companies.

II. RELEVANT DOMESTIC LAW

A. Enforcement Procedure Act 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)
62. Article 4 § 1 provides that enforcement proceedings are urgent.
63. Articles 16 and 17 § 1 explicitly recognise arbitration awards as
valid legal bases for the formal institution of enforcement proceedings.
64. Article 23 states that enforcement proceedings shall also be carried
out at the request of a claimant not specifically named as the creditor in the
final court decision, providing the former can prove, by means of an
“official or another legally certified document”, that the entitlement in
question has subsequently been transferred to it from the original creditor.
This provision shall, mutatis mutandis, also be applied in respect of a debtor
who has not been specifically named as such in the final court decision at
issue.
65. Articles 202-207 regulate enforcement in situations where a debtor's
compliance is required: in particular, where a debtor has been ordered to
perform a certain action, desist therefrom or accede thereto. The system
provides for the successive imposition of fines up to a certain maximum
which, if the debtor happens to be a natural person and the fines cannot be
enforced, may ultimately be converted into a number of prison days.
B. Enforcement Procedure Act 2004 (Zakon o izvršnom postupku;
published in the Official Gazette of the Republic of Serbia - OG
RS - no. 125/04)
66. The substance of Article 37 of this Act corresponds, in the relevant
part, to that of Article 23 of the Enforcement Proceedings Act 2000 referred
to above.
67. The Enforcement Procedure Act 2004 entered into force on
23 February 2005, thereby repealing the Enforcement Procedure Act 2000.
In accordance with Article 304, however, all enforcement proceedings
instituted prior to 23 February 2005 are to be concluded pursuant to the
2000 legislation.

C. Civil Procedure Act (Zakon o parničnom postupku; published in
the Official Gazette of the Socialist Federal Republic of
Yugoslavia - OG SFRY - nos. 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 72/82,
69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91 and OG FRY nos.
27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 and 3/02)
68. Pursuant to Article 483 § 1, an arbitration award has the force of a
final judgment in respect of the parties to the proceedings, unless the
arbitration agreement itself provides for an appeal to a higher instance.
69. Articles 484, 485 and 486 set out the deadlines and the specific
grounds for the annulment of an arbitration award, which can only be
sought through the institution of a separate civil suit before a “regular” court
of law.
D. Arbitration Act (Zakon o arbitraži; published in the OG RS no.
46/06)
70. Article 64 § 1 provides that a domestic arbitration award shall have
the force of a final domestic judgment and shall be enforceable.
71. This Act entered into force in June 2006 and thereby repealed the
above-cited provisions of the Civil Procedure Act.
E. Privatisation Act (Zakon o privatizaciji, published in OG RS nos.
38/01, 18/03, 45/05 and 123/07)
72. Articles 19-20e set out the details as regards the restructuring of
companies about to be privatised. This restructuring, however, is optional
and a company may be sold without having been restructured if the
Privatisation Agency so decides.
73. Article 20ž provides, inter alia, that all enforcement proceedings
instituted in respect of companies undergoing restructuring shall be stayed
until the conclusion of this process.
F. The status of socially-owned
društvenih preduzeća)

companies

(pravni

položaj

74. The relevant provisions of this legislation are set out in the
R. Kačapor and Others v. Serbia judgment (nos. 2269/06, 3041/06,
3042/06, 3043/06, 3045/06 and 3046/06, §§ 68-76, 15 January 2008).

THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1
75. The applicants complained under Article 1 of Protocol No. 1 about
the partial non-enforcement of the arbitration award rendered on 10 April
1996.
Article 1 of Protocol No. 1 reads as follows:
“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his [or her]
possessions. No one shall be deprived of his [or her] possessions except in the public
interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles
of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State
to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in
accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other
contributions or penalties.”

A. Admissibility
1. As regards the second applicant
76. The Government maintained that the second applicant's complaints
were not compatible ratione personae with the provisions of the Convention
or Protocol No. 1 thereto. In particular, the arbitration award conferred no
entitlement on the second applicant personally, he was not formally a party
to any of the proceedings and, lastly, he held less than 50% of the first
applicant's shares.
77. The second applicant maintained that he was a victim within the
meaning of Article 34 of the Convention.
78. The Court notes that notwithstanding the fact that the second
applicant owns only 25% of the first applicant (see paragraph 51 above) and
that the arbitration award has indeed been rendered in favour of the first
applicant only, on 8 November 1994 the former bought from G.J., at that
time the first applicant's sole owner, a stake in the first applicant consisting
of all of its rights and pecuniary interests derived from the joint venture
agreement of 12 October 1989 (see paragraph 50 above). It follows that,
when it comes to issues related to this agreement, including the partial nonenforcement of the arbitration award adopted in this connection, the
applicants are so closely identified with each other that it would be artificial
to distinguish between them (see, mutatis mutandis, Pine Valley
Developments Ltd and Others v. Ireland, 29 November 1991, § 42, Series A
no. 222; Eugenia Michaelidou Developments Ltd and Michael Tymvios v.

Turkey, no. 16163/90, § 21, 31 July 2003). The Court therefore, whilst
recalling the general principles outlined in the Agrotexim judgment (see
Agrotexim and Others v. Greece, 24 October 1995, § 66, Series A no.
330-A), considers that, in the specific circumstances of the present case and
particularly given the confounding of its contractual and corporate aspects,
the second applicant's complaints are compatible ratione personae with the
provisions of Protocol No. 1. The Government's objection hence must be
rejected.
2. As regards the first applicant
(a) Compatibility ratione personae

79. The Government noted that the first applicant had been “fully
compensated” for the partial non-enforcement of the arbitration award. It
was therefore no longer a “victim”, within the meaning of Article 34 of the
Convention.
80. The first applicant stated that it had never received any
compensation from or acknowledgment by the State in respect of the
violation suffered, whilst the compensation awarded against the debtors was
inadequate.
81. The Court recalls that a decision or a measure favourable to the
applicant is not in principle sufficient to deprive that individual of the status
of victim unless the national authorities have acknowledged, either
expressly or in substance, and then afforded redress for the breach of the
Convention or Protocol complained of (see, for example, Dalban v.
Romania [GC], no. 28114/95, § 44, ECHR 1999-VI).
82. As regards the present case and quite apart from the compensation
issue, it is noted that the Government have never acknowledged the
violation alleged by the first applicant. The Court therefore finds that the
latter has retained its victim status and dismisses the Government's
objection in this respect.
(b) Exhaustion of domestic remedies

83. The Government further argued that the first applicant had failed to
exhaust effective domestic remedies within the meaning of Article 35 § 1 of
the Convention. However, the Court has rejected similar arguments in many
previous cases (see, for example, V.A.M. v. Serbia, no. 39177/05, §§ 86, 87
and 119, 13 March 2007, as well as Cvetković v. Serbia, no. 17271/04, § 42,
10 June 2008) and finds no particular circumstances in the present case
which would require a departure from this jurisprudence.

3. Conclusion
84. The Court notes that the applicants' complaints are not manifestly illfounded within the meaning of Article 35 § 3 of the Convention. It further
notes that they are not inadmissible on any other ground. They must
therefore be declared admissible.
B. Merits
85. The Government maintained that there had been no violation of
Article 1 of Protocol No. 1 as the Serbian authorities did everything in their
power to fully enforce the arbitration award.
86. The applicants reaffirmed their complaint and emphasised that the
present case should be seen in the context of political pressure being
brought to bear on the domestic judiciary, as well as the general absence of
the rule of law in Serbia.
87. The Court notes that a “claim” can constitute a “possession”, within
the meaning of Article 1 of Protocol No. 1, if it is sufficiently established to
be enforceable (see Burdov v. Russia, no. 59498/00, § 40, ECHR 2002-III).
It further recalls that it is the State's responsibility to make use of all
available legal means at its disposal in order to enforce a binding arbitration
award providing it contains a sufficiently established claim amounting to a
possession (see, mutatis mutandis, Stran Greek Refineries and Stratis
Andreadis v. Greece, 9 December 1994, §§ 61 and 62, Series A no. 301-B).
Finally, the State must make sure that the execution of such an award is
carried out without undue delay and that the overall system is effective both
in law and in practice (see Marčić and Others v. Serbia, no. 17556/05, § 56,
30 October 2007).
88. Turning to the present case, it is firstly noted that the claim
established in the arbitration award undisputedly amounts to a possession
within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1. Secondly, on 7 June 1996
the Commercial Court ordered the enforcement of this award in its entirety.
Thirdly, by 6 May 1998 the debtors had paid the compensation awarded.
Fourthly, in an attempt to secure enforcement of the remainder of the award,
by 24 October 2006 the Commercial Court had imposed the maximum
amount of fines legally possible. Fifthly, it would appear that there were no
attempts to fully enforce the award thereafter, the apparent reason for this
being that, since the debtors themselves were corporate entities, there were
simply no other legal means available whereby their compliance could be
secured (see paragraph 61 above). Sixthly, on 10 March 2008 the
enforcement proceedings were stayed until the conclusion of the debtors'
restructuring. Lastly, Serbia ratified Protocol No. 1 on 3 March 2004,
meaning that the impugned enforcement proceedings have been within the

Court's competence ratione temporis for a period of more than five years
and ten months.
89. In view of the above, the Serbian authorities have thus clearly not
taken the necessary measures to fully enforce the arbitration award in
question and have not provided any convincing reasons for that failure.
Accordingly, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1.
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION
AS REGARDS THE PARTIAL NON-ENFORCEMENT
90. Having regard to its finding above in respect of Article 1 of Protocol
No. 1, the Court does not find it necessary to examine separately the same
issue under Article 6 § 1 of the Convention (see, for example, Ilić v. Serbia,
no. 30132/04, § 95, 9 October 2007; Bijelić v. Montenegro and Serbia, no.
11890/05, § 88, 28 April 2009).
III. OTHER ALLEGED VIOLATIONS
91. The applicants also complained, under Article 6 § 1 of the
Convention, about the failure of the domestic courts in charge of the
annulment suit, as well as the applicants' request to have this suit reopened,
to respect the res iudicata effects of the arbitration award in question.
92. The Court notes that the annulment proceedings ended on
24 December 1997, when the plaintiffs' claim was rejected by the Supreme
Court at third instance. Since Serbia ratified the Convention on 3 March
2004, any complaints in this respect are incompatible ratione temporis with
the Convention, within the meaning of Article 35 § 3, and must be rejected
in accordance with Article 35 § 4.
93. As regards the request for the reopening of the annulment suit, the
Court recalls that Article 6 does not apply to proceedings which concern
attempts to reopen a case already resolved by means of a final court
judgment (see, mutatis mutandis, Surmont and De Meurechy and Others v.
Belgium, nos. 13601/88 and 13602/88, Commission decision of 6 July 1989,
Decisions and Reports (DR) 62, pp. 284-291). It follows that this part of the
application is incompatible ratione materiae with the provisions of the
Convention, within the meaning of Article 35 § 3, and must likewise be
rejected in accordance with Article 35 § 4.
94. Lastly, under Article 13 of the Convention, the applicants essentially
rephrased their complaints about the respondent State's failure to fully
enforce the arbitration award in question. Since the Court has already
considered this complaint under Article 1 of Protocol No. 1 and, having
regard to its findings under this latter provision, it does not find it necessary
to examine separately the same issue under Article 13 of the Convention
(see, mutatis mutandis, Ilić v. Serbia, cited above, § 106; Kirilova and

Others v. Bulgaria, nos. 42908/98, 44038/98, 44816/98 and 7319/02, §§
125-127, 9 June 2005).
IV. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
95. 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
partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to
the injured party.”

A. Damage
96. The first applicant requested the immediate and full execution of the
arbitration award of 10 April 1996. Alternatively, as regards lost earnings, it
claimed USD 166,666.64 monthly as of 1 April 1996 until the present day.
The first applicant also argued that the compensation subsequently awarded
against Generalexport and International CG in this respect was inadequate
as the domestic courts did not apply the Arbitration Court's method of
calculating the loss suffered (see paragraph 12 above). Finally, the first
applicant claimed an additional USD 566,724.80 for the reduction of the
value of its equipment invested in the casino and USD 100,000 for nonpecuniary damage.
97. The second applicant claimed pecuniary damage in the amount of
USD 120,000, that being the interest which he had allegedly paid on the
money borrowed to secure his family's sustenance and maintain the first
applicant's liquidity. The second applicant further claimed USD 200,000 for
his mental anguish.
98. The Government reaffirmed that the first applicant had been
awarded compensation for the partial non-enforcement of the arbitration
award, i.e. the five years of lost earnings, which is why its claim in this
respect should be rejected. As regards the remainder of the applicants'
claims, the Government described them as unsubstantiated or excessive.
99. The Court accepts that the applicants have suffered some nonpecuniary damage which would not be sufficiently compensated by the
finding of the violation alone. Making its assessment on an equitable basis
and having regard to the circumstances of the case, as well as its prior
holding that the applicants are so closely identified with each other that it
would be artificial to distinguish between them (see paragraph 74 above),
the Court awards them jointly EUR 8.000 under this head.
100. Concerning the lost earnings sought by the first applicant, it is
noted that: (a) the unenforced part of the arbitration award provides that the
first applicant be allowed to retake possession of the casino in question and

to effectively manage its operation for a period of five years; (b) the
enforcement thereof would either no longer be possible or would
disproportionally interfere with the rights of third parties (see paragraphs
53, 56 and 61 above); (c) the final judgments in the subsequent
compensation suits had indeed awarded the first applicant some damages for
the lost earnings between 1 April 1996 and 1 April 2001 (see paragraphs 3344 above); (d) this Court is not best placed to assesses the amount of these
damages; (e) in any event, the domestic courts' reasoning does not disclose
any arbitrariness and these courts were not formally bound by the earlier
method of calculating the loss employed by the Arbitration Court; and (f)
Generalexport and International CG are socially-owned companies (see
paragraph 57 above), meaning that the State is responsible for honouring
their debts established by means of a final court judgment (see R. Kačapor
and Others v. Serbia, cited above; see also Crnišanin and Others v. Serbia,
nos. 35835/05, 43548/05, 43569/05 and 36986/06, 13 January 2009).
101. Having regard to these circumstances and given the violation found
in the present case, as well as its holding in paragraph 74 above, the Court
considers that the Government must, from their own funds, pay the
applicants, jointly, the sums awarded in the final, compensation-related,
judgments at issue (see paragraphs 35 and 39 above), less any and all
payments received by them on those bases in the meantime (see, mutatis
mutandis, R. Kačapor and Others v. Serbia, §§ 123-126, and Crnišanin and
Others v. Serbia, §§ 137-139, both cited above).
102. As regards the remainder of the applicants' pecuniary damage
claims, however, the Court notes that the arbitration award had not ordered
payment of any damages concerning the alleged loss of value of the first
applicant's equipment invested in the casino or, for that matter, of any
compensation for the interest paid on the money borrowed by the second
applicant. Furthermore, unlike the matter of the lost earnings and according
to the information contained in the case file, the applicants themselves had
never brought a separate civil action in either regard. Their remaining
pecuniary damage claims must therefore be rejected.
B. Costs and expenses
103. The first applicant also claimed a total of USD 396,479.60 for the
costs and expenses incurred domestically, as well as those incurred in
connection with its Strasbourg application.
104. The Government contested these claims.
105. According to the Court's case-law, an applicant is entitled to the
reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown
that these have been actually and necessarily incurred and were also
reasonable as to their quantum. In the present case, regard being had to the
documents in its possession and the above criteria, the Court considers it

reasonable to award the first applicant the sum of EUR 30,000, covering
costs under all heads.
C. Default interest
106. 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 under Article 1 of Protocol No. 1 concerning the
partial non-enforcement of the arbitration award admissible, whilst
finding that there is no need to examine separately complaints made to
the same effect under Articles 6 § 1 and 13 of the Convention;
2. Declares the remainder of the application inadmissible;
3. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 as
regards the partial non-enforcement of the arbitration award;
4. Holds
(a) that the respondent State shall, from its own funds and within three
months as of the date on which this judgment becomes final, in
accordance with Article 44 § 2 of the Convention, pay the applicants
jointly the sums awarded in the final, compensation-related, domestic
judgments rendered after the adoption of the arbitration award, on
30 January 2002, 3 March 2005 and 8 September 2005, less any and all
associated payments received by the latter in the meantime;
(b) that the respondent State is also, within the same period, to pay:
(i) the applicants jointly EUR 8,000 (eight thousand euros), plus
any tax that may be chargeable, for the non-pecuniary damage
suffered;
(ii) the first applicant only EUR 30,000 (thirty thousand euros), plus
any tax that may be chargeable to it, for costs and expenses;
(c) that the sums specified under (b) above shall be converted into the
national currency of the respondent State at the rate applicable at the
date of settlement;
(d) that from the expiry of the above-mentioned three months until
settlement simple interest shall be payable on the amounts specified
under (b) above 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 applicants' claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 20 April 2010, pursuant to
Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Sally Dollé
Registrar

Françoise Tulkens
President“

