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 32484/03
– Ракић и други против Србије, која гласи:
„ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА
ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕДМЕТ МИЛОШЕВИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ
(Представка број 32484/03)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР
18. јануар 2011. године

Ова пресуда је правоснажна али може бити предмет редаторских измена.

У предмету Милошевић против Србије,
Европски суд за људска права (Друго одељење), на седници већа у
саставу:
András Sajó, Председник,
Dragoljub Popović,
Kristina Pardalos, судије,
и Françoise Elens-Passos, заменик секретара Одељења,
После већања на затвореној седници 14. децембра 2010. године,
Доноси следећу одлуку, која је усвојена истог дана:

ПОСТУПАК
1. Предмет је формиран на основу представке (број 32484/03)
против Србије, коју је Суду према члану 34. Конвенције за заштиту
људских права и основних слобода (у даљем тексту: „Конвенција“),
поднео држављанин Србије, г. Радослав Милошевић (у даљем тексту:
„Подносилац представке“), 28. јула 2003. године
2. Подносиоца представке заступала је гђа В. Ђуровић - Бојовић,
адвокат из Београда. Владу Србије (у даљем тексту: „Влада“) заступао
је њен заступник, г. С. Царић.
3. Председник Другог одељења је 10. јула 2009. године одлучио да
се Влада обавести о овој представци. У складу са Протоколом број 14,
представка је додељена Већу од три судије.

ЧИЊЕНИЦЕ
I. ОКОЛНОСТИ ПРЕДМЕТА
4. Подносилац представке је рођен 1956. године и живи у Нишу.

5. После хапшења подносиоца представке 1999. године и притвора
у 2000. години, против њега су вођена два кривична поступка. До 17.
фебруара 2004. године подносилац представке је осуђен за кривична
дела којим се теретио.
6. У вези са осудама и казни подносиоца представке, надлежан
домаћи суд је подносиоцу представке 24. новембра 2005. године,
одредио јединствену казну затвора. Подносилац представке се није
жалио против ове пресуде.
7. Изгледа да је подносилац представке служио наизменично своју
затворску казну у Поправном заводу у Пожаревцу – Забела и Казненог
завода у Нишу.
8. На свим дописима подносиоца представке Окружним судовима у
Краљеву и Шапцу, Врховном суду, јавном тужилаштву и
Министарству правде Србије, од 4. марта 2004. године, 15. марта 2004.
године, 31. марта 2004. године, 13. априла 2004. године, 7. октобра
2004. године, 3. децембра 2004. године, 10. септембра 2005. године, 26.
септембра 2005. године и 25. октобра 2005. године, налазе се затворски
печати од 4. марта 2004. године (24-2879/2004), 15. марта 2004. године
(24-3211/2004), 1. априла 2004. године (24-4105/2004), 13. априла 2004.
године (24-4557/2004), 7. октобра 2004. године (1-713-3064/2004), 3.
децембра 2004. године (713-12568/2004), 10. септембра 2005. године
(1-713-1965/2005), 26. септембра 2005. године (1-071-2172/2005) и 25.
октобра 2005. године (1-071-2419/2005).
9. На допису Врховног суда од 25. марта 2004. године, упућеног
подносиоцу представке, налази се затворски печат од 31. марта 2004.
године и деловодни број 1-713-4038/2004. Даље, на одлукама
Окружног суда у Шапцу од 25. новембра 2004. године, Врховног суда
од 8. фебруара 2005. године, као и Окружног суда у Краљеву од 23.
августа 2005. године и 24. новембра 2005. године, такође се налазе
затворски печати од 1. децембра 2004. године (713-12391/2004), 18.
априла 2005. године (713-4624/2005), 7. септембра 2005. године (7139801/2005) и 5. децембра 2005. године (713-13783/2005).
10. На допису подносиоца представке од 26. априла 2004. године,
упућеног Суду, налазио се затворски печат од 26. априла 2004. године,
као и деловодни број 24-5086/2004.
11. Стоја је својим дописом, на српском језику, од 22. децембра
2004. године, између осталог, Секретаријат Суда обавестио
подносиоца представке о наведеном печату, претпостављајући да он
можда није упознат са тим.
12. У свом каснијем допису од 18. јануара 2005. године, подносилац
представке је потврдио да се на његовом допису упућеном Суду
налазио затворски печат и навео да би желео да се додатно жали што
се Држава непрекидно меша у његову преписку. На овом допису се
није налазио никакав затворски печат нити деловодни број.
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13. У допису од 24. новембра 2005. године, подносилац представке
је обавестио Суд да је, почев од 1. новембра 2005. године,
затвореницима наводно било дозвољено да шаљу своје дописе, а да их
не остављају отвореним, како би затворски органи ставили печат на
њих.
II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАЋЕ ПРАВО
14. Релевантно домаће право наведено је у пресуди Суда у
предмету Стојановић против Србије (број 34425/04, ст. 37-43. и 48-49.,
19. мај 2009. године).

ПРАВО
I. НАВОДНА ПОВРЕДА ЧЛАНА 8 КОНВЕНЦИЈЕ У ВЕЗИ СА
ПРЕПИСКОМ ПОДНОСИОЦА ПРЕДСТАВКЕ
15. Подносилац представке се жалио зато што су затворски органи
отварали његову преписку са Судом, као и са разним домаћим
органима.
16. Суд сматра да ову притужбу треба разматрати према члану 8.
Конвенције, а не према члану 34., пошто не постоје докази да је
преписка између Суда и подносиоца представке неоправдано каснила,
да је неовлашћено мењана, или да је на други начин „ометана” (види
Manoussos против Чешке Републике и Немачке (одлука), број
46468/99, 9. јула 2002. године, и Стојановић против Србије, број
34425/04, став 51., 19. мај 2009. године).
17. Влада је ставила разне примедбе на допуштеност притужбе
подносиоца представке. Међутим, Суд је исте примедбе одбацио у
предмету Стојановић против Србије (цитиран у горњем тексту, ст. 6264.) и не налази ниједан разлог да исто не учини и овом приликом.
Влада је осим тога позвала Суд да предметну представку “скине” са
списка предмета, пошто подносилац представке није дао коментар на
запажања Владе од 10. новембра 2009. године, како му је то Суд
наложио дописом од 21. јула 2010. године. Међутим, Суд констатује да
је заступник подносиоца представке у допису од 9. августа 2010.
године указала на разлоге због којих то није могла да учини, а јасно је
показала и намеру подносиоца представке да настави са поступком
пред Судом. Притужба је због тога проглашена допуштеном.
18. Влада је даље тврдила да није било повреде члана 8.
Конвенције.
19. Подносилац представке је потврдио своју притужбу.
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20. Суд је већ разматрао практично идентичне околности у
предмету Стојановић против Србије (цитиран у горњем тексту, ст. 6875.) где је утврдио, између осталог, повреду члана 8. Конвенције, зато
што мешање на које се жали није било „у складу са законом ” у датом
тренутку. Пошто је размотрио све релевантне чињенице, а посебно,
непостојање посебне судске одлуке којом се дозвољава мешање у
преписку подносиоца представке, као и због нејасноће важећих
затворских правила и прописа у релевантном тренутку, Суд не налази
ниједан разлог да у предметном случају одлучи другачије. Према томе,
дошло је до повреде члана 8. Конвенције у вези са мешањем у
преписку подносиоца представке.
II. ОСТАЛЕ ПРИТУЖБЕ ПОДНОСИОЦА ПРЕДСТАВКЕ
21. Ослањајући се на чл. 3, 5, 6 и 13. Конвенције, подносилац
представке се даље жалио на злостављање у 2000. години, незаконити
притвор до октобра 2001. године, као и на услове у притвору у то
време. Он се даље жалио на правичност и исход два круга кривичних
поступака наведених у ставу 5. у горњем тексту.
22. Суд је размотрио преостали део притужби које је подносилац
представке изнео. Међутим, с обзиром на сав материјал који поседује,
и у оној мери у којој су питања на која се жали у оквиру надлежности
ratione temporis, Суд сматра да подносилац представке није
образложио своје притужбе. Произлази да се овај део представке мора
одбацити у складу са чланом 35. ст. 3 и 4. Конвенције.
III. ПРИМЕНА ЧЛАНА 41 КОНВЕНЦИЈЕ
23. Подносилац представке није поднео захтев за правично
задовољење. Сходно томе, Суд сматра да није позван да му по том
основу додели било какав износ.

ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, СУД ЈЕДНОГЛАСНО
1. Проглашава притужбу према члану 8. Конвенције у вези са
мешањем у преписку подносиоца представке допуштеном, а
преостали део представке недопуштеним;
2. Утврђује да је дошло до повреде члана 8. Конвенције;
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Састављено на енглеском језику и достављено у писаној форми на
дан 18. јануара 2011. године у складу са правилом 77 ст. 2 и 3.
Пословника Суда.

Françoise Elens-Passos
Заменик Секретара

András Sajó
Председник
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SECOND SECTION

CASE OF MILOŠEVIĆ v. SERBIA
(Application no. 32484/03)

JUDGMENT

STRASBOURG
18 January 2011

This judgment is final but it may be subject to editorial revision.
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In the case of Milošević v. Serbia,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a committee
composed of:
András Sajó, President,
Dragoljub Popović,
Kristina Pardalos, judges,
and Françoise Elens-Passos, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 14 December 2010,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE
24. The case originated in an application (no. 32484/03) against the Republic of
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, Mr
Radoslav Milošević (“the applicant”), on 28 July 2003.
25. The applicant was represented by Ms V. Ðurović-Bojović, a lawyer practising in
Belgrade. The Serbian Government (“the Government”) were represented by their Agent,
Mr S. Carić.
26. On 10 July 2009, the President of the Second Section decided to give notice of the
application to the Government. In accordance with Protocol no. 14, the application was
allocated to a Committee of three Judges.

THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
27. The applicant was born in 1956 and lives in Niš.
28. Following the applicant's arrest in 1999 and detention in 2000, there were two sets
of criminal proceedings brought against him. By 17 February 2004 the applicant was
convicted for the crimes charged with.
29. On 24 November 2005, in view of all applicant's convictions and sentences, the
competent domestic court imposed a single sentence (jedinstvena kazna zatvora) against
the applicant. The applicant did not appeal against this judgment.
30. It would appear that the applicant served incarceration alternating between
Požarevac-Zabela Correctional Institution and Niš Penitentiary.
31. The applicant's letters to the District Courts in Kraljevo and Šabac, the Supreme
Court, the Public Prosecutor's Office and the Serbian Ministry of Justice, of 4 March
2004, 15 March 2004, 31 March 2004, 13 April 2004, 7 October 2004, 3 December 2004,
10 September 2005, 26 September 2005 and 25 October 2005, all bore prison stamps
dated 4 March 2004 (24-2879/2004), 15 March 2004 (24-3211/2004), 1 April 2004 (244105/2004), 13 April 2004 (24-4557/2004), 7 October 2004 (1-713-3064/2004), 3
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December 2004 (713-12568/2004), 10 September 2005 (1-713-1965/2005), 26
September 2005 (1-071-2172/2005) and 25 October 2005 (1-071-2419/2005),
respectively.
32. The Supreme Court's letter of 25 March 2004, addressed to the applicant, bore the
prison stamp of 31 March 2004 and registration number 1-713-4038/2004. Furthermore,
the decisions of the District Court in Šabac of 25 November 2004, the Supreme Court of
8 February 2005, as well as the District Court in Kraljevo of 23 August 2005 and 24
November 2005, also bore the prison stamps dated 1 December 2004 (713-12391/2004),
18 April 2005 (713-4624/2005), 7 September 2005 (713-9801/2005) and 5 December
2005 (713-13783/2005), respectively.
33. The applicant's letter of 26 April 2004, sent to the Court, bore the prison stamp
dated 26 April 2004, as well as registration number 24-5086/2004.
34. In its own letter of 22 December 2004, inter alia, the Court's Registry therefore
informed the applicant in Serbian of the said stamp, assuming that he may not have been
aware of it.
35. In his subsequent letter of 18 January 2005, the applicant acknowledged that his
letter addressed to the Court had born the prison stamp and stated that he would like to
additionally complain about the State's ongoing interference with his correspondence.
This letter did not bear any prison stamp or registration number.
36. In his letter of 24 November 2005, the applicant informed the Court that, as of 1
November 2005, prisoners were allegedly allowed to send their letters without leaving
them opened to be stamped by the prison authorities.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
37. The relevant domestic law is set out in the Court's judgment of Stojanović v.
Serbia (no. 34425/04, §§ 37-43 and 48-49, 19 May 2009).

THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION AS REGARDS
THE APPLICANT'S CORRESPONDENCE
38. The applicant complained about the opening of his correspondence with the
Court, as well as with various domestic bodies, by the prison authorities.
39. The Court considers that this complaint falls to be examined under Article 8 of the
Convention, rather than Article 34, there being no evidence that the correspondence
between the Court and the applicant was unduly delayed, tampered with, or otherwise
“hindered” (see Manoussos v. the Czech Republic and Germany (dec.), no. 46468/99, 9
July 2002, and Stojanović v. Serbia, no. 34425/04, § 51, 19 May 2009).
40. The Government raised various objections to the admissibility of the applicant's
complaint. However, the Court has rejected the same objections in Stojanović v. Serbia
(cited above, §§ 62-64) and finds no reason not to do so on this occasion. The
Government in addition invited the Court to “strike out” the application in question, as
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the applicant failed to comment on the Government's observations of 10 November 2009
as he had been instructed in the Court's letter of 21 July 2010. However, the Court notes
that applicant's representative in her letter of 9 August 2010 pointed out the reasons for
not being able to so and furthermore explicitly demonstrated the applicant's intention to
pursue his application before the Court. The complaint is therefore declared admissible.
41. The Government further contended that there had been no violation of Article 8 of
the Convention.
42. The applicant reaffirmed his complaint.
43. The Court has already considered practically identical circumstances in Stojanović
v. Serbia (cited above, §§ 68-75) in which it found, inter alia, a violation of Article 8 of
the Convention because the interference complained of was not “in accordance with the
law” at the material time. Having examined all relevant circumstances, in particular, an
absence of a specific court decision allowing interference with the applicant's
correspondence, as well as the ambiguity of the applicable prison rules and regulations at
the relevant time, the Court does not see any reason to hold otherwise in the present case.
There has accordingly been a breach of Article 8 of the Convention as regards the
interference with the applicant's correspondence.
II. THE APPLICANT'S OTHER COMPLAINTS
44. Relying on Articles 3, 5, 6 and 13 of the Convention, the applicant further
complained about being ill-treated in 2000, unlawfully detained until October 2001, as
well as about the conditions of detention at that time. He further complained about the
fairness and outcome of the two sets of the criminal proceedings mentioned in the
paragraph 5 above.
45. The Court has examined the remainder of the complaints as submitted by the
applicant. However, having regard to all the material in its possession, and in so far as the
matters complained of are within its competence ratione temporis, the Court finds that
the applicant has failed to substantiate his complaints. It follows that this part of the
application must be rejected in accordance with Article 35 §§ 3 and 4 of the Convention.
III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
46. The applicant did not submit a claim for just satisfaction. Accordingly, the Court
considers that there is no call to award him any sum on that account.

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Declares the complaint under Article 8 of the Convention concerning the interference
with the applicant's correspondence admissible and the remainder of the application
inadmissible;
2. Holds that there has been a violation of Article 8 of the Convention;
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Done in English, and notified in writing on 18 January 2011, pursuant to Rule 77 §§ 2
and 3 of the Rules of Court.

Françoise Elens-Passos
Deputy Registrar

András Sajó
President“
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