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Воведни забелешки
Шестиот годишен регионален форум за владеење на правото во Југоисточна 
Европа е последниот од серијата настани чија цел е спроведување на Европската 
конвенција за човекови права, поттикнување на регионална соработка и помагање 
на процесот на интеграција во ЕУ. Тој ќе биде посветен на важното прашање на 
правата на детето во судската практика на Европскиот суд за човекови права. Тој 
ќе се фокусира врз пристап применуван од Европскиот суд за човекови права 
за клучните начела: приматот на најдобрите интереси на детето, вклучувајќи ја 
важноста на сослушување на детето и нивната примена врз обврските на држава 
кон деца во низа разни сценарија. 

Цврстиот систем на унапредување и заштита на детските права е клучна одлика 
на секоја нација која тврди дека е демократска. Без тоа, не може да се каже дека 
општеството поддржува владеење на правото. Децата се меѓу најранливите 
припадници на општеството и, како такви, ним им треба посебна заштита и 
обзири кон нивните потреби, кои се нужни и во законот и во практиката.

2019 година е 30.-та годишнина од усвојувањето на Конвенцијата на ОН за правата 
на детето (КПД-ОН; UNCRC, англ.). Членот 53 од ЕКЧП ги увезува стандардите од 
КПД-ОН во кои било одлуки донесени од Европскиот суд за човекови права. 
Во консултација со припадници на судството ширум регионот и во Стразбур, 
беа идентификувани аспекти на Европската конвенција за човекови права од 
особена релевантност за деца: практично и ефективно признавање на приматот 
на најдобрите интереси на детето, заедно со барањето да се сослуша детето; 
осигурување на заштита од наштетување (и правилна истрага и обесштетување, 
ако настанала штета); почитување на приватниот и семејниот живот на детето; 
пристап до суд и спроведување на судски одлуки; ставање на детето во безбедно 
сместување и права на деца во врска со кривично-правниот систем; релокација 
и грабнување; деца кои бараат азил и деца кои се во ризик да станат жртви, или 
станале жртви на трговија со деца; и правото на образование.

Со идентификување на релевантната јуриспруденција на Европскиот суд 
за човекови права и со правење резимеа на избрани делови од судската 
практика, се надеваме дека оваа публикација, заедно со другите ресурси што 
ние ги обезбедивме за учесниците на Форумот, ќе помогне за понатамошно 
продлабочување на разбирањето, унапредувањето и заштитата на правата на 
детето – и суштински и процедурално.  
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Наша надеж - објективна – е дека во времето на завршувањето на овој настан, 
сите оние кои присуствувале на Форумот и учествувале во дискусиите ќе се 
чувствуваат поспособно да се движат низ јуриспруденцијата на Европскиот суд 
за човекови права со помош од сите обезбедени материјали и да ги надминат 
предизвиците со кои тековно се соочува спроведувањето на Конвенцијата во 
поглед на децата во регионот денес. 

На сите ви посакуваме успех на Форумот и ги очекуваме и се радуваме на сите 
наши дискусии!

Biljana Braithwaite (Билјана Брејтвејт)  Горан Милетиќ
AIRE Центар     Civil Rights Defenders 

Дубровник, март 2019 година



Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

5

Содржина
(1) ВОВЕД  ........................................................................................................... 13

(2) ОПШТИ НАЧЕЛА  .......................................................................................... 14
(а) Дефиниција на дете ................................................................................ 14
(б) Најдобрите интереси на детето  ............................................................ 15
(в) Сослушување на детето ........................................................................... 18
(г) Избегнување на одолжување и осигурување 
     на извршување пресуди .......................................................................... 18
(д) Одговорност на државата да штити од штета ...................................... 19

(3) ДЕЦА И СЕМЕЈСТВОТО  ................................................................................. 21
(а) Семејни врски и нетипични семејства  .................................................. 21
(б) Контакт, доверување, место на престој, посвојување и згрижување  .. 24
(в) Права на родители да ја знаат судбината на нивните деца  ................ 31

(4) ДЕЦА И СОЦИЈАЛНА ГРИЖА  ....................................................................... 31
(а) Згрижување на деца ................................................................................ 31
(б) Деца под едукативен надзор ................................................................. 32
(в) Повторно соединување на деца со нивните семејства  ........................ 33

(5) ДЕЦА И КРИВИЧНО-ПРАВНИОТ СИСТЕМ.................................................... 34

(6) ДЕЦА ПРЕКУ ГРАНИЦИ: МИГРАЦИЈА, АЗИЛ, ТРГОВИЈА СО ДЕЦА  ............36
(а) Деца кои бараат азил (придружувани, одвоени, непридружувани) ....36
(б) Имиграционо лишување од слобода на деца  ......................................39
(в) Имиграциони исклучувања на деца  ..................................................... 41
(г) Имиграциони протерувања на деца  ..................................................... 42
(д) Грабнување  .............................................................................................45
(ѓ) Релоцирање .............................................................................................48
(е) Трговија со деца и детски труд  ..............................................................50
(ж) Проценка на возраста и процедури за верификација  ........................ 52

(7) ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ ............................................................................ 55

(8) АПЛИКАНТИ КОИ СЕ ДЕЦА ..........................................................................56

(9) ЗАКЛУЧОК  .................................................................................................... 57



6

Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

Резимеа на предмети ........................................................................................58

Хрватските власти пропуштиле да ја заштитат апликантката од домашно 
насилство од нејзиниот душевно болен сопруг
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ A. ПРОТИВ ХРВАТСКА .............................................58

Необезбедување адекватна медицинска грижа или едукативен надзор над 
малолетник во центар за привремено лишување од слобода ги повредило членот 
3 и членот 5, додека сослушувањето и постапката го повредиле членот 6
ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ 
БЛОХИН (BLOKHIN) ПРОТИВ РУСИЈА ...............................................................61

Властите не ги извршиле нивните позитивни обврски да ги заштитат 
животите на мајка и дете убиени од поранешниот партнер, со што била 
причинета повреда на членот 2
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ БРАНКО ТОМАШИЌ И ДРУГИ 
(BRANKO TOMAŠIĆ AND OTHERS) ПРОТИВ ХРВАТСКА ......................................67

Судот ѝ допушти на НВО да изнесе предмет пред него во име на млад маж со 
душевна попреченост кој умрел во психијатриска болница
ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ 
ЦЕНТАР ЗА ПРАВНИ РЕСУРСИ ВО ИМЕ НА ВАЛЕНТИН КАМПЕАНУ 
(CENTRE FOR LEGAL RESOURCES ON BEHALF OF VALENTIN Câmpeanu) 
ПРОТИВ РОМАНИЈА ..........................................................................................70

Недостатокот на судско испитување и надзорот над телефонски 
повици на малолетничка сместена во едукативен центар ги повредиле 
членот 5(4) и членот 8 од Конвенцијата
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ Д.Л. (D.L.) ПРОТИВ БУГАРИЈА ................................ 74

Пропуст на Хрватска да заштити ранливо лице од 
повеќекратно и насилно малтретирање ги повредил членовите 3 и 8
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ЃОРЃЕВИЌ (ĐORĐEVIĆ) ПРОТИВ ХРВАТСКА ...........78

Словенечките власти не ги извршиле нивните позитивни обврски според 
членот 8 да овозможат пристап на татко до неговата ќерка – меѓутоа, 
тој не можел да поднесе апликација во име на неговата ќерка пред Европскиот 
суд за човекови права бидејќи детето ѝ било доверено само на мајката
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ЕБЕРХАРД И М. 
(EBERHARD AND M.) ПРОТИВ СЛОВЕНИЈА ....................................................... 81



Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

7

Хрватска треба да осигури контакт помеѓу разведен татко и неговата ќерка во 
време компатибилно со неговиот работен распоред и во соодветни простории
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ГЛУХАКОВИЌ 
(GLUHAKOVIĆ) ПРОТИВ ХРВАТСКА ....................................................................85

Немало повреда на членот 8 од Конвенцијата во особените околности 
на предметот бидејќи домашните власти ги презеле сите чекори чие 
преземање било разумно очекувано од нив за да се остварат родителските 
права на апликантот
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ГРУЈИЌ (GRUJIĆ) ПРОТИВ СРБИЈА.......................... 88

Наредба за итно згрижување на новородено бебе претставувала повреда на 
правата на апликантите на почитување на семеен живот од членот 8
ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ 
К. И Т. (K. AND T.) ПРОТИВ ФИНСКА .................................................................92

Одолжувања на постапката, што довеле до пропуштање да се обезбеди
редовен контакт на мајка со нејзините синови, го повредиле нејзиното 
право на почитување на семеен живот
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ К.Б. И ДРУГИ 
(K.B. AND OTHERS) ПРОТИВ ХРВАТСКА ........................................................... 98

Властите пропуштиле да преземат соодветни чекори за да овозможат 
контакт помеѓу татко и син, обајцата со попреченост, што го повредило 
членот 8
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ КАЦПЕР НОВАКОВСКИ 
(KACPER NOWAKOWSKI) ПРОТИВ ПОЛСКА ..................................................... 103

Пропустот да му се обезбеди на апликантот, кој бил лишен од деловна 
способност,  правно средство за утврдување татковство над негово дете бил 
несогласен со позитивните обврски на државата според членот 8
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ КРУШКОВИЌ (KRUŠKOVIĆ) ПРОТИВ ХРВАТСКА ... 107

Недостатокот на јасност на прописи за семејни посети на притворени 
лица и самоволноста при ограничување на директен контакт помеѓу 
апликантот и неговите роднини претставувале повреда на членот 8
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ КУРКОВСКИ (KURKOWSKI) ПРОТИВ ПОЛСКА ....... 111



8

Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

Прекумерната должина на постапка за доверување на дете и пропустот 
на државата ефективно да истражи наводна злоупотреба врз детето ги 
повредиле членовите 3 и 8
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ М. И М. (M. AND M.) ПРОТИВ ХРВАТСКА .............. 115

Предложеното протерување на Авганистанец со сопруга и две малолетни деца би 
го повредило нивното право на почитување на семеен живот од членот 8
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ М. И ДРУГИ (M. AND OTHERS) ПРОТИВ БУГАРИЈА .......119

Одбивањето на правно признавање на врската родител-дете кога децата 
биле родени од сурогат мајка во земја во која тоа е законито претставувало 
повреда на членот 8 во однос на правата на децата на почитување на 
нивниот приватен живот
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ МЕНЕСОН 
(MENNESSON) ПРОТИВ ФРАНЦИЈА  ................................................................124

Прекумерната должина на спроведувањето на предавање на двете деца на 
апликантката од нејзиниот поранешен сопруг до неа откако ѝ биле доверени 
децата го повредила членот 8
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ МИЈУШКОВИЌ 
(MIJUŠKOVIĆ) ПРОТИВ ЦРНА ГОРА ................................................................. 129

Состојба на долга неизвесност во однос на апликантовиот 
личен идентитет била спротивна на членовите 6 и 8
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ МИКУЛИЌ (MIKULIĆ) ПРОТИВ ХРВАТСКА .............133

Пропустот на државата ефективно да овозможи контакт помеѓу дете 
и нејзиниот татко и дедо и баба од татковата страна и недостатокот 
на ефективни правни лекови ги повредиле членовите 8 и 13
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ МИТОВИ (MITOVI) ПРОТИВ МАКЕДОНИЈА .......... 136

Одлука за изрекување затворска казна на мајка поради неизвршување на судска 
наредба за контакт со дете не претставувала повреда на членот 8
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ МИТРОВА И САВИЌ 
(MITROVA AND SAVIK) ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА .......................... 140

Незаконито лишување од слобода на детски баратели на азил, спротивно на 
членовите 3 и 5 
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ МУСХАЏИЕВА И ДРУГИ 
(MUSKHADZHIYEVA AND OTHERS) ПРОТИВ БЕЛГИЈА  .................................... 144



Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

9

Наредби на домашни судови за враќање на три деца на нивниот татко 
против нивна волја и без адекватна проценка на нивните најдобри интереси 
го повредиле членот 8
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ Н.ТС. И ДРУГИ 
(N.TS. AND OTHERS) ПРОТИВ ГРУЗИЈА ............................................................ 148

Одлука на швајцарски судови за враќање на дете грабнато од неговата мајка, 
од Израел во Швајцарија, не би било во неговите најдобри интереси и би го 
повредило членот 8
ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ НОЈЛИНЕР И ШУРУК 
(NEULINGER AND SHURUK) ПРОТИВ ШВАЈЦАРИЈА ........................................153

Пропуст на полските власти да се придржуваат кон нивните позитивни 
обврски и да извршат наредба на семеен суд по меѓународно грабнување на дете 
претставувал повреда на членот 8
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ОЛЕР КАМИНСКА 
(OLLER KAMINSKA) ПРОТИВ ПОЛСКА ............................................................ 159

Сегрегација на ромски деца во хрватски основни училишта била 
дискриминаторска мерка што го повредила членот 14 во комбинација 
со членот 2 од Протоколот бр. 1
ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ ОРШУШ И ДРУГИ 
(ORŠUŠ AND OTHERS) ПРОТИВ ХРВАТСКА ...................................................... 163

Утврдување на начелото на позитивна обврска да се заштити живот според 
членот 2, во предмет што вклучувал млад човек сериозно повреден oд неговиот 
поранешен наставник
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ОСМАН (OSMAN) ПРОТИВ 
ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО  ............................................................................. 167

Административно лишување од слобода на малолетници заедно со нивните 
родители во центар за лишување од слобода кој не бил екипиран за особените 
потреби на децата довело до повреди на членовите 3, 5 и 8
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ПОПОВ (POPOV) ПРОТИВ ФРАНЦИЈА ...................173

Неадекватно згрижуваање и услови на лишување од слобода и незаконито 
лишување од слобода на непридружуван малолетник кој барал азил ги повредиле 
членовите 3, 5 и 13
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ РАХИМИ (RAHIMI) ПРОТИВ ГРЦИЈА .....................178



10

Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

Пропустот навремено и ефективно да се истражи смртта или 
исчезнувањата на група Роми чиј брод потонал на црногорскиот 
брег го повредил членот 2 од Конвенцијата
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ РАНЃЕЛОВИЌ И ДРУГИ 
(RANĐELOVIĆ AND OTHERS) ПРОТИВ ЦРНА ГОРА .......................................... 182

Позитивни обврски на државите да заштитат жртви на трговија со луѓе
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ РАНЦЕВ (RANTSEV) ПРОТИВ КИПАР И РУСИЈА ...... 185

Одолжувања и неажурност во домашна постапка во врска со физички напад врз 
дете што водело кон неможност за испитување на предметот ги повредиле 
позитивните обврски на државата според членот 8
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ РЕМЕТИН (REMETIN) ПРОТИВ ХРВАТСКА ............ 188

Истрагата на хрватските власти за тврдењето на апликантката дека 
била принудена на проституција не била адекватна и така ја повредила 
процедуралната обврска според членот 4
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ С.М. (S.M.) ПРОТИВ ХРВАТСКА ............................. 192

Право на татко чие дете било родено надвор од брак да 
контактира со неговото дете
ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ САХИН 
(SAHIN) ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА.......................................................................... 196

Сместување на децата на првата апликантка во заедницата „Ил Фортето“ и 
недостигот на контакт претставувале повреди на членот 8, апликантката 
аплицираше и во име на децата над кои таа повеќе немала родителски права
ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ СКОЗАРИ И ГИУНТА  
(SCOZZARI & GIUNTA) ПРОТИВ ИТАЛИЈА ........................................................ 199

Тврдењето на затворен апликант за повреда на членот 8 во врска со одбивање 
на властите да го пренесат во затвор што бил поблиску до неговото семејство 
беше отфрлено како недопуштено, додека за условите за лишување од слобода 
беше утврдено дека биле неспоиви со членот 3
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ СЕРЦЕ (SERCE) ПРОТИВ РОМАНИЈА .....................204

Судска наредба за враќање на младо дете на неговиот татко 
во друга земја го повредила членот 8
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ШНЕРСОНЕ И КАМПАНЕЛА 
(ŠNEERSONE AND KAMPANELLA) ПРОТИВ ИТАЛИЈА ..................................... 207



Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

11

Пропустот на државните органи да ги преземат сите разумни мерки за 
овозможување на повторно соединување на апликантката со нејзиниот син, и 
покрај домашните одлуки во нејзина корист, претставувал повреда на членот 8
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ШОБОТА-ГАЈИЌ (ŠOBOTA-GAJIĆ) 
ПРОТИВ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ................................................................... 211

Судење и изрекување казни на двајца детски апликанти, осудени за 
убиство од суд за возрасни лица, ги повредиле членовите 5 и 6
ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТИТЕ Т. ПРОТИВ 
ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО И В. (V.) ПРОТИВ ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО .......215

Враќање на авганистанско семејство на баратели на азил во Италија според 
„Даблинската“ регулатива на Европската унија без поединечни гаранции за 
грижа за нив би го повредило членот 3
ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ ТАРАХЕЛ 
(TARAKHEL) ПРОТИВ ШВАЈЦАРИЈА ................................................................ 220

Прекумерна должина на постапка од областа на семејните односи и 
неизвршување на наредба за пристап претставувале повреди на членовите 6 и 8
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ В.А.М. (V.A.M.) ПРОТИВ СРБИЈА ...........................223

Целосно ускратување на пристап на татко до дете врз основа на 
религиозни уверувања било дискриминаторско и го повредило членот 14 во 
комбинација со членот 8
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ВОЈНИТИ (VOJNITY) ПРОТИВ УНГАРИЈА ..............227

Меѓународно грабнување на дете – пропуст да се земат 
предвид тврдења за „голем ризик“ за детето
ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ X ПРОТИВ ЛЕТОНИЈА ...... 230

Државните органи не ги извршиле нивните позитивни обврски да заштитат 
деца од сериозно запоставување, што го повредило членот 3
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ З. И ДРУГИ (Z. AND OTHERS) 
ПРОТИВ ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО .................................................................233

Исчезнати бебиња од болници – континуирана повреда на членот 8, а Србија 
мора да даде уверливи одговори за тоа што му се случило на секое дете и да им 
надомести на родителите
ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЌ 
(ZORICA JOVANOVIĆ) ПРОТИВ СРБИЈА .............................................................237





Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

13

(1) ВОВЕД 
Деца, поради нивната возраст и неможност да се штитат себеси, се особено 
ранливи припадници на општеството. Ним им треба нашата посебна грижа и 
заштита. 

Иако Европската конвенција за човекови права („ЕКЧП“) има само неколку одредби 
кои изречно упатуваат на деца, практиката на Европскиот суд за човекови права 
(„Судот“) што опфаќа деца е екстензивна. 

Многу предмети пред Судот се поведени од родители. Од тоа следи дека 
јуриспруденцијата на Судот често попрво се фокусира врз правата на возрасни 
во поглед на нивни деца, отколку врз правата на самите деца. Во овој преглед се 
настојува да се посвети внимание на втората ситуација. 

Следниве членови се особено користени во предмети кои засегаат деца. Тие се 
појавуваат низ целиот преглед. Сите спомнувања на членови и протоколи се 
однесуваат на ЕКЧП, освен ако е поинаку наведено.  

• Член 1: Обврска да се почитуваат човековите права 
• Член 2: Право на живот 
• Член 3: Забрана на тортура 
• Член 4: Забрана на ропство и принудна работа
• Член 5: Право на слобода и безбедност, а особено -

◊ Член 5 § 1 (г): едукативен надзор и изведување на малолетник пред 
надлежен правен орган

• Член 6: Право на правично судење 
• Член 8: Право на почитување на приватен и семеен живот 
• Член 13: Право на ефективен правен лек 
• Член 53: Гаранции за постоечките човекови права 
• Член 2 од Протоколот бр. 1: Право на образование 

Две одредби се од клучна важност: член 1 и член 53. 

Членот 1 определува дека Високите договорни страни на ЕКЧП секому под нивна 
јурисдикција ќе му ги обезбедат правата и слободите од одделот 1 од ЕКЧП. 
Државата е одговорна за сите дејствија и пропуштања на нејзините органи. 
Државите имаат јасни позитивни, како и негативни обврски, вклучувајќи обврски 
кон деца.
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Членот 53 определува: 

„Ништо во оваа конвенција нема да се толкува како ограничување или 
отстапување од кое било од човековите права и основните слободи кои би 
можеле да бидат осигурени според законите на која било Висока договорна 
страна или која било друга спогодба во која таа е договорна страна.“ 

Како таква, ЕКЧП мора да се толкува во хармонија со општите начела на 
меѓународното право. Мора да се земат предвид „сите релевантни правила на 
меѓународното право кои се применливи во односите меѓу страните“, а особено 
правилата кои се однесуваат на меѓународна заштита на човековите права.1 

(2) ОПШТИ НАЧЕЛА 
(а) Дефиниција на дете

ЕКЧП не содржи дефиниција на „дете“. Судот ја усвои дефиницијата изложена во 
Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето од 1989 година („КПД“; 
„CRC“, англ.). КПД е примарно меѓународен инструмент што ги уредува правата на 
деца. Таа беше речиси универзално ратификувана, вклучувајќи ги сите држави-
членки на Советот на Европа. Судот напомна дека, според меѓународното право, 
КПД има задолжително дејство за државите договорнички на ЕКЧП.2 

Членот 1 од КПД дефинира дете како: 

„секое човечко суштество на возраст под осумнаесет години освен ако, 
според правото кое е применливо за детето, полнолетството се стекнува 
порано.“ 

(нагласувањето на текстот е додадено)  

Постари деца, како што се оние кои имаат 16 или 17 години, сè уште се деца и 
мора да се третираат согласно на тоа. 

1 Neulinger and Shuruk (Нојлинер и Шурук) против Швајцарија, пресуда на Големиот совет од 6 јули 2010, бр. 

41615/07 (вклучена како резиме во оваа публикација).

2 Çoselav (Чоселав) против Турција, пресуда од 9 октомври 2012, бр. 1413/07, § 36.
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(б) Најдобрите интереси на детето 

Во сите дејствија кои се однесуваат на деца, Судот секогаш ќе ги земе предвид 
најдобрите интереси на детето во конкретен предмет. Важноста на ова 
произлегува од второто начело на Декларацијата за правата на детето, усвоена 
од Обединетите нации во 1959 година. 

Разни правни извори сметаат дека најдобрите интереси на детето се: 

(a) „најзначајни“ (Декларација за правата на детето од 1959 година, начело 2; 
член 21 од КПД, во поглед на посвојување); 

(б)  „од најголема важност“ (Хашка конвенција за граѓанските аспекти на 
меѓународно грабнување дете, 1980); 

(в) „примарно значајни“ (на пример, членот 3 § 1 од КПД, за други прашања 
освен посвојување; Општ коментар на Комитетот за права на детето бр. 
14 (2013) за правото на дете да се земат предвид неговите или нејзините 
најдобри интереси како примарно значајни; Општ коментар на Комитетот 
за права на детето бр. 5 (2003) Општи мерки за спроведување на 
Конвенцијата за правата на детето; Хашка конвенција од 1996 година за 
родителска одговорност и мерки за заштита на деца). 

Практичното значење на овие разлики во терминологијата беше бескрајно 
дискутирано. Кога Судот гледа на одредбите од ЕКЧП заедно со одредби од друг 
меѓународен договор, тој мора да осигури да не ја толкува ЕКЧП така што да ја 
ограничи или отстапи од формулацијата што се наоѓа во кој било меѓународен 
договор што е применлив во предметот пред него. Ако формулацијата е 
„примарно значајни“, таа мора да се почитува, но тоа не значи дека ЕСЧП не може 
да го издигне нивото на заштита со третирање на интересите како најзначајни или 
најважни. Меѓутоа, кога другиот инструмент вели „најзначајни“ или „најважни“, 
тоа е стандард што Судот мора да го применува.

Општиот коментар на Комитетот за правата на детето бр. 5 утврдува дека членот 
3 § 1 од КПД (што изискува најдобрите интереси на детето да бидат примарно 
значајни за сите дејствија кои се однесуваат на деца) налага активни мерки од 
страна на владата, парламентот и судството. Од секој законодавен, управен и 
судски орган или институција се бара да го применува начелото на најдобрите 
интереси со систематско испитување како детските интереси се или би биле 
засегнати од нивните одлуки и дејствија – преку, на пример, предложен или 
постоечки закон или политика, управно дејствие или судска одлука, вклучувајќи 
ги оние кои не се однесуваат директно на деца, но индиректно засегаат деца. 



16

Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

Општиот коментар на Комитетот за правата на детето бр. 14 утврдува дека 
најдобрите интереси на детето е трикратен концепт: 

(a) Материјално право: Правото на секое дете неговите или нејзините 
најдобри интереси да се оценуваат и земаат како примарно значајни кога се 
разгледуваат различни интереси, со цел да се дојде до одлука за конкретно 
прашање, а гаранциите за ова право ќе се спроведуваат секогаш кога се 
донесува одлука за дете, група на идентификувани или неидентификувани 
деца, или генерално. Членот 3 § 1 од КПД создава својствена обврска за 
државите, што е директно применлива (самоизвршна) и на неа може да се 
повика странка во суд. 

(б) Темелно, толкувачко правно начело: Ако правна одредба може да се 
толкува на повеќе од еден начин, тогаш треба да се избере толкувањето 
кое најделотворно (најефективно) им служи на најдобрите интереси на 
детето. Правата содржани во КПД и нејзините факултативни протоколи ја 
обезбедуваат рамката за толкување. 

(в) Правила на постапување: Кога и да се донесува одлука која ќе засегне 
конкретно дете, идентификувана група на деца или деца генерално, 
процесот на одлучување мора да вклучи оценка на можното влијание 
(позитивно или негативно) на одлуката врз детето или децата кои се 
засегнати. Проценката и утврдувањето на најдобрите интереси на детето 
налага процедурални гаранции. Оправдувањето на одлука мора да 
покаже дека човеково право било изречно земено предвид. Државите 
кои се договорни страни ќе објаснат како било почитувано правото во 
одлуката, т.е.: што се сметало дека е во најдобар интерес на детето; врз 
кои критериуми е засновано тоа и како најдобрите интереси на детето 
биле одмерени наспроти другите релевантни елементи и околности, без 
оглед дали се работи за широки прашања на политика или поединечни 
предмети. 

Општиот коментар бр. 14 во параграфот (§) 39 појаснува дека тоа што интересите 
на детето се „примарно значајни“ значи дека интересите на детето имаат висок 
приоритет и дека не се само едно од неколку значења. Мора да му се придаде 
поголема тежина на она што најдобро му служи на детето дури и ако тие интереси 
не се „најзначајни“ или „најважни“.

Судот го издаде следното упатство за значењето на поимот „најдобри интереси“ 
на детето:
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(а)  Најдобрите интереси на детето мора да се оценуваат во секој индивидуален 
предмет.3 

(б)  Најдобрите интереси на детето не се совпаѓаат со интересите на таткото 
или мајката, освен доколку им се заеднички разните критериуми за оценка 
кои се однесуваат на индивидуалната личност на детето, потеклото и 
конкретната ситуација.4 

(в)  Врските на детето со членови на неговото семејство мора да се одржуваат, 
освен ако семејството се покажало особено неподобно, бидејќи 
прекратувањето на тие врски значи отсекување на детето од неговите 
корени. Семејните врски би можеле да бидат прекратени само во многу 
исклучителни околности и мора да се направи сè за да се зачуваат личните 
односи, а кога тоа е соодветно, да се изгради повторно семејството.5

(г) Како примарно значајни, Судот утврди дека мора да им се придаде „клучна 
важност“ и „особена важност“ на најдобрите интереси на детето кои, во 
зависност од нивната природа и сериозност, натежнуваат над интересите 
на родителите.6

(д) Родител не може да има право според членот 8 да презема мерки кои би 
им наштетиле на здравјето и развојот на детето.7  

(ѓ) Задачата на оценување на најдобрите интереси на детето примарно им 
припаѓа на домашните органи. Домашните органи често имаат корист од 
директен контакт со засегнатото лице. Тие уживаат простор за проценка, 
што подлежи на европски надзор со кого Судот ги испитува, според ЕКЧП, 
одлуките донесени од домашните органи.8

(е) Може да биде неопходно да се изведе доказ со ангажирање психолог со цел 
да се оценат изјавите на детето.9

3 Нојлинер и Шурук против Швајцарија, пресуда на Големиот совет од 6 јули 2010, бр. 41615/07, §§ 138, 146 

(вклучена како резиме во оваа публикација).

4 X против Летонија, пресуда на Големиот совет од 26 ноември 2013, бр. 27853/09, §§ 100 (вклучена како 

резиме во оваа публикација).

5 Gnahoré (Њаор) против Франција, пресуда од 19 септември 2000, бр. 40031/98, § 59.

6 Sahin (Сахин) против Германија, пресуда на Големиот совет од 8 јули 2003, бр. 30943/96, §§ 64 и 66 (вклучена 

како резиме во оваа публикација).

7 Сахин против Германија, пресуда на Големиот совет од 8 јули 2003, бр. 30943/96, § 66 (вклучена како резиме 

во оваа публикација); Sommerfeld (Зомерфелд) против Германија, пресуда на Големиот совет од 8 јули 2003, 

бр. 31871/96, § 64; Elsholz (Елсхолц) против Германија, пресуда на Големиот совет од 13 јули 2000, бр. 25735/94, 

§ 50.

8 Нојлинер и Шурук против Швајцарија, пресуда на Големиот совет од 6 јули 2010, бр. 41615/07, §§ 137 до 138 

(вклучена како резиме во оваа публикација).

9 Елсхолц против Германија, пресуда на Големиот совет од 13 јули 2000, бр. 25735/94, § 52.
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(в) Сослушување на детето

Детето има право да биде сослушано од судските и управните органи: 

Во секоја судска или управна постапка која засега права на деца според членот 8, 
деца кои се способни да оформат свои гледишта треба доволно да се вклучени 
во процесот на донесување одлука и да им се даде можност да бидат сослушани 
и да ги изразат нивните гледишта за сите прашања кои ги засегаат (член 12 од 
КПД и Општ коментар на Комитетот за правата на детето бр. 12, § 32; исто така, 
видете го Општиот коментар бр. 14, §§ 53 и 54; Насоки на Комитетот на министри 
на Советот на Европа за правда за деца).10 

Гледиштата на деца не се нужно неменливи.11 Детето може да не е доволно зрело 
или може да биде фатено во конфликт на лојалности кон родителите, така што 
неговото или нејзиното мислење може да не е доволно независно.12 Понатаму, 
правото на дете да ги изразува неговите или нејзините гледишта не треба да се 
толкува како да им дава на децата моќ на безусловно вето, дури и кога тие имаат 
12 или повеќе години, без да се разгледаат други фактори и без да се изврши 
испитување за да се утврдат нивните најдобри интереси.13

(г) Избегнување на одолжување и осигурување на извршување 
 пресуди

Времето има особено значење во предмети кои се однесуваат на деца бидејќи 
секогаш има опасност дека некое процедурално одолжување ќе доведе до 
фактичко одлучување за прашањето пред судовите.14 Подолу се наведени ситуаци 
во кои одолжувањето е причинето со отпор од родител, или од дете. 

10 N.Ts. and Others (Н.Тс. и други) против Грузија, пресуда од 2 февруари 2016, бр. 71776/12, § 78, (вклучена како 

резиме во оваа публикација); M. and M. (М. и М.) против Хрватска, пресуда од 3 септември 2015, бр. 10161/13, 

§§ 180 до 181 (вклучена како резиме во оваа публикација).

11 Raw and Others (Ро и други) против Франција, пресуда од 7 март 2013, бр. 10131/11, § 94.

12 Gajtani (Гајтани) против Швајцарија, пресуда од 9 септември 2014, бр. 43730/07, §§ 107 и 111.

13 C. (Ц.) против Финска, пресуда од 9 мај 2006, бр. 18249/02, § 58.

14 Plaza (Плаза) против Полска, пресуда од 25 јануари 2011, бр. 18830/07, § 74; V.A.M. (В.А.М.) против Србија, 

пресуда од 13 март 2007, бр. 39177/05 (вклучена како резиме во оваа публикација).
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(д) Одговорност на државата да штити од штета

ЕКЧП наметнува позитивни обврски да се штитат деца според членовите 2, 3 и 8, 
во комбинација со членот 1. 

(a) Во околности во кои властите знаат, или морале да знаат во одредено време 
за постоење на реален и непосреден ризик за животот на идентификуван 
поединец или поединци од кривични дејствија од трето лице, а властите 
пропуштиле да преземат мерки од опсегот на нивните овластувања кои, 
разумно оценувано, можеле да се очекуваат за да се избегне тој ризик, ќе 
биде утврдена повреда на членот 2.15 

(б)  Слично на тоа, кога држава пропушта да преземе разумни чекори за да 
спречи злоставување за кое властите имале или морале да имаат сознание, 
ќе биде утврдена повреда на членот 3.16

(в) Позитивни обврски, во некои предмети според членовите 2 или 3, или во 
други предмети според членот 8, заедно или во комбинација со членот 
1, можат да вклучат должност да се воспостави и применува адекватна 
правна рамка која овозможува заштита од насилни дејствија од приватни 
лица.17 

(г) Позитивните обврски во членовите 2 и 3 налагаат државата да воспостави 
ефикасен и независен судски систем со чија помош може да се утврди 
причина за смрт или повреда и да се казнат одговорните лица. Овде има 
барање за навременост и разумна експедитивност.18 

(д) Членот 8 ја опфаќа позитивната обврска да се преземат мерки насочени 
кон осигурување на почитување на приватен живот, дури и во сферата на 
односи помеѓу приватни лица.19 

(ѓ) Изборот на средства наменети да осигураат придржување кон членот 8 во 
сферата на приватни односи спаѓа во просторот за проценка на државата. 
Кога се работи за особено важен аспект на постоењето или идентитетот на 
поединец, или кога конкретните активности вклучуваат најинтимен аспект 

15 Branko Tomašić (Бранко Томашиќ) против Хрватска, пресуда од 15 јануари 2009, бр. 46598/06, § 51 (вклучена 

како резиме во оваа публикација); Osman (Осман) против Обединетото Кралство, пресуда на Големиот 

совет од 28 октомври 1998, бр. 23452/94, § 116 (вклучена како резиме во оваа публикација).

16 Z. and Others (З. и други) против Обединетото Кралство, пресуда на Големиот совет од 10 мај 2001, бр. 

29392/95, § 73 (вклучена како резиме во оваа публикација).

17 Talpis (Талпис) против Италија, пресуда од 2 март 2017, бр. 41237/14, § 100.

18 Талпис против Италија, пресуда од 2 март 2017, бр. 41237/14, § 99; Söderman (Содермен) против Шведска, 

пресуда на Големиот совет од 12 ноември 2013, бр. 5786/08, § 83.

19 Содермен против Шведска, пресуда на Големиот совет од 12 ноември 2013, бр. 5786/08, § 78.
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на приватен живот, просторот што ѝ се допушта на државата е соодветно 
стеснет.20

(е) Правната рамка што се бара според членот 8 може, исто така, да се состои 
од граѓански правни средства.21

(ж) Кога се работи за сериозни дела, како што се силување и полов напад врз 
деца, државите мора да осигураат постоење на ефикасни кривично-правни 
одредби.22

(з) Децата треба да се штитат во ситуации кои вклучуваат насилство, кое не 
мора да биде само физичко. Во предметот К.У. против Финска, 12-годишно 
дете било вклучено во оглас од сексуална природа на интернет страна 
за средби. Огласот ја спомнал годината на неговото раѓање, физичките 
карактеристики, врска до веб страницата што тој ја имал, негова 
фотографија и негов телефонски број, што бил речиси точен освен една 
цифра. Се тврдеше дека детето барало интимна врска. Судот утврди дека 
имало потенцијална закана за физичката и „душевната“ добросостојба 
на детето. Тој станал цел на пристапување од педофили. Практична и 
ефективна заштита на детето налагала достапност на правен лек што 
овозможува сторителот да биде идентификуван и изведен пред правдата.23 

(ѕ) Децата треба да бидат заштитени и од насилство од други деца. Општиот 
коментар на Комитетот за правата на детето бр. 13 (2011) се однесува на 
правото на детето на слобода од сите облици на насилство, вклучувајќи 
душевно насилство (§ 21) и насилство меѓу деца (§ 27). Насилство сторено 
од деца може да создаде позитивна обврска да се заштити жртвата. Во 
Ѓорѓевиќ против Хрватска24 апликантот бил ранлив полнолетник, подложен 
на насилство од деца. Беше утврдена повреда на членот 3. Ова може да 
се примени, со извесни модификации, на ситуации кога дете е жртва на 
насилство од други деца. 

20 Содермен против Шведска, пресуда на Големиот совет од 12 ноември 2013, бр. 5786/08, § 79.

21 Содермен против Шведска, пресуда на Големиот совет од 12 ноември 2013, бр. 5786/08, § 85.

22 M.C. (М.Ц.) против Бугарија, пресуда од 4 декември 2003, бр. 39272/98.

23 K.U. (К.У.) против Финска, пресуда од 2 декември 2008, бр. 2872/02, §§ 41 до 49; Содермен против Шведска, 

пресуда на Големиот совет од 12 ноември 2013, бр. 5786/08, § 84. Исто така, видете ја Конвенцијата на 

Советот на Европа за спречување на насилство врз жени и домашно насилство („Истанбулската конвенција“), 

членови 2 § 2, 3 § ѓ, 13 и 56.

24 Đorđević (Ѓорѓевиќ) против Хрватска, пресуда од 24 јули 2012, бр. 41526/10, §§ 146 до 148 (вклучена како резиме 

во оваа публикација).
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(3) ДЕЦА И СЕМЕЈСТВОТО 
(а) Семејни врски и нетипични семејства 

Членот 8 гарантира почитување на семеен живот. Заедничкото уживање на 
меѓусебното друштво на родител и дете претставува темелен елемент на семеен 
живот. Се применува широк простор за проценка за работи во сферата на врските 
на родители со деца. 

Големиот совет даде насоки за видовите на врски кои спаѓаат во „приватен“ и 
„семеен“ живот во предметот Парадизо и Кампанели против Италија,25 предмет 
што се однесува на дете, поведен од апликанти од Русија до Италија. Апликантите 
немале биолошки врски со детето. Детето било родено преку донирани јајце 
клетки и сперма, од сурогат мајка со помош на репродуктивни техники кои биле 
незаконити според италијанското право. Детето им било одземено на апликантите 
и било ставено во центар за социјално згрижување заради посвојување. Конечно, 
не беше утврдена повреда на членот 8. 

Испитувањето на судската практика и повторувањето на релевантните начела 
прилично помага. Големиот совет во предметот Парадизо и Кампанели против 
Италија го изложи следново во поглед на врски кои сочинуваат „семеен живот“, 
конечно утврдувајќи дека не постоел семеен живот:

(а) Постоењето на „семеен живот“ е прашање на факт што зависи од постоењето 
на блиски лични врски. 

(б) Поимот на „семејство“ во членот 8 се однесува на врски засновани врз брак 
и исто така фактички семејни врски каде што лицата живеат заедно надвор 
од брак или кога други фактори покажуваат дека врската има доволна 
константност.

(в) Членот 8 не го гарантира правото да се основа семејство или правото 
да се посвои дете. Тој претпоставува постоење на семејство или барем 
потенцијална врска помеѓу, на пример, дете родено надвор од брак и 
негов или нејзин биолошки татко; или врска која произлегува од вистински 
брак, дури и ако семејниот живот не бил целосно воспоставен; или врска 
помеѓу родител и негово легитимно дете дури и ако тоа докаже, по повеќе 
години, дека врската немала биолошка основа; или врска која произлегува 
од законито и вистинско посвојување. 

25 Paradiso and Campanelli (Парадизо и Кампанели) против Италија, пресуда на Големиот совет од 24 јануари 

2017, бр. 25358/12.
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(г) Може да има фактички семеен живот помеѓу возрасни лица и деца во 
отсуство на биолошки или правни врски, под услов да има вистински 
лични врски. 

(д) Може да има семеен живот помеѓу „заменски родители“ кои привремено се 
грижат за дете и тоа дете, поради блиските лични врски помеѓу нив, улогата 
што ја имаат возрасните и времето поминато заедно (видете го, на пример, 
предметот Морети и Бенедети против Италија,26 во кој едномесечно 
дете пристигнало во семејството и во период од 19 месеци апликантите 
ги споделувале најважните стадиуми од животот на детето. Детето било 
интегрирано во семејството и длабоко приврзано кон апликантите. 
Апликантите му обезбедиле социјален развој на детето. Исто така, видете го 
предметот Копф и Либерда против Австрија,27 во кој „заменското семејство“ во 
период од преку 46 месеци се грижело за дете кое пристигнало во нивниот 
дом на возраст од 2 години. Апликантите биле вистински загрижени за 
добросостојбата на детето и развиле емотивна врска со него). 

(ѓ) При утврдување дали има „семеен живот“, неопходно е да се разгледа 
квалитетот на врските, улогата што ја имаат апликантите во однос на 
детето и времетраењето на заедничкиот живот помеѓу нив и детето. 

Големиот совет во предметот Парадизо и Кампанели против Италија28 исто 
така испитуваше кои врски би потпаднале под концептот на „приватен живот“, 
утврдувајќи дека фактите на предметот не спаѓаат во приватниот живот на 
апликантите: 

(а) „Приватен живот“ е широк концепт, што не подлежи на исцрпна дефиниција. Тој 
ги вклучува физичкиот и психичкиот интегритет на лице и, до одреден степен, 
правото на воспоставување и развивање на врски со други луѓе. Тој понекогаш 
опфаќа аспекти на физичкиот и социјалниот идентитет на поединец. Тој го 
опфаќа правото на „личен развој“ или правото на самоопределување.

(б) Нема валидна причина да се разбере концептот на „приватен живот“ така 
што да ги исклучува емотивните врски кои се создаваат и развиваат помеѓу 
возрасно лице и дете во ситуации поинакви од класичните ситуации на 
роднинска поврзаност. Овој вид на врска, исто така, му припаѓа на животот 
и социјалниот идентитет на поединец. Во одредени случаи во кои има 
врска помеѓу возрасни лица и дете, но не постојат биолошки или правни 
врски, фактите сепак можат да потпаднат под доменот на „приватен живот“. 

26 Moretti and Benedetti (Морети и Бенедети) против Италија, пресуда од 27 април 2010, бр. 16318/07, § 48.

27 Kopf and Liberda (Копф и Либерда) против Австрија, пресуда од 17 јануари 2012, бр. 1598/06, § 37.

28 Парадизо и Кампанели против Италија, пресуда на Големиот совет од 24 јануари 2017, бр. 25358/12.
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Судот при испитување на значењето на семејство, родители и деца, го утврди 
следново: 

(а) Членот 8 се применува на „легитимно“ семејство на сосема истиот начин 
на кој се применува за „нелегитимно“ семејство. Какво било разликување 
помеѓу двата концепта нема да биде доследно на зборот „секој“ во членот 
8. Ова е потврдено од членот 14 и неговата забрана за дискриминација 
по основ на „раѓање“ (примерите ги вклучуваат предметите: Сахин против 
Германија,29 кој се однесуваше на невенчан татко; Маркс против Белгија,30 кој 
се однесуваше на самохрана мајка со дете). 

(б) Спорадични контакти и оспорени биолошки врски, или дури и докажана 
биолошка врска, не даваат апсолутно право да се стекнат родителски 
права. Најдобрите интереси на детето ќе надвладеат.31 

(в) Законско посвојување доведува до семеен живот дури и кога посвоителите 
имале минимален контакт со детето.32 

(г) Врски помеѓу посвоители и посвоено дете добиваат иста заштита како и 
семејства во кои немало посвојување.33

(д) Судот, исто така, го разгледуваше т.н. „кафала“ посвојување, исламска 
практика слична на посвојување, која не мора да доведе до прекратување 
на оригиналните семејни врски. Судот утврди дека одбивањето на 
француските судови да ѝ дозволат на апликантката да посвои дете 
од Алжир, кое ѝ било доделено на нејзина грижа според кафала, не 
разоткрило повреда на членот 8. Одлуката го зела предвид правото на 
земјата на потекло на детето кое забранувало посвојување и фактот дека 
кафала била призната меѓународно и на национално ниво, така што да 
дава еквивалентен статус и заштита. Интеграцијата на детето и семејните 
врски не претрпеле штета поради недостигот на посвојување.34 

(ѓ) Во поглед на сурогатството, одбивањето на француски суд да нареди 
признавање на врската помеѓу родител и дете кога договорите за 
родителство на дете родено од сурогат мајка биле спротивни на законот, 
а парот апликанти направил сурогатски аранжман во САД, се сметаше 
дека постигнало правична рамнотежа во поглед на правата на семеен 

29 Сахин против Германија, пресуда на Големиот совет од 8 јули 2003, бр. 30943/96 (вклучена како резиме во 

оваа публикација).

30 Marckx (Маркс) против Белгија, пресуда од 13 јуни 1979, бр. 6833/74.

31 Yousef (Јусеф) против Холандија, пресуда од 5 ноември 2002, бр. 33711/96.

32 Pini and Others (Пини и други) против Романија, пресуда од 22 јуни 2004, бр. 78028/01 78030/01.   

33 Kurochkin (Курочкин) против Украина, пресуда од 20 мај 2010, бр. 42276/08.

34 Harroudj (Хароџ) против Франција, пресуда од 4 октомври 2012, бр. 43631/09.
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живот на парот. Меѓутоа, во поглед на самото дете, Судот утврди поинаку. 
Клучни аспекти на идентитетот на детето биле сврзани со одбивањето на 
француските органи да ја признаат врската на детето со нејзиниот биолошки 
татко, или да му признаат права на државјанство или наследување.35 

(е) На 16 октомври 2018 година Судот го доби првото барање за советодавно 
мислење по влегувањето во сила на Протоколот бр. 16 на 1 август 2018 
година. Прашањето од Касациониот суд на Франција се однесуваше на дете 
родено од сурогат мајка и дали Франција, во одредени околности, може да 
одбие во матична книга на родените да внесе раѓање на дете родено од 
сурогат мајка во странство.36 За ова во моментов се врши испитување од 
страна на Големиот совет. 

Правото на дете на запишување на раѓање е заштитено со членот 7 од КПД. 
Запишување на раѓање утврдува клучни информации што се бараат за одлучување 
за државјанство на детето, вклучувајќи ги местото и датумот на раѓање и 
идентитетот на родителите. Пропустот да се запише раѓање го зголемува ризикот 
од бездржавјанство. Ромските деца се особено неповолно засегнати од овие 
прашања.37 Одбивањето да се изврши запишување на раѓање на деца ќе покрене 
прашања според членот 8. 

(б) Контакт, доверување, место на престој, посвојување и 
згрижување38 

Контакт, доверување, место на престој

Заемното уживање на меѓусебното друштво на родител и дете претставува 
темелен елемент на семеен живот, дури и кога врската помеѓу родителите била 
разрушена.39 

35 Labassée (Лабасе) против Франција, пресуда од 26 јуни 2014, бр. 65941/11; исто така, видете Mennesson (Менесон) 

против Франција, пресуда од 26 јуни 2014, бр. 65192/11, §§ 78 до 79 (вклучена како резиме во оваа публикација).

36 https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{%22itemid%22:[%22003-6269064-8165703%22]}  

37 Roma Belong – Statelessness, Discrimination and Marginalisation of Roma in the Western Balkans and Ukraine, 

извештај од European Roma Rights Centre (Европски центар за права на Ромите) од 2017, стр. 34.

38 Треба да се истакне дека изразот „место на престој“ почесто се користи отколку „доверување“. Во голем 

дел од релевантната јуриспруденција се користи терминот „доверување на дете/деца“ и, како таков, овој 

термин е користен и овде.

39 K. and T. (К и Т.) против Финска, пресуда на Големиот совет од 12 јули 2001, бр. 25702/94; R.I. and Others (Р.И. и 

други) против Романија, пресуда на комитет од 4 декември 2018, бр. 57077/16, § 53.
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Мерки со кои се уредуваат контакти помеѓу родители и деца, се менува одлука за 
доверување на дете/деца или се определува место на престој претставуваат, на 
прв поглед, вмешување во семеен живот, што налага оправдување според членот 
8.40 

Членот 8 вклучува право на родители и деца да бидат соединети и обврска за 
националните власти да помогнат такви соединувања. Ова се применува не само 
на случаи кои се однесуваат на задолжително одведување на деца во установи за 
социјално згрижување, но исто така и во случаи кога помеѓу родители или други 
членови на семејството се појавуваат спорови за одржување контакт со децата 
и за местото на престој на децата. Од државата може да се бара да преземе 
мерки наменети за обезбедување на тоа право, вклучувајќи и воспоставување на 
регулаторна рамка за машинерија за одлучување и извршување, како и примена 
на конкретни мерки.41

Обврската на органите на државата да овозможат контакт или соединување 
помеѓу деца по развод на брак и родител кому тие не му се доверени на чување 
и воспитување не е апсолутна. Таа ќе зависи од многу фактори, вклучувајќи ги 
најдобрите интереси на детето. 

Кога конкретната мерка се однесува на спор помеѓу родители во врска со нивните 
деца, не е задача на Судот да делува како замена за надлежните домашни органи 
во однос на уредување на прашањата за контактирање. Судот попрво ќе ги испита 
според ЕКЧП одлуките кои овие органи ги донеле при вршење на нивното 
овластување за проценка.42

Просторот за проценка што им се допушта на надлежните органи на државата 
ќе варира во зависност од природата на прашањата и важноста на засегнатите 
интереси. Судот призна дека властите уживаат широк простор за проценка, 
особено кога одлучуваат за доверување на дете или деца.43 

40 K.T. (К.Т.) против Норвешка, пресуда од 25 септември 2008, бр. 26664/03.

41 Ignaccolo-Zenide (Игнаколо-Зениде) против Романија, пресуда од 25 јануари 2000, бр. 31679/96 § 94; M. and M. 

(М. и. М.) против Хрватска, пресуда од 3 септември 2015, бр. 10161/13, § 177 (вклучена како резиме во оваа 

публикација); R.I. and Others (Р.И. и други) против Романија, пресуда на комитет од 4 декември 2018, бр. 

57077/16, § 54.

42 Р.И. и други против Романија, пресуда на комитет од 4 декември 2018, бр. 57077/16, § 55.

43 Зомерфелд против Германија, пресуда на Големиот совет од 8 јули 2003, бр. 31871/96, § 63.
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Се налага построг надзор над какви било понатамошни ограничувања, какви што 
се рестрикции наметнати од тие органи врз родителски права на пристап до 
дете и во однос на какви било правни заштитни мерки насочени да обезбедат 
ефективна заштита на правата на родители и деца да се почитува нивниот 
семеен живот. Такви понатамошни ограничувања содржат опасност за ефективно 
ограничување на врските помеѓу младо дете и еден или обајцата родители.44

Клучна е процедуралната правичност. Членот 6, правото на правично судење, 
ќе се применува бидејќи прашањата се однесуваат на одлучување за граѓански 
права. Нема експлицитни процедурални услови во членот 8, па сепак ставен е 
нагласок врз правичност и должна почит за интересите кои треба да се заштитат.45 
Меѓу релевантните фактори спаѓаат46: 

(a) Можност за лично поднесување на поднесоци, во писмена форма, пред да 
се донесе одлуката;

(б) Пристап до извештаи и документи врз кои е засновано одлучувањето; 
(в) Обезбедување на правно застапување; 
(г) Наоди и мислења на вешти лица во кои се вклучени психијатриски извештаи. 

Жалбени наводи за неизвршување на такви одлуки, исто така, потпаѓаат под 
доменот на членот 8.47 Неефективно или одолжено одвивање на постапка за 
доверување на дете или деца може да доведе до повреда.48 

Адекватноста на една мерка треба да се оценува според брзината на нејзината 
примена. Протекот на време може да има непоправливи последици за односите 
помеѓу дете и родител со кого тоа не живее заеедно. Времетраењето на постапките 
кои се однесуваат на деца има особено значење, бидејќи секогаш има опасност 
дека некое процедурално одолжување ќе доведе до фактичко одлучување за 
прашањата.49

44 Зомерфелд против Германија, пресуда на Големиот совет од 8 јули 2003, бр. 31871/96, § 63.

45 McMichael (МекМајкл) против Обединетото Кралство, пресуда од 24 февруари 1995, бр. 16424/90, § 87.

46 P., C. and S. (П., Ц. и С.) против Обединетото Кралство, пресуда од 16 јули 2002, бр. 56547/00; Елсхолц против 

Германија, пресуда на Големиот совет од 13 јули 2000, бр. 25735/94; A.K. and L. (А.К. и Л.) против Хрватска, 

пресуда од 8 јануари 2013, бр. 37956/11.

47 Grujić (Грујиќ) против Србија, пресуда од 28 август 2018, бр. 203/07 (вклучена како резиме во оваа публикација).

48 Eberhard and M. (Еберхард и М.) против Словенија, пресуда од 1 декември 2009, бр. 8673/05 9733/05, § 127 

(вклучена како резиме во оваа публикација); Р.И. и други против Романија, пресуда на комитет од 4 декември 

2018, бр. 57077/16, § 56.

49 Mitrova and Savik (Митрова и Савиќ) против Македонија, пресуда од 11 февруари 2016, бр. 42534/09, § 77 
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Решавачко е дали органите на државата презеле неопходни мерки за да се 
овозможи контактот така како што разумно може да се бара во посебните 
околности на секој предмет.50

Кога деца се опираат на контакт со еден родител, членот 8 налага државите 
да се обидат да ги идентификуваат причините за таквиот отпор и со нив да се 
справат на соодветен начин. Постои обврска за преземање на средства, не нужно 
за остварување резултат, а тоа може да налага подготвителни или фазни мерки. 
Властите мора да преземат мерки за да ги помират спротивставените интереси, 
имајќи ги на ум најдобрите интереси на детето како примарно значајни. Дури 
откако се преземени такви мерки, се смета дека домашните власти се придржале 
кон нивните позитивни обврски според членот 8.51

Во предметот К.Б. и други против Хрватска,52 Судот се занимаваше со ситуација во 
која апликантката не можела редовно да ги гледа нејзините деца како резултат 
на отпорот од децата. Судот го кажа следново:

(a) Иако ставовите на децата мора да се земат предвид, тие ставови не се 
нужно неменливи и нивните забелешки, на кои мора да им се придаде 
должно внимание, не се нужно доволни за да натежнат над интересите на 
родителите, особено во поглед на остварување контакти со нивното дете. 

(б) Правото на дете да ги изрази неговите или нејзините ставови не треба 
да се толкува како да им дава на децата безусловна моќ на вето без да се 
разгледаат други фактори и пред да се изврши испитување за да се утврдат 
најдобрите интереси на детето. 

(в) Најдобрите интереси на детето вообичаено налагаат одржување на врски 
на детето со неговото семејство, освен во случаи кога тоа би му наштетило 
на здравјето и развојот на детето.53 

(вклучена како резиме во оваа публикација); Р.И. и други против Романија, пресуда од 4 декември 2018, бр. 

57077/16, § 56.

50 Грујиќ против Србија, пресуда од 28 август 2018, бр. 203/07, §§ 60 до 65 (вклучена како резиме во оваа 

публикација).

51 K.B. and Others (К.Б. и други) против Хрватска, пресуда од 14 март 2017, бр. 36216/13, § 143 до 144, беше утврдена 

повреда (вклучена како резиме во оваа публикација); Nuutinen (Нутинен) против Финска, пресуда од 27 јуни 

2000, бр. 32842/96, § 128.

52 К.Б. и други против Хрватска, пресуда од 14 март 2017, бр. 36216/13 (вклучена како резиме во оваа публикација).

53 Исто така, видете Нојлинер и Шурук против Швајцарија, пресуда на Големиот совет од 6 јули 2010, бр. 

41615/07, § 136 (вклучена како резиме во оваа публикација).
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(г) Децата може да не се способни на јасен начин да оформат и артикулираат 
мислење за нивните желби. Ова може да биде, на пример, поради конфликт 
на лојалност или изложување на отуѓувачко однесување од еден родител. 
Кога Судот базира одлука врз ставови на деца во такви околности, таквата 
одлука би можела да биде спротивна на членот 8. 

(д) Соединување на родител со деца кои извесно време живееле со другиот 
родител можеби нема да е можно да се случи веднаш и може да налага 
преземање на подготвителни мерки. Природата и опсегот на таквите 
подготовки ќе зависи од околностите на секој предмет, но разбирањето и 
соработката од сите засегнати страни е важен елемент. 54 

Принудни мерки за да се изврши враќање на деца на родители на кои тие им 
се доверени на чување и воспитување, генерално, не се пожелни, бидејќи ова 
е чувствителна област. Сепак, употребата на санкции не смее да се исклучи во 
случај на незаконито однесување на родителот со кого живеат децата.55 Дури и 
ако е можно дека построги санкции не би го измениле генералното однесување 
на тој родител, ова не ги ослободува домашните органи од нивната обврска да 
ги преземат сите прикладни мерки за да се овозможи контакт.56

Посвојување и згрижување 

Судот се занимаваше со згрижување и посвојување во предметот Странд Лобен 
и други против Норвешка57 (ве молиме имајте предвид дека во времето на 
пишување на оваа публикација се очекуваше пресудата на Големиот совет во овој 
предмет). Апликантите се жалеа дека било повредено нивното право на семеен 
живот според членот 8 поради одлуките на домашните органи да им се дозволи 
на лицата кои го згрижиле детето да го посвојат.
 
Судот нагласи дека одлуки донесени од судови на полето на згрижување на деца 
често се неповратни. Ова е особено така кога било одобрено посвојување. Во 

54 Исто така, видете Р.И. и други против Романија, пресуда од 4 декември 2018, бр. 57077/16, § 57; Kuppinger 

(Купингер) против Германија, пресуда од 15 јануари 2015, бр. 62198/11, §§ 103, 107.

55 Hokkanen (Хоканен) против Финска, пресуда од 23 септември 1994, бр. 19823/92; Митрова и Савиќ 

против Македонија, пресуда од 11 февруари 2016, бр. 42534/09, § 77 (вклучена како резиме во оваа 

публикација).

56 Р.И. и други против Романија, пресуда на комитет од 4 декември 2018, бр. 57077/16, § 57; Купингер против 

Германија, пресуда од 15 јануари 2015, бр. 62198/11, §§ 103, 107.

57 Strand Lobben and Others (Странд Лобен и други) против Норвешка, пресуда од 30 ноември 2017, бр. 37283/13 

(се очекува пресуда на Големиот совет).
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таков случај има поголема потреба отколку што е вообичаено да се обезбеди 
заштита од самоволни вмешувања.58 

Иако властите уживаат широк простор за проценка при оценување на 
неопходноста за згрижување на дете, како што е истакнато погоре, се бара построг 
надзор над какви било понатамошни ограничувања, како што се ограничувања 
поставени од властите на родителските права на пристап и на какви било правни 
заштитни мерки насочени кон обезбедување ефективна заштита на правата на 
деца и родители на почитување на семеен живот. Такви ограничувања содржат 
опасност за ефективно редуцирање на семејните односи помеѓу младо дете и 
неговите или нејзините родители.59

Кога ќе измине значителен период откако детето било згрижено од орган на 
јавна власт, интересите на детето повторно да се измени неговата или нејзината 
фактичка семејна состојба можат да натежнат над интересите на родителите за 
соединување на нивното семејство. 

За прашањето на замена на мерката згрижување во приватен дом со посвојување, 
што вклучува лишување од родителски одговорности и правни врски со детето, 
став на Судот е дека „такви мерки треба да се применуваат само во исклучителни 
околности  и [можат] да бидат оправдани само ако тие [се] мотивирани од 
надвладувачки услов што се однесува на најдобрите интереси на детето“.60 

Во однос на процесот на одлучување според членот 8, она што треба да се утврди 
е дали, имајќи ги предвид особените околности на предметот и сериозната 
природа на одлуките, родителите биле вклучени во процесот на одлучување во 
целина, до степен доволен да им ја обезбеди потребната заштита на нивните 
интереси и дали тие имале целосна можност да го презентираат нивниот 
предмет. 

Судот мора да утврди дали домашните судови извршиле продлабочено 
испитување на целата семејна ситуација, особено од фактичка емотивна, 
психолошка, материјална и медицинска природа и дали судовите направиле 

58 Странд Лобен и други против Норвешка, пресуда од 30 ноември 2017, бр. 37283/13 (се очекува пресуда на 

Големиот совет), § 102.

59 K. и T. против Финска, пресуда од 12 јули 2001, бр. 25702/94, § 155; Странд Лобен и други против Норвешка, 

пресуда од 30 ноември 2017, бр. 37283/13 (се очекува пресуда на Големиот совет), § 104.

60 Странд Лобен и други против Норвешка, пресуда од 30 ноември 2017, бр. 37283/13 (се очекува пресуда на 

Големиот совет), § 106.
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балансирана и разумна оценка на соодветните интереси на секое лице со 
постојана грижа за утврдување што би било најдобро решение за детето. Во 
практиката веројатно ќе има извесен степен на преклопување во овој поглед со 
потребата за релевантни и доволни причини за да се оправда мерка во однос на 
згрижување на дете.61 

Раздедлвање на семејство е многу сериозно вмешување во правата, како што 
беше нагласено во предметот X против Хрватска.62 Судот истакна дека од 
локалните власти не би требало да се бара да следат нефлексибилни процедури, 
туку да им биде допуштена извесна дискреција. Сепак, при секое согледување 
доминантен мора да биде фактот дека некоја одлука може да биде неповратна 
(како, на пример, кога детето било одземено и дадено на посвојување). Овде ќе 
има дури и поголема потреба отколку што е вообичаено за заштита од самоволно 
вмешување.63

Процесот на одлучување на домашните органи мора да биде таков што ќе 
осигури ставовите и интересите на биолошките родители на детето да им бидат 
познати на локалните органи и соодветно да бидат земени предвид од нив. Тие 
мора да бидат во можност навремено да ги користат сите правни лекови кои 
им стојат на располагање. Родителите мора да бидат вклучени во процесот на 
одлучување до степен доволен да им ја овозможи потребната заштита на нивните 
интереси. Ако тоа не е случај, ќе има пропуст да се почитува нивниот семеен 
живот, а вмешувањето произлезено од одлуката нема да може да се третира како 
неопходно во смисла на членот 8.64 

Родителите вообичаено имаат право да бидат сослушани и целосно информирани 
иако, во одредени околности, ограничувања на овие права би можеле да бидат 
оправдани според членот 8 § 2. Судот е овластен да оцени дали процесите биле 
спроведени на начин што, во сите околности, е правичен и овозможува должно 
почитување на интересите заштитени со членот 8.65 Повторно, и членот 6 ќе се 
применува. 

61 Странд Лобен и други против Норвешка, пресуда од 30 ноември 2017, бр. 37283/13 (се очекува пресуда на 

Големиот совет), § 107.

62 X против Хрватска, пресуда од 17 јули 2008, бр. 11223/04.  

63 X против Хрватска, пресуда од 17 јули 2008, бр. 11223/04, § 47.

64 X против Хрватска, пресуда од 17 јули 2008, бр. 11223/04, § 48.

65 X против Хрватска, пресуда од 17 јули 2008, бр. 11223/04, § 49.
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(в) Права на родители да ја знаат судбината на нивните деца 

Правата на родители да ја знаат судбината на нивните деца се јави во контекст 
на членот 2. Членот 2 налага процедурална обврска за државата да го истражи 
исчезнувањето на членови на семејството, без оглед дали тоа било причинето од 
службени лица на државата или поради физички лица или непознати поединци.66 

(4) ДЕЦА И СОЦИЈАЛНА ГРИЖА 
(а) Згрижување на деца

За прашањето дали е неопходно да се згрижи дете, како што е кажано погоре, на 
државата ѝ се допушта широк простор за проценка. Државните органи ја имаат 
користа на директен контакт со сите лица, често во стадиум кога мерките за 
згрижување се предвидени или непосредно по нивното спроведување. 67  

Задача на Судот не е да ги замени државните органи. Судот ќе ги преиспита, 
според ЕКЧП, одлуките кои овие органи ги донеле во вршењето на нивните 
овластувања. Судот во неговото испитување не е ограничен само на 
процедуралните чекори преземени од домашните власти, туку, исто така, 
ќе испита дали причините наведени од властите за нивните дејствија се 
„релевантни и доволни“. 

Кога е згрижено дете, можат да се појават проблематични прашања во поглед 
на сите членови од ЕКЧП кои се наведени на почетокот од овој преглед, но и 
други, исто така, на пример, може да има пропуштање да се почитуваат верските 
чувства на детето (членот 9).  

Ефективна заштита на деца може да наложи потреба за преземање на итни 
мерки, за да се отстрани штета за децата.68 Меѓутоа, повторно, Судот внимателно 
ќе разгледа дали некое ненадејно отстранување навистина било неопходно и 

66 Ranđelović and Others (Ранѓеловиќ и други) против Црна Гора, пресуда од 19 септември 2017, бр. 66641/10, § 122 

(вклучена како резиме во оваа публикација); Varnava and Others (Варнава и други) против Турција, пресуда 

на Големиот совет од 18 септември 2009, бр. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 

16071/90, 16072/90 и 16073/90, § 200 (не е конкретно за деца, но содржи насоки во врска со исчезнувања); 

Zorica Jovanović (Зорица Јовановиќ) против Србија, пресуда од 26 март 2013, бр. 21794/08, § 70 (вклучена како 

резиме во оваа публикација).

67 Johansen (Јохансен) против Норвешка, пресуда од 7 август 1996, бр. 17383/90, § 64.

68 Clemeno and Others (Клемено и други) против Италија, пресуда од 21 октомври 2008, бр. 19537/03, §§ 51 до 52.
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дали надлежните органи извршиле правилна оценка на влијанието на мерките и 
постоењето на алтернативи.69 

Погрешни просудувања и оценки во однос на тоа дали детето треба да биде 
доверено на туѓа грижа не ја повредуваат ЕКЧП, сами за себе. Она што е од 
клучно значење е дали државните органи – во кои можат да спаѓаат медицински 
и социјални установи – вистински и разумно повеле грижа за безбедноста на 
детето.70 

Повторно, се бара построг надзор над какви било понатамошни ограничувања, 
какви што се ограничувањата на родителските права на пристап или мерките 
преземени со цел да се посвои детето, бидејќи овие ограничувања содржат 
опасност за ефективно редуцирање на семејните врски помеѓу родителите и 
младо дете.71

(б) Деца под едукативен надзор

Членот 5 § 1 (г) определува исклучок од начелото од членот 5 § 1 дека „секој има 
право на слобода и безбедност“. Исклучокот е за: 

„лишување од слобода на малолетник врз основа на законита наредба 
заради едукативен надзор или негово законито лишување од слобода 
заради негово изведување пред надлежен правен орган.“

Едукативен надзор не треба ригидно да се поистоветува со настава во училница, 
туку може да вклучи многу аспекти на вршењето на родителски права од страна 
на локален орган во корист на детето и за негова/нејзина заштита.72 

Државите мора да осигураат едукативниот надзор да е вистинска причина за 
лишување на детето од слобода и таков надзор да се врши. Кога лишувањето 
од слобода засега дете, суштински критериум за оценка на сразмерноста е 
дали лишувањето од слобода било наредено како крајна мерка, дали било во 

69 К. и Т. против Финска, пресуда од 12 јули 2001, бр. 25702/94, § 166.

70 A.D. and O.D. (А.Д. и О.Д.) против Обединетото Кралство, пресуда од 16 март 2010, бр. 28680/06 § 84; M.A.K. 

and R.K. (М.А.К. и Р.К.) против Обединетото Кралство, пресуда од 23 март 2010, бр. 45901/05 40146/06, § 35.

71 T.P. and K.M. (Т.П. и К.М.) против Обединетото Кралство, пресуда на Големиот совет од 10 мај 2001, бр. 

28945/95, § 71; Јохансен против Норвешка, пресуда од 7 август 1996, бр. 17383/90.

72 Blokhin (Блохин) против Русија, пресуда на Големиот совет од 23 март 2016, бр. 47152/06, § 166; P. and S. (П. и С.) 

против Полска, пресуда од 30 октомври 2012, бр. 57375/08, § 147.
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најдобрите интереси на детето и дали било насочено кон спречување на сериозни 
ризици за развојот на детето. Кога критериумот не е повеќе исполнет, престанува 
основата за лишување од слобода73: 

(а)  Кога 16-годишно дете било држено во притвор, Судот ги отфрли тврдењата 
на државата дека мерката била дел од едукативна програма. Немало 
персонал и простории во текот на притворот за остварување на некоја 
едукативна цел.74 

(б) Кога две деца кои признале дека извршиле кражба поминале еден месец 
во малолетнички центар за лишување од слобода заради неназначени 
цели и не учестувале во никаква едукативна програма, ова спаѓаше надвор 
од членот 5 § 1 (г). Всушност, кривичната постапка не била ниту започната 
до моментот кога тие биле ослободени.75

(в) Ставање на бремена тинејџерка во малолетнички центар за да се одвои 
од нејзината мајка и да се спречи абортирање не спаѓаше во доменот на 
членот 5 § 1 (г).76

(г) Лишување од слобода на 12-годишно дете во центар за лишување од слобода 
на малолетни престапници со цел да се спречи да врши понатамошни 
делинквентни дејствија спаѓаше надвор од членот 5 § 1 (г).77 

(в) Повторно соединување на деца со нивните семејства 

Ставање на дете под нечија грижа вообичаено треба да се третира како 
привремена мерка. Крајната цел треба да биде соединување на детето со 
неговите или нејзините родители. Ова се применува не само за случаи кои 
се однесуваат на деца кои се доверени на грижа, туку и за случаи кога имало 
спорови за контакт и за местото на престој на деца помеѓу родителите или други 
членови на семејството.78 

Како што е наведено погоре, обврската да се преземат мерки за повторно 
соединување на родители и деца не е апсолутна. Државата мора да ги преземе 

73 D.L. (Д.Л.) против Бугарија, пресуда од 19 мај 2016, бр. 7472/14, § 74 (вклучена како резиме во оваа публикација).

74 Bouamar (Буамар) против Белгија, пресуда од 29 февруари 1988, бр. 9106/80.

75 Ichin and Others (Ичин и други) против Украина, пресуда од 21 декември 2010, бр. 28189/04 28192/04, §§ 37 до 

39.

76 П. и С. против Полска, пресуда од 30 октомври 2012, бр. 57375/08, § 148.

77 Блохин против Русија, пресуда на Големиот совет од 23 март 2016, бр. 47152/06, § 171.

78 Н.Тс. и други против Грузија, пресуда од 2 февруари 2016, бр. 71776/12, § 70 (вклучена како резиме во оваа 

публикација); Mihailova (Михаилова) против Бугарија, пресуда од 12 јануари 2006, бр. 35978/02, § 80.
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сите неопходни чекори за да овозможи повторно соединување кои разумно 
можат да се бараат во посебните околности на секој предмет. 

(5) ДЕЦА И КРИВИЧНО-ПРАВНИОТ СИСТЕМ
Се истакнува дека детето е дефинирано како „секое човечко суштество на 
возраст под осумнаесет години освен ако, според закон применлив за детето, 
полнолетството се стекнува порано“ (КПД, член 1). Постарите тинејџери сè уште се 
деца. Тие мора да бидат заштитени (видете го Општиот коментар на Комитетот 
за правата на детето бр. 20 (2016) за остварување на правата на детето во текот 
на адолесценција и исто така Минималните стандарди на Обединетите нации за 
спроведување на малолетничка правда („Пекиншки правила“)).

Возраста за кривична одговорност се разликува ширум Европа, иако има широк 
консензус дека долната граница е 14 години. Комитетот за правата на детето 
моментално го ревидира својот нацрт на Општиот коментар бр. 10 (2007) за права 
на децата на малолетничка правда. Нацртот на ревидираниот Општ коментар, § 
33, во моментов ги охрабрува државите кои се договорни страни да ја зголемат 
минималната возраст барем на 14 години и ги пофалува договорните страни 
кои имаат повисока минимална возраст. Комитетот препорачува државите кои 
се договорни страни под никакви околности да не ја намалат минималната 
возраст за кривична одговорност ако казненото право во моментов ја поставува 
минималната возраст на повеќе од 14 години.

Големиот совет во предмет во кој апликант, кој бил седумнаесетгодишно дете во 
времето на предметните инциденти, бил под истрага и гонет според кривичното 
право, ги цитираше следниве одредби од меѓународни инструменти79:

(а) Кога малолетници се лишени од слобода во полициска станица, треба да се 
земе предвид нивниот статус на дете, нивната возраст, нивната ранливост 
и ниво на созреаност. Тие треба веднаш да бидат известени за нивните 
права и гаранции за заштита на правата на начин што осигурува нивно 
целосно разбирање. Додека се испрашувани од полицијата, тие треба, по 
правило, да бидат придружувани од нивен родител, законски старател 
или друго соодветно возрасно лице. Исто така, тие треба да имаат право 
на пристап до адвокат и лекар (Препорака на Комитетот на министри за 
нови начини на постапување со малолетничка делинквенција и улогата на 
малолетничката правда, 2003). 

79 Salduz (Салдуз) против Турција, пресуда на Големиот совет од 27 ноември 2008, бр. 36391/02.
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(б) Државите-членки треба да ги преиспитаат, ако е неопходно, нивното 
законодавство и практика со цел да ја зајакнат правната положба на деца 
во текот на постапката (вклучувајќи го и полициското испитување), со 
признавање на, меѓу други нешта, правото на правна помош од адвокат 
кој, ако е неопходно, ќе биде поставен по службена должност и ќе биде 
платен од државата (Препорака на Комитетот на министри за социјални 
реакции во однос на малолетничка делинквенција, 1987). 

(в) Секое дете кое е лишено од неговата или нејзината слобода ќе има право 
на навремен пристап до правна и друга соодветна помош, како и право да 
ја оспорува законитоста на лишувањето на неговата или нејзината слобода 
пред суд или друг надлежен, независен и непристрасен орган и право на 
навремена одлука за секое такво дејствие (КПД, член 37). 

(г) Комитетот за правата на детето им препорачува на државите кои се договорни 
страни на КПД да воспостават и применуваат временски ограничувања на 
периодот помеѓу дознавањето за сторување на делото и завршувањето на 
полициската истрага, одлуката на обвинителот или друг надлежен орган за 
поднесување на кривично обвинение против детето и конечното пресудување 
и донесување одлука од страна на суд или друг надлежен орган. Овие рокови 
треба да бидат многу покуси отколку оние што се определени за возрасни 
лица. Но, во исто време, одлуки без одолжување треба да бидат резултат на 
процес во кој целосно се почитуваат човековите права на детето и правните 
гаранции (Општ коментар на Комитетот за правата на детето бр. 10 (2007)).

(д) Заклучните забелешки на Комитетот за правата на детето, Турција, 2001 наведоа 
дека со малолетните престапници треба да се постапува без одолжување, 
со цел да се избегнат периоди на лишување од слобода што не се законски 
одредени, а предсудското лишување од слобода да се користи само како крајна 
мерка, да биде колку што е можно покусо и да не биде подолго од периодот 
пропишан со законот. Треба да се користат алтернативни мерки наместо 
мерките за лишување од слобода пред судење, секогаш кога тоа е можно. 

Судот во неговата практика се осврна на следниве начела во поглед на деца во 
кривично-правниот систем:

(а) Пристап до адвокати: Од темелна важност е да се обезбеди пристап до 
адвокат кога лицето лишено од слобода е дете (видете Салдуз против 
Турција,80 предмет што се однесуваше на 17-годишно дете; и Блохин против 
Русија,81 што се однесуваше на 12-годишно дете). 

80 Салдуз против Турција, пресуда на Големиот совет од 27 ноември 2008, бр. 36391/02, § 62.

81 Блохин против Русија, пресуда на Големиот совет од 23 март 2016, бр. 47152/06, § 199.
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(б) Правичност на судење – разбирање на постапката: Не е, самото по 
себе, неспоиво со членот 6 да му се суди на дете во суд за возрасни лица, 
но тој или таа мора во доволно голема мера да ја познава природата 
на постапката и да знае што може да биде предмет на одлучување и 
пресудување во постапката. Со детето треба да се постапува на начин 
што целосно ги зема предвид неговата или нејзината возраст, нивото на 
созреаност и интелектуални и емотивни способности. Треба да се направат 
прилагодувања на неговото или нејзиното разбирање на она што се случува. 
Едноставниот факт дека тој или таа може да биде застапуван од адвокат не 
е доволен.82

(в) Исклучување на јавноста: Има специфични исклучоци од условот според 
членот 6 дека кривичната постапка треба да биде отворена за јавноста. 
Овие исклучоци ги вклучуваат интересите на малолетници, заштитата на 
приватниот живот на странките и ситуациите кога јавноста би можела да 
им наштети на интересите на правдата. 

(г) Објавување на имиња на обвинети деца: Минимална гаранција според 
членот 40 § 2 (б) од КПД за деца обвинети за кривични дела е дека нивната 
приватност треба целосно да се почитува во сите стадиуми од постапката. 
Пекиншките правила, исто така, определуваат дека „приватноста на 
малолетници треба да се почитува во сите стадиуми“ и дека „начелно, 
не смее да се објави никаква информација која може да води кон 
идентификување на малолетен сторител“. 

(6) ДЕЦА ПРЕКУ ГРАНИЦИ: МИГРАЦИЈА, 
АЗИЛ, ТРГОВИЈА СО ДЕЦА 

(а) Деца кои бараат азил (придружувани, одвоени,  
 непридружувани)

Децата имаат специфични потреби сврзани со нивната возраст и недостаток на 
независност, кои можат да се усложнат ако тие бараат азил. 

Терминот „непридружувани малолетници“ опишува секого под 18 години кој 
влегува на европска територија без возрасно лице одговорно за него или неа во 
државата која го прима. ЕКЧП не содржи изречни одредби за непридружувани 
малолетници. Сепак, нивниот третман може да се разгледува според одредби 

82 Adamkiewicz (Адамкиевич) против Полска, пресуда од 2 март 2010, бр. 54728/00 § 70; Блохин против Русија, 

пресуда на Големиот совет од 23 март 2016, бр. 47152/06, § 195. 
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како што се членот 5 § 1 (ѓ), членот 8 или членот 2 од Протоколот бр. 1. Европската 
социјална повелба спомнува деца лишени од поддршка од нивното семејство во 
нејзиниот член 17 § 1 (в).

Судот напомна дека КПД ги поттикнува државите да преземат прикладни мерки 
за за осигураат дека дете кое бара да добие статус на бегалец ужива заштита и 
хуманитарна помош, без оглед дали тој или таа е сам или е придружуван од 
неговите или нејзините родители.83 Државите имаат одговорност да се грижат за 
непридружувани малолетници, а не едноставно да ги препуштат сами на себе 
кога ги ослободуваат од установа за лишување од слобода.84 

Европскиот комитет за социјални права, како и Судот, нагласи дека државите кои се 
заинтересирани да запрат обиди за заобиколување на имиграционите правила не 
смеат да ги лишуваат странските деца, посебно ако се непридружувани, од заштитата 
што е наложена од нивниот статус. Заштитата на темелните права и ограничувањата 
наметнати од државната имиграциона политика мора меѓусебно да се помират.85  

Со оглед на апсолутната природа на заштитата според членот 3, Судот нагласи 
дека, за непридружувано дете, неговата или нејзината ранливост е решавачки 
фактор при определување на дејствијата што треба да се преземат. Државата 
мора да преземе адекватни мерки за да обезбеди грижа и заштита како дел од 
нејзините позитивни обврски.86 

Според правото на Европската унија (ЕУ), специфични одредби за непридружувани 
малолетници се содржани во инструменти за азил, како и во Директивата за 
враќање. Според Даблинската регулатива бр. 604/2013:

(а) Барања за азил од непридружувани малолетници се испитуваат од 
државата-членка во која законски се присутни членовите на семејството, 
браќа и сестри или роднини на малолетниците (член 8 од Регулативата);  

83 Abdullahi Elmi and Aweys Abubakar (Абдулахи Елми и Авејс Абубакар) против Малта, пресуда од 22 ноември 

2016, бр. 25794/13 и 28151/13, § 103; Popov (Попов) против Франција, пресуда од 19 јануари 2012, бр. 39472/07 

и 39474/07, § 91 (вклучена како резиме во оваа публикација); S.F and Others (С.Ф. и други) против Бугарија, 

пресуда од 7 декември 2017, бр. 8138/16, §§ 84-92.

84 Rahimi (Рахими) против Грција, пресуда од 5 април 2011, бр. 8687/08 (вклучена како резиме во оваа публикација).

85 ЕКСП (ECSR), Defence for Children International (DCI) [Меѓународна одбрана на деца] против Холандија, пресуда 

од 20 октомври 2009, жалба бр. 47/2008.

86 Mubilanzila Мајeka and Kaniki Mitunga (Мубиланзила Мајека и Каники Митунга) против Белгија, пресуда од 12 

октомври 2006, бр. 13178/03, § 55.
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(б) На детето мора да му се обезбеди застапник (член 6 од Регулативата); 
(в) Мора да се оценат најдобрите интереси на детето (член 6 § 3 од 

Регулативата); 
(г) Има правила за да се избегне разделување во случај членовите на 

семејството да поднеле посебни барања во една држава-членка (член 11 од 
Регулативата); 

(д) Во отсуство на член на семејството, брат/сестра или роднина, одговорна 
држава-членка е државата во која детето го поднело неговото или нејзиното 
барање за азил, под услов тоа да е во најдобрите интереси на детето (член 
8 од Регулативата). 

На непридружувани малолетници кои бараат азил мора да им се обезбеди 
застапник веднаш штом поднеле барање за азил. На застапникот мора да му 
биде дадена можност да дискутира за работите со детето пред одржување на 
сослушување за азил и да го придружува детето во текот на тоа сослушување. Кога 
детето било регистрирано како непридружуван малолетник, но немало старател кој 
би можел да дејствува како негов правен застапник, тоа придонесе за утврдување 
повреда на членот 5 § 4. Дури и ако се претпостави дека правните лекови би биле 
ефективни, Судот не гледаше како детето би можело да ги искористи. Детето во 
практиката не можело да контактира со адвокат, а информативната брошура која 
накусо ги објаснила правните лекови била напишана на јазик што тој не можел 
да го разбере, иако сослушувањето било извршено на неговиот мајчин јазик.87 

Државите се обврзани да го овозможат повторното семејно соединување на 
непридружувани малолетници.88 Важноста на експедитивно наоѓање на членови на 
семејството и повторно семејно соединување беше нагласена во членовите 22 § 2, 9 
§ 3 и 10 § 2 на КПД, како и во Општиот коментар бр. 6, § 31. Високиот комесар на ОН 
за бегалци препорача повторното соединување на дете со родител да се направи 
колку што е можно порано, пред одлучување за статусот (УНХЦР, Насоки за политики 
и постапки за постапување со непридружувани деца кои бараат азил, §§ 5 и 7). 

Семејства со деца кои бараат азил не смеат да се протераат во друга држава-
договорничка каде што ризикуваат да се најдат во несигурни околности, освен 
ако државата обезбеди специфични и конкретни гаранции за прием соодветен 
на нивната возраст.89

87 Рахими против Грција, пресуда од 5 април 2011, бр. 8687/08 (вклучена како резиме во оваа публикација).

88 Мубиланзила Мајека и Каники Митунга против Белгија, пресуда од 12 октомври 2006, бр. 13178/03, § 85; 

Јохансен против Норвешка, пресуда од 7 август 1996, бр. 17383/90, § 78.

89 Tarakhel (Тарахел) против Швајцарија, пресуда на Големиот совет од 4 ноември 2014, бр. 29217/12, § 121 дo 122 



Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

39

(б) Имиграционо лишување од слобода на деца 

Во контекст на имиграционо лишување од слобода, исто така, екстремната 
ранливост на детето е решавачки фактор. Тоа добива примат над другите 
согледувања што државата би можела да ги примени на третманот на луѓе кои 
таа ги категоризира како илегални имигранти.90 

Обврските на државата во однос на заштита на мигрантските деца ќе биде 
различна во зависност од тоа дали тие се придружувани или не.91 Сепак, дури и 
кога деца се лишени од слобода заедно со нивните родители во исчекување на 
имиграциони мерки, имаше повреди на членот 3.92 

Заштитата на најдобрите интереси на детето вклучува зачувување на заедништвото 
на семејството колку што тоа е можно и разгледување на алтернативи, така што 
лишувањето од слобода на деца да биде само крајна мерка.93

Мерките со кои се врши ограничување на лична слобода мора, според членот 
8, да бидат сразмерни во однос на целта што властите сакаат да ја постигнат. 
Целта на властите во имиграциони предмети често е да се изврши решение за 
отстранување на лица од земјата. Кога семејства се засегнати, властите мора при 
оценување на сразмерноста да ги земат предвид најдобрите интереси на децата. 

Големиот совет ја разгледуваше прифатливоста на условите за живот на оние 
кои бараат азил во предметот М.С.С. против Белгија и Грција94 (овој предмет не 
се однесуваше на деца кои бараат азил, но даде корисна насока за севкупните 
прашања). Големиот совет утврди дека државите се одговорни за постапувањето 
кон баратели на азил кои не се лишени од слобода. Тој ја нагласи ранливоста 
на луѓето кои бараат азил, кои често не можат да го разберат локалниот јазик 

(вклучена како резиме во оваа публикација).

90 Тарахел против Швајцарија, пресуда на Големиот совет од 4 ноември 2014, бр. 29217/12, § 99 (вклучена како 

резиме во оваа публикација).

91 Рахими против Грција, пресуда од 5 април 2011, бр. 8687/08, § 63 (вклучена како резиме во оваа публикација).

92 Мубиланзила Мајека и Каники Митунга против Белгија, пресуда од 12 октомври 2006, бр. 13178/03, § 55; 

Попов против Франција, пресуда од 19 јануари 2012, бр. 39472/07 и 39474/07 (вклучена како резиме во оваа 

публикација).

93 Попов против Франција, пресуда од 19 јануари 2012, бр. 39472/07 и 39474/07, §§ 140 до 141 (вклучена како 

резиме во оваа публикација); Рахими против Грција, пресуда од 5 април 2011, бр. 8687/08, § 108 (вклучена 

како резиме во оваа публикација).

94 M.S.S. (М.С.С.) против Белгија и Грција, пресуда од 21 јануари 2011, бр. 30696/09.
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и се без средства за живот. Во многу случаи тие веќе претрпеле трауматични 
искуства. Потребни се проактивни мерки за да се информираат барателите на 
азил за инфраструктурата или изворите на помош кои им се на располагање 
и да се одржи контакт со нив заради олеснето давање на таква помош и брзо 
процесуирање на нивните барања за азил.95 

Кога деца се лишени од слобода, тие мора да бидат држени во услови прикладни 
за потребите на деца. Ефектите на лишување на деца од слобода и условите 
во кои тие се држени можат да претставуваат повреда на членот 3 дури и кога 
тие услови не би ја повредиле таа одредба ако лицата беа возрасни.96 Условите 
за прием на деца кои бараат азил мора да се адаптираат на нивната возраст, 
за да се осигури дека тие услови не „создаваат ... за нив ситуација на стрес и 
вознемиреност, со особено трауматични последици“.97  

Повреди на членот 3 беа утврдени во: 

(а) Попов против Франција, во кој децата биле на многу мала возраст (5 месеци 
и три години), лишени од слобода во период од 15 дена во центар за 
лишување од слобода во кој немало детски кревети или средства и објекти 
за играње, мебелот бил метален и имало врати со автоматско затворање кои 
создавале ризик од повредување. Беа утврдени повреди и на членовите 5 
и 8.98 

(б) Мусхаџиева и други против Белгија, што се однесуваше на четири млади 
деца кои, заедно со нивната мајка, биле лишени од слобода во период од 
еден месец додека исчекувале да бидат протерани. Судот ја зеде предвид 
нивната млада возраст (од седум месеци до седум години), времетраењето 
на нивното лишување од слобода и нивната здравствена состојба. 99  

(в) Рахими против Грција, во кој условите за лишување од слобода на 
непридружувано дете на возраст од 15 години биле толку лоши што ја 
нарушиле самата суштина на човековото достоинство и би можеле самите 

95 М.С.С. против Белгија и Грција, пресуда од 21 јануари 2011, бр. 30696/09, §§ 249 до 263.

96 Muskhadzhiyeva and Others (Мусхаџиева и други) против Белгија, пресуда од 19 јануари 2010, бр. 41442/07 

(вклучена како резиме во оваа публикација).

97 Тарахел против Швајцарија, пресуда на Големиот совет од 4 ноември 2014, бр. 29217/12, § 119 (вклучена како 

резиме во оваа публикација).

98 Попов против Франција, пресуда од 19 јануари 2012, бр. 39472/07 и 39474/07 (вклучена како резиме во оваа 

публикација); исто така, видете С.Ф. и други против Бугарија, пресуда од 7 декември 2017, бр. 8138/16.

99 Мусхаџиева и други против Белгија, пресуда од 19 јануари 2010, бр. 41442/07, § 63 (вклучена како резиме во 

оваа публикација).
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за себе, без земање предвид на должината на лишувањето од слобода (два 
дена) да се третираат како понижувачко постапување. 100 

(в) Имиграциони исклучувања на деца 

Кога на дете кое претходно живеело раздвоено од родител, надвор од држава-
договорничка, не му е допуштено да влезе во земјата за да му се придружи на 
семејството, може да се предизвика повреда на негово право.

Може да биде тешко да се покаже дека има доволна суштинска постоечка семејна 
врска кога детето живеело одвоено извесно време. Во предметот Ахмут против 
Холандија,101 15-годишен син го напуштил Мароко, каде што бил чуван од роднини, 
за да му се придружи на татко му во Холандија. Момчето во најголемиот дел 
од неговиот живот живеело во Мароко и таму имало цврсти јазички и културни 
врски. Имало и други членови на семејството во Мароко. Одвојувањето била 
свесна одлука на неговиот татко кога тој се отселил и немало ништо што би ги 
спречило да го продолжат семејниот живот во Мароко што претходно го имале. 
Тоа што таткото можеби претпочитал да ги интензивира неговите семејни врски 
со неговиот син во Холандија, кажа Судот, не гарантирало право да се избере 
најприкладното место за развивање на семеен живот. 

Ситуацијата може да се разликува ако родител успеал да добие статус на бегалец. 
Доделувањето статус на бегалец треба да се сфати како признание од државата 
дека родителите едноставно не можат да се вратат. 

Може да биде решавачко ако родителите можат да покажат поголем степен 
на интеграција во земјата. Во предметот Сен против Холандија,102 обајцата 
родителите добиле дозвола за постојан престој во Холандија, а две од нивните 
деца биле родени во таа земја. Судот му придаде важност на согледувањето дека 
децата немале врски со Турција и коментираше дека изборот на родителите 
да го остават нивното најстаро дете во Турција не би можел да се смета како 
неменливо решение дека таа требала да остане надвор од семејната група. 

100 Рахими против Грција, пресуда од 5 април 2011, бр. 8687/08, § 108 (вклучена како резиме во оваа публикација); 

Исто така, видете С.Ф и други против Бугарија, пресуда од 7 декември 2017, бр. 8138/16.

101 Ahmut (Ахмут) против Холандија, пресуда од 28 ноември 1996, бр. 21702/93.

102 Sen (Сен) против Холандија, пресуда од 21 декември 2001, бр. 31465/96.
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(г) Имиграциони протерувања на деца 

Кога деца се засегнати, државата мора да ги разгледа нивните најдобри интереси. 
Протерување на деца од земја во која тие живееле најголемиот дел од нивниот 
живот и каде што живеат нивните потесни семејства, ретко ќе се вклопи во таа цел. 

Кога дете сторило многу сериозно кривично дело, сè уште ќе се применуваат 
значењата на најдобрите интереси на детето. Кога 13-годишно дете извршило 
силување и било осудено на казна затвор во траење од четири години, Судот 
утврди дека државата не покажала дека можело основано да се очекува тој да 
продолжи да врши кривични дела или да предизвикува неред до мера што 
неговото протерување би го направило неопходно.103 Во предметот Јакуповиќ 
против Австрија104 Судот истакна дека треба да се изнесат многу сериозни причини 
за да се оправда протерување на 16-годишник, особено со оглед на историјатот на 
конфликт во земјата на потекло и со оглед дека немало доказ дека таму останале 
некои од блиските роднини. Тој изврши внимателно испитување на кривичното 
досие на момчето и утврди дека протерувањето би било несразмерно вмешување 
во неговото право на почитување на приватен и семеен живот. 

Се бараат многу сериозни причини за да се оправда протерување на населен мигрант кој 
законито го поминал целото детство или дел од детството во земјата домаќин, особено 
кога тој/таа сторил/а некое кривично дело како малолетник.105 Клучни согледувања 
се опсегот на врските на поединецот со државата-домаќин и државата на прием по 
евентуално протерување. Овие околности ќе се балансираат наспроти причините за 
отстранување од земјата и оценката дали интересите за спречување на криминал или 
неред натежнуваат над ефектот од отстранување на апликантот од земјата.  

Кога апликантка од втора генерација поминала најголем дел од нејзиниот живот 
во држава-договорничка и не ѝ била продолжена дозволата за престој поради 
технички причини, настанала повреда. 15-годишната ќерка на сомалиски родители 
настанети во Данска отишла во Кенија да се грижи за нејзината баба. Важењето 
на нејзината данска дозвола за престој престанало поради нејзиниот пропуст 
да поднесе барање за продолжување во законскиот рок, па таа била спречена да 
се врати во Данска. Судот утврди дека не била постигната правична рамнотежа 
според членот 8 помеѓу нејзините интереси и имиграционата контрола.106

103 A.A. против Обединетото Кралство, пресуда од 20 септември 2011, бр. 8000/08, §§ 53 до 77.

104 Jakupović (Јакуповиќ) против Австрија, пресуда од 6 февруари 2003, бр. 36757/97.

105 Maslov (Маслов) против Австрија, пресуда од 23 јуни 2008, бр. 1638/03.

106 Osman (Осман) против Данска, пресуда од 14 јуни 2011, бр. 38058/09, §§ 53 до 77.
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Дури и кога протерување на апликанти од втора генерација било претежно 
оправдано, Судот правеше исклучок во случај на изрекување временски 
неодредена мерка на забрана за враќање во земјата која протерува каде што сè 
уште постои поголем дел од семејните врски.107

Начинот на спроведување на протерување на дете, или неговите ефекти, можат 
да бидат толку трауматични така што да покренат прашања според членот 3: 

(а) Имало недостиг на хуманост што претставувало нечовечко постапување 
кога белгиските власти ставиле петгодишно конгоанско дете во центар 
за странци од затворен тип, без услови и средства за советодавна или 
едукативна помош.108

(б) Државите мора да преземат адекватни заштитни мерки и да ги направат 
потребните подготовки за да осигураат дека, кога се протерува дете, има 
соодветни членови на семејството или структури да се грижат за детето по 
неговото пристигнување. Кога Белгија вратила петгодишно конгоанско 
девојче  во Канада, Судот утврди недостиг на адекватна подготовка и надзор. 
Белгиските власти не организирале придружба за детето во текот на летот и не 
се осигурале дека член на семејството ќе дојде да ја пречека на аеродромот. 
Судот утврди дека белгиските власти имале обврска да го овозможат 
соединувањето на девојчето со нејзината мајка во Канада и дека, всушност, 
тие не само што пропуштиле да помогнат, туку нивните дејствија, исто така, го 
попречиле овој процес. Властите не се стремеле кон најдобрите интереси на 
детето; особено со нејзиното лишување од слобода во несоодветен центар за 
возрасни лица, наместо да најдат поадаптирана структура.109   

(в) Оставањето на детето да се грижи само за себе 10 дена без адекватен надзор 
и грижа претставувало повреда на членот 3.110  

(г) Во исклучителни околности, условите со кои се соочуваат деца при 
протерување во друга земја можат да разоткријат постапување од толку 
сериозна природа кое претставува нечовечко и понижувачко постапување 
спротивно на членот 3. Поставен е висок праг за да може едно постапување 
да потпадне под доменот на членот 3. Не е доволна само измена на 
средината и животниот стандард.111 

107 Yilmaz (Јилмаз) против Германија, пресуда од 17 април 2003, бр. 52853/99, § 48; Keles (Келес) против Германија, 

пресуда од 27 октомври 2005, бр. 32231/02, § 66.

108 Мубиланзила Мајека и Каники Митунга против Белгија, пресуда од 12 октомври 2006, бр. 13178/03.

109 Мубиланзила Мајека и Каники Митунга против Белгија, пресуда од 12 октомври 2006, бр. 13178/03.

110 Рахими против Грција, пресуда од 5 април 2011, бр. 8687/08, §§ 81 до 94 (вклучена како резиме во оваа публикација).

111 Мубиланзила Мајека и Каники Митунга против Белгија, пресуда од 12 октомври 2006, бр. 13178/03.
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Дете не може да биде обвинувано за однесувањето на неговите или нејзините 
возрасни роднини.112 Отстранувањето на родител од држава-договорничка може 
да биде неспоиво со условите од членот 8 кога има дете кое, исто така, престојува 
во таа држава. 

Меѓу релевантните фактори спаѓаат: 

(а) опсегот до кој семејниот живот е ефективно нарушен; 
(б)  природата и цврстината на родителските врски со детето; 
(в)  дали има несовладливи пречки за семејството да живее во земјата на 

потекло на еден или повеќемина од нив; 
(г) дали има фактори на имиграциона контрола; 
(д) дали има околности сврзани со јавниот ред; 
(е) возраста и прилагодливоста на деца. 

Кога родител не е државјанин на земја од која е протеран, а децата му се доверени 
на другиот родител по разделба или развод, семејните врски можат ефективно 
да бидат нарушени помеѓу родителот кој нема државјанство на таа земја и 
детето, бидејќи детето нема да оди со тој родител. Ова може да создаде парадокс 
кога разведен родител може да прибави право да остане во земјата со цел да 
има пристап до неговото дете, додека од оние кои се во тековна брачна врска 
може да се очекува да ги одделат сите членови на семејството од воспоставеното 
престојувалиште и да заминат. 

(а) Во предметот Берехаб против Холандија113 апликацијата била поднесена 
од татко, поранешна сопруга и дете поради предложеното протерување 
на таткото по разводот кое се заканувало да ги прекине врските помеѓу 
него и детето. Фактот дека родителите повеќе не живееле заедно не бил 
решавачки за постоење на поинаков семеен живот бидејќи односите 
потекнале од законски и вистински брак, а таткото го гледал детето четири 
пати неделно, пришто редовните и чести контакти ја докажале цврстината 
на неговите врски. Било релевантно тоа што таткото повеќе години бил 
законито настанет во Холандија, имал дом и работа, а државата немала 
причина да се поплаче од него. Не била воспоставена рамнотежа помеѓу 
интересите на имиграциона контрола и заемните интереси на апликантите 
да ги продолжат семејните врски. 

112 Мубиланзила Мајека и Каники Митунга против Белгија, пресуда од 12 октомври 2006, бр. 13178/03.

113 Berrehab (Берехаб) против Холандија, пресуда од 21 јуни 1988, бр. 10730/84.
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(б) Во предметот Цилиз против Холандија,114 постапката на одлучување за 
протерување на таткото разоткрила повреда на членот 8 бидејќи властите 
го прејудицирале исходот на постапката за остварување контакт со детето 
така што го протерале апликантот во текот на периодот на пробни сесии за 
контактирање со детето, а тој не бил осуден за никакво кривично дело што 
би оправдало негово отстранување од земјата. 

(в) Одлуки за протерување на родител кој не е државјанин на земјата која 
протерува мора да водат сметка за најдобрите интереси на децата. Кога 
против мајка на која ѝ биле доверени две девојчиња била донесена наредба 
за протерување и забрана за влез во период од две години, Судот утврди 
дека нејзините тешки повреди на имиграционото право не го оправдале 
трауматичното влијание на разделбата од двете деца кои, врз основа на 
судска наредба, му биле доверени на нивниот татко поради наредбата за 
протерување.115

Кога деца, при враќање во одредена земја, биле во ризик да бидат раздвоени 
од нивните родители или биле држени во неприкладно сместување, ова беше 
доволно да се разоткрие потенцијална повреда на членот 3.116 

Како што е истакнато погоре, семејства со деца кои бараат азил не смеат да се 
протераат во друга држава-договорничка каде што се соочуваат со ризик од 
несигурни околности, освен ако засегнатата држава обезбеди специфични и 
конкретни гаранции за прием соодветен за нивната возраст.117  

(д) Грабнување 

Како што е истакнато на почетокот од овој преглед, членот 53 од ЕКЧП мора 
да се толкува така што да не се ограничуваат или да не се врши отстапување 
од човековите права и основните слободи кои се наоѓаат во релевантните 
инструменти од Хаг, ОН и ЕУ чија договорна страна е државата. 

Ова е особено релевантно во областа на меѓународно грабнување на деца. 
Обврските кои членовите 6, 8 и 13 им ги наметнуваат на државите-договорнички 

114 Ciliz (Цилиз) против Холандија, пресуда од 11 јули 2000, бр. 29192/95.

115 Nunez (Нунез) против Норвешка, пресуда од 28 јуни 2011, бр. 55597/09.

116 Тарахел против Швајцарија, пресуда на Големиот совет од 4 ноември 2014, бр. 29217/12 (вклучена како резиме 

во оваа публикација).

117 Тарахел против Швајцарија, пресуда на Големиот совет од 4 ноември 2014, бр. 29217/12, § 121 до 122, (вклучена 

како резиме во оваа публикација).
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мора да се толкуваат со земање предвид особено на Хашката конвенција за 
граѓанските аспекти на меѓународно грабнување на дете од 1980 година,118 
Конвенцијата за правата на детето119 и, кога е применлива, Регулативата на 
ЕУ 2201/2003 („Брисел II bis“) која се применува за предмети на грабнување на 
територијата на ЕУ.120 

За прашањето на грабнување на деца е направена вредна работа и таа 
продолжува да се прави од Хашката конференција за меѓународно приватно 
право,121 Комитетот на ОН за правата на детето и Европската унија. 

Клучното прашање во предмети кои вклучуваат грабнување е дали била постигната 
правична рамнотежа помеѓу засегнатите спротивставени интереси: оние на 
детето, на родителите и на јавниот поредок.122 Најдобрите интереси на детето 
мора да се примарно значајни. Во предметот X против Летонија,123 Судот отиде 
понатаму и утврди дека има широк консензус – вклучувајќи во меѓународното 
право – за поддршка на идејата дека во сите одлуки кои се однесуваат на деца, 
нивните најдобри интереси мора да бидат најзначајни.124 Судот сметаше дека 
надминување на временската рамка во применливата Хашка конвенција во 
значителна мера, во отсуство на какви било околности подобни да ги изземат 
домашните судови од обврската за стриктно почитување на временската рамка, 
значи дека немало придржување кон позитивната обврска за експедитивно 
дејствување во постапката за враќање на деца. 

Два предмета овозможуваат корисно расветлување на различните согледувања 
за оваа материја. Првиот предмет, Нојлинер и Шурук против Швајцарија,125 се 

118 Iglesias Gil and A.U.I. (Иглесиас Гил и А.У.И.) против Шпанија, пресуда од 29 април 2003, бр. 56673/00, § 51; 

Игнаколо-Зениде против Романија, пресуда од 25 јануари 2000, бр. 31679/96, § 95.

119 Maire (Маири) против Португалија, пресуда од 26 јуни 2003, бр. 48206/99, § 72.

120 Šneersone and Kampanella (Шнерсоне и Кампанела) против Италија, пресуда од 12 јули 2011, бр. 14737/09 

(вклучена како резиме во оваа публикација).

121 www.hcch.net.

122 Maumousseau and Washington (Мамусо и Вашингтон) против Франција, пресуда од 6 декември 2007, бр. 

39388/05; Rouiller (Руе) против Швајцарија, пресуда од 22 јули 2014, бр. 3592/08.

123 X против Летонија, пресуда на Големиот совет од 26 ноември 2013, бр. 27853/09 (вклучена како резиме во 

оваа публикација).

124 X против Летонија, пресуда на Големиот совет од 26 ноември 2013, бр. 27853/09, § 96 (вклучена како резиме 

во оваа публикација).

125 Нојлинер и Шурук против Швајцарија, пресуда на Големиот совет од 6 јули 2010, бр. 41615/07 (вклучена како 

резиме во оваа публикација).
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однесуваше на ситуација кога мајката го одвела детето од Израел во Швајцарија, 
бидејќи се плашела дека таткото ќе го однесе детето во камп заради религиозна 
индоктринација. Судот истакна дека не бил убеден дека враќањето на детето во 
Израел би било во најдобри интереси на детето. Во однос на мајката, таа би 
претрпела несразмерно вмешување во нејзиното право да се почитува нејзиниот 
семеен живот ако би била принудена да се врати со нејзиниот син во Израел. 
Следствено на тоа, би имало повреда на членот 8 во поглед на двајцата апликанти 
ако се изврши одлуката за враќање на вториот апликант во Израел. Од овие 
причини, Судот утврди условна повреда на членот 8 – повреда само во случај 
швајцарските власти да ја извршат постоечката наредба за враќање на детето. 
Фактите беа испитани преку призмата на она што било најдобро за детето. 

Вториот предмет, Олер Каминска против Полска,126 беше предмет во кој Судот ја 
потврди потребата за брзо признавање и спроведување на наредби во врска 
со грабнување на дете и доверување на дете. Оваа работа беше предмет на 
апликација поднесена од полска државјанка која наведе дека претрпела повреда 
на нејзините права на почитување на нејзиниот семеен живот, поради пропустот 
на полските власти бргу да ја соединат со нејзината ќерка, и покрај серијата 
наредби за враќање. Полската држава пропуштила навремено да делува, а 
Судот сметаше дека тоа било истоветно со повредување на права од членот 8. 
Екстензивно парничење произлезено од грабнување на дете создаде вртлог од 
меѓусебно спротивставени барања, наредби и жалби во Полска, како и во Ирска. 

Судот истакна дека мајката на детето повела постапка според Хашката 
конвенција, дека таа настојувала да се извршат наредбите на ирските судови, 
дека таа правилно контактирала со централните органи на Ирска и Полска 
и дека повеќе пати барала постапката да се забрза и се жалела кога тоа било 
потребно.  Судот реафирмираше дека нормите утврдени во регулативата Брисел 
II bis и во Хашката конвенција се засновани врз филозофија дека во сите одлуки 
кои се однесуваат на деца, нивните најдобри интереси мора да се најзначајни 
(најважни). Кога му пристапи на прашањето дали државните органи ги презеле 
сите мерки чие преземање разумно можело да се очекува за да се осигури 
признавање на семејните права на мајката, Судот заклучи дека Полска направила 
пропусти во тој поглед. Мајката немала контакт со детето во текот на долгата 
постапка. Иако имаше некакво признание за сложеноста на предметот, Судот не 
беше импресиониран од аргументот изнесен од државата дека ова придонело за 
одолжувањето.  

126 Oller Kaminska (Олер Каминска) против Полска, пресуда од 18 јануари 2018, бр. 28481/12 (вклучена како резиме 

во оваа публикација).
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(ѓ) Релоцирање

Предмети во кои има релоцирање обично се спорови во кои треба да се одлучи 
дали родител или друго лице кое е примарно задолжено да се грижи за дете може 
да го одведе детето да живее на нова локација како негов или нејзин главен дом. 
„Релоцирање на дете“ се однесува на измена на местото на престој на детето. 
Такви спорови се меѓу најтензичните родителски спорови, со големи влогови за 
обете страни и малку простор за компромис.

Вашингтонската декларација за меѓународно семејно релоцирање од 2010 
година беше производ на дискусии за хармонизирање на меѓународното право за 
релоцирање.  Тоа е прелиминарен документ и содржи листа од фактори кои треба 
да се земат предвид при испитување на барање за релоцирање. Понеодамна, 
Советот на Европа ја објави Препораката 2015(4) која се применува на ситуации 
каде што има или може да има несогласување за релоцирање на дете, во рамките 
на јурисдикција на една држава127 или во странство. Препораката се применува 
особено за ситуации во кои, како резултат на негово или нејзино релоцирање, 
детето би било во ризик од губење контакт или значително редуцирање на 
контакт со еден од неговите или нејзините родители или со обата носители на 
родителски одговорности. 

Таа изложува три главни начела, велејќи дека правото во соодветните држави 
треба да:

(а)  нуди значителна сигурност за да се спречат и разрешуваат спорови за 
релоцирање;

(б) обезбеди доволна флексибилност за задоволително разрешување на 
спорови; и 

(в) поттикне склучување на спогодби за мирно решавање на споровите.128 

Релоцирањето може да вклучува принудна измена на јазикот говорен од детето, 
практикувањето на религија или измена на кругот на детските пријатели и 
блиски врски. Сите овие фактори, кои можат да влијаат неповолно врз физичката 
и психолошката добросостојба на детето, се заштитени според членот 8. Судот 
досега не утврди дека е допуштен некаков жалбен навод во врска со одбивање 

127 Под услови од начелото 7, видете ја Препораката 2015(4) за понатамошни информации. 

128 Препорака CM/Rec (2014) на Комитетот на министри до државите-членки за спречување и разрешување на 

спорови за релоцирање на деца, усвоена од Комитетот на министри на 11 февруари 2015 година на 1.219.-та 

средба на замениците-министри. 
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за релоцирање или дозвола за релоцирање по барање од еден родител. Меѓутоа, 
тој се осврна на прашањето на влијанието на релоцирањето врз деца кои се 
засегнати во други контексти, особено во врска со релоцирање принудено од 
држава во предмети на имиграција, протерување и конструктивно протерување 
и примената на начелото на „адаптибилна возраст“.129

Во поглед на прашањата во врска со признавање на странски документи (изводи) 
за раѓање при сценарија на релоцирање, Судот мораше да го испита влијанието 
врз засегнатите деца кои биле родени како последица на судски-санкционирани 
аранжмани на раѓање од сурогат мајка во странство каде што социо-правните 
родители ги довеле децата назад во земјата чии државјани биле и барале тука да 
се запише раѓањето. Судот одлучи и во предметот Менесон против Франција130 и 
во предметот Лабасе против Франција131 дека членот 8 бил применлив во неговиот 
аспект на семеен живот, со оглед на тоа што интендираните родители делувале 
како родители на децата откако тие биле родени и живееле заедно така што 
оформиле семеен живот.132 Имало директна врска помеѓу приватниот живот на 
деца родени од сурогат мајка и одлучувањето за нивната правна поврзаност. 
Бидејќи бил засегнат суштински дел на идентитот на поединец, членот 8 бил 
применлив и во неговиот аспект на приватен живот.133

Одбивањето да се изврши правно признавање произлегло од желбата да се 
обесхрабрат  француски државјани од посегнување – надвор од Франција – кон 
репродуктивни техники кои биле забранети во земјата. Наводната цел била да се 
заштитат децата и сурогат мајката.134 Судот утврди дека Франција имала широк 
простор за проценка бидејќи во сферата на одлуки за сурогат мајчинство нема 
европски консензус и поради тоа што биле засегнати тешки етички прашања. 
Од друга страна, просторот бил потесен бидејќи се однесувал на родителство, 
клучен аспект за постоење или идентитет на поединец.135

129 Видете на пример, Jeunesse (Јеунесе) против Холандија, пресуда на Големиот совет од 3 октомври 2014, бр. 

12738/10; Biao (Биао) против Данска, пресуда на Големиот совет од 24 мај 2016, бр. 38590/10.

130 Menesson (Менесон) против Франција, пресуда од 26 јуни 2014, бр. 65192/11 (вклучена како резиме во оваа публикација).

131 Labassée (Лабасе) против Франција, пресуда од 26 јуни 2014, бр. 65941/11.

132 Менесон против Франција, пресуда од 26 јуни 2014, бр. 65192/11, § 45 (вклучена како резиме во оваа 

публикација); Лабасе против Франција, пресуда од 26 јуни 2014, бр. 65941/11, §37.

133 Менесон против Франција, пресуда од 26 јуни 2014, бр. 65192/11, § 46 (вклучена како резиме во оваа 

публикација); Лабасе против Франција, пресуда од 26 јуни 2014, бр. 65941/11, §38.

134 Менесон против Франција, пресуда од 26 јуни 2014, бр. 65192/11, § 62 (вклучена како резиме во оваа 

публикација); Лабасе против Франција, пресуда од 26 јуни 2014, бр. 65941/11, §54.

135 Менесон против Франција, пресуда од 26 јуни 2014, бр. 65192/11, § 77-80 (вклучена како резиме во оваа 
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Во однос на правото да се почитува приватниот живот на децата, Судот утврди 
повреда на членот 8. Тие подоцна се соочиле со правна несигурност поради тоа што 
францускиот правен поредок не го признавал фактичкиот однос на поврзаност 
помеѓу нив и социјалните/интендираните родители. Оваа контрадикција помеѓу 
правната и социјалната реалност му наштетила на идентитетот на децата во 
француското општество. Следствено на тоа, било неизвесно дали децата ќе 
добијат француско државјанство.136 Покрај тоа, непризнавањето имало негативни 
последици за правото на децата на наследување. Како заклучок, Судот утврди 
дека лишеноста од правно признавање на биолошката реалност (интендираниот 
социјален татко бил нивен генетички татко) била наспроти најдобрите интереси 
на децата137  (како што е истакнато погоре, прашањето на правно признавање на 
мајката во моментов е во тек пред Големиот совет во првиот предмет според 
Протоколот бр. 16.)

Хашката конференција за меѓународно приватно право во моментов спроведува 
проект чија цел е да се усвои инструмент што ќе се занимава со прекугранично 
признавање на родителство. 

(е) Трговија со деца и детски труд 

Членот 4 изречно забранува ропство, ропска положба, принудна или задолжителна 
работа. Тоа е апсолутна забрана. Трговијата со луѓе, исто така, потпаѓа под 
доменот на членот 4. Нема сомнение дека се работи за феномен кој е спротивен 
на духот и целта на таа одредба (Ранцев против Кипар и Русија,138 значаен предмет 
во врска со трговија со луѓе, иако во него не биле вклучени деца). 
 
Ропство е статус или состојба на лице над кого се вршат сите овластувања кои му 
се придаваат на правото на сопственост.139 

Ропска положба (закрепостеност) е особено сериозна форма на негирање на 
слободата. Таа вклучува обврска за давање некакви услуги која е наметната преку 

публикација); Лабасе против Франција, пресуда од 26 јуни 2014, бр. 65941/11, § 56-59.

136 Менесон против Франција, пресуда од 26 јуни 2014, бр. 65192/11, § 96-97 (вклучена како резиме во оваа 

публикација); Лабасе против Франција, пресуда од 26 јуни 2014, бр. 65941/11, § 75-76.

137 Менесон против Франција, пресуда од 26 јуни 2014, бр. 65192/11, § 99 (вклучена како резиме во оваа 

публикација); Лабасе против Франција, пресуда од 26 јуни 2014, бр. 65941/11, § 78.

138 Rantsev (Ранцев) против Кипар и Русија, пресуда од 7 јануари 2010, бр. 25965/04, §§ 279 до 282 (вклучена како 

резиме во оваа публикација).

139 Siliadin (Силиадн) против Франција, пресуда од 26 јули 2005, бр. 73316/01, § 122.
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употреба на принуда. Таа треба да се сврзе со концептот на „ропство“. Покрај 
обврската да се вршат услуги за други, поимот на ропска положба (закрепостеност) 
ja опфаќа обврската на „закрепостеното лице“ да живее на имот на друго лице 
и неможноста да ја измени неговата или нејзината состојба.140 Закрепостеноста 
соодветствува на интензивна принудна или задолжителна работа, а разликувачки 
фактор е чувството на жртвите дека нивната состојба е трајна и дека нивната 
ситуација веројатно нема да се измени. Чувствата би биле засновани врз 
горенаведените, објективни критериуми, или би биле предизвикани и одржувани 
со дејствија на оние кои се одговорни за состојбата на жртвата. 

Принудна или задолжителна работа значи „работа или служба“ која вообичаено 
се бара од некое лице под закана од некаква казна, против волјата на засегнатото 
лице и за која спомнатото лице не се пријавило доброволно“.141   

Трговија со луѓе беше дефинирана од Судот во предметот Ранцев против Кипар 
и Русија како постапување со човечките суштества како да се стоки, со стриктен 
надзор врз нив, ограничување на нивното движење, употреба на насилство и 
закани, лоши услови за живот и работа и мала или никаква плата.142 Иако трговија 
со луѓе не е изречно спомната во ЕКЧП, при оценување на опсегот на членот 
4, Судот истакна дека не треба да се изгуби од вид фактот дека ЕКЧП е жив 
инструмент што мора се толкува со земање предвид на денешните услови. Судот 
констатираше дека трговијата со луѓе била во пораст во неодамнешните години. 
Усвојувањето на Протоколот од Палермо од 2000 година и Конвенцијата за акција 
против трговија со луѓе од 2005 година го покажува растечкото признание на 
меѓународно ниво за зголемената присутност на трговијата со луѓе и потребата 
од мерки за борба против неа.143

Членот 4 наметнува позитивни обврски какви што се појавуваат и според 
членовите 2 и 3 (како што е изложено во одделите погоре) и го налага следново:144 

140 C.N. and V. (Ц.Н. и В.) против Франција, пресуда од 11 октомври 2012, бр. 67724/09, §§ 89 до 90; Силиадн против 

Франција, пресуда од 26 јули 2005, бр. 73316/01, § 123.

141 Ц.Н. и В. против Франција, пресуда од 11 октомври 2012, бр. 67724/09, § 71.

142 Ранцев против Кипар и Русија, пресуда од 7 јануари 2010, бр. 25965/04, §§ 279 до 282 (вклучена како резиме во 

оваа публикација).

143 И ЕУ воспостави сеопфатна правна и политичка рамка што е фокусирана врз жртвите, Директивата 2011/36/

EU за спречување и борба против трговија со луѓе и заштита на жртвите од неа. 

144 Силиадн против Франција, пресуда од 26 јули 2005, бр. 73316/01; Ц.Н. и В. против Франција, пресуда од 11 

октомври 2012, бр. 67724/09; Ранцев против Кипар и Русија, пресуда од 7 јануари 2010, бр. 25965/04 § 288 

(вклучена како резиме во оваа публикација).
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(а) Државите мора да преземат адекватни мерки за да се спречи бизниси да 
бидат користени како параван за трговија со луѓе; 

(б) Државите мора да осигураат дека имиграционите правила не можат да 
бидат злоупотребени на таков начин што би поттикнале, овозможиле или 
толерирале трговија со луѓе; 

(в) Државите мора да воспостават легислативна и административна рамка за 
забрана и казнување на трговија со луѓе и за заштита на жртвите;  

(г) Конвенцијата за акција против трговија со луѓе бара секоја држава-членка 
да воспостави јурисдикција за секое дело на трговија со луѓе сторено на 
нејзината територија; 

(д) Државите мора ефективно да соработуваат со надлежните органи во 
другите држави за да се истражуваат прекуграничните ситуации на 
трговија со луѓе. Оваа должност е во склад со целите на државите-членки, 
изразени во преамбулата на Протоколот од Палермо, да се усвои сеопфатен 
меѓународен пристап во врска со трговија со луѓе во земјите на потекло, 
транзит и крајно одредиште. 

(ж) Проценка на возраста и процедури за верификација 

Проценка на возраста во постапка за азил претставува постапување со кое 
властите настојуваат да утврдат, врз основа на проценка на веројатноста, која 
е хронолошката возраст на лице кое тврди дека е дете, со цел да се утврди кои 
имиграциони процедури треба да се применуваат. 

Проценка на возраста е првичен чекор при процесуирање на барање за азил. Ова 
е поради тоа што им се придаваат повеќе процедурални гаранции на барања 
за азил поднесени од деца,145 на кои секогаш треба да им се подари верба во 
случај на сомнение. Суштинско е тоа што таквите процедури се одвиваат бргу 
така што оние кои во нив влегуваат како деца, но не се третирани како такви, да 
не стигнат до поодмината возраст до времето на завршувањето на проценката 
на возраста.146 

Судот сè уште не издал насоки во однос на условите за спроведување на 
постапката за проценка на возраста заради нејзино придржување кон ЕКЧП, иако 
има тековни предмети кои се комуницирани до соодветните влади во постапката 
пред ЕСЧП, како што е предметот Дарбое и Камара против Италија.147

145 Mahamed Jama (Махамад Јата) против Малта, 26 ноември 2015, бр. 10290/13, § 150.

146 Видете https://rm.coe.int/age-assessment-council-of-europe-member-states-policies-procedures-and/168074b723

147 Darboe and Camara (Дарбое и Камара) против Италија, апликација бр. 5797/17, комуницирана на 14 февруари 2017.
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Во моментов не постои ниту еден метод за проценка на возраста со кој возраста 
може да се утврди со сигурност. Повеќе методи за проценка на возраста се 
инвазивни и можат да му нанесат физичка или душевна штета на лицето 
подложено на нив. УНХЦР ги предупреди државите за употребата на проценки 
на возраста во контекст на постапка за азил. Пред Комитетот на ОН за правата на 
детето во моментов има повеќе од 20 предмети во кои се тврди дека постапки за 
проценка на возраста ја повредиле КПД-ОН. 

Во Насоките на УНХЦР за меѓународна заштита: Деца баратели на азил според 
членовите 1 (A) (2) и 1 (Ѓ) од Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 година 
и/или Протоколот за статусот на бегалците од 1967 година, § 75, е истакнато дека е 
важно проценката на возраста да се врши на безбеден начин, со земање предвид 
на чувствителноста од аспект на возраста и полот на детето, како и со должно 
почитување на човековото достоинство. 

Просторот за проценка, кој им е својствен на сите методи за проценка на возраста, 
треба да се применува на таков начин што, во случај на неизвесност, поединецот 
треба да се смета како дете. Бидејќи возраста не е пресметувана на истиот начин 
на универзално ниво или со оглед на истиот степен на важност, треба да се биде 
претпазлив при извлекување неповолни заклучоци за веродостојноста кога се 
чини дека културните стандарди или стандардите типични за одредена земја ја 
намалуваат или зголемуваат возраста на детето. На децата треба да им се даде, на 
јазик што тие го разбираат, јасна информација за целта и процесот на проценка 
на возраста. Најважно е пред почетокот на постапката за проценка на возраста 
да се назначи квалификуван независен старател за советување на детето и тоа 
овластување за давање совети мора да се применува во практиката. 

Последиците од погрешно утврдување дека детето е возрасно лице се сериозни. 
Веројатно ќе се покренат прашања според членовите 3 и 8. На детето ќе му бидат 
ускратени материјални и процедурални права на кои тоа има право според 
меѓународното и европското право, како и соодветни социјални бенефиции. 
Ова може да го засегне исходот на постапката за азил поведена со барање 
од детето. Неправилно сместување на деца со возрасни лица со кои тоа не е 
поврзано создава јасен и голем ризик. Тоа може да ги подложи децата на ризик 
од злоупотреби, како и на ризик да станат жртви на трговија со луѓе (видете го 
горниот оддел). 

Во контекст на постапката за верификација заради утврдување на семејни 
врски, од деца кои настојуваат да влезат во одредена земја може да се бара да 
ја докажуваат поврзаноста со лица кои веќе се во земјата. Треба да им се даде 
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правична можност да ги изнесат нивните тврдења. Тука се налага државата да 
постапува со добра верба и намера.  

Во предметот Абдулахи Елми и Авејс Абубакар против Малта148 жалбениот навод 
на децата-апликанти се однесувал на фактот дека тие биле лишени од слобода 
и покрај тоа што тврделе дека се малолетници. Подоцна се покажало дека 
нивното тврдење било точно. Судот пак напомна дека неопходноста за лишување 
од слобода на деца во имиграционен контекст мора внимателно да се испита. 
Позитивно било тоа што Малта, кога ќе се утврдело дека поединец е дете, повеќе 
не го лишувала од слобода, туку го ставала во станбен објект во кој не се вршело 
лишување од слобода. 

Меѓутоа, може да се покрене прашање во поглед на добрата верба/намера на 
државата кога утврдувањето на возраста траело неразумен временски период. 
Овој протек на време може да доведе до тоа детето да стекне полнолетство пред 
официјалното одлучување во постапката за азил.149 

Во предметот Абдулахи Елми и Авејс Абубакар против Малта, Судот сметаше 
дека, и покрај фактот што за „гранични“ предмети е потребна понатамошна 
проценка и само поради фактот што голем број баратели на азил не биле деца, 
тоа не можело да оправда период од повеќе од седум месеци за одлучување по 
барањето. Државата не објаснила зошто било неопходно првиот апликант да чека 
пет месеци за да се спроведе тестот и уште два и пол месеца за таква одлука и за 
негово згрижување.150

Дури и ако се прифати дека лишувањето од слобода било тесно поврзано со 
основата за лишување од слобода на која се повикале властите (спречување на 
неовластен влез во земјата), а во практиката овозможило барањето за азил да се 
процесуира со потребната проценка на возраста, сепак, одолжувањата, особено 
оние по утврдувањето на возраста на децата, покренале сериозни сомнежи во 
однос на добрата верба/намера на властите. Ситуацијата станала уште посериозна 
поради фактот дека апликантите немале никакви процедурални гаранции, како 
и поради фактот дека во ниту еден стадиум властите не утврдиле дали ставање 
на деца во затворена имиграциона установа во која се вршело лишување од 
слобода било крајна мерка за која на располагање немало никаква алтернатива.151

148 Абдулахи Елми и Авејс Абубакар против Малта, пресуда од 22 ноември 2016, бр. 25794/13 28151/13.

149 Абдулахи Елми и Авејс Абубакар против Малта, пресуда од 22 ноември 2016, бр. 25794/13 28151/13, § 145.

150 Абдулахи Елми и Авејс Абубакар против Малта, пресуда од 22 ноември 2016, бр. 25794/13 28151/13, § 145.

151 Абдулахи Елми и Авејс Абубакар против Малта, пресуда од 22 ноември 2016, бр. 25794/13 28151/13, § 145 до 148.
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(7) ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
Членот 2 од Протоколот бр. 1 го утврдува правото на образование. Образованието 
е широк концепт. Особено за основното образование беше нагласено дека е 
од голема важност за развојот на детето. Во членот 2 од Протоколот бр. 1 не се 
утврдени специфични стандарди за образование. 

Прашање кое вообичаено се појавува е неповолниот третман на деца кои им 
припаѓаат на етнички малцинства. Големиот совет го разгледуваше правото 
на образование во комбинација со членот 14, забрана за дискриминација, во 
предметот Оршуш против Хрватска.152 Тој предмет се однесуваше на ромски деца 
кои тврдеа дека во текот на нивното основно образование биле преместени во 
паралелки во кои имало само ромски ученици и дека биле повредени нивното 
право да добијат образование и нивното право да не бидат дискриминирани.  

Големиот совет го утврди следново: 

(а) За правото на образование да биде ефективно, поединецот кој е корисник 
на услуги во образовниот систем треба да има можност да извлече корист 
од применото образование, односно правото да прибави, во согласност со 
правилата кои важат во секоја држава, во една форма или друга, официјално 
признавање на наставата или студиите кои тој/таа ги завршил/а. 

(б) Ромите станаа специфичен вид на обесправено и ранливо малцинство и 
на ним им треба посебна заштита. Апликантите биле деца за кои правото 
на образование било од врвна важност. 

(в) Ранливата положба на Роми/Ѓупци значи дека треба да се посвети посебно 
внимание на нивните потреби и нивниот различен животен стил, во 
релевантната регулаторна рамка и при донесување на одлуки во нивните 
предмети. 

(г) Аранжманите за школување на ромски деца не биле доволно придружени 
со заштитни мерки кои би осигуриле дека, при остварување на нејзиниот 
простор за проценка во образовната сфера, државата посветува доволно 
внимание на нивните потреби како членови на обесправена група. Како 
резултат на аранжманите, апликантите биле ставени во посебни паралелки 
за кои се применувала адаптирана наставна програма, иако нејзината 
точна содржина останала нејасна. 

152 Oršuš and Others (Оршуш и други) против Хрватска, пресуда од 16 март 2010, бр. 15766/03 (вклучена како 

резиме во оваа публикација).
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(д) Поради недостигот на транспарентност и недостигот на јасни критериуми 
за префрлање, апликантите останале значителен период во паралелки во 
кои имало само Роми, во некои случаи дури и во текот на целото основно 
образование. 

(ѓ) Немало адекватни заштитни мерки што би осигуриле дека е остварен 
разумен однос на сразмерност помеѓу употребените средства и 
легитимната цел кон чие остварување и задржување, наводно, се стремеле 
властите. Ставање на апликантите во паралелки во кои имало само ромски 
ученици во одделни периоди од нивното основно образование немало 
објективно и разумно оправдување. 

(8) АПЛИКАНТИ КОИ СЕ ДЕЦА
Членот 34 од ЕКЧП утврдува кој може да поднесе барање за заштита (апликација): 
оние кои имаат „статус на жртва“. Децата можат, иако преку соодветен застапник, 
да се жалат дека нивни права од ЕКЧП им биле повредени. 

И родители можат, генерално, да поднесат апликации во име на нивните деца. 
Дали биолошки родител ќе дејствува во име на неговото или нејзиното дете 
зависи од тоа дали може да се смета дека страната која му се спротивставува на 
биолошкиот родител и која е овластена да го застапува детето според домашното 
право, може ефективно да ги штити правата на детето од ЕКЧП.153 

Постои опасност дека кога има конфликт, некои од интересите на детето може 
никогаш да не му бидат предочени на Судот, што го остава детето лишено од 
ефективна заштита. Дури и ако родител бил лишен од вршење на родителски 
права, положбата на биолошки родител е доволна за да му овозможи нему или 
неа доволно овластување да поднесе апликација до Судот во име на детето, со 
цел да ги заштити неговите или нејзините интереси.154 

Судот извлече различни заклучоци во врска со спор помеѓу мајка на која 
детето ѝ е доверено на чување и воспитување и биолошкиот татко на детето во 
врска со правото на второспомнатиот на пристап до детето. Во предмети кои 
произлегуваат од спорови помеѓу родителите, родителот кому му е доверено 

153 Еберхард и М. против Словенија, 1 декември 2009, бр. 8673/05 и 9733/05, § 86 (вклучена како резиме во оваа 

публикација).

154 Scozzari and Giunta (Скозари и Гиунта) против Италија, пресуда на Големиот совет од 13 јули 2000, бр. 

39221/98 и 41963/98 (вклучена како резиме во оваа публикација); Еберхард и М. против Словенија, 1 декември 

2009, бр. 8673/05 и 9733/05, § 87 (вклучена како резиме во оваа публикација).
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детето или децата има право да ги штити најдобрите интереси на детето. Во овие 
ситуации, положбата на биолошки родител(и) не може да биде доволна основа за 
поднесување на апликација во име на дете.155  

(9) ЗАКЛУЧОК 
Во сите земји ширум светот, вклучувајќи ја Европа денес, има деца кои живеат во 
исклучително тешки околности. Тие растат без грижа и помош, без атмосфера на 
среќа, љубов и разбирање и без бенефициите на мир, достоинство и слобода кои 
треба да им се подарат на сите деца. Нужно е државата да ги штити правата на 
оние кои се најранливи во општеството: оние кои не можат да се штитат самите 
себеси. 

Горниот вовед истакна некои од клучните прашања од државната обврска 
да се штитат деца, почнувајќи од правото на почитување на семеен живот, до 
состојбата на деца во кривично-правниот систем и правото на образование. 
Фокусот особено беше поставен на оние области кои се релевантни за земјите од 
Западниот Балкан. Она што следи во вториот оддел од оваа публикација е избор 
на резимеа од клучни предмети пред Европскиот суд за човекови права, за да се 
илустрираат и прошират поентите и прашањата дискутирани во воведот.

155 К.Б. и други против Хрватска, пресуда од 14 март 2017, бр. 36216/13, § 109 (вклучена како резиме во оваа 

публикација); Eберхард и М. против Словенија, 1 декември 2009, бр. 8673/05 и 9733/05, § 88 (вклучена како 

резиме во оваа публикација).
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Резимеа на предмети
Хрватските власти пропуштиле да ја заштитат апликантката од домашно 

насилство од нејзиниот душевно болен сопруг

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ A. ПРОТИВ ХРВАТСКА

(Апликација бр. 55164/08)
14 октомври 2010

1. Главни факти

Апликантката А., државјанка на Хрватска, родена во 1979 година, во времето на 
пресудата на Европскиот суд живее во З., криејќи се од нејзиниот поранешен 
сопруг, Б. На нив им се родила ќерка во 2001 година, а нивниот брак бил разведен 
во ноември 2006 година.

Според извештаи од две психијатриски вештачења од декември 2004 година и 
јануари 2008 година, Б., кој бил заробен во 1992 година за време на Татковинската 
војна и лишен од слобода во концентрационен логор каде што бил подложен 
на тортура, страдал од тешки душевни нарушувања. Извештаите ја нагласиле 
неговата тенденција кон насилство и импулсивно однесување и препорачале 
задолжително психијатриско лекување.

Помеѓу ноември 2003 година и јуни 2006 година, поранешниот сопруг на 
апликантката често пати насилно се однесувал кон неа. Насилството било и 
вербално, вклучувајќи сериозни закани за нејзиниот живот и предизвикување на 
физички повреди. Б. често ја злоупотребувал апликантката пред нивната ќерка и 
во неколку наврати станал насилен кон неа.

Помеѓу 2004 година и 2009 година националните судови и апликантката повеле 
бројни посебни постапки против Б. (три кривични постапки и четири прекршочни 
постапки), во врска со кои биле наредени некои заштитни мерки, како што се 
притвор, психијатриско лекување или психо-социјален третман, недоближување 
до апликантката и слични наредби, па дури и затворски казни. Биле извршени 
некои заштитни мерки, како што се притворот и наредбите за недоближување, 
додека други мерки не биле извршени, вклучувајќи ја изречената затворска казна, 
бидејќи затворот во З. бил преполн. Б. не се подложил на психо-социјален третман 
што бил нареден во текот на последната постапка, или поради недостаток на 
квалификувани поединци или поради недостиг на агенции во тој домен.



Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

59

Б. бил уапсен во септември 2009 година и во времето на пресудата на Европскиот 
суд сè уште бил лишен од слобода, по неговото осудување во октомври 2009 
година и изрекувањето казна затвор од три години заради закани по животот 
на судијка (и нејзината мала ќерка) која била вклучена во една од кривичните 
постапки против него за семејно насилство. Не беше познато каде бил држен тој 
или дали му било обезбедено психијатриско лекување.

2. Одлука на Судот

Апликантката се жалеше во врска со пропустот на властите да ја заштитат 
адекватно од домашно насилство. Таа се повика на членовите 2, 3, 8 и 13. Таа, исто 
така, тврдеше дека релевантните закони во Хрватска за домашно насилство биле 
дискриминаторски, што го повредило членот 14.

Член 8

На почетокот Судот утврди дека апликантката ќе била поефективно заштитена од 
домашно насилство од поранешниот сопруг ако властите направеле преглед на 
ситуцијата во целина, отколку на бројните постапки, сами за себе.

Иако судовите наредиле заштитни мерки, многу од нив (како што се некои 
периоди на лишување од слобода, казни, психо-социјален третман, па дури 
и затворска казна) не биле извршени, што ја намалило самата одвраќачка цел 
на таквите санкции. Всушност, придржување кон препораките за континуирано 
психијатриско лекување, кои биле дадени во доста ран период, имало дури во 
октомври 2009 година и тогаш само во врска со кривичната постапка која не била 
сврзана со насилство против апликантката. Покрај тоа, биле неизвесно дали Б. 
отишол на психијатриско лекување.

Според тоа, пропустот на властите да ги спроведат мерките наредени од 
домашните судови кои, од една страна, биле насочени кон справување со 
психијатриската состојба на Б., очигледно кон коренот на неговото насилно 
однесување, а од друга страна, кон обезбедување заштита на апликантката 
од понатамошно насилство, ја оставил неа во тек на пролонгиран период во 
состојба во која нејзиното право да се почитува нејзиниот приватен живот било 
прекршено, така што имало повреда на членот 8. Со оглед на овој наод, Судот 
сметаше дека не се појавило посебно прашање според членовите 2, 3 и 13.
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Член 14

Судот утврди дека апликантката не доставила доволно докази за да докаже 
дека мерките што биле преземени или практиките што биле вршени во 
Хрватска во врска со домашно насилство или ефектите од таквите мерки биле 
дискриминаторски. Според тоа, жалбениот навод на апликантката според членот 
14 беше отфрлен како недопуштен.

Член 41

Судот одлучи Хрватска да ѝ плати на апликантката 9.000 евра за надомест на 
нематеријална штета и 4.470 евра за трошоци и издатоци.
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Необезбедување адекватна медицинска грижа или едукативен надзор над 
малолетник во центар за привремено лишување од слобода ги повредило членот 

3 и членот 5, додека сослушувањето и постапката го повредиле членот 6

ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ БЛОХИН 
(BLOKHIN) ПРОТИВ РУСИЈА

(Апликација бр. 47152/06)
23 март 2016

1. Главни факти

Апликантот, Иван Блохин, беше руски државјанин, роден во 1992 година и живее 
во Новосибирск (Русија). Апликантот страдал од пореметување со намалено 
внимание и со хиперактивност (ADHD) и неконтролирано уринирање. Дијагнозите 
му биле поставени во декември 2004 година и јануари 2005 година, откако 
бил прегледан од двајца специјалисти, кои му препишале лекови и редовни 
консултации со невролог и психијатар.

На 3 јануари 2005 година апликантот, кој тогаш имал 12 години, бил приведен 
и бил одведен во полициска станица. Не му биле кажани причините за 
приведувaњето и тој тврдеше дека бил ставен во ќелија која немала прозори 
и чии светла биле изгаснати. Тој тврдеше дека поминал еден час во темница и 
дека потоа бил испрашуван од полициски службеник. Полицаецот му кажал дека 
С. (9-годишниот сосед на апликантот) го обвинил него за изнудување. Според 
апликантот, полицискиот службеник му кажал да признае, велејќи дека ќе му 
олесни ако го направи тоа, но ако одбие, ќе биде лишен од слобода. Апликантот 
потпишал писмено признание. Откако бил контактиран апликантовиот старател, 
неговиот дедо, по неговото доаѓање во полициската станица, апликантот го 
повлекол неговото признание.

Повикувајќи се на апликантовото признание, заедно со исказите на 9-годишниот 
сосед и неговата мајка, обвинителските органи утврдиле дека во неговите 
дејствија биле содржани елементи на кривичното дело изнудување. Меѓутоа, 
бидејќи тој не ја достигнал минималната возраст за кривична одговорност, 
властите одбиле да поведат кривична постапка. На 21 февруари 2005 година 
окружен суд наредил тој да биде ставен во центар за привремено лишување од 
слобода на малолетници во период од триесет дена, за да се спречи да врши 
понатамошни делинквентни дејствија; а истиот ден тој бил одведен во центарот 
за лишување од слобода. По жалба од апликантовиот дедо, во која било наведено 
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дека лишувањето од слобода било незаконито и неспоиво со здравјето на 
неговиот внук и дека тој бил заплашуван и испрашуван во отсуство на неговиот 
старател, регионалниот суд ја укинал наредбата за лишување од слобода во март 
2005 година. Во мај 2006 година истиот суд, откако го преиспитал предметот, 
утврдил дека оригинално нареденото лишување од слобода било законито.

Откако бил пуштен од центарот за лишување од слобода на 23 март 2005 година, 
апликантот бил одведен во болница за да добие медицински третман за 
неконтролирано уринирање и ADHD, каде што останал до 21 април 2005 година. 
Според апликантот, тој не добил прикладен медицински третман додека се наоѓал 
во центарот за лишување од слобода. Тој тврдеше дека пристапот до тоалети бил 
ограничен и дека морал да издржи болки во бешиката и понижување, со оглед 
дека страдал од неконтролирано уринирање. Исто така, тој тврдеше дека тој и 
другите малолетници лишени од слобода во центарот го поминувале целиот ден 
во голема празна соба без никаков мебел. Ним им било единствено допуштено 
да излезат во дворот двапати во текот на апликантовиот 30-дневен престој и им 
била држена настава само двапати неделно во период од околу три часа, каде 
што околу 20 деца од различни возрасти учеле заедно во иста паралелка.

2. Одлука на Судот

Повикувајќи се на членот 3, апликантот се жалеше дека условите во центарот за 
привремено лишување од слобода биле нечовечки и дека тој не добил адекватен 
медицински третман. Тој, исто така, се жалеше дека неговото лишување од слобода 
го повредило членот 5 (право на слобода и безбедност). Конечно, тој тврдеше 
дека постапката за негово ставање во центарот за привремено лишување од 
слобода била неправична и го повредила членот 6 (право на правично судење).

На 14 ноември 2013 година совет на Судот донесе пресуда со која едногласно 
утврди повреда на членовите 3, 5 и 6. Предметот потоа му беше упатен на 
Големиот совет според членот 43, по барање од Владата.

Член 3

Судот повтори дека за да може едно постапување да потпадне под доменот на 
членот 3, тоа мора да достигне минимално ниво на сериозност (суровост). Судот 
забележа дека членот 3 ѝ наметнува обврска на државата да ја заштити физичката 
добросостојба на лица кои се лишени од слобода така што ќе им го обезбеди, 
меѓу другите нешта, потребниот медицински третман. Меѓутоа, оценката дали 
медицинскиот третман е адекватен е еден од најтешките елементи за утврдување. 
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За да се дојде до таков резултат, властите мора да осигураат да се води сеопфатно 
досие за здравствената состоја на лицата лишени од слобода и нивниот третман 
додека се лишени од слобода. Државата мора да осигури медицинскиот третман 
што му се дава на определено лице во затворска установа да биде на ниво 
споредливо со она што државата го обезбедува за јавноста.

Кога се постапува со деца, здравјето на малолетници лишени од слобода треба 
да се штити според признаените медицински стандарди кои се применливи за 
малолетници во пошироката заедница. Властите треба секогаш да се раководат 
од најдобрите интереси на детето и на детето треба да му се гарантираат 
правилна здравствена нега и заштита. Ова вклучува медицинска проценка на 
здравствената состојба на детето за да се утврди дали тој/таа треба да биде 
ставен во центар за лишување од слобода на малолетници. Кога единствено 
властите имаат сознанија за претежен дел од настаните, како во случаите на 
лица кои се под нивна контрола во установи за лишување од слобода, ќе се јават 
цврсти претпоставки за факти во однос на повреди, штета или смрт настанати 
во текот на лишувањето од слобода. Во такви случаи, врз властите е товарот на 
докажување за да се даде објаснување. Во отсуство на задоволително објаснување 
од властите, Судот може да извлече неповолни заклучоци.

Во овој случај Судот особено ја констатираше младата возраст на апликантот 
и неговата здравствена состојба како околности кои се релевантни за оценка 
дали било достигнато минималното ниво на сериозност. Иако Владата достави 
документи во врска со стандардите во центарот за лишување од слобода, Судот 
забележа дека сите документи имале датум по времето кога апликантот бил 
ставен таму. Судот, исто така, утврди дека извештаите или уверенијата доставени 
од Владата на Русија имале мала доказна вредност бидејќи им недостигала 
референца кон оригиналната документација што била во посед на центарот 
за лишување од слобода. Судот забележа дека апликантовиот дедо доставил 
медицински уверенија на рочиштето на кое се одлучувало за лишување од 
слобода за да покаже дека апликантот боледувал од ADHD, така што да обезбеди 
властите да се свесни за оваа здравствена состојба. Судот утврди дека овој доказ 
е доволен за да се утврди дека властите знаеле за медицинската состојба на 
апликантот по неговиот прием во центарот за привремено лишување од слобода. 
Понатаму, фактот дека, по неговото пуштање на слобода, тој требало да биде 
хоспитализиран во период од речиси три недели, укажал дека тој не го добил 
неопходниот медицински третман за неговата состојба додека бил во центарот.

Судот утврди дека Владата пропуштила да покаже дека апликантот добивал 
медицински третман што бил потребен за неговата состојба и утврди повреда на 
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членот 3. Откако дојде до овој наод, Судот сметаше дека не било неопходно да 
го испитува остатокот од жалбените наводи на апликантот според оваа одредба.

Член 5

Судот потврди дека лишувањето од слобода на апликантот во период од триесет 
дена во центарот за привремено лишување од слобода претставувал лишување 
од слобода во смисла на членот 5(1). Судот утврди дека апликантовото лишување 
од слобода не потпаднало под доменот на членот 5(1)(а), (б), (в), (д) или (ѓ), туку 
испитуваше дали апликантовото ставање во центарот за привремено лишување 
од слобода било во согласност со членот 5(1)(г). Лишување од слобода заради 
едукативен надзор во случај на малолетници мора да се одвива во прикладен 
објект со ресурси за остварување на неопходните едукативни цели и безбедносни 
услови. Ова не значи дека ставање на малолетник во таков објект мора да се 
случи непосредно по изрекување на мерката, односно допуштено е привремено 
упатување во објекти кои не обезбедуваат такви услови, меѓутоа, периодот 
на привремено лишување од слобода во несоодветни услови мора да биде 
релативно кус и да биде следен од пренесување на малолетникот во центар што 
обезбедува едукативен надзор.

Во овој случај апликантот бил ставен во центар за привремено лишување од 
слобода заради целта да се поправи неговото однесување и таму не бил задржан 
само привремено пред да биде упатен во поинаков центар. Судот утврди, 
спротивно на тврдењата на Владата, дека ставањето на апликантот во центар за 
привремено лишување од слобода не би можело да се спореди со ставање во 
затворена образовна институција. Како што е дискутирано погоре, ставањето во 
центар за привремено лишување од слобода треба да биде краткотрајно решение, 
а Судот не можеше да види како во текот на максимален период од триесет дена 
би можел да се изведе суштински едукативен надзор за да се измени однесувањето 
на малолетникот. Судот не спореше дека имало некаква настава, меѓутоа, центарот 
попрво се одликувал со дисциплински режим отколку со настава што била 
обезбедувана таму. Понатаму, ниту еден од домашните судови не тврдел дека 
апликантовото ставање во центарот било заради едукативни цели, но наместо тоа 
сите спомнале дека тоа било направено заради „поправање на однесувањето“ или 
за го спречат него да сторува понатамошни делинкветни дела, а ниту една од тие 
цели не е валидна основа за лишување од слобода опфатена со членот 5(1)(г).

Судот утврди дека апликантовото лишување од слобода во центарот за 
привремено лишување од слобода не потпаѓал под доменот на членот 5(1)(г) и 
затоа го повредил членот 5(1).
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Член 6

Во однос на малолетни обвинети лица, Судот утврди дека кривичната постапка 
треба да се организира така што да се почитува начелото на најдобрите интереси 
на детето и со детето обвинето за кривично дело да се постапува така што да се 
земат предвид неговата возраст и ниво на созреаност и да се преземаат чекори 
за унапредување на неговата способност за разбирање на постапката и учество 
во неа. Детето не треба да биде лишено од важни процедурални гаранции, 
бидејќи постапката може да доведе до негово лишување од слобода. Иако не е 
апсолутно, правото од членот 6(3)(в) секому кој е обвинет за кривично дело му 
обезбедува ефективно да биде бранет од адвокат. Судот истакна дека особената 
ранливост на обвинет во почетните стадиуми на полициско испрашување може 
да биде правилно балансирана само со помош од адвокат. За да има правично 
судење, членот 6(1) налага да се обезбеди пристап до адвокат веднаш при првото 
испрашување на осомничениот од страна на полицијата, освен ако има убедлива 
причина за поинакво постапување за ограничување на тоа право, заснована 
врз околностите на предметот. Судот особено ја истакна темелната важност за 
обезбедување пристап до адвокат кога лицето лишено од слобода е малолетник, 
со оглед на неговата или нејзината ранливост.

Членот 6(3)(г) содржи начело дека пред да може обвинето лице да биде осудено, 
сите докази против него мора обично да бидат изведени во негово присуство на 
јавна расправа. На обвинетиот треба да му биде дадена адекватна и правилна 
можност за оспорување и испрашување на сведоците против него. Кога осудата е 
заснована единствено или во решавачка мера врз исказ на отсутен сведок, Судот 
мора да одлучи дали има доволно балансирачки фактори за да се овозможи 
правична и правилна оценка на доказите. Судот, понатаму, забележа дека мора 
да има добра причина за неприсуствување на сведок на судење, особено кога 
осудата е заснована единствено врз исказ на лице кого обвинетиот немал 
можност вкрстено да го испраша. Правата на одбраната во таков предмет би 
можеле да се сметаат толку ограничени што би ги повредиле правата според 
членот 6.

Во овој предмет на апликантот му била поставена дијагноза АDHD и тој имал 
само дванаесет години кога полицијата го испрашувала во станицата. Исто така, 
тој бил под возраста за кривична одговорност утврдена со Кривичниот законик 
за кривичното дело изнудување за кое бил обвинет. Нему му требал специјален 
третман и заштита од властите и, како минимум, требале да му бидат овозможени 
истите права и правни гаранции како оние што им се овозможуваат на возрасни 
лица. Судот забележа дека ништо не укажувало дека на апликантот му било кажано 
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дека имал право да го повика дедо му, наставник или адвокат или кое било 
друго лице од доверба во текот на периодот во кој бил задржан во полициската 
станица за да дојде да му помогне во текот на испрашувањето. Понатаму, не 
биле преземени чекори за да се осигури дека му била овозможена правна помош 
во текот на испрашувањето. Фактот дека домашното право не предвидувало 
правна помош за малолетник под возраста за кривична одговорност кога бил 
сослушуван од полицијата не било валидна причина за пропуштањето на 
придржување кон таа обврска. Судот утврди дека отсуството на правна помош во 
текот на апликантовото испрашување од полицијата ги засегнало неговите права 
на одбрана и ја нарушило правичноста на постапката во целина и претставувало 
повреда на членот 6(1) и (3)(в).

Судот констатираше дека на Окружниот суд му биле предочени резултатите од 
предистражното испитување, во кои биле содржани искази на сведоци дадени 
од наводниот оштетен и неговата мајка. Ниту С., ниту неговата мајка не биле 
повикани на расправа да дадат исказ и да му дадат можност на апликантот 
вкрстено да ги испраша, и покрај фактот дека нивните искази биле од решавачка 
важност за заклучокот од предистражното испитување дека апликантот го сторил 
делото. Врз основа на тие факти, Судот заклучи дека на апликантот не му било 
овозможено правично судење и утврди повреда на членот 6(1) и (3)(г).

Член 41

Судот му досуди на апликантот 7.500 евра за надомест на нематеријална штета. 
Исто така, Судот му досуди на апликантот 1.910 евра за трошоци и издатоци.
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Властите не ги извршиле нивните позитивни обврски да ги заштитат 
животите на мајка и дете убиени од поранешниот партнер, со што била 

причинета повреда на членот 2
 

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ БРАНКО ТОМАШИЌ И ДРУГИ 
(BRANKO TOMAŠIĆ AND OTHERS) ПРОТИВ ХРВАТСКА

(Апликација бр. 46598/06)
15 јануари 2009

1. Главни факти

Апликантите беа Бранко Томашиќ, неговата сопруга Ѓурѓа Томашиќ и нивните 
три деца, сите хрватски државјани кои живеат во Чаковец, Хрватска. Апликантите 
биле роднини на М.Т. и нејзиното дете В.Т., родено во март 2005 година, кои биле 
убиени во август 2006 од М.М., таткото на В.Т.

М.Т. и M.M. живееле заедно во домот на родителите на М.Т. до јули 2005 година, 
кога М.М. се иселил по расправии со членови на домаќинството.

Во јануари 2006 година M.T. поднела кривична пријава против М.М заради тоа 
што добивала закани за нејзиниот живот, изнесувани лично и преку телефон. 
На 15 март 2006 година првостепениот суд утврдил дека M.M. бил виновен за 
често заканување дека ќе ја убие M.T., ќе се убие себеси и нивното дете со бомба. 
Нему му била изречена казна затвор во траење од пет месеци и, како мерка на 
безбедност, му било наредено да се подложи на задолжително психијатриско 
лекување во текот на издржувањето на казната затвор и потоа, доколку тоа биде 
потребно. На 28 април 2006 година апелациониот суд го намалил времетраењето 
на тоа лекување до периодот на издржување на казната затвор на М.М. Откако 
M.M. ја издржал казната, бил пуштен на слобода на 3 јули 2006 година.

На 15 август 2006 година тој смртно ги застрелал M.T. и нивната ќерка В.Т., пред да 
изврши самоубиство со насочување на пушката кон себеси. Пред пукањето тој бил  
виден од сосед на М.Т. како носи автоматска пушка и го остава својот велосипед 
пред околните дрвја. Соседот веднаш ја повикал полицијата. Полицијата 
пристигнала на сцената на кривичното дело дваесет минути подоцна, веднаш 
по трагичниот настан.
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2. Одлука на Судот

Апликантите се жалеа, според членот 2 и членот 13, дека државата пропуштила да 
преземе адекватни мерки за да се заштитат М.Т и В.Т. и не спровела ефективна 
истрага за можната одговорност на државата за нивната смрт.

Член 2

Судот пак напомна дека членот 2 ѝ налага на државата да преземе адекватни 
мерки за да ги заштити животите на оние кои се под нејзина јурисдикција. Тука 
е опфатена примарната должност на државата да го обезбеди правото на живот 
со воспоставување на ефективни кривично-правни одредби за одвраќање од 
сторување на такви кривични дела, поддржани од безбедносна машинерија за 
спречување, сузбивање и казнување за повреди на такви одредби. Меѓутоа, исто 
така, таа должност се протега во соодветни околности и на позитивна обврска на 
властите да преземат превентивни оперативни мерки за да заштитат поединец 
чиј живот е во ризик од кривични дела на друг поединец. Ќе се појави позитивна 
обврска кога ќе биде утврдено дека властите знаеле или морале да знаат во тоа 
време за постоење на реална и непосредна закана за животот на идентификуван 
поединец од кривични дела на трето лице и дека тие пропуштиле да преземат 
мерки од опсегот на нивните овластувања од кои, објективно оценувано, можело да 
се очекува да го отстранат тој ризик. Во овој случај, наодите на домашните судови и 
заклучоците од психијатриското испитување несомнено покажувале дека властите 
биле свесни дека заканите изнесени кон животите на М.Т. и В.Т. биле сериозни и 
дека требале да бидат преземени сите разумни чекори за тие да бидат заштитени.

Меѓутоа, Судот констатираше дека не бил извршен никаков претрес на просториите 
и возилото на М.М. во текот на првичната кривична постапка против него, и покрај 
фактот дека тој постојано се заканувал дека ќе употреби бомба. Покрај тоа, иако 
психијатрискиот извештај подготвен за потребите на таа кривична постапка, ја 
нагласил потребата за континуирано психијатриско лекување, Владата пропушти 
да покаже дека М.М. навистина бил лекуван. Всушност, M.M. не посетувал никаква 
индивидуална програма во текот на издржувањето на казната затвор, иако тоа 
било наложено со закон. Ниту, пак, тој бил испитан непосредно пред да биде 
пуштен од затворот на слобода, со цел да се утврди дали би претставувал ризик 
со евентуално изнесување закани против M.T. и В.Т. штом ќе биде ослободен.

Според тоа, Судот заклучи дека не биле преземени адекватни мерки од надлежните 
домашни органи за да се заштитат животите на M.T. и В.Т., со што била причинета 
повреда на членот 2.
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Судот утврди дека немало потреба посебно да се испитува жалбениот навод 
според членот 2 во однос на пропустот на државата да спроведе целосна истрага 
за можна одговорност на нејзини службени лица за смртта на M.T. и В.T.

Член 13

Понатаму, Судот утврди дека немало потреба да се испитува жалбениот навод 
на апликантите според членот 13, со оглед на тоа што тој утврди одговорност на 
државата според членот 2.

Член 41

Судот на апликантите им досуди, заедно, 40.000 евра за надомест на нематеријална 
штета и 1.300 евра за трошоци и издатоци. 
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Судот ѝ допушти на НВО да изнесе предмет пред него во име на млад маж со 
душевна попреченост кој умрел во психијатриска болница

ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ ЦЕНТАР ЗА 
ПРАВНИ РЕСУРСИ ВО ИМЕ НА ВАЛЕНТИН КАМПЕАНУ (CENTRE 
FOR LEGAL RESOURCES ON BEHALF OF VALENTIN CÂMPEANU) 

ПРОТИВ РОМАНИЈА

(Апликација бр. 47848/08)
17 јули 2014

1. Главни факти

Апликацијата беше поднесена во име на Валентин Кампеану, кој бил роден во 
1985 година и умрел во 2004 година. Г. Кампеану бил напуштен по раѓањето и бил 
сместен во дом за сираци. Во 1990 година му биле поставени дијагнози дека на 
млада возраст бил ХИВ-позитивен и дека страдал од тешка душевна попреченост.

Во март 1992 година тој бил префрлен во центарот за деца со попреченост 
во Крајова, а во подоцнежен стадиум во Центарот за сместување Крајова бр. 7 
(„Центарот за сместување“).

Во септември 2003 година, окружен одбор за детска заштита одредил дека повеќе 
немало потреба г. Кампеану да биде згрижен од државата, поради тоа што тој 
наполнил 18 години и не бил запишан во некоја образовна институција.

На почетокот на февруари 2004 година, по последователни одбивања на 
серија институции да го примат г. Кампеану, тој конечно бил префрлен во 
центар за медицинска и социјална грижа (ЦМСГ), кој утврдил дека тој бил во 
напреднат стадиум на психијатриска и физичка деградација, без каква било 
антиретровирусна терапија и страдал од изгладнетост.

На 9 февруари, по ненадеен излив на агресивност на г. Кампеану, тој бил одведен 
во невропсихијатриската болница Поиана Маре („НБПМ“) заради испитување 
и лекување. Меѓутоа, истиот ден тој бил вратен во центарот за медицинска и 
социјална грижа. На 13 февруари, г. Кампеану повторно бил одведен во НБПМ за 
лекување, каде што бил сместен во разни психијатриски оддели. 

На 20 февруари тој бил посетен од екипа на монитори од Центарот за правни 
ресурси (ЦПР), која известила дека г. Кампеану бил оставен сам во изолирана и 
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незагреана соба, со кревет но без постелнина, недоволно облечен, само со горен 
дел од пиџама и без помош што му била потребна за да јаде или за да користи 
тоалет, бидејќи болничкиот персонал одбивал да му помогне од страв да не се 
зарази со ХИВ. Претставниците на ЦПР навеле дека тие побарале тој да биде 
веднаш преместен во болницата за инфективни болести во Крајова, каде што 
би добивал прикладен третман. Меѓутоа, управникот на болницата го одбил тоа 
барање, верувајќи дека пациентот не бил „итен случај, туку социјален случај“ и 
дека во секој случај тој не би можел да го издржи патувањето до друга болница. 
Истиот ден, 20 февруари 2004 година, г. Кампеану умрел.

Несвесен за смртта на г. Кампеану, ЦПР напишал неколку итни писма и ги испратил 
до бројни органи од локалната и централната власт, нагласувајќи ја неговата 
екстремно критична состојба и фактот дека тој бил префрлен во институција 
која не била во можност да му ја обезбеди потребната нега. ЦПР, понатаму, го 
критикувал неадекватниот третман што г. Кампеану го добил и побарал да бидат 
преземени итни мерки за справување со ситуацијата. Тој понатаму истакнал дека 
приемот на г. Кампеану во ЦМСГ и последователното префрлање во НБПМ ги 
повредиле неговите човекови права и апелираше да се поведе соодветна истрага 
за таа работа.

На 22 февруари 2004 година ЦПР издал соопштение за печат во кое ги истакнал 
условите и третманот што го добиваат пациенти во НБПМ, особено осврнувајќи 
се на предметот на г. Кампеану, со барање за преземање на итна акција.

2. Одлука на Судот 

Како одговор на бројни жалби поднесени од ЦПР и по последователната кривична 
истрага во врска со смртта на г. Кампеану, ЦПР тврдеше дека биле повредени 
правата на г. Кампеану според членовите 2, 3, 5, 8, 13 и 14.

Допуштеност

Судот го отфрли приговорот на Владата на Романија дека ЦПР немал активна 
легитимација да поднесе жалба во име на г. Кампеану, бидејќи тој центар ниту 
можел да тврди дека самиот е жртва на наводни повреди на Конвенцијата, 
ниту бил валиден застапник на г. Кампеану. Судот нагласи дека Конвенцијата 
гарантира права кои се практични и ефективни, а не теориски и илузорни и 
дека, имајќи ја на ум сериозната природа на изнесените наводи, била отворена 
можноста ЦПР да дејствува како застапник на г. Кампеану. Затоа, беше утврдено 
дека апликацијата била допуштена.
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Член 2

Судот наведе дека одлуките на романските власти да го префрлат г. Кампеану, да 
го сместат во центар за медицинска и социјална грижа и потоа да го префрлат 
во НБПМ биле засновани претежно врз волноста на определена институција 
да го смести него, отколку врз оценка каде тој би можел да добива прикладна 
медицинска нега и поддршка. Забележувајќи дека центарот за медицинска и 
социјална грижа не бил адекватно екипиран за постапување со душевно болни 
пациенти, тој од таму бил пренесен во НБПМ, и покрај фактот дека болницата 
претходно одбила да го прими и тој потоа бил ставен во оддел без психијатриски 
персонал. 

Префрлањето од една институција во друга се одвивало без правилна дијагноза 
и последователна грижа, со целосно занемарување на актуелната здравствена 
состојба на г. Кампеану и најосновните медицински потреби. Особено впечатлив 
е пропустот на властите да осигураат тој да прима антиретровирусни лекови. 

Судот посвети особено внимание на ранливата состојба на г. Кампеану и фактот 
дека г. Кампеану во текот на целиот живот бил згрижен од властите, кои поради 
тоа имале обврска да водат сметка за неговиот третман. Со одлучување да се 
стави г. Кампеану во таа болница, дури и ако биле свесни за ужасните услови 
во психијатриската болница, властите неразумно го ставиле неговиот живот во 
опасност. Пропустот да му се обезбеди прикладна грижа и третман бил уште еден 
решавачки фактор што водел кон неговата прерана смрт. Затоа, Судот заклучи 
дека романските власти го повредиле членот 2 со пропуштање да ја осигураат 
потребната заштита на животот на г. Кампеану.

Понатаму, Судот утврди повреда на членот 2 во однос на процедуралните услови 
според тој член, бидејќи властите пропуштиле да ги разјаснат околностите на 
смртта на г. Кампеану и да ги идентификуваат оние кои биле одговорни за тоа.

Член 13 во комбинација со членот 2

Беше утврдена повреда на членот 13 во комбинација со членот 2, бидејќи државата 
пропуштила да воспостави соодветен механизам за обесштетување на лица со 
душевна попреченост кои тврдат дека се жртви според членот 2.

Со оглед на неговите наоди според членовите 2 и 13, Судот утврди дека не било 
неопходно посебно да се испитуваат жалбените наводи според членот 3, земен 
заедно и во комбинација со членот 13, како и членовите 5, 8 и 14. 
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Член 46

Судот утврди дека тужената држава треба да преземе неопходни општи мерки 
за да осигури на душевно болните лица во споредливи ситуации да им биде 
овозможено независно застапување, што ќе им овозможи нивните жалбени 
наводи за повреда на права од Конвенцијата кои се однесуваат на нивното 
здравје и третман да бидат испитани пред суд или друг независен орган.

Член 41

ЦПР не поднесе барање за надомест на материјална или нематеријална штета, 
па таков надомест не беше досуден. Судот утврди дека Романија треба да им 
плати 10.000 евра на ЦПР и 25.000 евра на организацијата Интерајтс (Interights), 
која дејствуваше како советник на застапникот од ЦПР, за нивните трошоци и 
издатоци.
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Недостатокот на судско испитување и надзорот над телефонски повици на 
малолетничка сместена во едукативен центар ги повредиле членот 5(4) и членот 

8 од Конвенцијата

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ Д.Л. (D.L.) ПРОТИВ БУГАРИЈА

(Апликација бр. 7472/14)
19 мај 2016

1. Главни факти 

Апликантката, Д.Л., била бугарска државјанка родена во 1999 година, која живее 
во Плевен, Бугарија. На 2 август 2012 година, на возраст од 13 години, таа била 
сместена во „центар за деца во криза“, врз основа на одлука на директорот на 
социјалната служба за општината Плевен. Оваа мерка била побарана од нејзината 
мајка врз основа на тоа што таа не се чувствувала способна адекватно да се грижи 
за нејзиното дете. Одлуката била потврдена од Окружниот суд во Плевен на 1 
октомври 2012 година. Периодот поминат од апликантката во овој центар бил 
продолжуван од судот во неколку наврати.  

На 3 април 2013 година, локален комитет за борба против антисоцијално 
однесување на малолетници побарал апликантката да биде сместена во затворена 
образовна сместувачка институција. Таквите центри биле воспоставени како 
елемент на програмата на Бугарија за борба против „антисоцијално однесување“ 
и биле уредени со Казнениот закон, а не со режим на семејното или детското 
право. Меѓутоа, законот не налагал да има поведено некаква кривична постапка 
како услов за сместување во таква установа.  Оваа програма и институциите 
воспоставени со неа веќе биле остро критикувани, вклучувајќи и од Комитетот 
на Обединетите нации за правата на детето и од Народниот правобранител на 
Бугарија.  

Барањето на комитетот било одбиено од страна на судот поради потенцијалното 
негативно влијание што неговото усвојување би можело да го има врз 
психолошкиот и социјалниот развој на апликантката, со оглед на општопознатата 
неповолна средина во овие институции. На 17 мај 2013 година, локалниот 
комитет повторно побарал таа да биде ставена во затворена институција, 
тврдејќи дека недостатокот на соодветно семејно опкружување довел до бегство 
на апликантката од нејзиниот дом и нејзино вклучување во деликвентни групи 
кои ја охрабрувале да дава сексуални услуги. Таа морала неколку пати да биде 
вратена од полицијата и дејствувала агресивно кон персоналот.
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На 10 јуни 2013 година кривичниот оддел на окружниот суд одржал расправа на 
која присуствувала мајката на апликантката и успешно барала апликантката да 
биде застапувана од адвокат назначен од судот. Биле сослушани искази од неколку 
социјални работници и други компетентни лица. Судот наредил апликантката да 
биде сместена во обезбедената образовната институција во Подем. Тој утврди 
дека и покрај претходната пресуда која усвоила помалку остро решение, т.е. 
продолжување на нејзиниот престој во „центарот за деца во криза“, тоа веќе не 
било доволно, па затоа наредбата за нејзино сместување во затворен образовен 
надзорен центар била во најдобриот интерес на апликантката и на општеството.

Жалбата на апликантката против мерката била неуспешна. Додека апликантката 
била во институцијата, биле следени нејзините комуникации со надворешниот 
свет.

2. Одлука на Судот 

Апликантката се жалеше дека нејзиното сместување во затворена образовна 
институција не било во согласност со членот 5(1) од Конвенцијата (право на 
слобода и безбедност на лице) и дека одлуката не била преиспитувана во 
редовни временски интервали од страна на трибунал, како што налага членот 
5(4). Таа, исто така, тврдеше дека автоматски и неселективен надзор над нејзината 
е-пошта и нејзините телефонски разговори биле спротивни на членот 8 (правото 
на почитување на приватен и семеен живот). 

Член 5(1)

Судот прво испитуваше дали сместувањето на Д.Л. во центарот во Подем било во 
согласност со членот 5(1)(г), што овластува лишување од слобода на малолетници 
за целта на едукативен надзор. За да го направи ова, Судот требаше да утврди 
дали лишувањето од слобода на апликантката било самоволно и дали било или 
не било извршено „за целта на“ едукативен надзор врз неа.

Во однос на тоа дали одлуката била самоволна, Судот истакна дека бугарското 
право за антисоцијално однесување на малолетници не ги наброило делата 
кои за целите на законодавството ќе се третираат како „антисоцијални“. Сепак, 
Судот упати на постар закон за да укаже дека проституција и бегање од дома 
биле третирани како антисоцијални дејствија кои се подобни да водат кон 
едукативен надзор. Судот потоа го посочи фактот дека одлуката била донесена 
од судски власти, на јавна расправа, во чиј тек биле сослушани неколку засегнати 
лица, вклучувајќи ја апликантката. Властите детално ги испитале елементите 
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на предметот на апликантката и заклучиле дека, со оглед на нејзината животна 
состојба и фактот дека биле исцрпени сите други мерки, немало алтернатива за 
нејзиното сместување во центарот во Подем. Оттаму, Судот заклучи дека условот 
„пропишана со закон“ бил исполнет и дека одлуката не била самоволна.

Судот потоа испитуваше дали природата на лишувањето од слобода била 
„за целта“ на нејзина надгледувана едукација. За таа цел, Судот истакна дека 
апликантката можела да ја следи училишната наставна програма, дека таа 
постигнала резултати што и овозможиле да напредува во повисоко одделение 
и дека добила професионална квалификација. Судот заклучи дека одлуката на 
властите не била од казнен карактер; таа била наменета да ја стави апликантката 
во воспитно опкружување и не била самоволна, па затоа мерката била во 
согласност со членот 5(1)(г).

Член 5(4)

Судот потсети дека позадината на барањето да се врши преиспитување на 
лишување од слобода е дека првичните причини за оправдување на лишувањето 
од слобода можат да престанат да постојат; особено релевантна околност за 
конкретниот предмет била можноста однесувањето на апликантката да се 
одвива кон подобро во текот на нејзиното лишување од слобода. Судот призна 
дека странките се согласиле дека во одлуката била содржана можност за жалба 
пред суд. Меѓутоа, прашањето за Судот беше дали апликантката имала право да 
побара преиспитување, и ако одговорот е потврден, дали тоа ѝ било понудено.
 
Судот сметаше дека таа требала да има полза од автоматска периодична судска 
контрола и дека требала да има право да иницира такво преиспитување 
во разумни интервали. Важечкото законодавство не им давало право на 
малолетниците да бараат преиспитување на нивното лишување од слобода, туку 
само на локалниот комитет му допуштало да го стори тоа. Така, Судот заклучи 
дека имало повреда на членот 5(4), бидејќи апликантката немала на располагање 
судско правно средство.

Член 8 

Судот изјави дека вмешувањето во право на поединецот од членот 8 нема да 
се придржува кон стандардите на Конвенцијата, освен ако е „пропишано со 
закон“, се стреми кон легитимна цел и е „неопходно во демократско општество“. 
Судот напомна дека првите два критериума биле задоволени бидејќи мерките 
биле пропишани со внатрешните правила на установата во Подем и затоа што 
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следењето на преписката и телефонските повици на малолетни лица спречувале 
опасност за здравјето на малолетничката и нарушување на редот. Меѓутоа, во 
однос на тоа дали контролата на преписката била „неопходна во демократско 
општество“, Судот напомна дека внатрешните правила предвидувале автоматски 
и бланкетен надзор над сета преписка на малолетници сместени во центри. 
Така, дури и преписката на апликантката со нејзините адвокати и невладини 
организации (НВОи), која, начелно, треба да биде привилегирана преписка, била 
подложена на општите мерки за надзор. Понатаму, од органите не се барало да 
ги образложат контролите или да го предвидат времетраењето на мерката. Судот 
заклучи дека режимот на надзор на телефонски повици што ѝ бил наметнат на 
апликантката, кој не направил исклучок за контакт со семејството или НВОи, и 
дека не бил базиран врз персонализирана анализа на ризиците или потребите, 
не бил заснован врз релевантни и доволни мотиви за да се оправда таквото 
вмешување. Така, ниту еден режим не можел да се смета дека бил во согласност 
со членот 8. 

Член 41 

Судот утврди дека Бугарија треба да ѝ плати на апликантката 4.000 евра за 
надомест на нематеријална штета и 2.500 евра за трошоци и издатоци. 
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Пропуст на Хрватска да заштити ранливо лице од повеќекратно и насилно 
малтретирање ги повредил членовите 3 и 8

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ЃОРЃЕВИЌ (ĐORĐEVIĆ) ПРОТИВ 
ХРВАТСКА

(Апликација бр. 41526/10)
24 јули 2012

1. Главни факти

Првиот апликант, Далибор Ѓорѓевиќ, бил роден во 1977 година, а втората 
апликантката, неговата мајка Радмила Ѓорѓевиќ, во 1956 година. За Далибор, 
кој имал душевни и физички пречки, се грижела неговата мајка. Тој бил 
повеќекратно физички и психички малтретиран во периодот помеѓу јули 
2008 година и февруари 2011 година од деца од соседното училиште поради 
неговата попреченост и српското потекло. Малтретирањето се вршело во форма 
на навреди, извикувања, плукање, удирање и туркање, а во еден наврат биле 
забиени цигари во неговите раце. Децата, исто така, ѝ се потсмевале на втората 
апликантка на српски дијалект. Домот на апликантите бил вандализиран, така 
што ѕвончето на влезната врата било притискано во неприкладно време и на 
надворешниот дел од куќата биле испишувани навредливи пораки. 

Како резултат на тоа, Далибор станал длабоко вознемирен, исплашен и анксиозен, 
што било забележано во голем број медицински извештаи. Овие извештаи 
покажале, исто така, дека тој често ги гризел усните и тупаниците, имал грч и 
знаци на псоријаза поради стрес и му требала мирна и пријателска средина.
 
Инцидентите им биле пријавени на различни органи во неколку наврати, 
вклучувајќи го и училиштето кое било на оддалеченост од 70 метри и во кое 
повеќето од децата посетувале настава, на службата за социјални работи 
и на Народната правобранителка за лица со попреченост. Кога полицијата 
пристигнувала, не секогаш на време, ги отстранувала децата без да им поставува 
прашања и без да ги идентификува. Децата признале во разговори со полицијата 
дека вршеле насилство врз Далибор, но биле премногу млади за да бидат 
кривично одговорни.
 
Адвокатката на апликантите во октомври 2009 година и мај 2010 година му 
напишала писмо на општинското јавно обвинителство во врска со долготрајното 
и постојано вознемирување, жалејќи се дека немало ефикасен правен лек во 
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хрватското право за заштита на лица од насилни дела извршени од деца. Таа, 
исто така, поднела поплака до народната правобранителка и побарала совет, но 
добила одговор дека народната правобранителка немала надлежност во врска 
со оваа работа. Социјалните служби ја информирале мајката дека требало да се 
поднесе тужба во граѓанска постапка. Полицијата соопштила дека истрагата не 
би дала резултати. Јавното обвинителство соопштило дека немало надлежност 
во врска со оваа работа. 

2. Одлука на Судот

Апликантите тврдеа дека, меѓу другите нешта, државата не им дала адекватна 
заштита од малтретирањето и дека, следствено на тоа, имало повреди на, меѓу 
другите, членовите 3, 8, 13 и 14.

Член 3

Судот одлучи да ги разгледува инцидентите како континуирана ситуација. 
Инцидентите биле забележани во разни пријави и имале влијание врз душевното 
и физичкото здравје на првиот апликант, кој е опишан како мирен човек кој не 
можел да се брани себеси. Судот сметаше дека ефектите на континуираното 
вербално и физичко малтретирање – чувства на беспомошност и страв во долги 
временски периоди, биле доволно сериозни за да го надминат прагот што е 
неопходен за примена на членот 3. 

За да се појави позитивна обврска за заштита на првиот апликант, властите 
морале или требале да знаат за постоењето на такво малтретирање од трето лице 
и да пропуштиле да преземат разумни мерки за да се избегне ризикот. Насилните 
акти кои потпаднале под членот 3, начелно, налагале кривично-правни мерки 
против сторителите. Сепак, со оглед на младата возраст на малтретирачите на 
Далибор, било невозможно тие да се санкционираат кривично. Понатаму, иако 
нивните дела, земени одделно, можеби не биле кривично дело, доколку биле 
разгледале во целост би можеле да се покажат како неспоиви со членот 3.
 
Од јули 2008 година мајката на Далибор за овој континуиран третман ја 
известувала полицијата, како и народниот правобранител и социјалните служби. 
Според тоа, властите биле свесни за ситуацијата.
 
Иако полицијата сослушала некои деца во врска со инцидентите, таа не 
направила сериозни обиди да оцени што навистина се случува, а извештаите 
не биле проследени со конкретни дејствија. Не биле донесени никакви одлуки 
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за политиките на постапување во врска со инцидентите и не биле воспоставени 
механизми за надзор за да се идентификува и спречи понатамошно 
малтретирање. Недостигот од вистинска вклученост на социјалните служби 
и недавањето советување на Далибор беше особено вчудоневидувачко. Освен 
реагирање на конкретни инциденти, релевантните власти не презеле никакви 
релевантни дејствија од општ карактер, и покрај нивното сознание дека Далибор 
систематски бил на мета на злоставувачи и дека и во иднина веројатно би имало 
злоупотреби.

Затоа, имало повреда на членот 3 во однос на Далибор.

Член 8

Според членот 8, државите не треба само да се воздржуваат од наштетување 
на поединци, туку, исто така, имаат должност да дејствуваат за да ги заштитат 
нив од други лица. Приватниот и семејниот живот на Радмила Ѓорѓевиќ биле 
негативно засегнати од овие инциденти и на истиот начин на кој властите 
не успеале да преземат соодветни мерки за да се спречи понатамошно 
малтретирање на Далибор, тие не успеале да ја заштитат неа, поради што 
имало повреда на членот 8. 

Член 14

Можеле да се поведат домашни постапки според хрватскиот Закон за спречување 
на дискриминација, кој имал посебни одредби за етничко потекло и попреченост. 
Исто така, дискриминацијата била забранета со Уставот и Европската конвенција. 
Се сметало дека овие правни инструменти нудат низа ефикасни правни лекови, но 
бидејќи тие не биле исцрпени, овој жалбен навод беше отфрлен како недопуштен.

Член 13

Бидејќи било невозможно апликантите да се жалат поради малтретирањето, 
беше заклучено дека ова право било повредено во врска со членовите 3 и 8. 

Член 41

Судот им досуди на апликантите заедно 11.500 евра за надомест на нематеријална 
штета. Тој им досуди заедно 1.206 евра за трошоци и издатоци причинети во 
домашната постапка и 3.500 евра за трошоци и издатоци во постапката пред 
Судот.
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Словенечките власти не ги извршиле нивните позитивни обврски според членот 
8 да овозможат пристап на татко до неговата ќерка – меѓутоа, тој не можел 
да поднесе апликација во име на неговата ќерка пред Европскиот суд за човекови 

права бидејќи детето ѝ било доверено само на мајката

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ЕБЕРХАРД И М. (EBERHARD AND M.) 
ПРОТИВ СЛОВЕНИЈА

(Апликации бр. 8673/05 и 9733/05)
1 декември 2009

1. Главни факти

Предметот произлезе од две апликации од г. Јохан Иван Еберхард и г-ца М., 
негова ќерка. Г. Еберхард бил оженет со М.Е. и тие живееле заедно со нивната 
ќерка М., до времето кога М.Е. се иселила заедно со детето и побарала развод во 
април 2001 година. Во февруари 2002 година постапката за развод меѓу нив била 
завршена и детето ѝ било доверено на чување и воспитување на М.Е. 
 
На 4 мај 2001 година г. Еберхард и неговата сопруга потпишале спогодба за 
начинот на остварување контакт со детето. Откако поминал еден месец, во чиј тек 
апликантот тврдел дека немал пристап до неговата ќерка, тој поднел барање до 
Центарот за социјална работа во Шентјур за формално утврдување на условите 
за контакт со детето. М.Е. продолжила да се спротивставува на контактите. На 
1 август 2001 година центарот за социјални работи во Шентјур издал налог со 
кој му дозволил на апликантот да има пристап до детето четири часа неделно, 
но одбил да му даде можност на апликантот да го зема детето од градинка и 
наместо тоа наредил М.Е. да го доведува детето на местото за средба. Налогот за 
пристап станал конечен и извршен на 16 октомври 2002 година.
 
M.E. не се придржувала кон налогот, па затоа апликантот во ноември 2002 година 
побарал извршување на налогот. Следствено на тоа, Административната единица 
во Шентјур ѝ наложила на М.Е. да дозволи пристап до детето и изрекла парична 
казна за случај на непостапување по налогот. Како резултат на континуираното 
одбивање на М.Е. да допушти пристап до детето, единицата издала налози 
против М.Е., обврзувајќи ја да плати парични износи. M.E. успешно се жалела 
против овие налози бидејќи било утврдено дека M.E. не била информирана за 
апликантовите тврдења за нејзиното непостапување по налогот. Самиот налог за 
пристап не бил изменет со ова решение и така бил зачуван неговиот статус на 
извршност.
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На 6 јуни 2003 година г. Еберхард поднел барање да му биде доверено детето 
на чување и воспитување. Биле направени неколку обиди да се закаже датум на 
расправа, но тие не биле успешни по разни основи, вклучувајќи го одбивањето 
на М.Е. да соработува и барањето на првиот апликант да се назначи вештак 
психолог. Во декември 2005 година првиот апликант побарал од домашниот 
суд да издаде времена мерка за доделување на детето и поднел алтернативно 
барање за донесување времена мерка со која ќе се наложи пристап до детето. 
Исто така, било побарано да се назначи нов вештак. На 22 февруари 2006 година 
г. Еберхард поднел надзорни жалби поради пасивноста на судијата.

Во март 2006 година М.Е. конечно била сослушана од вештакот, така што можела 
да се одржи расправа во врска со барањето за времена мерка. Во мај истата 
година домашниот суд го одбил барањето на апликантот за времена мерка за 
доверување на детето, но го потврдил неговото алтернативно барање за издавање 
времен налог за пристап до детето. Така, на г. Еберхард и неговата ќерка им било 
дадено време за средби во текот на неделата и за време на викендите.
 
Бидејќи М.Е. продолжила да ускратува пристап до детето во одредени наврати, 
апликантот се жалел во август 2006 година, барајќи да се задолжи М.Е. да плати 
казни. Била закажана расправа, но таа потоа била одложена, а апликантот 
поднел друга надзорна жалба. За време на расправата во септември 2007 година, 
постапката била споена со постапката за начинот на пристап до детето која 
апликантот ја повел во 2004 година. За време на расправата на 10 јануари 2008 
година, странките конечно се спогодиле за нови услови за пристап до детето, а г. 
Еберхард го повлекол барањето да му биде доверено детето.

2. Одлука на Судот

Апликантите се жалеа поради тоа што државата не ги спроведувала договорените  
аранжмани за пристап до детето што биле утврдени во управната постапка, 
како и поради одолжувањата што се случиле во постапката за доверување 
на детето на чување и воспитување и пристап до детето, што ги повредило 
членовите 6 и 8.

Допуштеност 

Судот прво се осврна на тврдењето на Владата дека г. Еберхард не бил легитимиран 
да дејствува во име на својата ќерка, бидејќи детето ѝ било доверено на чување 
и воспитување на мајката.
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За таа цел, Судот се осврна на својата претходна судска практика во врска со 
прашањето дека, во предмети кои произлегуваат од спорови меѓу родители, 
родителот кому му е доверено детето има задача да ги штити интересите на 
детето. Во овие ситуации, позицијата на биолошки родител (без доверување на 
детето на тој родител) не може да се смета како доволна основа за доставување 
на апликација и во име на детето. Така, положбата на првиот апликант како 
татко била недоволна во овој предмет и од тоа произлегло дека првиот 
апликант не бил легитимиран да дејствува во име на втората апликантка. 

Според тоа, Судот го ограничи своето одлучување на ситуацијата на г. Еберхард 
како единствен апликант.

Член 8

Судот прво забележа дека врските помеѓу апликантот и неговата ќерка потпаѓале 
под доменот на „семеен живот“ во смисла на членот 8. Судот нагласи дека, 
според членот 8, државите имаат позитивни обврски да ги овозможат повторните 
соединувања меѓу родители и нивните деца и дека неефективно и одолжено 
постапување може да доведе до повреда на овој член. Во контекст на извршување 
на одлуките од областа на семејното право, Судот понатаму нагласи дека протекот 
на времето може да има многу негативно влијание врз односот родител-дете, 
така што е потребно брзо спроведување на мерката.

Според тоа, улогата на Судот беше да утврди дали државните органи презеле 
неопходни, соодветни и ефективни (делотворни) чекори за да се овозможи 
извршувањето на налогот за пристап, со оглед на тоа што мајката одбивала 
да се придржува кон него. Судот напомна дека налогот за пристап не бил 
извршен помеѓу моментот кога станал конечен во октомври 2002 година и 
судското утврдување на новите услови за пристап до детето во мај 2006 година, 
како и дека властите не презеле никакви мерки како одговор на постојаното 
одбивање на М.Е. да овозможи пристап до детето. Судот заклучи дека во врска 
со извршувањето на налогот за пристап, државата не успеала да ги создаде 
потребните услови за да го изврши налогот и да обезбеди контакт помеѓу 
апликантот и неговата ќерка.

Постапувањето во врска со условите за пристап и доверувањето на детето на 
чување и воспитување траело повеќе од четири години, во чиј тек апликантот имал 
исклучително ретки контакти со неговата ќерка. Судот призна дека домашните 
судови имале можност да донесат времени мерки по нивна иницијатива, но 
дека тие не го направиле тоа. Дополнително, властите требале да ја третираат 
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спогодбата за пристап како итна, но тие не вложиле делотворни напори за 
извршување на мерката.

Според тоа, Судот сметаше дека словенечките власти не успеале да обезбедат 
извршување на аранжманите за пристап, што резултирало со недостаток на 
контакт помеѓу апликантот и неговата ќерка повеќе од четири години и, исто 
така, не успеале ефективно и навремено да ја водат постапката, што било 
спротивно на членот 8.

Член 6

Барањето на апликантот според членот 6 во врска со прекумерното траење на 
постапката беше отфрлено поради неискористување на домашните правни 
лекови.

Член 41

Судот одлучи Словенија да му плати на апликантот 7.500 евра за надомест на 
нематеријална штета и 3.000 евра за трошоци и издатоци.
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Хрватска треба да осигури контакт помеѓу разведен татко и неговата ќерка во 
време компатибилно со неговиот работен распоред и во соодветни простории

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ГЛУХАКОВИЌ (GLUHAKOVIĆ) ПРОТИВ 
ХРВАТСКА

(Апликација бр. 21188/09)
12 април 2011

1. Главни факти 

Апликантот, Степан Глухаковиќ, бил хрватски државјанин роден во 1960 година 
и живее во Риека, Хрватска. Во јули 1999 година сопругата на г. Глухаковиќ го 
напуштила; таа била бремена во тоа време. Таа ја родила нивната ќерка во 
декември 1999 година. 

Во голем број постапки пред локалниот Општински суд и Центарот за социјална 
работа, како и пред Уставниот суд, г. Глухаковиќ добил право да контактира со 
својата ќерка, која продолжила да живее со нејзината мајка.

Во текот на овие постапки, г. Глухаковиќ постојано барал да се одржуваат средби 
со неговата ќерка секој четврти или осми ден, бидејќи тој работел во Виченца, 
Италија и неговиот работен распоред бил таков што секој четврти ден му бил 
слободен. Тој објасни дека поради тоа му било многу тешко да отпатува во Риека 
во фиксен ден од неделата; тој морал да вози во текот на ноќта и бил должен да 
побара од колегите да го заменат, што му предизвикувало значајни тешкотии.

Националните судови не дале коментар во врска со неговиот работен распоред и 
постојано наложувале тој да ја гледа неговата ќерка во фиксен ден од неделата. 
Првично, до октомври 2008 година, средбите биле закажувани за секој вторник во 
период од два часа, потоа од ноември 2008 година еднаш неделно, а од ноември 
2009 година – секој четврток.

Прво било наложено средбите да се одржуваат во Центарот за советување во Риека, 
а подоцна, од ноември 2008 година, во Центарот за социјална работа. Тие морале 
да бидат надгледувани од трето лице, како што било препорачано во извештајот на 
психијатар, кој на г. Глухаковиќ му поставил дијагноза дека имал параноична психоза.

Во март и ноември 2005 година Центарот за советување ги известил судовите 
дека неговите простории не биле соодветни за средбите помеѓу г. Глухаковиќ и 
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неговата ќерка, бидејќи тие морале да се среќаваат во кујната на Центарот или во 
канцелариите на неговите вработени. Поради тоа, во јули 2007 година Центарот 
за советување го информирал апликантот дека тој повеќе не би можел да се 
среќава со неговата ќерка во просториите на Центарот.

Во јануари 2009 година Центарот за социјални работи, исто така, ги известил 
судовите дека немал соодветни простории бидејќи, поради недостиг на простор, 
ходникот бил единственото место каде што можеле да се среќаваат апликантот 
и неговата ќерка.

Во март 2010 година, судовите одредиле да се одржува контакт еднаш неделно 
во траење од три часа во време кога тоа го овозможувал работниот распоред 
на апликантот, на место кое требало да биде договорено од самите страни. 
Сепак, таа пресуда не била извршена до времето на пресудата на Европскиот 
суд за човекови права, бидејќи поранешната сопруга на апликантот одбила да 
му дозволи да се сретнува со неговата ќерка во неговиот стан и не било најдено 
друго соодветно решение.

2. Одлука на Судот 

Повикувајќи се на членот 8 од Конвенцијата, г. Глухаковиќ се жалеше дека 
хрватските власти не осигуриле редовен контакт со неговата ќерка во адекватни 
простории од 2000 година и дека, во времето на пресудата на Судот, тој воопшто 
не ја видел неговата ќерка од јули 2007 година. 

Член 8 

Беше јасно дека врската помеѓу апликантот и неговото дете спаѓа во доменот 
на „семеен живот“ во смисла на членот 8. Правото на апликантот да се гледа 
со неговата ќерка во редовни временски интервали никогаш не било спорно 
во постапката пред судовите и сите се согласија дека апликантот треба да биде 
во можност да го остварува тоа право. Сепак, имајќи го предвид начелото дека 
предметот и целта на Конвенцијата, која е инструмент за заштита на човековите 
права, бара нејзините одредби да се толкуваат и да се применат на таков 
начин што да не бидат теоретски или илузорни, туку практични и ефективни, 
националниот суд требало, исто така, да обезбеди апликантот да биде во 
можност ефективно да го оствари своето право за контакт со својата ќерка. Судот 
прифати дека наложувањето средбите да бидат надгледувани од трето лице 
било разумна мерка со оглед на здравствените проблеми на апликантот, како 
што биле опишани од експерти за психологија и психијатрија. Сепак, Судот исто 
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така прифати дека патувањето од Виченца во Риека во фиксен ден во неделата 
создало тешкотии за правото на г. Глухаковиќ да контактира со неговата ќерка. 
Од друга страна, судовите не го утврдиле ова и не дале никакво објаснување 
зошто не било можно да се применат неговите алтернативни предлози за контакт 
со ќерка му. Всушност, неговите аргументи биле постојано игнорирани на секое 
судско ниво.

Судовите не ги зеле предвид ниту забелешките за местото на средбите. Тие ги 
игнорирале и извештаите на Центарот за советување, како и оние на Центарот 
за социјална работа. Судовите дури наредиле одржување на средби во Центарот 
за социјална работа без да се процени соодветноста на неговите простории. Ова 
довело до тоа г. Глухаковиќ да морал во значителна мера да организира да биде 
заменуван на работното место и да се сретнува со неговата ќерка во места како 
што е кујната и канцеларии на Центарот за советување и, конечно, да не може 
воопшто да се гледа со неа, бидејќи ходникот би бил единственото место за 
средби во Центарот за социјална работа.

Имајќи предвид дека г. Глухаковиќ немал контакт со својата ќерка од јули 2007 
година, Судот сметаше дека властите на Хрватска не успеале да го обезбедат 
неговото право на ефективен контакт со неговата ќерка, поради што имало 
повреда на членот 8. 

Член 41 

Судот утврди дека Хрватска треба да му плати на г. Глухаковиќ 15.000 евра за 
надомест на нематеријална штета. 

Член 46 

Исклучително, и со оглед на итната потреба да се стави крај на повредата на 
правото на г. Глухаковиќ на почитување на неговиот семеен живот, Судот, исто 
така, одлучи да даде насока дека Хрватска мора да обезбеди ефективен контакт 
помеѓу апликантот и неговата ќерка во време компатибилно со неговиот работен 
распоред и во соодветни простории. 
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Немало повреда на членот 8 од Конвенцијата во особените околности на 
предметот бидејќи домашните власти ги презеле сите чекори чие преземање 

било разумно очекувано од нив за да се остварат родителските права на 
апликантот 

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ГРУЈИЌ (GRUJIĆ) ПРОТИВ СРБИЈА

(Апликација бр. 203/07)
28 август 2018

1. Главни факти

Апликантот, г. Бошко Грујиќ, бил роден во 1963 година. Од 1991 година до 2001 
година тој живеел со М.К. и парот има две заеднички деца – Ј.Г., родена во 
јануари 1992 година и М.Г., роден во 1994 година, кој имал умерена интелектуална 
попреченост. Во јануари 2001 година, по прекинот на врската, локалниот центар 
за социјална работа одлучил децата да ѝ се доверат на чување и воспитување на 
М.К., а на апликантот му бил допуштен контакт секој втор викенд и во текот на 
првата половина од летниот и зимскиот училишен распуст. 

Извршувањето на оваа одлука било одложено во јуни 2005 година, кога 
апликантот го известил центарот за социјална работа дека имал намера да ги 
бара своите родителски права во судска постапка и да бара децата да му бидат 
доверени на чување и воспитување само нему. Додека судската постапка била 
во тек, домашните судови одлучиле дека времената мерка за контакт со детето 
требала да се извршува под исти услови како оние од решението на Центарот за 
социјална работа од 2001 година. Во септември 2008 година ниту апликантот, ниту 
М.К. не присуствувале на главната расправа во Општинскиот суд за одлучување за 
доверување на децата, па така судот ја третирал како повлечена апликантовата 
граѓанска тужба за ексклузивно доверување на децата на чување и воспитување. 
Во 2011 година била укината времената мерка врз основа на тоа што судската 
постапка завршила во 2008 година. 

Во текот на судската постапка имало бројни проблеми во поглед на извршување 
на наредбата за остварување контакт со децата. Конкретно, Ј.Г. одбивала да се 
гледа со апликантот и иако М.Г. сакал да се гледа со неговиот татко, M.К. одбивала 
да го пушти да оди сам на средбите без неговата сестра. Во 2007 година, по 
едногодишни безуспешни обиди на апликантот да се гледа со неговите деца, 
Општинскиот суд разговарал со децата, кои кажале дека не сакале да се гледаат со 
нивниот татко бидејќи се плашеле од него. Ј.Г. објаснила дека тој ѝ се развикувал, 
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го грабал телефонот од нејзината рака и еднаш го одвел М.Г. самиот во кафе бар 
и се заканил дека нема да го врати. Во извештаи побарани од локалните органи 
во врска со предметот било забележано дека апликантот и M.К. сè уште имале 
проблеми во нивниот однос и дека M.К. не можела да им помогне на нејзините 
деца да ја надминат нивната аверзија за среќавање со нивниот татко. Потоа M.К. 
била огласена за виновна и парично казнета за неизвршување на времената 
мерка за контакт со децата поради нејзиното одбивање да му допушти на М.Г. да 
се среќава со неговиот татко без присуство на Ј.Г. До март 2009 година апликантот 
не ги видел неговите деца три години и кога тој требало да го направи тоа, 
децата станувале видливо вознемирени и тврделе дека не сакале да се гледаат 
со апликантот. 

Откако М.Г. претрпел анксиозен напад пред закажана средба со апликантот во 
февруари 2011 година, домашниот суд побарал извештај од Центарот за социјална 
работа, во кој било наведено дека М.Г. имал умерена интелектуална попреченост 
и дека тој се чувствувал сакан и добро прифатен од неговата мајка и сестра, 
како и дека мајка му верувала дека М.Г. се плашел од неговиот татко. Сепак, во 
извештајот било истакнато дека понекогаш апликантот се среќавал со М.Г. во 
училиште и дека во тоа време М.Г. никогаш не покажал страв или вознемиреност, 
всушност, средбите се одликувале со топлина и приврзаност. Во мај 2011 година 
локалните социјални служби организирале средба помеѓу М.Г. и апликантот во 
присуство на социјални работници. Оваа средба траела еден час и била пријатна, 
пришто М.Г. зборувал со својот татко и се смеел. Сепак, по неговото враќање 
дома, М.К. пријавила дека М.Г. станал вознемирен, а докторот потврдил дека 
М.К. морала да повика брза помош за него.

Следната средба, во јуни 2011 година, била откажана бидејќи М.К. го информирала 
Центарот за социјална работа дека таа не можела да го довезе М.Г. на состанокот. 
Бабата на М.Г. од мајчина страна, З.К.В., тогаш се јавила и била вербално 
агресивна кон социјалниот работник кому му бил доверен предметот. Откако 
била информирана дека средбата била откажана, З.К.В. и Ј.Г. го одвеле М.Г. 
во Центарот за социјална работа и биле вербално агресивни кон социјалните 
работници таму. Социјалните работници известиле дека М.Г. бил преплашен и 
збунет. Во 2013 година, две години подоцна, М.К. и З.К.В. биле ослободени од 
обвиненија за непочитување на времената мерка за контакт со децата во врска 
со овој инцидент.

По овој инцидент се одржувале средби помеѓу М.Г. и апликантот во траење од 
еден час секоја недела во Центарот за социјална работа и тие изминувале без 
никакви проблеми. Сепак, на крајот на 2011 година, постапка за извршување на 
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мерката била прекината врз основа на тоа што судската постапка завршила во 
2008 година. Во 2015 година М.К. прибавила извршност на овој престанок. 
        
2. Одлука на Судот

Повикувајќи се на членот 8 од Европската конвенција за човекови права, 
апликантот се жалеше пред Европскиот суд за човекови права дека домашните 
органи пропуштиле да го применат домашното право на начин што ефективно 
би ги обезбедил неговите права на контакт и дека органите требале да преземат 
повеќе чекори за да му помогнат повторно да воспостави суштински контакт со 
неговите деца. 

Член 8

Судот започна со објаснување дека заемното уживање на меѓусебно дружење на 
родител и дете претставува темелен елемент на семеен живот според членот 8. 
Државата има позитивна обврска на разведен родител кому не му е доверено 
детето или децата да му овозможи контакт со тоа дете или деца. Оваа обврска не 
е апсолутна и во овој случај мора да се постигне рамнотежа помеѓу интересите 
и правата на детето, мајката, апликантот и оние на поширокото општество, а 
најдобрите интереси на детето треба да бидат примарно значајни и натежнуваат 
над интересите на други страни, кога тоа е соодветно. Значајно е што секоја 
принуда која државата ја применува во оваа област мора да биде ограничена 
поради конкурентните интереси и права на странките и потребата да се земат 
предвид најдобрите интереси на детето и нивните права според членот 8. Затоа, 
државата мора да го овозможи контактот колку што може разумно да се бара во 
контекст на посебните околности на предметот.

Судот одлучи дека клучен аспект на овој предмет е дали српските власти ги 
презеле сите неопходни чекори за да го овозможат спроведувањето на времениот 
налог за контакт. Откако апликантот побарал извршување на привремениот 
налот, судски извршител, во присуство на апликантот, направил четиринаесет 
обиди за извршување на налогот и при еден од тие обиди присуствувал и 
полицаец. Домашниот суд, исто така, ги сослушал двете деца во два наврати и 
редовно барал стручни препораки и извештаи од Центарот за социјална работа. 
Покрај тоа, М.К. била кривично гонета, осудена и казнета за непридржување кон 
времената мерка. Судот, понатаму, забележа дека властите биле проактивни во 
своето однесување при решавањето на ситуацијата, организирајќи надгледуван 
контакт меѓу апликантот и М.Г.
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И покрај периодите на неактивност, Судот утврди дека домашните власти 
постапувале внимателно во овој предмет, иако нивните постапки имале мало 
влијание врз правото на апликантот да учествува ефективно во животот на 
неговите деца или редовно да ги посетува. Тешкотиите во овој поглед во голема 
мера се должеле на неволноста на ќерката да се гледа со нејзиниот татко, како 
и одбивањето на М.К. да му дозволи на М.Г. да се гледа со неговиот татко без 
присуство на неговата сестра. Децата, исто така, изјавиле пред домашниот суд 
дека ниту еден од нив не сакал да го види нивниот татко. Судот истакна дека 
конфликтите помеѓу родителите и помеѓу родителите и децата се исклучително 
чувствителни за сите страни и дека решавањето на ваквите конфликти може да 
биде особено тешко за домашните власти.

Судот потоа се осврна на извештајот составен од Центарот за социјална работа, 
кој дал мислење дека континуираните обиди за извршување на времениот налог 
ќе извршеле дополнителен притисок врз децата, но дека апликантот одбил да ги 
разгледа другите методи што можеле да му овозможат да ги остварува неговите 
права. Судот, исто така, истакна дека неодобрените и ненадгледувани средби 
на апликантот со неговиот син во училиштето не биле конструктивен начин 
да се воспостави родителски контакт со особено ранливо дете, па затоа самиот 
апликант до одреден степен придонел за потешкотиите што го опкружувале 
предметот. Апликантот не пробал други можни начини за подобрување на 
контактот со неговите деца, на пример, со постигнување на спогодба со М.К. и 
не бил активен во постапката за доверување на децата на чување и воспитување, 
бидејќи не присуствувал на релевантната расправа пред домашниот суд.

Судот нагласи дека обврските на државата според членот 8 не се да се оствари 
одреден резултат, туку да се применат средства насочени кон остварување 
резултат. Според тоа, иако апликантот сè уште не можел да ги остварува неговите 
родителски права, државните органи ги презеле сите неопходни чекори чие 
преземање разумно можело да се очекува од нив со цел да се остварат овие 
права. Следствено на тоа, немало повреда на членот 8 од Конвенцијата. 
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Наредба за итно згрижување на новородено бебе претставувала повреда на 
правата на апликантите на почитување на семеен живот од членот 8

ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ К. И Т. 
(K. AND T.) ПРОТИВ ФИНСКА

 (Апликација бр. 25702/94)
12 јули 2001

1. Главни факти

Апликантите, К. и лицето со кое таа живеела, Т., беа фински државјани. К. била 
мајка на четири деца, а Т. бил татко на две деца во нивното семејство.

Мајката-апликантка била хоспитализирана во неколку наврати, откако билo 
дијагностицирано дека боледува од шизофренија. Во мај 1993 година, кога го 
очекувала раѓањето на нејзиното трето дете J., Одборот за социјална работа, 
сметајќи дека К. не можела да се грижи за нејзиното второ дете М., го сместил 
него во детски дом како краткорочна мерка за поддршка со која апликантите се 
согласиле. Откако била родена во јуни 1993 година, Ј., врз основа на итна наредба, 
била сместена во јавна установа за здравствена заштита во болничкиот оддел за 
деца, со оглед на нестабилната психичка состојба на К. и долготрајните тешкотии 
на семејството. Со понатамошна итна наредба, издадена неколку дена подоцна, 
и М. бил сместен во јавна установа. На К. ѝ бил забранет ненадгледуван пристап 
до децата и таа повторно била хоспитализирана поради нејзината психоза. 
Наредбите за итно згрижување биле заменети со наредби за обично згрижување 
во јули 1993 година. Овие наредби биле потврдени од окружниот управен суд. 
Врховниот управен суд ги отфрлил жалбите на апликантите.

Во септември 1993 година, ограничувањето на пристапот било продолжено и во 
1994 година децата биле сместени во згрижувачки дом на околу 120 километри од 
апликантите. Службеници за социјална помош, наводно, им кажале на апликантите 
и на згрижувачките родители дека сместувањето на децата би траело со години. 
Апликантите безуспешно предложиле аранжманите за згрижување на децата да 
се одвиваат во домот на роднини и тие, во секој случај, да бидат насочени кон 
повторно соединување на семејството. Во мај 1994 година, пристапот на двајцата 
апликанти кон децата бил ограничен на една месечна и надгледувана посета 
во згрижувачкиот дом. Во декември 1994 година директорот на службата за 
социјална заштита ги информирал апликантите дека повеќе немало основа за 
ограничување на пристапот. Сепак, биле допуштени само надгледувани средби 
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со децата, што се одржувале еднаш месечно во простории избрани од Одборот 
за социјална заштита. Одборот ја потврдил оваа одлука во јануари 1995 година и 
жалбата на апликантите била одбиена.

Во меѓувреме, во мај 1994 година, апликантите, исто така, побарале да бидат 
поништени наредбите за згрижување. Ова барање било одбиено од Одборот за 
социјална заштита во март 1995 година. Во април 1995 година К. родила четврто 
дете, кое не било сместено во јавна установа. Накусо потоа, К. била одведена 
на задолжително психијатриско лекување во период од шест недели, повторно 
поради нејзината шизофренија.

Планот за згрижување на децата повторно бил ревидиран во мај 1996 година и во 
април 1997 година, но било задржано ограничувањето на пристапот. Во декември 
1998 година социјалните служби сметале дека повторното соединување на 
семејството не било на повидок. Во ноември 2000 година на апликантите и на 
децата, сепак, им било дозволено да се среќаваат еднаш месечно без надзор. 
Овие ограничувања за пристап останале важечки до крајот на 2001 година.

2. Одлука на Судот

Во пресудата на советот од 27 април 2000 година, Судот сметаше дека имало 
повреда на член 8 во поглед на одлуките за одведување на децата во јавна 
установа за здравствена заштита и одбивање да се прекине згрижувањето во 
друго семејство. Судот, понатаму, сметаше дека немало повреда на членот 13. 
Предметот му беше упатен на Големиот совет според членот 43, по барање на 
Владата.

Апликантите се жалеа дека нивното право на почитување на нивниот семеен 
живот, гарантирано според членот 8, било прекршено заради сместување на 
нивните деца J. и M. под јавна грижа и последователните мерки за згрижување. 
Тие, исто така, се жалеа дека не им бил овозможен ефективен правен лек, 
гарантиран со членот 13.

Член 8 

Судот прво утврди дека во времето кога властите интервенирале постоел 
вистински семеен живот на апликантите во смисла на членот 8 § 1 од Конвенцијата, 
кој се протегал на двете деца, M. и J. Оттука, Судот потоа продолжи да разгледува 
дали вмешувањето во тој семеен живот било оправдано според членот 8 § 2.
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Наредби за итно згрижување

Судот прифати дека, кога требало да се донесе наредба за итно згрижување, не 
секогаш било можно, поради итноста на ситуацијата, во процесот на одлучување 
да бидат вклучени оние кои остваруваат родителски права над детето. Ниту, пак, 
ова било пожелно, ако оние кои вршат родителски права врз детето, се сметале 
како извор на непосредна закана за детето. Сепак, Судот мораше да се увери 
дека финските власти имале право да сметаат дека во врска со Ј. и М. постоеле 
околности што го оправдувале нивното отстранување од грижа на апликантите 
без претходна консултација со нив. Особено, Финска требала да утврди дека, пред 
спроведување на какви било мерки за згрижување, била извршена внимателна 
проценка на влијанието на предложената мерка за згрижување врз апликантите 
и децата, како и можните алтернативи на мерката ставање на децата под јавна 
грижа.

Судот сметаше дека било разумно властите да веруваат дека ако К. била 
предупредена за намерата на властите да го одземат од неа М. или очекуваното 
дете Ј., тоа можело да има опасни последици и за неа и за нејзините деца. 
Оценката на властите дека Т. самиот не би бил способен да се справи со ментално 
болната К., очекуваното бебе J. и со M., исто така, била разумна. Вклучување само 
на Т. во процесот на одлучување не било реална опција за властите, имајќи ја 
предвид блиската врска помеѓу апликантите и веројатноста за споделување на 
информации помеѓу нив.

Сепак, ставање на новороденото бебе под јавна грижа во моментот на неговото 
раѓање било исклучително строга мерка. Требало да има невообичаено убедливи 
причини пред бебето физички да се одземе од неговата мајка против нејзина 
волја, веднаш по раѓањето, како последица на постапка во која таа и нејзиниот 
партнер не биле вклучени. Не беше покажано дека постоеле такви причини. 
Властите знаеле за претстојното раѓање на Ј. неколку месеци однапред и биле 
добро запознаени со душевните проблеми на К., па ситуацијата не била итна 
во смисла на нејзина непредвидливост. Финската влада не посочи дека биле 
разгледани и други можни начини за заштита на J. од ризикот од физичка штета 
од К. Кога било планирано преземање на мерка која е толку драстична што 
веднаш ја лишува мајката од нејзиното новородено дете, било нужно државните 
органи да испитуваат дали било можно некое помалку наметливо вмешување 
во семејниот живот во таква критична точка во животот на родителите и детето. 
Причините на кои се повикале властите биле релевантни, но не и доволни за да 
се оправда сериозната интервенција во семејниот живот на апликантите. Дури и 
имајќи го предвид просторот за проценка на националните власти, Судот заклучи 
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дека наредбата за итно згрижување на J. и методите кои биле користени за 
спроведување на згрижувањето биле несразмерни. Иако можеби имало „потреба“ 
да се преземат некои мерки на претпазливост за да се заштити Ј., не можело да 
се смета дека вмешувањето во семејниот живот на апликантите било „неопходно“ 
во демократско општество.

Имало различни размислувања во врска со М. Властите имале добра причина 
да бидат загрижени за способноста на К., дури и со помош од Т., да продолжи 
да се грижи за своето семејство на нормален начин, по раѓањето на нејзиното 
трето дете. М. покажувал знаци на нарушување и оттаму имал потреба за 
посебна нега. Наредбата за негово итно згрижување не можела да го има истото 
влијание врз семејниот живот на апликантите како што тоа било направено во 
однос на J. Тој веќе бил физички одвоен од неговото семејство како резултат 
на негово доброволно сместување во детски дом. Недостигот на учество на Т. 
и К. во процесот на одлучување бил разбирлив за да не предизвика криза во 
семејството пред стресниот настан на раѓање на Ј. Поради тоа, државните органи 
имале право да сметаат дека било неопходно во ограничен период да преземат 
исклучително дејствие во интерес на М. 

Наредби за обично згрижување

Имајќи предвид дека првенствената задача на властите била да се заштитат 
интересите на децата, Судот немаше причина да се сомнева дека властите 
можеле да сметаат дека ставањето на децата под јавна грижа од 15 јули 1993 
година и во згрижувачки дом од почетокот на 1994 година, било потребно 
наместо продолжување на мерките за отворено згрижување или воведување на 
нови мерки од тој тип. Ниту, пак, можело да се каже дека наредбите за обично 
згрижување биле спроведени на особено суров или исклучителен начин. Покрај 
тоа, апликантите биле правилно вклучени во процесот на одлучување што довел 
до донесување на наредби за обично згрижување и нивните интереси биле 
заштитени.

Наводен пропуст да се преземат правилни чекори за соединување на семејството

Судот потсети на водечкото начело дека јавната грижа за дете треба, начелно, 
да се смета како привремена мерка, која треба да се прекине веднаш штом 
околностите ќе го дозволат тоа. Сите мерки за спроведување на такво привремено 
згрижување треба да бидат во согласност со крајната цел да се соединат 
биолошките родители и детето. Позитивната обврска да се преземат мерки за да 
се овозможи соединување на семејството, колку што е разумно можно, станува 
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поитна и побитна со одолжувањето на периодот на згрижување, но притоа 
секогаш мора да има балансирање со обврската да се земат предвид најдобрите 
интереси на детето.

Судот забележа дека некои испитувања биле спроведени со цел да се утврди 
дали апликантите би можеле да се поврзат со Ј. и М. Тие активности, сепак, не 
претставувале сериозни или одржливи напори за овозможување на повторно 
соединување на семејството. Минимум што се очекува од властите е тие од време 
на време да ја испитуваат ситуацијата за да видат дали имало подобрување на 
ситуацијата на семејството. Можностите за повторно соединување постепено ќе 
се намалуваат и на крајот ќе исчезнат ако на биолошките родители и нивните 
деца не им е дозволено воопшто да се сретнат, или ако се среќаваат само толку 
ретко така што да е малку веројатно дека помеѓу нив ќе се случи природно 
поврзување. Ограничувањата и забраните што биле наметнати за пристап на 
апликантите до нивните деца ги спречиле, наместо да помогнат за можното 
повторно соединување на семејството. Во конкретниот предмет исклучително 
цврстиот негативен став на властите бил вчудоневидувачки. Поради тоа, имало 
повреда на член 8 во овој поглед.

Ограничувања и забрани за пристап

Со оглед на тоа што жалбениот навод во врска со ограничувањата на пристапот 
беше опфатен со наодот за повреда на членот 8, како резултат на пропуштањето 
да се преземат доволни чекори за повторно соединување на семејството на 
апликантите, не беше неопходно Судот да ги испитува оспорените мерки како 
можен посебен извор на повреда. Во врска со најнеодамнешната ситуација, 
вклучувајќи го и периодот по донесувањето на првичната пресуда на Судот, 
Големиот совет дојде до истиот заклучок како и советот. Имајќи ја предвид 
состојбата на децата во овој подоцнежен период, оценката на властите за 
неопходноста за ограничувања на пристапот не била во конфликт со членот 8 § 2. 

Член 13 

Големиот совет не виде причина да отстапи од гореспомнатиот наод на советот. 
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Член 41

Големиот совет ја потврди пресудата на советот така што на секој апликант му 
досуди по 40.000 фински марки156 како правична сатисфакција за надомест на 
нематеријална штета. Тој, исто така, ја потврди одлуката на советот за трошоци и 
издатоци (5.190 фински марки), но досуди дополнителни 60.000 фински марки 
за постапката пред Големиот совет.

156 Приближна вредност на една финска марка (FIM) е еднаква на 0,17 евра.
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Одолжувања на постапката, што довеле до пропуштање да се обезбеди 
редовен контакт на мајка со нејзините синови, го повредиле нејзиното право на 

почитување на семеен живот

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ К.Б. И ДРУГИ (K.B. AND OTHERS) 
ПРОТИВ ХРВАТСКА

(Апликација бр. 36216/13)
14 март 2017

1. Главни факти

Апликацијата беше поднесена од К.Б. („апликантката“) во нејзино име и во име 
на нејзините малолетни синови, Д.Б. и П.Б. („децата“). Сите тие беа хрватски 
државјани, родени во 1968, 2001 и 2005 година, соодветно. Апликантката живееше 
во И., додека децата живееле со нивниот татко, И.Б., во С.

Во март 2009 година престанала врската на апликантката со таткото на децата, 
И.Б. Апликантката и децата потоа се отселиле од С., каде што семејството живеело 
заедно и отишле да живеат кај родителите на К.Б. во И. Постапката во врска со 
разводот и доверувањето на децата на чување и воспитување била поведена 
во април 2009 година. Во ноември 2009 година Општинскиот суд во Иваниќ-
Град привремено ѝ ги доверил децата на апликантката, а на И.Б. му дал права 
на контакт со децата. Во мај 2010 година во наод и мислење од вештак било 
препорачано да се донесе мерка за заштита на децата што се состоела од надзор 
над вршењето на родителските права; мерката била наредена во мај 2011 година.

Во јули и август 2010 година, децата ги поминале своите летни одмори со 
нивниот татко во С., по времена мерка издадена по барање од И.Б. на 18 јуни 2010 
година. Во текот на тој период, апликантката добила права за контакт со децата, 
што требало да се остварува во домот на И.Б. и преку телефон. На 28 јуни 2010 
година апликантката поднела жалба против таа одлука, жалејќи се дека мерката 
била неприфатлива од психолошки причини и изискувала големи трошоци за 
неа. Нејзината жалба била одбиена дури во мај 2011 година.

На крајот на август 2010 година, И.Б. не ѝ ги предал децата на апликантката. Во 
времето на пресуда од Европскиот суд за човекови права, тие сѐ уште живееле 
со него. Во септември 2010 година Општинскиот суд во Сплит донел решение за 
извршување со кое му наредил на И.Б. да ѝ ги предаде децата на апликантката. 
Таа наредба била поништена од Окружниот суд во Сплит во мај 2011 година.
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Со пресудата за разводот на бракот во април 2011 година, Општинскиот суд во 
Сплит му ги доверил децата на чување и воспитување на И.Б., а на апликантката 
ѝ дал права на контакт со децата, што требало да се остварува во И. Овие 
права, сепак, не биле остварувани. Во јуни 2011 година К.Б. се обратила до 
горенаведениот суд со барање за извршување на неговата последна пресуда, но 
нејзиното барање било одбиено во декември 2011 година врз основа на тоа што 
И.Б. не го попречувал остварувањето на нејзините права на контакт, кои останале 
неостварени исклучиво поради силниот отпор на децата кои не сакале да се 
среќаваат со нивната мајка. Во август 2012 година судот одредил контактот помеѓу 
К.Б. и нејзините деца да се одржува под надзор на специјалист од сплитскиот 
центар за социјална работа. Таа наредба, исто така, никогаш не била извршена.

Во јуни 2015 година, во наод и мислење на вештак е истакнато дека отуѓеноста 
на децата од нивната мајка била резултат на негативниот однос на таткото кон 
неа. Било препорачано да се повика таткото на психотерапија, што подоцна 
било наредено од судот. Во август 2015 година апликантката, потпирајќи се на 
горенаведениот наод и мислење, побарала да се одземат децата од И.Б. Судот 
одлучил да го испита барањето на апликантката заедно со нејзиното првично 
барање за промена на начинот за остварување контакт. Се чини дека во времето 
на пресудата на Европскиот суд постапувањето пред Општинскиот суд во Сплит 
сè уште било во тек.

2. Одлука на Судот

Апликантката се жалeше дека, со пропуштање да ѝ се обезбеди редовен контакт 
со нејзините синови, домашните органи ги прекршиле нивните позитивни 
обврски според членот 8.

Член 8

Судот забележа дека државата имала позитивна обврска според членот 8 да ги 
преземе сите неопходни чекори кои можеле разумно да се бараат во конкретните 
околности на секој предмет за да се овозможи контакт помеѓу родителите и 
нивните деца. Адекватноста на мерките треба да се оценува според брзината на 
нивното спроведување, бидејќи во предмети во врска со остварување на права за 
контакт, протекот на времето може да има непоправливи последици за семејните 
односи што резултира со фактичко прејудицирање на предметот.

Судот, понатаму, нагласи дека иако ставовите на децата треба да се земат 
предвид, правото на детето да ги изрази своите ставови не треба да се толкува 
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како ефективно давање безусловно овластување на деца да стават вето. Треба 
да се изврши испитување за да се одредат нивните најдобри интереси, што 
вообичаено налага да се одржуваат врски на детето со неговото семејство, 
освен во случаи кога тоа би му наштетило на неговото здравје и развој. Така, во 
случаи како што е овој, каде што децата се спротивставуваат на контакт со еден 
родител, членот 8 бара од државите да ги преземат сите неопходни мерки за да 
ги идентификуваат причините за таквиот отпор и соодветно да се справат со 
нив. Ова е обврска на преземање средства, а не нужно постигнување определен 
резултат и нејзиното извршување може да налага подготвителни или фазни 
мерки. Соработката и разбирањето на сите засегнати страни е важна состојка. 
Меѓутоа, бидејќи властите мора да направат сè што е можно за да ја овозможат 
таквата соработка, непостоење соработка и разбирање од засегнатите не била 
околност која сама по себе може да ги ослободи властите од нивните позитивни 
обврски според членот 8. Наместо тоа, од властите се барало да преземат мерки 
за помирување на конфликтните интереси, имајќи ги предвид најдобрите 
интереси на детето како примарно значајни. Дури откако биле преземени такви 
мерки, може да се смета дека домашните органи ги исполниле своите позитивни 
обврски според членот 8.

Осврнувајќи се на конкретните околности на предметот, Судот забележа дека 
децата почнале да се оддалечуваат од мајка им за време на летниот одмор во 
јули и август 2010 година, што го поминале со нивниот татко. Во тој период 
апликантката не ги посетувала децата затоа што одлуката на судот од 18 јуни 2010 
година утврдила дека таа треба да ги остварува нејзините права за контакт во 
домот на И.Б. Апликантката поднела жалба против тој дел од одлуката, жалејќи се 
дека мерката била неприфатлива од психолошки причини и изискувала големи 
трошоци за неа. Сепак, дури во мај 2011 година, речиси единаесет месеци по 
завршувањето на периодот опфатен со првостепената одлука, Општинскиот суд 
во Сплит одлучил по жалбата на апликантката. Во таа смисла, судот не ја препознал 
итноста на ситуацијата и дури го игнорирал домашното право кое определувало 
дека за жалбите во врска со семејни прашања морало да биде одлучено во рок 
од шеесет дена. Згора на тоа, кога ја одбил жалбата на апликантката, Окружниот 
суд во Сплит не  обрнал внимание на нејзиниот аргумент за непрактичност на 
условите за контакт со децата.

Судот, понатаму, констатираше дека покрај времената мерка од 18 јуни 2010 година, 
која се однесувала само на летниот одмор во 2010 година, домашните судови во 
постапката за развод не донеле времени одлуки за правото на доверување на 
децата на чување и воспитување и правото на контакти со децата. Ова прашање 
било испитувано во текот на конкурентната постапка за регулирање на правата 
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за контакт на И.Б., меѓутоа таа постапка завршила без обврзувачка одлука во 
април 2010 година. Како резултат на тоа, не можело да се изврши решението за 
извршување од 13 септември 2010 година со кое на И.Б. му било наредено да ѝ ги 
предаде децата на апликантката по летните одмори.

Како што веќе беше истакнато, децата почнале да покажуваат знаци на отпор 
кон мајката за време на нивниот престој со таткото во летото 2010 година. 
Сепак, домашните власти одлучиле единствено да побараат вештак да ги утврди 
причините за детскиот отпор во ноември 2013 година и го добиле наодот и 
мислењето во јуни 2015 година. Со други зборови, на домашните власти им биле 
потребни речиси пет години за да добијат стручно мислење што било неопходно 
за да донесат добро осмислена одлука за мерки кои требале да се преземат за да 
се реагира на одбивањето на децата да се сретнат со мајката.

Понатаму, властите се вклучиле во третманот на децата кон крајот на април 
2012 година, иако потребата децата да посетуваат третман за да ги надминат 
емоционалните потешкотии предизвикани од раздвојувањето на нивните 
родители веќе била идентификувана од страна на релевантните професионалци 
во јули и октомври 2009 година. Разните курсеви за третман што децата ги 
поминале низ годините не биле редовно следени, рационализирани или 
координирани од страна на социјалните или судските органи.

На крајот, Судот истакна дека сплитскиот центар за социјална работа единствено 
одредил надзор над вршењето на родителското право во мај 2011 година, мерка 
преземена по повеќе од една година откако вештаците дале таква препорака и 
осум месеци откако децата почнале да изразуваат неволност да контактираат 
со нивната мајка. Изречените мерки не налагале децата да бидат упатени на 
редовен третман што би бил задолжителен и надгледуван од властите.

Со оглед на горенаведените одолжувања и недостатоци, Судот заклучи дека 
домашните власти не ги извршиле нивните позитивни обврски од членот 8 кон 
апликантката во однос на нејзиното право на почитување на семејниот живот. 
Согласно на тоа, имало повреда на тој член.

Член 41

На апликантката ѝ беше досуден износ од 12.500 евра за надомест на нематеријална 
штета и 3.780 евра за трошоци и издатоци.
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Член 46

Апликантката побара од Судот да укаже индивидуална мерка со цел да ѝ помогне 
на тужената држава да ги исполни своите обврски да се придржува кон конечна 
пресуда, имено, да побара од државата да обезбеди ефективен контакт помеѓу 
неа и нејзините деца во соодветни простории и со сите потребни и соодветни 
мерки на психолошка и друга поддршка. Сепак, Судот го одби тоа барање поради 
тоа што овој предмет се однесуваше на ситуација која се развиваше и сè уште 
беше во тек пред домашните судови.
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Властите пропуштиле да преземат соодветни чекори за да овозможат контакт 
помеѓу татко и син, обајцата со попреченост, што го повредило членот 8 

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ КАЦПЕР НОВАКОВСКИ (KACPER 
NOWAKOWSKI) ПРОТИВ ПОЛСКА

(Апликација бр. 32407/13)
10 јануари 2017

1. Главни факти

Апликантот, г. Кацпер Новаковски, беше полски државјанин роден во 1976 година, 
кој бил глув и нем. Во 2005 година тој се оженил со А.Н., која, исто така, страдала 
од оштетен слух, а со неа имале дете, С.Н., кој бил роден во 2006 година. Детето 
страдало од оштетен слух.

Во 2007 година А.Н. поднела барање за развод. Во текот на постапката било 
побарано мислење од вештак, во кое биле евидентирани цврстите емоционални 
врски помеѓу детето и мајката, додека оние со апликантот биле опишани како 
слаби и површни. Во ноември 2007 година Регионалниот суд во Бјалисток утврдил 
дека вршењето на родителските права требало да се подели меѓу двата родитела 
и дека детето требало да живее со мајката. На апликантот му било дозволено да 
го гледа неговиот син еднаш неделно по два часа. Одлуката не била обжалена и 
станала конечна.

Во 2011 година апликантот поднел барање за продолжување на определениот 
аранжман за контакт со детето, барајќи средбите да се одржуваат надвор од куќата 
на А.Н. и во нејзино отсуство, бидејќи таа претходно ги попречувала нивните 
средби. Намерата на апликантот била да ги зацврсти неговите врски со детето, 
кое наполнило пет години. Било побарано друго мислење од вештак, во кое била 
нагласена слабата природа на односот помеѓу таткото и детето и било објаснето 
како комуникациските тешкотии и конфликтот меѓу родителите влијаеле врз 
овие врски. Г. Новаковски ги оспорил овие наоди и тврдел дека овие мислења 
требале да бидат подготвени со помош од специјалисти за потребите на глуви 
луѓе, но неговото барање било одбиено. Тој тврдел дека наодите утврдени врз 
основа на неговата попреченост претставувале дискриминација.

Во август 2012 година Окружниот суд во Бјалисток го одбил барањето на апликантот, 
засновајќи ја својата одлука врз, меѓу другите нешта, наодите од мислењето на 
вештакот, зависноста на детето од неговата мајка и, конечно, неговиот најдобар 
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интерес. Се сметаше дека била неопходна вклученост на мајката, бидејќи таа 
можела да користи знаковен јазик и да комуницира усно, додека таткото најчесто 
користел знаци, а синот комуницирал усно. Апликантот поднел жалба, но таа 
била одбиена.

Одделни постапки за опсегот на вршењето на родителското право на апликантот 
биле иницирани од А.Н. во 2011 година. Во 2012 година родителското право 
на апликантот над детето било ограничено на прашања во врска со неговото 
образование.

2. Одлука на Судот

Апликантот се жалеше дека одлуката во врска со правата на контакт претставувала 
повреда на неговото право на семеен живот од членот 8 и дека одбивањето на 
неговото барање за зголемување на контактот било спротивно на членот 14 од 
Конвенцијата во комбинација со членот 8, бидејќи било засновано исклучиво врз 
неговата попреченост.

Член 8

Судот прво истакна дека уживањето на родител и дете во нивно меѓусебно 
друштво претставува темелен елемент на семеен живот, дури и ако врската помеѓу 
родителите престанала. Понатаму, тој истакна дека властите имаат простор за 
проценка при одлучувањето за прашања поврзани со доверување на деца на 
некој родител, меѓутоа, се бара построг надзор во поглед на понатамошните 
ограничувања, како што се ограничувањата за контакт, бидејќи тие вклучуваат 
опасност дека семејните односи помеѓу едно мало дете и еден или двајцата 
родители ќе бидат ефективно ограничени.

Судот призна дека, начелно, е во најдобар интерес на детето да одржува контакт 
со двајцата родители, така што целта на неговиот надзор во конкретниов предмет 
беше да анализира дали државните органи презеле соодветни чекори за да го 
овозможат контактот помеѓу апликантот и неговиот син и на тој начин да ги 
исполнат нивните позитивни обврски според членот 8.

За таа цел, Судот го анализираше одбивањето да се прошири контактот од две 
различни гледни точки: постојниот конфликт помеѓу родителите и попреченоста 
на г. Новаковски.

Во однос на конфликтот меѓу родителите, Судот истакна дека анимозитетот им 
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бил познат на домашните судови и дека наодите и мислењата на вештаците 
укажале како овој конфликт ја спречил целосната соработка меѓу двајцата во 
поглед на детето, сугерирајќи употреба на советување за разрешување на овој 
конфликт. Домашните судови не сметале дека требало да наложат обврска за 
одење на семејна терапија, бидејќи биле дадени некои уверувања дека А.Н. и 
апликантот би можеле да учествуваат во иста група за поддршка на родители. 
Судот, понатаму, забележа постоење на различни правни инструменти кои 
можеле да помогнат за ублажување на конфликтот меѓу родителите, но напомна 
дека државните органи не ги испитале можностите за нивно користење. Како 
резултат на тоа, не бил овозможен контактот помеѓу детето и апликантот. Судот ги 
препозна тешкотиите со кои се соочувале домашните судови поради конфликтот 
на родителите, но истакна дека, сепак, требале да преземат мерки за помирување 
на спротивставените интереси на страните, имајќи предвид дека интересите на 
детето биле најзначајни.

Во врска со попреченоста на апликантот и со неа поврзаните проблеми при 
комуникацијата, беше истакнато дека решението предложено од домашните 
судови требало да ја вклучи и мајката на детето. Судот истакна дека таквата 
мерка соодветно не го разгледала правилно постоечкиот анимозитет, ниту, пак, 
наводите на апликантот во врска со попречувањето на средбите вршено од 
мајката. Домашните органи требале да ја разгледаат можноста за примена на 
мерки кои се поприлагодени на конкретните околности, со цел да се надминат 
бариерите создадени од попреченоста на апликантот. Конкретно, Судот 
напомна дека апликантот предложил да се прибават вешти наоди и мислења 
од специјалисти кои се запознаени со проблемите со кои се соочуваат лицата со 
оштетен слух, но тоа било одбиено.

Судот забележа дека доколку требало да се задржи аранжманот за одржување 
на ограничени контакти, било веројатно дека, со протекот на време, постоел 
ризик за престанок на поврзаноста на апликантот со неговиот син. Поради овие 
причини, Судот утврди дека домашните власти не ги презеле соодветните чекори 
за овозможување контакт на апликантот со неговиот син, што било спротивно на 
членот 8.

Член 14 во комбинација со членот 8

Судот утврди дека немало потреба да се испитува посебно жалбениот навод 
според членот 14 во комбинација со членот 8, со оглед на горната анализа и 
утврдената повреда.
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Член 41

Судот утврди дека Полска треба да му плати на апликантот 16.250 евра за надомест 
на нематеријална штета и 698 евра за трошоци и издатоци.
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Пропустот да му се обезбеди на апликантот, кој бил лишен од деловна 
способност,  правно средство за утврдување татковство над негово дете бил 

несогласен со позитивните обврски на државата според членот 8 

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ КРУШКОВИЌ (KRUŠKOVIĆ) ПРОТИВ 
ХРВАТСКА

(Апликација бр. 46185/08)
21 јуни 2011

1. Главни факти

Апликантот, г. Бранко Крушковиќ, бил роден во 1966 година. Во февруари 2003 
година тој бил лишен од деловна способност со одлука на Општинскиот суд. 
Одлуката била заснована врз извештај од психијатар, кој препорачал одземање 
на неговата деловна способност во период од најмалку пет години со цел да 
биде подложен на психијатриско лекување поради дијагностицираното органско 
растројство на личноста и антисоцијалното растројство на личноста што 
произлегло од долготрајна употреба на дрога. Во април 2003 година, локалниот 
центар за социјална работа во Опатија ја назначил мајката на апликантот како 
негов законски старател. Во септември 2006 година неговиот татко бил назначен 
за законски старател поради болеста од која боледувала мајката на апликантот. 
По некое време, на неопределен датум, вработена во центарот за социјална 
работа била назначена како старателка на апликантот.

Во јуни 2007 година К.С. родила ќерка, К., и го посочила апликантот како татко на 
детето. На 17 август 2007 година апликантот, со согласност на мајката на детето, 
дал изјава пред матичната служба во Риека дека тој бил татко на детето. Тој потоа 
во својство на татко бил запишан во извод од матичната книга. Во септември 
2007 година, апликантот ја изнел истата изјава пред Центарот за социјална 
работа во Риека. Во октомври 2007 година центарот за социјална работа во 
Риека ја информирал матичната служба дека на апликантот му била одземена 
деловната способност. Потоа матичната служба се обратила до локалната окружна 
канцеларија на државната управа со цел да се поништи запишувањето на 
апликантот во изводот на родените како татко на детето. Окружната канцеларија 
ја продолжила постапката за поништување, врз основа на тоа што апликантот 
не можел да го признае К. како негово законито дете бидејќи бил лице кому му 
била одземена неговата деловна способност. Оваа одлука не му била доставена 
на апликантот поради недостаток на деловна способност, туку ѝ била доставена 
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на неговата мајка. Во март 2010 година Центарот за социјална работа на Опатија 
повел граѓанска постапка против апликантот, К.С. и К. пред Општинскиот суд, 
барајќи Општинскиот суд да утврди дека апликантот бил татко на К. Постапката 
по оваа граѓанска тужба беше во тек за време на пресудата од Европскиот суд за 
човекови права.   
 
2. Одлука на Судот

Повикувајќи се на членот 8 (право на почитување на приватен и семеен живот) 
од Европската конвенција за човекови права, апликантот се жалеше дека му било 
ускратено правото да биде запишан како татко на негово биолошко дете. 

Допуштеност

Владата тврдеше дека изјавата на апликантот дека тој бил татко на К. не создавала 
правни последици во хрватското права и затоа ускратувањето на право да даде 
ваква изјава не ги повредувала неговите права според членот 8, па членот 8 не бил 
применлив. Судот пресуди дека иако овој предмет бил различен од претходните 
предмети во врска со татковство, бидејќи апликантот не повел постапка пред 
националните судови за да се утврди неговото татковство, правниот однос помеѓу 
детето родено надвор од бракот, К. и нејзиниот природен татко, апликантот, 
спаѓал во доменот на членот 8.

Судот одлучи да се приклучи на аргументот на Владата дека апликантот не ги 
исцрпил домашните правни лекови за меритумот на предметот.

Член 8

Судот започна со повторување дека членот 8 наметнува и позитивни и негативни 
обврски на државата за заштита на правата на оние кои се под нејзина јурисдикција. 
Државите не треба само да се воздржуваат од самоволно вмешување, туку, исто 
така, треба да преземат мерки насочени да обезбедат почитување на членот 8. 
Иако државите имаат простор за проценка при спроведувањето на мерките за 
исполнување на нивната позитивна обврска, Судот е одговорен да се осигури дали 
овие мерки се усогласени со Конвенцијата. Во конкретниов предмет, Судот призна 
дека ограничувањето на правата на лицата лишени од деловна способност не е, 
начелно, повреда на членот 8, но таквите ограничувања треба да подлежат на 
процедурални заштитни мерки. Според тоа, улогата на Судот во овој случај беше 
да се провери дали постапувањето по прашањето за татковството на апликантот 
било во спротивност со позитивните обврски кои му се својствени на членот 8.
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Според домашното право, за апликантот не постоел начин на давање правно 
релевантни изјави за неговото татковство над К., туку тој целосно зависел од 
активностите на надлежниот центар за социјална работа. Ова ограничување 
било оправдано со потребата да се спречат лица кои биле лишени од деловна 
способност да даваат законски обврзувачки изјави кои би можеле да бидат 
спротивни на нивните интереси или на фактите. Сепак, Судот продолжи со 
потврдувањето дека апликантот имал витален интерес, заштитен со Конвенцијата, 
да се утврди биолошката вистина за неговиот приватен и семеен живот и оваа 
вистина да биде законски признаена. Во овој предмет, и апликантот и мајката на 
детето се согласиле дека апликантот бил биолошки татко.

Понатаму, Судот истакна дека надлежните органи никогаш не го поканиле таткото 
на апликантот, кој во тоа време се чини дека бил негов законски старател, да даде 
согласност за апликантовата изјава во врска со татковството. А ако Ј.Л., вработена 
во центарот за социјална работа, која станал старателја на апликантот, во тоа 
време била законска старателка, тогаш била нејзина должност да постапува во 
интереси на апликантот, во кои спаѓа и утврдување дека е татко на неговото дете. 
Сепак, надлежниот центар за социјална работа не презел никакви чекори за да 
му помогне на апликантот.

Според Владата, единствениот можен начин апликантот да заснова татковство 
било поведување на парнична постапка за таа цел од страна на надлежниот 
центар за социјална работа. Иако ваква постапка започнала, апликантот бил 
наведен како тужен, и покрај тоа што никогаш не го негирал своето татковство и 
постојано истакнувал желба за правно утврдување на неговото татковство. Судот 
понатаму констатираше дека државните органи според домашното право немале 
обврска да поведат постапка за утврдување на апликантовото татковство и не 
постоел начин апликантот да ги принуди властите да поведат таква постапка, а 
неограничена дискреција на државата во овој поглед водела кон тоа апликантот 
„да биде оставен во правна празнина“.

Во врска со аргументот на Владата дека апликантот не ги исцрпил домашните 
правни лекови, Судот забележа дека државните органи повеле судска постапка 
за утврдување дека апликантот бил татко на К. дури две и пол години откако 
тој побарал од нив да го сторат тоа, така создавајќи ситуација во која барањето 
на апликантот било игнорирано без видлива причина. Затоа, Судот го одби 
приговорот во однос на исцрпување на домашните правни лекови.

Судот одлучи дека таквата ситуација не била во најдобри интереси на апликантот 
или детето, повторувајќи дека дете родено надвор од бракот, исто така, има 



110

Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

витален интерес да добие информации за идентитетот на неговите биолошки 
родители, бидејќи ова е важен аспект на личниот идентитет. Поради тоа, не 
била постигната правична рамнотежа помеѓу јавниот интерес за заштита на 
лицата лишени од деловна способност и интересот на апликантот за законско 
признавање на неговото татковство. Така, Судот утврди дека државата не ја 
исполнила својата позитивна обврска да му ги гарантира правата на апликантот, 
па имало повреда на членот 8. 

Член 41

Судот одлучи на апликантот да му досуди 1.800 евра за надомест на нематеријална 
штета и 100 евра за трошоци и издатоци. 
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Недостатокот на јасност на прописи за семејни посети на притворени лица и 
самоволноста при ограничување на директен контакт помеѓу апликантот и 

неговите роднини претставувале повреда на членот 8

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ КУРКОВСКИ (KURKOWSKI) ПРОТИВ 
ПОЛСКА

 (Апликација бр. 36228/06)
9 април 2013

1. Главни факти

Апликантот, Мариуш Курковски, бил полски државјанин роден во 1960 година. Тој 
бил член на управниот одбор на претпријатие за производство на бродови. Во 
2002 година била поведена истрага во врска со управниот одбор, а во декември 
2004 година г. Курковски бил притворен со решение на Окружниот суд во 
Гдањск под основано сомневање дека извршил серија кривични дела поврзани 
со управувањето со претпријатието. Решението за притворање на апликантот 
било оправдана со сериозноста на кривичните дела и ризикот од попречување 
на постапката. Решението било потврдено од Регионалниот суд во Гдањск во 
јануари 2005 година.

Притворот на апликантот бил продолжен со последователни решенија на 
Окружниот и Регионалниот суд во Гдањск до неговото пуштање на слобода во 
октомври 2006 година. Овие решенија се потпирале врз основано сомневање дека 
апликантот сторил кривични дела; сериозноста на кривичните дела; сложеноста 
на предметот и ризикот дека апликантот би го попречил постапувањето со 
поттикнување на сведоци да дадат лажни искази. Во август 2005 година, 
апликантот бил обвинет за единаесет кривични дела, а првото рочиште било 
одржано во јуни 2006 година. Во декември 2005 година г. Курковски се жалел 
на прекумерната должина на постапката, но барањето било одбиено, бидејќи 
властите утврдиле дека, со оглед на сложеноста на предметот, не можело да се 
смета дека постапката била долга. Кривичната постапка против апликантот сè 
уште траела кога оваа апликација беше поднесена до Европскиот суд за човекови 
права.

За време на притворот, апликантот примил неколку посети, главно од неговиот 
бранител и во 32 наврати му било дозволено да се сретне со неговото семејство. 
На 13 март 2006 година апликантот побарал дополнителна посета од неговите 
роднини, но тоа било одбиено без да се дадат никакви причини. Во три наврати 
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контактот помеѓу г. Курковски и неговото семејство бил ограничен, бидејќи тие 
биле одделени со стаклена преграда.

2. Одлука на Судот 

Апликантот се жалеше на повреда на членот 3 поради лошите услови во 
текот на неговото лишување од слобода и на повреда на членот 5(3) поради 
неговата прекумерна должина. Понатаму, беше наведена повреда на членот 
6(1) поради неразумната должина на кривичната постапка и на членот 8 поради 
ограничувањата поставени за семејни посети во текот на неговото лишување од 
слобода.

Член 3

Во конкретниот предмет, апликантот поминал четири дена во ќелија во која на 
располагање имал приближно 2,1 м2 подна површина и четири дена во ќелија 
каде што подниот простор имал површина од околу 2,6 м2. И покрај тоа што 
утврди повреди во претходни предмети кои се однесуваа на слични услови, 
Судот, имајќи ја предвид краткотрајноста на престојот на апликантот во овие 
ќелии, сметаше дека условите за лишување од слобода во текот на притворот 
не го достигнале прагот на сериозност наложен од членот 3 од Конвенцијата, па 
затоа не беше утврденa повреда. 

Член 5(3)

Судот забележа дека притворот на апликантот бил заснован врз основано 
сомнение дека тој сторил сериозни кривични дела и врз строгоста на казната, 
како и потребата да се обезбеди спроведување на постапката, особено да се 
прибават докази од сведоци. Судот утврди дека овие основи се релевантни и 
доволни за да го оправдаат притворот на апликантот. Понатаму, Судот утврди 
дека со оглед на сложеноста на предметот, властите постапувале во предметот 
со неопходна ажурност. Поради тоа, не беше утврдена повреда на членот 5 (3).

Член 6(1)

Жалбениот навод за прекумерната должина на постапката беше отфрлен 
поради неисцрпување на домашни правни лекови според членот 35(1) и (4) од 
Конвенцијата.
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Член 8

Судот се осврна на претходната судска практика, каде што тој утврди дека 
притворот вклучува инхерентни ограничувања на приватниот и семејниот 
живот на притвореникот. Сепак, овозможување или, ако е потребно, помагање 
за одржување контакт со потесното семејство, е суштински дел од правото на 
притвореното лице да се почитува неговиот или нејзиниот семеен живот. Потоа 
Судот потврди дека секое вмешување од орган на јавна власт во право на 
притвореник да се почитува неговиот или нејзиниот семеен живот треба да биде 
во согласност со законот, мора да се стреми кон една или повеќе легитимни цели 
и мора да биде оправдано како „неопходно во демократско општество“.

Овој жалбен навод беше анализиран и во однос на недозволување посети од 
семејството, како и ограничувањата на директен контакт помеѓу апликантот 
и неговото семејство. Во однос на првото, Судот забележа дека барем еднаш 
барањето на апликантот за контакт со неговото семејство било одбиено без 
образложение и дека ова претставувало вмешување во правото на апликантот за 
почитување на семеен живот. Во однос на законитоста на мерката, Судот истакна 
дека правната основа за таа мерка се наоѓала во членот 217(1) од Кодексот за 
извршување на кривичните санкции, што ги овластил надлежните органи да 
дозволат посета на семејството во затворот. Оваа одредба не давала понатамошни 
насоки во однос на условите за давање на таква дозвола. Освен тоа, против 
одбивањето на барање за вакви посети не било предвидено право на жалба. На 
таквата одредба ѝ недостигала разумна јасност во дефинирањето на обемот на 
дискреционото право остварувано од надлежните органи при ограничувањето 
на правата за посета, па затоа Судот во овој предмет сметаше дека неоснованото 
одбивање да му се дозволат семејни посети на апликантот не било во согласност 
со законот и така претставувало повреда на членот 8.

Што се однесува до ограничувањата на директен контакт, Судот забележа дека во 
три наврати апликантот бил разделен од неговото семејство со стаклена преграда 
и утврди дека тоа претставувало вмешување во правата од членот 8. Судот беше 
уверен дека барањето за законитост било исполнето, бидејќи ограничувањето 
било применето во согласност со членот 217(2) од Кодексот за извршување на 
кривични санкции, кој давал овластување да се утврди начинот на кој треба да 
се спроведат посети и наведувал дека на посетителите не им било дозволено 
да имаат директен физички контакт со притвореникот. Беше утврдено дека 
интендираната легитимна цел била спречување на нереди и криминал.
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Оттука, Судот мораше да се занимава со прашањето на правична рамнотежа 
помеѓу спротивставените интереси. Тој прифати дека можат да се наметнат 
ограничувања на контактите на притворениците со нивните роднини, но во 
конкретниот предмет беше посочено дека властите не дале никакво објаснување 
за потребата од такви ограничувања во конкретните прилики во споредба 
со другите посети во кои немало такви ограничувања. Поради овие причини, 
Судот утврди дека ограничувањата биле применети од домашните органи на 
самоволен и произволен начин, што го повредило членот 8. 

Член 41

Судот одлучи Полска да му плати на апликантот 1.500 евра за надомест на 
нематеријална штета.
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Прекумерната должина на постапка за доверување на дете и пропустот на 
државата ефективно да истражи наводна злоупотреба врз детето ги повредиле 

членовите 3 и 8

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ М. И М. (M. AND M.) ПРОТИВ 
ХРВАТСКА

(Апликација бр. 10161/13)
3 септември 2015

1. Главни факти

Апликантите, г-ца М. и М., мајка и ќерка, биле хрватски државјанки родени во 
1976 и 2001 година, а живеат во Задар, Хрватска.

Г-ѓа М. се венчала со г. И.М. на 23 јуни 2001 година, а на 4 септември 2001 година се 
родила нивната ќерка. Меѓутоа, односот на двојката се влошил, па била поведена 
постапка за развод. На 24 август 2007 година Општинскиот суд во Задар го развел 
бракот. Според одлуката на домашниот суд, ќерката му била доверена на чување 
и воспитување на таткото, а мајката добила права за контакт, заедно со обврска 
да плаќа издршка за нивната ќерка.

Според изјавата на М. дадена на полицијата, на 1 февруари 2011 година се случила 
сериозна епизода на домашна злоупотреба: нејзиниот татко ја удрил во лице, ѝ го 
стегал вратот и вербално ја злоупотребил. Офталмолог дијагностицирал дека таа 
имала модринки на левиот очен капак и очната дупка, што укажува дека повредата 
била нанесена со удар со рака. М. пријавила и други случаи на физичко и психичко 
насилство вршено од нејзиниот татко кои се случиле во последните три години, 
признавајќи дека таа се плашела од него, бидејќи тој бил насилен човек.

Како последица на проблематичната ситуација во семејството, биле поведени 
серија меѓусебно поврзани постапки пред кривичните судови во Хрватска 
(за одлучување за наводната злоупотреба на детето), граѓанските судови (за 
одлучување за доверување на детето и за развод) и органите за социјална работа.

По инцидентот на 1 февруари, г. И.М. на 30 март 2011 година бил обвинет од 
јавното обвинителство за сторување на кривичното дело телесна повреда. Во 
октомври 2014 година постапката сè уште била во тек, бидејќи судот во Задар 
чекал да добие уред за воспоставување видео врска заради сослушување на М. во 
текот на расправата.
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На 27 април 2011 г-ца М. поднела кривична пријава против г. И.М., обвинувајќи го 
за злоупотреба на детето, наведувајќи го инцидентот од 1 февруари 2011 година, 
како и наводите на нивната ќерка дека оваа епизода не била изолиран случај. 
Кривичната пријава била отфрлена во јануари 2012 година, бидејќи не биле 
пронајдени доволно елементи за да се потврди наведената злоупотреба.

Паралелно, на 30 март 2011 година г-ца М. повела граѓанска постапка за измена 
на одлуката за доверување на детето на чување и воспитување од 24 август 
2007 година и побарала привремено да ѝ биде доверена нејзината ќерка. 
Сепак, барањето за привремено доверување било одбиено два месеца подоцна 
поради недостаток на доказ дека се случила наводната злоупотреба. Постапката 
за доверување на детето на чување и воспитување сè уште беше во тек во прв 
степен во времето на пресудата на Европскиот суд.

Во постапката пред органите за социјална заштита вклучени во предметот на М., 
со одлука од 7 ноември 2006 година била наложена заштитната мерка надзор 
над вршење на родителските права, со цел да се подобри комуникацијата помеѓу 
членовите на семејството. Мерката траела до август 2008 година. Истата мерка 
потоа била одредена од септември 2011 година до март 2014 година, бидејќи не 
било забележено конзистентно подобрување на семејната ситуација.

Во текот на сите горенаведени правни постапки, М. била испитувана од 
низа психијатри и психолози, кои заклучиле дека детето било емоционално 
трауматизирано поради раздвоеноста на нејзините родители и конфликтниот 
и огорчен однос, како и дека постојано изразувала желба да живее со нејзината 
мајка. Меѓутоа, не била утврдена опасност за детето ако таа продолжела да живее 
со нејзиниот татко, бидејќи тврдењата дека М. била злоупотребена од нејзиниот 
татко не биле доволно веродостојни за да оправдаат моментално одземање на 
детето од таткото.

2. Одлука на Судот 

Апликантите тврдеа дека домашните органи не успеале да ги извршат нивните 
позитивни обврски според Конвенцијата, бидејќи тие ниту адекватно го гонеле г. 
И.М. за квалицифиран облик на кривичното дело злоупотреба на деца извршено 
против неговата ќерка, ниту пак ја заштитиле неа од натамошни насилни 
дејствија со нејзино отстранување од неговиот дом и грижа, што го прекршило 
членот 3 (забрана за нечовечко или понижувачко постапување) и членот 8 (право 
на почитување на приватен и семеен живот).



Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

117

Членови 3 и 8

Имајќи го предвид фактот дека М. била злоупотребена и дека за тоа биле 
презентирани докази, а особено фактот дека М. била и дете и наводна жртва 
на домашно насилство, Судот сметаше дека овој предмет наложил позитивни 
обврски за државата според членот 3 од Конвенцијата за истражување на 
наводните случаи на злоупотреба и заштитување на М. од идно малтретирање. 
При испитувањето на наводното прекршување на членот 8, Судот ги разгледа 
жалбените наводи на М. според овој член како апсорбирани од нејзините 
жалбени наводи според членот 3.

Хрватските власти повеле кривична постапка само во врска со инцидентот од 
1 февруари 2011 година, одлучувајќи целосно да ги игнорираат претходните 
серии на наводни злоупотреби. М. морала да издржи да живее со г. И.М. наместо 
да го обвини за кривични дела или прекршоци кои можеле да ги опфатат сите 
случаи на претрпено малтретирање пред тоа. Како последица на тоа, властите 
не реагирале во однос на ситуацијата на М. во целина. Понатаму, должината 
на кривичната постапка била преголема за да може да доведе до ефективна 
истрага, што го прекршило условот за ажурност и разумна експедитивност што 
му е својствен на членот 3. Затоа, Судот сметаше дека имало повреда на тој 
член.

Во однос на наводната повреда на позитивните обврски на властите да спречат 
идно потенцијално злоставување со преземање на сите неопходни разумни 
мерки, Судот утврди дека домашните власти ги презеле сите можни потребни 
чекори за да го оценат и одмерат ризикот од потенцијално злоставување и да 
го спречат тоа, земајќи ги предвид различните мислења и препораки издадени 
од разни социјални органи и внимателно разгледувајќи ги сите релевантни 
материјали. Затоа, Судот сметаше дека немало повреда на членот 3 по овој 
основ.   

Член 8

Апликантите се жалеа дека домашните власти ја игнорирале желбата на М. да 
живее со нејзината мајка и дека таа не била сослушана во постапката за нејзино 
доверување на родител, која траела повеќе од четири години. По три и пол 
години, М. почнала да се самоповредува, што самата го опишала како реакција 
на фрустрацијата произлезена од фактот дека не ѝ било дозволено да избере со 
кого да живее, а нејзината слобода на дејствување и нејзиното право на лична 
автономија биле ограничени на тој начин. Овие околности покренале прашања 
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во врска со правото на апликантките за почитување на приватниот и семејниот 
живот, различни од оние анализирани во контекст на членот 3, па затоа, според 
мислењето на Судот, нужно е посебно испитување за нив.

Според Судот, овој предмет налагал поголема ажурност на националните 
судови и власти бидејќи се однесувал на трауматизирано дете кое претрпело 
голема душевна болка, која кулминирала со самоповредувачки дејствија. Сепак, 
домашните судови не ја препознале сериозноста и итноста на ситуацијата на 
М. Она што за Судот беше уште повеќе изненадувачко е дека не биле преземени 
никакви чекори за забрзување на постапката дури и откако М. почна да 
демонстрира самоповредувачко однесување.

Судските вештаци за психологија и психијатрија вклучени во предметот утврдиле 
дека и двајцата родители биле подеднакво неподобни за да се грижат за нивното 
дете, мислење споделено и од локалниот центар за социјална работа. Тие, исто 
така, утврдиле дека М. во повеќе наврати изразила цврста желба да живее со 
нејзината мајка. Како што е наведено во членот 12 од Конвенцијата за правата на 
детето, децата кои се способни да формираат сопствени ставови имаат право да 
ги изразат и во сите постапки во кои се засегнати да им се придаде соодветно 
внимание на овие ставови, во согласност со возраста и зрелоста на детето. М. 
била на возраст од девет и пол години во времето на водењето на постапката и 
имала тринаесет и пол години во времето на одлуката на Судот. Според тоа, би 
било тешко да се тврди, со оглед на нејзината возраст и зрелост, дека таа не била 
способна да ги формира своите ставови и да ги изразува слободно.

Судот утврди дека непочитувањето на желбите на М. во однос на прашањето со кој 
родител да живее претставувало прекршување на нејзиното право на почитување 
на приватен и семеен живот, што го повредило членот 8 од Конвенцијата. Наодите 
кои се однесуваат на долготрајниот карактер на постапката за доверување на 
детето подеднакво се однесуваат на состојбата на г-ца М. во однос на нејзиното 
право на почитување на приватен и семеен живот.

Член 41

Судот одлучи Хрватска да му плати на детето 19.500 евра и на нејзината мајка 
2.500 евра за надомест на нематеријална штета и заеднички износ од 3.600 евра 
за трошоци и издатоци кои произлегуваат од предметот.
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Предложеното протерување на Авганистанец со сопруга и две малолетни деца би 
го повредило нивното право на почитување на семеен живот од членот 8

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ М. И ДРУГИ (M. AND OTHERS) 
ПРОТИВ БУГАРИЈА

(Апликација бр. 41416/08)
16 јули 2011

1. Главни факти 

Апликантите беа г. М, државјанин на Авганистан кој бил роден во 1974 година, 
неговата сопруга, државјанка на Ерменија родена во 1982 година и нивните 
две малолетни деца родени во 2003 и 2005 година, сите живеат во Бугарија. По 
влегувањето во Бугарија во 1998 година и преобраќањето во христијанството во 
2001 година, првиот апликант добил статус на бегалец во март 2004 година, врз 
основа на тоа дека ризикувал да биде прогонуван во Авганистан поради неговото 
верско преобраќање.

Во декември 2005 година директорот на Службата за национална безбедност 
издал наредба за одземање на дозволата за престој на г. М., наредил негово 
протерување и лишување од слобода до спроведувањето на протерувањето и 
му забранил повторно да влезе во Бугарија во период од десет години, бидејќи 
тој бил „сериозна закана за националната безбедност“. Директорот се повикал 
на внатрешен документ од 24 ноември 2005 година, во кој било наведено 
дека првиот апликант бил вмешан во трговија со мигранти, што можело да се 
користи за транзит на терористи и на тој начин да се дискредитира Бугарија 
на меѓународно ниво. Друга наредба за лишување од слобода до спроведување 
на протерувањето била издадена од Дирекцијата за миграции на националната 
полиција во октомври 2006 година.

Г. М. бил уапсен и лишен од слобода на 18 октомври 2006 година. Во февруари 
2007 година, септември 2008 година и јануари 2009 година, бугарската полиција 
побарала од Амбасадата на Авганистан во Софија да издаде документ за 
идентификација. Амбасадата одбила да му издаде пасош на г. М., бидејќи тој не 
сакал да го добие, ниту да се врати во Авганистан.

Исто така, г. М. пред градскиот суд во Софија ја оспорил наредбата за одземање 
на дозволата за престој од декември 2005 година. Во октомври 2007 година 
Врховниот управен суд го одбил барањето на г. М за запирање на извршувањето 
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на наредбата за протерување и во пресудата од јуни 2008 година ја одбил 
неговата жалба против таа наредба.

Во октомври 2006 година г. М. пред градскиот суд во Софија го оспорил и 
решението за лишување од слобода од октомври 2006 година. Градскиот суд во 
Софија утврдил дека наредбата била потпишана од неовластен службеник и ја 
прогласил за ништовна и неважечка, но не наредил ослободување на г. М.

Во септември 2008 година, Европскиот суд за човекови права ѝ укажал на 
бугарската влада, во согласност со неговите правила за привремени мерки, дека 
таа не треба да го депортира г. М. во Авганистан до понатамошно известување од 
Судот. Националната полиција му наредила на г. М. да се пријавува секојдневно 
во локалната полициска станица по неговото ослободување во јули 2009 година.

2. Одлука на Судот 

Повикувајќи се на, меѓу други, членовите 5, 8 и 13, апликантите се жалеа во врска 
со незаконитото лишување од слобода на г. M, заканата за негово протерување и 
недостатокот на ефективен правен лек. 

Член 5 § 1 

Судот потсети дека лишување од слобода на лица со цел да бидат протерани може 
да се оправда само додека е во тек постапка за депортација или екстрадиција. 
Доколку таква постапка не била спроведена со должна ажурност, лишувањето од 
слобода би било неспоиво со Конвенцијата.

Г. М бил лишен од слобода две години и осум и пол месеци. Иако властите 
преземале мерки да му обезбедат документ за идентификација и се обиделе да 
го испратат во друга безбедна земја, тој во текот на тоа време бил лишен од 
слобода. Со оглед на недостатокот на ажурност на бугарските власти, лишувањето 
од слобода на г. М. не било оправдано во текот на целото негово траење. Врз 
основа на тоа и, истакнувајќи дека постоењето на две посебни наредби за 
лишување од слобода создало правна несигурност, Судот заклучи дека г. М. бил 
лишен од слобода спротивно на членот 5 § 1.

Член 5 § 4 

Г. М. во две посебни судски постапки тврдел дека неговото лишување од слобода, 
наредено за две различни дела, во декември 2005 и октомври 2006 година, било 
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незаконито. Во првата постапка судовите одбиле да ја испитаат неговата жалба, 
а во втората постапка судовите дури по речиси две и пол години утврдиле само 
дека втората наредба била потпишана од неовластен службеник. Пропустот да се 
осигури г. М. да може брзо пред суд да ја оспори законитоста на неговото лишување 
од слобода во текот на постапката за протерување го прекршил членот 5 § 4.

Член 8 

Во врска со заканата од протерување на г. М., Судот истакна дека апликантите имале 
воспоставено вистински семеен живот во Бугарија и дека депортирањето, ако би 
било извршено, би претставувало вмешување во тој живот. Таквото вмешување 
би било спротивно на членот 8 од Конвенцијата, освен ако тоа би можело да се 
оправда според ставот 2 од таа одредба доколку е „во согласност со законот“, се 
стреми кон една или повеќе легитимни цели наведени во неа и е „неопходно во 
демократско општество“ за да се постигне конкретната цел или цели. Во врска со 
условот дека вмешувањето мора да биде во согласност со законот, Судот повтори 
дека концептите на законитост и владеење на правото во едно демократско 
општество налагаат мерките што влијаат врз основните човекови права да бидат 
подложени на испитување во некаква контрадикторна постапка пред независно 
тело кое е надлежно да ги испитува причините за одлуката и релевантните 
докази, доколку е потребно со соодветни процедурални прилагодувања поврзани 
со употребата на класифицирани информации. Телото за кое станува збор мора, 
исто така, да биде надлежно да провери дали преземените мерки се стремат 
кон легитимна цел и дали се сразмерни. Поединецот мора да биде во состојба 
да го оспори тврдењето на извршната власт дека е загрозена националната 
безбедност. Иако оценката на извршната власт за тоа што претставува закана за 
националната безбедност природно ќе има значајна важност, независниот орган 
мора да биде способен да реагира во случаи кога повикувањето на тој концепт 
нема разумна основа во фактите или разоткрива толкување на „националната 
безбедност“ кое е незаконито или спротивно на здравиот разум и е самоволно.

Во конкретниов предмет, Врховниот управен суд не обезбедил суштинско 
независно испитување на наредбата за депортирање на г. М. Тој применил 
формалистички пристап и не посегнал по испитување на целосната и 
неконтролирана дискреција на владината агенција, бланкетно „потврдувајќи“, со 
цитирање само на дел од нејзината воопштена изјава, дека странецот претставувал 
закана за националната безбедност и морал да биде депортиран. Бидејќи такви 
„потврди“ биле засновани врз внатрешни информации кои не му биле доставени 
на Врховниот управен суд и така биле надвор од досегот на суштинска судска 
контрола, немало заштита од самоволност. Затоа, апликантите не го уживале 
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минималниот степен на заштита од самоволност што му е својствен на концептот 
на законитост во смисла на Конвенцијата. Ако била спроведена наредбата за 
депортација од 6 декември 2005 година, од неа произлезеното вмешување во 
семејниот живот на апликантите не би било „во согласност со законот“, како што 
налага членот 8 § 2 од Конвенцијата. Следствено на тоа, апликантите не биле 
заштитени од самоволност, па имало повреда на членот 8.

Член 13 

Судот утврди дека Врховниот управен суд не ја испитал правилно полициската 
декларација дека г. М. претставувал закана за националната безбедност. Ниту, 
пак, националниот суд го разгледал, со ригорозност наложена со Конвенцијата, 
жалбениот навод на г. М. дека тој ризикувал малтретирање или смрт во случај 
на депортирање во Авганистан. Покрај тоа, според бугарскиот закон, жалбите 
против наредбите за депортирање врз основа на национална безбедност немале 
суспензивно дејство, а барањето на г. М да не биде депортиран до одлучувањето 
во неговиот предмет практично не било разгледано. Според тоа, Судот заклучи 
дека бугарското право и практика во врска со правните лекови против наредби 
за депортација го повредиле членот 13. 

Член 46 

Со оглед на тоа што Судот веќе утврди слични прекршувања во повеќе предмети 
во однос на Бугарија кои беа одлучени во минатото, а постапката во други 
слични предмети била во тек, Судот сметаше дека е неопходно да ѝ помогне 
на бугарската влада во извршувањето на нејзината должност да ја спроведе 
пресудата на Судот.

Особено, Судот сметаше дека во мерки за извршување на оваа пресуда треба да се 
вклучат измени на Законот за странци или други закони со цел да се обезбеди: 1) 
судовите да вршат темелна судска контрола на фактите и причините за протерување 
на странци; 2) судовите кои ги разгледуваат жалбите за депортација да постигнат 
рамнотежа помеѓу целта кон која се стреми органот што врши протерување 
наспроти човековите права на засегнатите лица, вклучувајќи го и нивното право 
на почитување на нивниот семеен живот; 3) земјата во која странците треба да 
се депортираат секогаш да е наведена во правно-обврзувачки поединечен акт; 
4) тврдења со кои се наведува постоење на ризик од смрт или малтретирање во 
државата на прием стриктно да се испитаат од страна на судовите; и 5) таквите 
тврдења, изнесени во жалби против одлуки за депортирање, да имаат автоматско 
суспензивно дејство до завршеното испитување на тие тврдења.
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Член 41 

Судот одлучи Бугарија да му плати на г. М. 12.000 евра за надомест на 
нематеријална штета и 3.000 евра за трошоци и издатоци. 
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Одбивањето на правно признавање на врската родител-дете кога децата биле 
родени од сурогат мајка во земја во која тоа е законито претставувало повреда 

на членот 8 во однос на правата на децата на почитување на нивниот приватен 
живот

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ МЕНЕСОН (MENNESSON) ПРОТИВ 
ФРАНЦИЈА 

(Апликација бр. 65192/11)
26 јуни 2014

1. Главни факти 

Првиот и вториот апликант, г. Доминик Менесон и г-ѓа Силви Менесон, беа 
француски државјани, сопруг и сопруга, родени во 1965 и 1955 година, соодветно. 
Третата и четвртата апликантка, г-ца Валентина Менесон и г-ца Фиорела Менесон 
беа првата и втората детска апликантка. Тие беа државјани на Соединетите 
Американски Држави, родени во 2000 година. Сите четворица апликанти живеат 
во Мезон-Алфор, Франција.

Првиот и вториот апликант не успеале да имаат дете и по неколку неуспешни 
обиди да зачнат дете користејќи ин витро оплодување (IVF), тие одлучиле да 
отпатуваат во Калифорнија, каде што процесот на сурогатство бил легален и да 
склучат договор за раѓање со сурогат мајка.

На 1 март 2000 година била пронајдена сурогат мајка за да носи близнаци. 
Во пресудата од 14 јули 2000 година Врховниот суд во Калифорнија, кому му 
се обратиле првиот апликант, втората апликантка, сурогат мајката и нејзиниот 
сопруг, ги навел деталите што требале да се внесат во изводот на родените и 
утврдил дека првиот апликант и втората апликантка требале да бидат запишани 
како „генетски татко“ и „правна мајка“. Уверенијата за раѓање биле подготвени во 
согласност со раѓањето на близнаците на 25 октомври 2000 година.

На почетокот на ноември, првиот апликант отишол во францускиот конзулат 
во Лос Анџелес за да се запишат податоците во француска матична книга на 
родени и имињата на близнаците да бидат внесени во неговиот пасош за да 
може да се врати во Франција со нив. Конзулатот го отфрлил неговото барање, 
со образложение дека тој не можел да докаже дека втората апликантка ги родила 
децата и дека постоело сомневање за договор за сурогатство, па списите на 
предметот ги испратил во јавното обвинителство во Нант.
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Четворицата апликанти, сепак, успеале да се вратат во Франција во ноември 2000 
година, кога на близнаците им биле издадени пасоши од САД, во кои првиот 
апликант и втората апликантка биле именувани како родители. По нивното 
враќање, започнале истраги против непознато лице/лица за дејствување како 
посредник/посредници во сурогатски аранжман. На 30 септември 2004 година 
истражниот судија утврдил дека, врз основа на тоа што предметните дела биле 
извршени на територијата на САД, каде што тие не биле категоризирани како 
кривични дела, не претставувале казниво дело ниту во Франција.

Во меѓувреме, на 25 ноември 2002 година, врз основа на упатствата на јавниот 
обвинител, биле запишани детали за раѓање на третата и четвртата апликантка, 
меѓутоа, на 16 мај 2003 година јавниот обвинител се обидел да го поништи ова 
запишување со покренување на постапка пред Големиот трибунал во Кретеј, 
тврдејќи дека договорот за сурогатство бил ништовен и неважечки, според 
начелото на јавната политика дека човечкото тело и граѓанскиот статус се 
неотуѓиви. Големиот трибунал во Кретеј го прогласил ова барање за недозволено. 
Јавното обвинителство поднело жалба и на 18 март 2010 година Апелациониот 
суд во Париз ги поништил записите од уверенијата за раѓање. 

Апликантите поднеле вонреден правен лек, тврдејќи дека членот 3 § 1 од 
Меѓународната конвенција за правата на детето не бил земен предвид и дека 
имало повреда на членот 8 од Конвенцијата, самостојно и во комбинација со 
членот 14. Јавниот правен застапник препорачал поништување на пресудата, но 
на 6 април 2011 година Касациониот суд ја одбил жалбата. 

2. Одлука на Судот

Апликантите се жалеа на повреда на правото да се почитува нивниот приватен и 
семеен живот, гарантиран со членот 8 од Конвенцијата. 

Член 8

Не беше спорно дека врската помеѓу апликантите претставувала „семеен живот“ 
во смисла на членот 8 или дека одбивањето на француските власти правно да 
ги признаат семејните врски помеѓу апликантите претставувало „вмешување“ во 
нивното право на почитување на нивниот семеен и приватен живот. Спорот се 
наоѓал во оправдувањето на такво вмешување и дали тоа било „во согласност со 
законот“, дали се стремело кон една или повеќе „легитимни цели“ наведени во 
членот 8 § 2 и дали било „неопходно во демократско општество“. 
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Судот сметаше дека за мерката да биде во „согласност со законот“, не само што 
таа треба да има некоја основа во домашното право, туку, исто така, упатувајќи 
на квалитетот на предметниот закон, тој треба да биде достапен за засегнатото 
лице и ефектите од неговата примена да бидат предвидливи. Овие услови биле 
исполнети во конкретниот предмет, бидејќи во релевантното време Граѓанскиот 
законик експлицитно предвидел дека договори за сурогатство биле ништовни 
и дека тоа претставувало основа на јавната политика, а Касациониот суд, исто 
така, претходно навел во сличен предмет дека договорите за сурогатство ги 
прекршиле принципите на неотуѓивост на човечкото тело и граѓанскиот статус. 
Според тоа, апликантите не можеле да не бидат свесни дека имало значителен 
ризик од одлучување на француски суд како она во нивниот предмет. Поради 
тоа, вмешувањето било „во согласност со законот“ во смисла на Конвенцијата.

Во однос на прашањето дали имало легитимна цел, Судот прифати дека 
одбивањето да се признаат договори за сурогатство требало да ги заштити децата 
и сурогат мајките и оттаму се стремело кон две легитимни цели наведени во 
член 8 § 2: „заштита на здравјето“ и „заштита на правата и слободите на другите“.

Анализирајќи го условот вмешувањето да е неопходно во демократско општество, 
Судот забележа дека, од една страна, кога не постои консензус во земјите-членки 
на Советот на Европа, или во однос на релативната важност на засегнатиот интерес 
или во однос на најдобриот начин за негова заштита, особено кога предметот 
покренува чувствителни морални или етички прашања, просторот за проценка 
за дејствување на државата ќе биде широк. Од друга страна, кога станува збор за 
особено важен аспект на постоењето или идентитетот на поединецот, просторот 
што ѝ е допуштен на државата вообичаено ќе биде ограничен.

Касациониот суд сметал дека неможноста да се евидентираат односите на 
апликантите не го прекршувал нивното право на почитување на нивниот 
приватен и семеен живот или нивните најдобри интереси како деца, доколку тоа 
не го засегнало правниот однос родител-дете признат според калифорнискиот 
закон и не ги спречило да живеат во Франција со првиот и вториот апликант. 
При разгледувањето на оваа одлука, Судот забележа дека мора да провери дали 
Касациониот суд соодветно ја зел предвид потребата да се постигне правична 
рамнотежа помеѓу интересите на заедницата да обезбеди нејзините членови да 
се придржуваат кон избор направен демократски во рамките на таа заедница 
и интересот на апликантите – најдобрите интереси на децата како најзначајни 
интереси – за целосно уживање на нивните права на почитување на нивниот 
приватен и семеен живот. Тој сметал дека при донесувањето на одлуката требало 
да се подвлече разлика во конкретниот предмет помеѓу правото на апликантите 
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за почитување на нивниот семеен живот, од една страна, и правото на третата 
и четвртата апликантка да биде почитуван нивниот приватен живот, од друга 
страна.

Судот прво го разгледа правото на апликантите за почитување на нивниот 
семеен живот и „практичните тешкотии“, признаени од Апелациониот суд во 
Париз, дека апликантите се соочувале со непризнавање на нивниот однос според 
францускиот закон, упатувајќи кон, меѓу другото, потешкотиите при пристапот 
до права или услуги за кои се барал доказ за правната врска родител-дете 
или при патување како семејство. Сепак, Судот забележа дека апликантите не 
тврделе дека било невозможно да се надминат споменатите тешкотии и дека не 
покажале дека неможноста да се добие признавање на правната врска родител-
дете според францускиот закон ги спречило во Франција да го уживаат правото 
на почитување на нивниот семеен живот. Затоа, исто така земајќи го предвид 
просторот за проценка, одлуката на Касациониот суд постигнала правична 
рамнотежа помеѓу интересите на апликантите и оние на француската држава и 
немало повреда на членот 8 во однос на правото на апликантите на почитување 
на нивниот семеен живот.

Меѓутоа, Судот ги разгледуваше последиците од ова сериозно ограничување 
врз идентитетот и правото на почитување на приватниот живот на третата и 
четвртата апликантка и забележа дека преку спречување на признавањето и 
утврдувањето според домашното право на нивниот правен однос со нивниот 
биолошки татко, тужената држава ги пречекорила дозволените граници на 
својот простор за проценка. Имајќи ја во предвид, исто така, важноста што 
треба да им се даде на интересите на детето кога тие се одмеруваат наспроти 
спротивставените интереси, Судот заклучи дека нивното право на почитување на 
нивниот приватен живот, што подразбира дека секој треба да може да ја утврди 
суштината на неговиот или нејзиниот идентитет, вклучувајќи го и неговиот или 
нејзиниот родител, било значително засегнато и поради тоа било прекршено 
правото на третата и четвртата апликантка да се почитува нивниот приватен 
живот. Поради тоа, имало сериозно прашање за компатибилноста на состојбата 
со најдобрите интереси на децата, од кои мора да се раководи секоја одлука во 
врска со нив.

Оттука, имало повреда на членот 8 од Конвенцијата во однос на правото на 
третата и четвртата апликантка на почитување на нивниот приватен живот.
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Член 41

Судот на третата и четвртата апликантка им досуди по 5.500 евра за надомест на 
нематеријална штета и на сите четворица апликанти им досуди 15.000 евра за 
трошоци и издатоци.
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Прекумерната должина на спроведувањето на предавање на двете деца на 
апликантката од нејзиниот поранешен сопруг до неа откако ѝ биле доверени 

децата го повредила членот 8

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ МИЈУШКОВИЌ (MIJUŠKOVIĆ) ПРОТИВ 
ЦРНА ГОРА

(Апликација бр. 49337/07)
21 септември 2010

1. Главни факти

Апликантката, г-ѓа Светлана Мијушковиќ, била родена во 1971 година. Во април 
1998 година таа и г. В.К. се венчале, а нивните близнаци А. и Б. биле родени во 
октомври таа година. Во 2003 година апликантката и нејзините деца се вратиле 
во куќата на нејзиниот родител поради брачни проблеми. Во јануари 2005 година 
В.К. ги зел А. и Б. со него на одмор и потоа одбивал да ги врати. Во март 2005 
година Центарот за социјална работа во Никшиќ (ЦСРН) наредил децата да ѝ 
бидат вратени на апликантката и извршувањето на оваа наредба му го доверил 
Центарот за социјална работа во Будва (ЦСРБ). Истиот месец ЦСРБ се обидел да 
ја спроведе наредбата со полициска асистенција, но бил физички спречен од 
родителите на В.К. Помеѓу април и јуни 2005 година, на барање на апликантката, 
ЦСРН донел уште три одлуки, повикувајќи го В.К. да ги врати децата. На В.К. му 
се заканувале парични казни и постапка за присилно извршување доколку одбие 
да постапи според одлуките. Пред Европскиот суд за човекови права не беше 
презентиран никаков доказ дека В.К. бил казнуван со парична казна или дека бил 
извршен натамошен обид за присилно одведување на децата.

Во 2006 година првостепениот суд го развел бракот и ѝ ги доверил децата на 
апликантката, одредувајќи В.К. да плаќа издршка за децата. Оваа одлука била 
потврдена истата година од Вишиот суд и Врховниот суд. Апликантката потоа 
побарала извршување на оваа пресуда, со решение за извршување донесено од 
домашните судови. Иако ова решение било донесено во 2006 година и налагало 
предавањето на децата да се изврши во рок од три дена, извршувањето сè уште 
не се случило до 2009 година, кога апликантката поднела барање за извршување 
на таа наредба. Извршниот судија последователно му изрекол парична казна на 
В.К. во износ од 500 евра во март 2009 година, но судскиот извршител не можел 
да ја изврши паричната казна поради отпорот на родителите на В.К. На крајот, 
паричната казна била платена од таткото на В.К. Подоцна во март домашниот суд 
издал уште една наредба за извршување, барајќи од В.К. да ѝ ги предаде децата 
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на мајката во рок од три дена или ќе се соочи со парична казна од 1.000 евра. И 
наредбата и паричната казна не биле извршени од државните органи.

Во октомври 2009 година бил извршен обид за ново присилно предавање на 
децата, но имало спротивставување од В.К., како и од А. и Б. Подоцна тој месец 
повторно имало обид за предавање на децата, но овој пат В.К. предложил да се 
одложи извршувањето, а кога куќата на В.К. била претресена, таму не можеле 
да бидат најдени децата. Потоа, апликантката била поканета на домашниот суд 
да му предложи како да се спроведе извршувањето и било напомнато таа да 
ја обезбеди „потребната работна сила“ за извршување. Во ноември 2009 година 
повторно бил направен обид за извршување, но децата одбивале да одат со 
апликантката, тврдејќи дека таа не ги третирала правилно. Меѓутоа, откако 
родителите на В.К. биле отстранети од ситуацијата, пресудата била извршена и 
децата ѝ биле предадени на апликантката. Во периодот од јануари 2005 година 
до ноември 2009 година, апликантката тврдела дека имала само спорадичен и 
краток контакт со своите деца, најчесто за време додека тие биле на училиште и 
само во присуство на В.К. или неговиот татко. 

Во јуни 2009 година домашниот суд пресудил во корист на В.К. во граѓанска 
постапка поведена од него на непознат датум, во која тој барал нему да му се 
доверат децата. Оваа одлука делумно била заснована врз неформален разговор 
на психијатар со А. и Б., од кој психијатарот заклучил дека децата сакале да живеат 
со нивниот татко, но дека биле „негативно насочени“ против нивната мајка 
од страна на возрасно лице. Овој домашен суд забележал дека додека децата 
живееле со нивниот татко, спротивно на пресудата донесена во 2006 година, на 
децата им се допаднала ситуацијата и дека било во нивна полза „да се потврди 
ситуацијата“. Во септември 2009 година Вишиот суд во Подгорица ја поништил 
оваа пресуда и му го вратил предметот на првостепениот суд.

Во февруари 2007 била В.К. бил огласен за виновен за домашно насилство против 
апликантката и бил осуден на условна казна од три месеци затвор, одложена за 
период од две години. Сепак, оваа пресуда била укината бидејќи кривичното 
гонење било застарено. В.К. бил кривично обвинет за грабнување на деца, но бил 
ослободен во декември 2007 година, пришто домашниот суд истакнал дека „иако 
наведените дела на обвинетиот ги содржат сите елементи на кривичното дело за 
кое е обвинет, наведеното кривично дело е дело од мала вредност“. Оваа пресуда 
била потврдена и станала правосилна во мај 2008 година.
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2. Одлука на Судот

Повикувајќи се на членот 8, апликантката му се жалеше на Судот дека 
одолжувањето да се изврши пресудата за доверување на децата од март 2006 
година и пропустот на државата да ја изврши наредбата на ЦСРН од март 2005 
година значеле дека таа не можела да ги врши своите родителски права според 
домашното закондавство и Конвенцијата.

Член 8

Судот започна со забележување дека заемното уживање на меѓусебното друштво 
на родител и дете е темелен елемент на семеен живот според членот 8. Иако 
постои позитивна обврска државите да преземат мерки за повторно соединување 
на родителите со нивните деца, во случаи на развод обврската не е апсолутна. 
Наместо тоа, државите мора да ги преземат сите неопходни чекори кои може 
разумно да се бараат во околностите на предметот за да се постигне повторно 
соединување.

Државата прво презела чекори за повторно соединување на апликантката 
со нејзините деца кога бил направен обид за извршување на одлуката на 
ЦСРН во март 2005 година. Откако одлуката на ЦСРН била заменета со одлука 
на домашниот суд во 2006 година за доверување на А. и Б. на апликантката, 
биле направени само три понатамошни обиди за повторно соединување на 
апликантката со нејзините деца до ноември 2009 година. Во овој период В.К. бил 
казнет само еднаш, по две години и девет месеци откако апликантката побарала 
извршување на пресудата на домашниот суд. Присилното извршување на 
наредбата за доверување на децата било направено дури откако предметот бил 
доставен до Владата на тужената Влада и оваа наредба била извршена одвај три 
месеци пред расправање на предметот пред Судот. Владата не даде објаснување 
зошто толку долго траело обидувањето да се изврши одлуката на домашниот 
суд. Иако повторното соединување на родителот и детето не може, во одредени 
случаи, да се одвива веднаш и без потребната подготовка, немаше докази дека 
таквите мерки на претпазливост или подготовки го објаснуваат доцнењето во 
извршувањето.

Без оглед на просторот за проценка на државата и фактот дека А. и Б. на крајот 
ѝ биле предадени на апликантката, Судот заклучи дека црногорските власти не 
вложиле соодветни и ефикасни напори за навремено извршување на одлуката 
на ЦСРН и на последната домашна пресуда. Следствено на тоа, имало повреда 
на членот 8.
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Член 41

Судот одлучи на апликантката да ѝ досуди 10.000 евра за надомест на 
нематеријална штета, а бидејќи таа побара надомест за трошоци по истекот на 
рокот, Судот не ѝ досуди пари за трошоци и издатоци. 
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Состојба на долга неизвесност во однос на апликантовиот личен идентитет 
била спротивна на членовите 6 и 8

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ МИКУЛИЌ (MIKULIĆ) ПРОТИВ 
ХРВАТСКА

(Апликација бр. 53176/99)
7 февруари 2002

1. Главни факти

Монтана Микулиќ беше хрватскa државјанка родена надвор од брак во 1996 
година. На 30 јануари 1997 година, таа и нејзината мајка пред Општинскиот суд 
во Загреб поднеле тужба против Х.П. за утврдување татковство. Голем број на 
расправи закажани пред тој суд биле одложени бидејќи Х.П. не се појавувал. 
Х.П., исто така, не ги почитувал судските наредби да дојде на шесте закажани 
ДНК-тестирања за да се утврди татковството. По три и пол години, Општинскиот 
суд заклучил дека Х.П. бил татко на апликантката. Тој го засновал својот заклучок 
врз исказот на мајката на апликантката и врз фактот дека Х.П. ги избегнувал 
ДНК-тестовите.

Х.П. се жалел до Жупанискиот суд во Загреб, кој ја укинал првостепената пресуда, 
констатирајќи дека татковството на Х.П. не можело да се утврди првенствено врз 
основа на неговото избегнување на ДНК-тестовите. Предметот бил вратен во 
Општинскиот суд, кој добил упатства да ги сослуша сведоците кои, како што тврдел 
Х.П., имале интимни односи со мајката на апликантот во текот на релевантниот 
период. На 19 ноември 2001 година, Општинскиот суд го утврдил татковството на 
Х.П. и одредил дека тој требало да плаќа издршка за апликантката. Х.П. се жалел. 
Во времето на пресудата на Европскиот суд за човекови права, постапката пред 
Жупанискиот суд сè уште беше во тек.

2. Одлука на Судот

Апликантката се жалеше, според членот 8, дека пропустот на домашните судови 
да донесат одлука во нејзиниот предмет ја оставил во состојба на неизвесност во 
однос на нејзиниот личен идентитет. Таа, исто така, се жалеше, според членот 6 
§ 1, за должината на постапката и според членот 13, дека немала правни средства 
за забрзување на постапката и дека хрватското право не ги обврзувало тужените 
во постапката за утврдување на татковство да ги почитуваат судските наредби за 
подложување на ДНК-тест.
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Член 6 § 1

Периодот што спаѓаше во јурисдикција на Судот започнал на 6 ноември 1997 
година, откако Конвенцијата стапила во сила во однос на Хрватска, па оттука 
траел четири години и два месеца. Сепак, беше земено предвид и дека, во 
времето на ратификацијата на Конвенцијата од Хрватска, постапката веќе траела 
девет месеци.

Судот повтори дека е потребна посебна ажурност во предмети кои се однесуваат 
на граѓански статус. Со оглед на она што особено ја засегало апликантката во 
конкретниот предмет, од надлежните државни органи се барало да постапуваат 
со особена ажурност во поглед на обезбедување напредок во постапката.

Општинскиот суд закажал 15 расправи, од кои шест биле одложени поради 
недоаѓање на Х.П., а ниту една не била одложена поради отсуство на 
апликантката. Владата тврдеше дека Општинскиот суд бил спречен да напредува 
во постапката бидејќи тужениот не се повинувал на поканите за присуство на 
расправите и подложување на ДНК-тест, но Судот повтори дека државите треба да 
ги организираат своите правни системи на таков начин што нивните судови да 
можат да го гарантираат правото на секое лице во разумен рок да добие конечна 
одлука за спорови во врска со граѓанските права и обврски. Имајќи ги предвид 
околностите на предметот, Судот сметаше дека должината на постапката не го 
исполнила условот разумен рок. Оттука, имало повреда на членот 6 § 1.

Член 8

Во овој предмет единственото правно средство со кое апликантката можела да 
утврди дали Х.П. бил или не бил нејзин биолошки татко била судската постапка 
пред граѓански суд. Судот истакна дека не постоеле мерки според хрватското право 
за принудување на Х.П. да се повинува на судски налог за спроведување на ДНК-
тест. Не постоела директна одредба со која се регулираат последиците од ваквото 
непридржување. Меѓутоа, точно е дека судовите во граѓанската постапка можеле 
слободно да донесат заклучоци земајќи го предвид фактот дека една страна го 
попречува утврдувањето на одредени факти. Сепак, оваа процедурална одредба 
била од општ карактер, давајќи им дискреционо овластување на судовите да ги 
проценат доказите, а не била, сама по себе, доволно и соодветно средства за 
утврдување татковство во случаите кога наводниот татко избегнувал судски налог 
да се подложи на ДНК-тестирање. Покрај тоа, првостепениот суд не успеал да го 
реши прашањето за татковство преку проценка на други релевантни докази.
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Судот сметаше дека луѓето во ситуација како онаа на апликантката имале 
витален интерес, заштитен со Конвенцијата, да добијат информации потребни 
за да се открие вистината за важен аспект на нивниот личен идентитет. Од друга 
страна, мораше да се има на ум дека заштитата на трети лица може да спречи 
тие да бидат принудени да се подложат на медицински тестови од секаков вид, 
вклучувајќи и ДНК-тестови.

Систем како што е хрватскиот, кој не предвидел начин да го принуди наводниот татко 
да се придржува кон судскиот налог за подложување на ДНК-тестирање, начелно, 
може да се смета како компатибилен со членот 8. Судот, сепак, сметаше дека во таков 
систем интересите на поединец кој бара утврдување на татковство мора да бидат 
обезбедени кога татковството не може да се утврди со помош на ДНК-тестирање. 
Недостатокот на каква било процедурална мерка за принудување на наводниот 
татко да се придржува кон судскиот налог би била во согласност со начелото на 
сразмерност само доколку се обезбедени алтернативни средства што му овозможуваат 
на независен орган брзо да одлучи за тужба за утврдување на татковство. Таквата 
постапка не ѝ била на располагање на апликантката во овој предмет.

Исто така, при одлучување за тужбено барање за утврдување на татковство, 
судовите требале да го земат предвид базичниот принцип на интересите на детето. 
Судот утврди дека расположивата постапка не постигнала правична рамнотежа 
помеѓу правото на апликантката без непотребно одолжување да се елиминира 
неизвесноста во врска со нејзиниот личен идентитет и правото на нејзиниот 
претпоставен татко да не се подложи на ДНК-тестирање. Според тоа, неефикасноста 
на судовите ја оставиле апликантката во состојба на пролонгирана неизвесност во 
однос на нејзиниот личен идентитет и имало повреда на членот 8.

Член 13

Судот утврди дека апликантката немала ефикасен правен лек во однос на 
должината на постапката и дека поради тоа имало повреда на членот 13 во 
комбинација со членот 6 § 1. Во врска со нејзиниот жалбен навод дека не постоела 
никаква мерка според домашното законодавство за да се обезбеди присуство на 
тужениот пред судот во постапката за утврдување на татковство, Судот заклучи 
дека веќе го зел предвид овој аспект во своите согледувања според членот 8 и 
дека затоа не било потребно да се разгледува истото прашање според членот 13.

Член 41

Судот ѝ досуди на апликантката 7.000 евра за надомест на нематеријална штета. 
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Пропустот на државата ефективно да овозможи контакт помеѓу дете и 
нејзиниот татко и дедо и баба од татковата страна и недостатокот на 

ефективни правни лекови ги повредиле членовите 8 и 13  

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ МИТОВИ (MITOVI) ПРОТИВ 
МАКЕДОНИЈА

(Апликација бр. 53565/13)
16 април 2015

1. Главни факти

Апликантите беа г. Марјан Митов (првиот апликант), г-ѓа Цвета Митова (втората 
апликантка) и г. Денчо Митов (третиот апликант), родени во 1972, 1949 и 1950 
година. Сите тие имаат македонско и бугарско државјанство, пришто втората 
апликантка и третиот апликант се родители на првиот апликант.

Во 2008 година првиот апликант се оженил со г-ѓа Ј.С.М. во Скопје, а потоа парот 
отишол да живее во Австралија, каде што добиле ќерка, М.М. По престанокот на 
врската на парот, г-ѓа Ј.С.М. и детето се вратиле во Македонија во 2011 година, а 
потоа следело доаѓање на првиот апликант. Во октомври 2011 година г-ѓа Ј.С.М. 
поднела барање за развод на нејзиниот брак со првиот апликант. По барање 
од домашниот суд, Центарот за социјална работа (Центарот) повел постапка за 
утврдување на родителските права на апликантот и г-ѓа Ј.С.М.

По разводот на бракот на парот од страна на надлежниот суд, М.М. била доверена 
на чување и воспитување на нејзината мајка, а правата на првиот апликант 
да контактира со детето биле утврдени од Центарот на 4 јули 2012 година. На 
поранешната сопруга на првиот апликант ѝ било наредено да ја почитува оваа 
одлука. Во октомври 2012 година првиот апликант му пријавил на Центарот дека 
имал намера да се врати во Австралија, а Центарот одговорил со укинување 
на својата претходна одлука врз основа на тоа што првиот апликант никогаш 
не присуствувал на ниту една од закажаните средби. Всушност, тој, наводно, ја 
видел неговата ќерка само еднаш по неговото враќање во тужената држава, во 
јануари 2012 година.   

Во 2013 година, апликантот го информирал Центарот дека тој ќе се врати во 
тужената држава во период од околу четири месеци во текот на таа година и 
побарал Центарот да ги определи неговите права на контакт со неговата ќерка 
во тоа време. Центарот го сторил тоа, а апликантот со писмо до Министерството 

https://hudoc.echr.coe.int/eng%22%20%5Cl%20%22%7B%22appno%22:%5B%2219796/14%22%5D%7D
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предложил оваа наредба да се изврши со асистенција на полицијата. Тој, исто така, 
му пишал на Центарот барајќи детето привремено да му биде доверено нему. И 
Центарот и Министерството тврделе дека немале надлежност за извршување на 
одлуките на Центарот. Во септември 2013 година првиот апликант се вратил во 
Австралија откако, повторно, не ја видел неговата ќерка.

Центарот потоа го информирал првиот апликант дека извршувањето на 
најновата одлука на Центарот било целосно попречено од г-ѓа Ј.С.М. и дека 
ова попречување ѝ предизвикало на М.М. „непоправлива штета ... на нејзиниот 
психолошки, емоционален и социјален развој“. Меѓутоа, барањето на првиот 
апликант за привремено доверување на М.М. било одбиено бидејќи Центарот 
сметал дека уважување на ова барање не би било во најдобрите интереси на 
детето.

Во април 2014 година првиот апликант го информирал Центарот дека тој ќе 
пристигне во тужената држава во мај таа година и побарал Центарот да ги 
определи неговите права за контакт со М.М. Центарот го сторил тоа, но само за 
месеците мај и јули. Барањето на апликантот Центарот да ги определи неговите 
права за посета во август било одбиено во септември, откако тој се вратил во 
Австралија.

Додека настаните поврзани со првиот апликант биле во тек, во 2012 година 
вториот и третиот апликант побарале од Центарот да ги утврди нивните права за 
контакт со М.М., нивната внука. Дури и по донесувањето на одлуката на Центарот 
во 2013 година, двајцата апликанти не можеле да се сретнат со М.М поради, како 
што биле информирани со писмо од Центарот, одбивањето на г-ѓа Ј.С.М. да 
соработува. Новата одлука била донесена од Центарот во јануари 2014 година и 
потоа имало ограничен контакт помеѓу втората апликантка и третиот апликант со 
М.М. на надгледувани средби во просториите на Центарот. Во април 2014 година, 
Центарот повторно донел нова одлука за контакт помеѓу двајцата апликанти и 
нивната внука. Европскиот суд за човекови права, во моментот на пресудата, не 
доби информации за тоа дали оваа одлука била извршена.

Во август и октомври 2013 година првиот апликант и Центарот поднеле кривична 
пријава против г-ѓа Ј.С.М. поради нејзиното одбивање да ги почитува наредбите 
на Центарот. Во декември 2014 година, г-ѓа Ј.С.М. била огласена за виновна 
за грабнување на дете поради нејзиното одбивање да му дозволи на првиот 
апликант да контактира со неговото дете и ѝ била изречена тримесечна условна 
осуда.
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2. Одлука на Судот

Повикувајќи се на членовите 8 (право на почитување на приватен и семеен живот) 
и 13 (право на ефективен правен лек), апликантите се жалеа дека домашните 
органи пропуштиле да ги извршат одлуките на Центарот во однос на нивното 
право да имаат контакт со M.M. и дека им бил ускратен ефективен правен лек во 
однос на нивните права од членот 8. 

Член 8

Судот започна со утврдување дека членот 8 им наметнува обврска на државите да 
овозможуваат повторно соединување помеѓу родители и деца. Оваа обврска не 
е апсолутна – властите мора да ги преземат сите неопходни чекори што можат 
разумно да се бараат во околностите за да го овозможат контактот. Соодветноста 
на овие чекори делумно се оценува според тоа колку брзо тие се имплементираат, 
бидејќи протекот на времето може да има непоправливи последици за односот 
родител-дете. 

Судот утврди дека врската меѓу родител и дете, првиот апликант и неговата ќерка, 
претставувала темелен елемент на „семеен живот“ според членот 8. Судот призна 
дека односот помеѓу М.М. и нејзините баба и дедо бил од поинаква природа, 
па право да се одржи нормален однос на дедо и баба со внук(а) налага помал 
степен на заштита отколку правото да се одржи однос родител-дете. Сепак, Судот 
беше уверен дека, со оглед на тоа што Центарот одлучил дека бабата и дедото 
имале право да воспостават близок однос со нивната внука, ова право спаѓало 
во доменот на членот 8.

Судот забележа дека Центарот донел седум наредби со кои ги регулирал правата 
на апликантите да контактираат со М.М., но дека имало необјаснети и прекумерни 
одолжувања помеѓу барањата за донесување на одлуки и донесувањето на самите 
одлуки. Ова особено влијаело врз првиот апликант, кој само ограничено време 
престојувал во тужената држава. Иако одлуките на Центарот биле обврзувачки и 
извршни, Судот истакна дека властите не презеле никакви мерки за создавање 
на неопходни услови за извршување на тие одлуки. Како такви, наредбите на 
Центарот останале неизвршени, а апликантите не биле во можност да ја видат 
М.М. до 13 февруари 2014 година, кога втората апликантка и третиот апликант 
можеле да воспостават контакт со неа.

Иако Центарот ги испитувал ефектите врз М.М. предизвикани од одвоеноста 
од нејзиниот татко, тој не го испитал легитимниот интерес на апликантите да 
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развиваат и задржат блиска врска со М.М. Всушност, во предмети како што е 
овој, можноста за повторно соединување на семејството постепено се намалува 
ако се забранети или оневозможени контакти помеѓу апликантите и детето. Без 
оглед на чувствителноста на предметот, Судот заклучи дека домашните органи 
не направиле соодветни и ефективни напори за да овозможат остварување на 
правата на апликантите според членот 8, па затоа имало повреда на овој член.

Член 13

Судот започна со изјаснување дека членот 13 барал од државите да обезбедат 
постоење на домашни правни лекови за да обезбедат соодветно обесштетување 
за издржани жалбени наводи според Конвенцијата. Иако на државите им била 
дадена одредена дискреција во поглед на начинот на исполнување на нивните 
обврски, правниот лек што тие го обезбедиле морал да биде ефективен во 
практиката и според закон.

Апликантите во овој предмет настојувале да користат три правни лекови. Првиот 
правен лек бил барањето до Центарот и Министерството за правда да ги извршат 
одлуките на Центарот, вториот се состоел од барање за привремено доверување 
на детето, а третиот правен лек бил кривична пријава против г-ѓа Ј.С.М. поради 
грабнување на дете. Барањето за извршување било одбиено бидејќи Центарот и 
Министерството за правда сметале дека се ненадлежни во врска со оваа работа. 
Поради тоа, апликантите немале законска можност да поведат постапка за 
извршување. Владата не му дала информации на Судот кој орган имал надлежност 
во предметот, па во такви околности Судот не беше убеден дека националното 
право во врска со извршувањето се применувало на наредбите на Центарот. 
Судот заклучи дека немало ефективен правен лек според домашното право за 
жалбените наводи на апликантот дека наредбите на Центарот не биле извршени. 
Судот, исто така, не беше убеден дека кривичната пријава против г-ѓа Ј.С.М. 
обезбедила ефективен правен лек, особено поради тоа што не била поднесена 
кривична пријава во име на вториот и третиот апликант. Бидејќи апликантите 
немале пристап до ефективен правен лек во врска со нивните жалбени наводи 
според членот 8, Судот заклучи дека имало повреда на членот 13.

Член 41

Судот одлучи на првиот апликант да му досуди 13.000 евра, а на втората 
апликантка и на третиот апликант да им досуди заеднички износ од 7.000 евра, 
за надомест на нематеријална штета. На апликантите им беа досудени 850 евра 
за трошоци и издатоци.
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Одлука за изрекување затворска казна на мајка поради неизвршување на судска 
наредба за контакт со дете не претставувала повреда на членот 8 

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ МИТРОВА И САВИЌ (MITROVA AND 
SAVIK) ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(Апликација бр. 42534/09)
11 февруари 2016

1. Главни факти 

Апликантите беа г-ѓа Спаска Митрова и г-ца Сузана Савиќ, родени во 1983 година, 
односно 2007 година и живеат во Гевгелија. Првата апликантка беше мајка на 
втората апликантка. 

Првата апликантка се омажила за В. Савиќ (таткото) во 2006 година и ја родила 
втората апликантка во февруари 2007 година. На 10 мај 2007 година, Основниот 
суд Гевгелија го развел бракот и ја доделил втората апликантка на чување и 
воспитување на првата апликантка.

На 31 мај 2007 година Центарот за социјални работи во Гевгелија („Центарот“) 
донел наредба со која утврдил дека на таткото ќе му биде допуштено да ја гледа 
втората апликантка еднаш неделно во период од два часа, во куќата на првата 
апликантка. Одбивањето на првата апликантка да му допушти на таткото да има 
контакт со втората апликантка на четири закажани средби помеѓу 8 и 29 јуни 2007 
година довело до нејзина осуда и изрекување на условна казна затвор во траење 
од шест месеци, чие извршување било одложено за период од една година. По 
континуирано одбивање на првата апликантка да му допушти на таткото да го 
гледа детето, ѝ била изречена понатамошна условна осуда на 17 декември 2007 
година. 

На 21 ноември 2007 година и 29 април 2008 година, Центарот донел нови решенија, 
допуштајќи му на таткото да го гледа детето пет часа, односно седум часа во 
Центарот, наместо во куќата на првата апликантка. Повторно, првата апликантка 
не дошла со втората апликантка во Центарот шест пати помеѓу ноември 2007 
година и април 2008 година. Како резултат на тоа, јавниот обвинител повел 
постапка против неа. 

Првостепениот суд на 10 јули 2008 година ја осудил на затворска казна во траење 
од три месеци. Нејзината жалба до Апелациониот суд Скопје и последователниот 
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правен лек до Врховниот суд биле одбиени. На 30 јули 2009 година првата 
апликантка почнала да ја издржува нејзината затворска казна, а Центарот 
привремено му ја доверил втората апликантка на таткото.

На 6 октомври 2009 година, два дена пред нејзиното ослободување и потоа, на 
4 јануари 2010 година, првата апликантка поднела две барања до центарот за 
остварување на контакт со детето, кои не можеле да бидат испитани затоа што таа 
одбивала да учествува во разговори со службени лица од Центарот. Врз основа на 
ново барање, поднесено на 29 јануари 2010 година, кое сега содржело доволно 
детали, Центарот одлучил за начинот на одржување на нејзините контакти со 
детето. 

Со пресуда од 11 март 2010 година, првостепениот суд му го доверил детето на 
чување и воспитување на таткото. Меѓутоа, на 20 мај 2010 година, првостепената 
пресуда била укината од Апелациониот суд Скопје, кој му наложил на 
првостепениот суд да ги преоцени доказите и да наведе убедливи аргументи 
дека првата апликантка не била подобна да ѝ се довери детето. 

Во текот на судењето, група експерти утврдиле дека обата родитела се душевно 
здрави и ја имале потребната способност да се грижат за детето. Првостепениот 
суд утврдил дека погрешното однесување на првата апликантка во минатото 
било резултат на нејзиниот недостиг на доверба во институциите и нејзиниот 
тензичен однос со таткото на детето, но тоа не ја засегнало нејзината способност 
да се грижи за детето. Поради тоа, првостепениот суд утврдил дека во најдобрите 
интереси на детето било таа и понатаму да ѝ биде доверена на првата апликантка. 
На 3 февруари 2011 година Апелациониот суд Скопје ја потврдил оваа пресуда.

На 1 март 2012 година Врховниот суд ја укинал пресудата на Апелациониот суд 
од 3 февруари 2011 година и на таткото му ја доверил втората апликантка на 
чување и воспитување. Според Врховниот суд, ова било во најдобрите интереси 
на детето, со оглед на тоа што кога детето ѝ било доверено на првата апликантка, 
тоа често водело кон неможност на таткото да се гледа со втората апликантка, 
иако однесувањето на таткото се покажало како конструктивно и кооперативно.

2. Одлука на Судот

Првата апликантка се жалеше дека одлуката за нејзино затворање од 10 јули 2008 
година, пропустот на Центарот да одлучи за правото на првата апликантка да се 
гледа со втората апликантка неколку месеци во текот на затворањето и веднаш 
по издржувањето на казната затвор и пресудата на Врховниот суд за одземање на 
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детето од неа го повредиле нивното право на семеен живот, кое е заштитено со 
членот 8 од Конвенцијата.

Член 8

Судот призна дека заемно уживање на меѓусебно друштво на родител и дете 
претставува темелен елемент на „семеен живот“ во смисла на членот 8 од 
Конвенцијата. 

Потоа Судот посочи дека, според членот 8, државата има позитивна обврска да 
преземе соодветни мерки со цел да му овозможи на оној родител кому не му 
е доверено детето и детето да се соединат повторно, што вклучува и право на 
соединување во случај на конфликт помеѓу родителите. Судот констатираше дека 
оваа обврска, сепак, не е апсолутна и ќе зависи од околностите на секој предмет. 
Понатаму, иако употребата на принудни санкции во оваа чувствителна област 
не е пожелна, таа не смее да се исклучи во случај на „очигледно незаконито 
однесување на родителот со кого детето живее“.

Судот истакна дека решавачко прашање е дали била постигната правична 
рамнотежа помеѓу засегнатите спротивставени интереси – оние на детето, на 
двата родитела и на јавниот поредок –, во рамките на просторот за проценка 
допуштен на државата во вакви работи, имајќи на ум дека најдобрите интереси 
на детето мора да бидат од примарно значење. Судот, исто така, забележа дека 
најдобрите интереси на детето можат, во одредени околности, да натежнат над 
оние на родителите. 

При оценување дали изречената затворска казна била „неопходна во демократско 
општество“, Судот констатираше дека иако затворската казна имала краткотрајни 
ефекти врз правата на апликантите, таа, на долги патеки, била донесена заради 
најдобрите интереси на детето, имено, за тоа да има корист од друштвото на 
обата родитела, како околност од примарно значење. Според тоа, Судот утврди 
дека вмешувањето на државата во правата на првата апликантка според членот 
8 не можело да се третира како несразмерно, со оглед на предметот во целина 
и пропустот на првата апликантка да се придржува кон решенијата на Центарот, 
така спречувајќи ги таткото и детето да се гледаат еден со друг. Судот нагласи 
дека во такви околности, кога еден родител го спречува другиот да се гледа со 
детето, „веројатноста за семејно соединување ќе биде прогресивно намалена и 
конечно уништена“.
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Иако Судот призна дека суштински дел од правото на затвореник на почитување 
на семеен живот е властите да му овозможат и помогнат да одржува блиски 
контакти со потесното семејство, Судот утврди дека бидејќи првата апликантка 
не поднела правилни барања до надлежните власти, вклучувајќи го Центарот, да 
ѝ се овозможи да контактира со нејзиното дете, Центарот немал овластување по 
своја иницијатива да одлучува за правото на апликантите на приватен и семеен 
живот. 

Фактот дека апликантите не се гледале меѓусебно по пуштањето на првата 
апликантка на слобода во период од речиси шест месеци, не било по вина 
на Центарот бидејќи првата апликантка одбила да учествува во разговори со 
службени лица од Центарот.

Во врска со доверување на детето на нејзиниот татко, Судот истакна дека 
Врховниот суд ги зел предвид најдобрите интереси на детето бидејќи кога детето 
ѝ било доверено на првата апликантка, таа постојано одбивала да му допушти на 
таткото на детето да се гледа со неа. 

Поради тоа, Судот утврди дека немало повреда на членот 8 од Конвенцијата. 
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Незаконито лишување од слобода на детски баратели на азил, спротивно на 
членовите 3 и 5 

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ МУСХАЏИЕВА И ДРУГИ 
(MUSKHADZHIYEVA AND OTHERS) ПРОТИВ БЕЛГИЈА 

(Апликација бр. 41442/07)
19 јануари 2010

1. Главни факти 

Апликантите, Аина Мусхаџиева, родена во 1966 година и нејзините четири деца, 
Алик, Лиана, Хадижа и Луиза (родени во 2006, 2003, 2001 и 2000 година, односно 
на возраст од седум месеци, три и пол години, пет години и седум години во 
времето на апликацијата пред Европскиот суд за човекови права) беа руски 
државјани од чеченско потекло кои живеат во бегалски камп во Полска.

Откако избегале од Грозни во Чеченија, апликантите пристигнале во Белгија на 
11 октомври 2006 година, а следниот ден побарале азил. Г-ѓа Мусхаџиева, првата 
апликантка, немала никакви документи за лична идентификација и тврдела дека 
никогаш не аплицирала за азил во Белгија или која било друга земја, дека не 
знаела во која земја на ЕУ прво влегла и дека не престојувала во некоја друга 
земја на ЕУ пред Белгија.

Нејзините отпечатоци покажаа дека таа била регистрирана во Полска 
неколку пати помеѓу 2004 и 2006 година. Таа потоа навела контрадикторни 
информации, без да може да обезбеди доказ, признавајќи дека ја преминала 
Полска на нејзиниот пат кон Белгија и дека таа во минатото престојувала во 
Полска неколку месеци пред да се врати во Русија. Таа додала дека повторно 
отишла од Русија на почетокот од октомври 2006 година, за да дојде во Белгија 
и да бара азил таму.

Во ноември 2006 година Полска декларирала дека не била одговорна за 
испитување на барањето за азил.157 Белгиските власти издале декларација со 
која одбиле да им дадат дозвола за престој на апликантите и наредиле нивно 
префрлање во Полска. На 22 декември 2006 година, додека очекувале да бидат 

157 Врз основа на членот 16 (г) од Регулативата на Советот (EC) No 343/2003 за утврдување критериуми и 

механизми за утврдување на државата-членка на ЕУ што е одговорна за испитување на барање за азил 

поднесено во држава-членка од страна на државјанин на трета земја.
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префрлени, апликантите биле сместени во затворен транзитен центар крај 
бриселскиот аеродром, познат како „Транзитен центар 127 bis“. 

На 29 декември 2006 година, апликантите до Бриселскиот првостепен суд 
поднеле барање да бидат пуштени на слобода. На 5 јануари 2007 година, овој суд 
одлучил дека одбивањето на барањето за дозвола за престој било во согласност 
со законот, бидејќи било неопходно да се осигури полските власти да се погрижат 
за барањата за азил. Апликантите се жалеле против оваа одлука.  

На 23 јануари 2007 година, Апелациониот суд утврдил дека одлуката за депортација 
била законита, а на 24 јануари 2007 година апликантите ја оспориле одлуката на 
Апелациониот суд пред Касациониот суд. Истиот ден апликантите биле пратени 
во Полска, каде што почнале да живеат во центар за бегалци додека очекувале 
да биде направена проценка на нивните барања за азил. На 21 март 2007 година, 
Касациониот суд утврдил дека нивната жалба била недозволена, бидејќи тие веќе 
биле пратени во Полска. 

Додека апликантите сè уште биле во Белгија, НВО „Лекари без граници“ утврдила 
дека децата, а особено Хадижа, страдале од психолошки и пострауматски симптоми 
и требале да бидат пуштени на слобода за да се ограничи штетата. На 27 март 
2007 година бил подготвен друг извештај од психолог во Полска, кој ја потврдил 
многу критичната психолошка состојба на Хадижа и тврдел дека влошувањето 
на состојбата можеби било предизвикано од лишувањето од слобода во Белгија.

2. Одлука на Судот

Апликантите се жалеа на повреди на членовите 3 и 5 од Конвенцијата. Конкретно, 
тие се жалеа на условите на нивното лишување од слобода во „Транзитниот 
центар 127 bis“ во период подолг од еден месец и тврдеа дека нивното лишување 
од слобода било незаконито, а правниот лек против него пред Касациониот суд 
бил неефективен, бидејќи тие биле протерани од земјата пред судот да донесе 
одлука. 

Член 3

Испитувајќи ја прво ситуацијата на четирите деца, Судот потсети дека тој веќе 
утврди, во предметот Мубиланзила Мајека и Каники Митунга против  Белгија158 
дека лишувањето од слобода на непридружуван малолетник во „Транзитниот 

158 Мубиланзила Мајека и Каники Митунга против Белгија, пресуда од12 октомври 2006, бр. 13178/03.
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центар 127 bis“ било спротивно на членот 3 и дека екстремната ранливост на дете 
била од голема важност при оценка на таа мерка и имала примат над статусот 
на детето како странец без законски престој. Судот го разликуваше овој предмет 
од Мубиланзила, бидејќи овде децата не биле разделени од првата апликантка, 
нивната мајка, туку повлече паралела помеѓу екстремната ранливост на децата 
во обата предмета. Условите за лишување од слобода во „Транзитниот центар 
127 bis“ не биле наменети за деца, што беше потврдено од неколку извештаи 
цитирани од Судот. Исто така, Судот се осврна на загриженоста на независни 
лекари во врска со здравствената состојба на децата.

Имајќи ја предвид возраста на децата, должината на нивното лишување од 
слобода и нивната здравствена состојба, Судот утврди дека условите на кои 
децата биле подложени во „Транзитниот центар 127 bis“ за лишување од слобода 
го достигнале нивото на сериозност кое се бара за едно постапување да биде 
нечовечко, па оттаму утврди повреда на членот 3.

Судот потоа продолжи да го испитува предметот на мајката, обидувајќи се да 
оцени дали првата апликантка би можела да биде индиректна жртва на лошото 
постапување на кое биле подложени нејзините деца. Бидејќи првата апликантка 
не била, во ниту еден стадиум, одвоена од нејзините деца, таа не страдала од 
вознемиреност поради неможност да ги заштити децата, а нивното постојано 
присуство мора некако да ги смирило страдањето и фрустрациите поради 
нивното лишување од слобода. Како резултат на тоа, лишувањето од слобода 
не го достигнало нивото на сериозност кое е потребно за тоа да претставува 
нечовечко и понижувачко постапување, па не беше утврдена повреда на членот 
3 во поглед на мајката. 

Член 5 § 1

Осврнувајќи се на својата одлука во Мубиланзила, Судот утврди дека дури и ако 
семејството не било раздвоено, фактот дека децата биле држени во затворен 
центар наменет за возрасни лица и сосема непогоден за нивната екстремна 
ранливост, претставувал прекршување на членот 5 § 1 во поглед на децата. 

Свртувајќи се кон лишувањето од слобода на мајката, Судот не виде причина за 
да утврди прекршување на Конвенцијата. Таа била законски лишена од слобода 
заради нејзино протерување од Белгија и поради тоа немало повреда на членот 
5 § 1 во однос на неа.
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Член 5 § 4

Судот испитуваше дали пропустот на Касациониот суд да донесе одлука во 
врска со барањето на апликантите да бидат пуштени на слобода, пред да бидат 
вратени во Полска, претставувал прекршување на членот 5 § 4. Иако Касациониот 
суд ја донел неговата одлука по префрлањето на апликантите, пред тоа два 
суда со фактичка и правна јурисдикција го испитале барањето без одолжување 
додека апликантите сè уште биле во Белгија. Апликантите поднеле жалба до 
првостепениот суд на 29 декември 2007 година, а овој суд пресудил за прашањето 
во кус рок од шест дена. Слично на тоа, апликантите имале можност да се жалат 
против одлука на совет додека сè уште биле на белгиска територија. 

Судот повтори дека членот 5 § 4 не гарантира право, како такво, на жалба против 
одлуки со кои се одредува или продолжува лишување од слобода. Начелно, 
според членот 5 § 4, доволно е жалбата да се испитува од единствен суд, под услов 
постапката што се применува да е од судска природа и на засегнатите поединци 
да им дава гаранции кои се соодветни на природата на конкретното лишување 
од слобода. Поради тоа, Судот утврди дека немало повреда на членот 5 § 4. 

Член 41

Судот им досуди вкупно 17.000 евра на четирите деца за надомест на нематеријална 
штета произлезена од лишувањето од слобода. Бидејќи апликантите не побараа 
надомест на трошоци и издатоци, Судот не им досуди ништо според овој основ. 
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Наредби на домашни судови за враќање на три деца на нивниот татко против 
нивна волја и без адекватна проценка на нивните најдобри интереси го повредиле 

членот 8

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ Н.ТС. И ДРУГИ (N.TS. AND OTHERS) 
ПРОТИВ ГРУЗИЈА

(Апликација бр. 71776/12)
2 февруари 2016

1. Главни факти

Апликантката, г-ѓа Н.Тс., беше грузиска државјанка родена во 1976 година, која 
живее во Тбилиси. Нејзините тројца внуци - Н.Б. и близнаците С.Б. и Л.Б. - биле 
родени во 2002 и 2006 година и биле малолетници во времето на постапката.

Сестрата на Н.Тс. – мајката на момчињата – починала во ноември 2009 година, 
а нејзините деца отишле да живеат со нивните тетки и баба и дедо од мајчината 
страна. На крајот од декември 2009 година г. Г.Б. - таткото на момчињата - 
побарал враќање на неговите синови, но мајчиното семејство го одбило тоа. Ова 
главно се должело на неговата злоупотреба на дроги (иако во 2008 година тој 
започнал третман за замена на дрогата со метадон), неколку претходни пресуди 
за злоупотреба на дроги и фактот дека во 2008 година било дијагностицирано 
дека има психијатриски нарушувања и проблеми во однесувањето. Сепак, според 
неговото медицинско досие, во февруари 2010 година било дијагностицирано дека 
се наоѓал во рана фаза на ремисија од неговата зависност, и дека тој не претставувал 
закана ниту за себе, ниту за луѓето што го опкружувале. Понатаму, според друго 
лекарско уверение, тој не страдал од некаква психијатриска патологија.

На 5 јануари 2010 година г. Г.Б. побарал од градскиот суд во Тбилиси да нареди 
враќање на неговите синови. И покрај одлуката на судот да ја вклучи Службата 
за социјална работа („ССР“) во предметот со барање да назначи претставник за 
заштита на интересите на момчињата и да спроведе проценка на условите за 
живеење на таткото и на мајчиното семејство, претставници на ССР не биле 
вклучени во оваа фаза од постапката. Тие учествувале само во последователните 
жалбени постапки поведени од семејството на мајката, задржувајќи го статусот 
на „заинтересирана страна“.

Во мај 2010 година, градскиот суд во Тбилиси наредил трите момчиња да му 
се вратат на таткото, бидејќи сметал дека тоа било корисно и неопходно за 
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нивниот физички и интелектуален развој. Тој го признал г. Г.Б. како способен да 
ги врши неговите родителски обврски, и покрај експертски извештај во кој било 
препорачано да не се прават промени на животната средина на момчињата, 
бидејќи тие страдале од анксиозно нарушување предизвикано од одвојување и 
искажале негативен став кон нивниот татко.

Мајчиното семејство поднело жалба до Апелациониот суд во Тбилиси, 
критикувајќи го ставот на првостепениот суд кој ги ставил правата на таткото во 
центарот на својата одлука, наместо да биде воден од најдобрите интереси на 
децата. Во февруари 2011 година, Апелациониот суд ја укинал одлуката по жалба 
и пресудил дека трите момчиња требале да останат со семејството на мајка им. 
Сепак, во октомври 2011 година, Врховниот суд на Грузија го вратил предметот на 
повторно испитување. Апелациониот суд во Тбилиси, со одлука од 2 февруари 
2012 година, ја преиначил својата претходна одлука, заклучувајќи дека децата 
требале да живеат со г. Г.Б. Жалбата на тетките и на мајката и бабата до Врховниот 
суд на Грузија била одбиена во мај 2012 година.

Двата обиди за извршување на извршната наредба на Градскиот суд во Тбилиси 
во врска со враќање на момчињата кај таткото не успеале бидејќи децата 
одбиле да се преселат кај г. Г.Б. Во моментот на постапката пред Европскиот 
суд за човекови права, момчињата живееле со нивните дедо и баба и тетките од 
мајчиното семејство. 

2. Одлука на Судот 

Апликантката тврдеше дека правото на нејзините внуци на почитување на 
приватен и семеен живот од членот 8 од Конвенцијата било прекршено поради 
одлуката на домашните судови да му ги врати децата на таткото. Таа посебно 
тврдеше дека националните власти пропуштиле детално да ги оценат најдобрите 
интереси на момчињата и дека постапката била процедурално погрешна.

Опфат на апликацијата и допуштеност

Апликантката јасно стави до знаење дека поднела барање до Судот само во име 
на нејзините внуци и дека немала жалбени барања во нејзино име. Во своите 
коментари Владата тврдеше дека тетката немала активна легитимација да се 
жали во име на нејзините внуци.

Судот одлучи да го ограничи своето испитување на овој предмет на следниве 
две прашања: дали г-ѓа Н.Тс. имала активна легитимација да се жали во име 
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на нејзините внуци и, ако е така, дали правото на момчињата на почитување 
на нивниот приватен и семеен живот било повредено поради одлуката на 
домашните судови да ги вратат кај татко им.

Владата тврдеше дека апликантката ја немала потребната активна легитимација 
да дејствува во име на нејзините внуци, бидејќи таткото на момчињата никогаш 
не бил лишен од родителски права и дека бил нивен единствен законски старател 
по смртта на мајка им, а момчињата никогаш не ѝ биле доверени на нејзината 
тетка. Тука Судот нагласи дека трите момчиња биле во очигледно ранлива 
позиција. Тие биле малолетници кои ја изгубиле нивната мајка и имале сложена, 
ако не и непријателска, врска со нивниот татко. Во сегашните околности, немало 
сомневање дека тетката имала доволно блиска врска со нејзините внуци за да се 
жали во нивно име, имајќи го предвид фактот дека од смртта на нивната мајка 
се грижела и им обезбедила стабилен дом. 

Судот потоа го разгледуваше предметот со цел да утврди дали тој исполнил 
два дополнителни критериуми: прво, ризикот дека без жалбата од тетка им, 
момчињата би биле лишени од ефикасна заштита на нивните права; и дека 
немало конфликт на интереси меѓу нив и нивната тетка. Што се однесува до 
првиот критериум, со оглед на семејната ситуација на момчињата, се чини 
дека немало поблиски роднини кои би можеле да се пожалат во нивно име. 
Оттаму, не постоел алтернативен извор за застапување што претендираната 
улога на тетката би ја направил несоодветна или непотребна. Што се однесува 
до вториот критериум, суштината на жалбениот навод била во наводниот 
пропуст на домашните органи да постапуваат процедурално според условите 
од Конвенцијата и да дејствуваат во најдобар интерес на децата. Судот затоа не 
виде како би постоел конфликт на интереси меѓу тетка и нејзините внуци во овој 
поглед, земајќи го предвид фактот дека таа не се жалела во свое име. Со оглед на 
сето погоре, Судот сметаше дека тетката била активно легитимирана да поднесе 
апликација во име на нејзините внуци.

Член 8

Судот утврди дека суштината на предметот изложена во поднесоците на тетката 
била дека биле повредени правата на нејзините внуци според членот 8, бидејќи 
домашните судови не успеале детално да ја оценат нивната ситуација и да ги 
земат предвид нивните најдобри интереси. Овде имаше два фундаментални 
аспекти за испитување: дали момчињата биле соодветно вклучени во постапката 
и дали одлуките донесени од домашните судови биле диктирани од нивните 
најдобри интереси.
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Иако првостепениот суд побарал назначување претставник од ССР за момчињата, 
Судот беше резервиран во однос на конкретната улога што ја имал претставникот 
во текот на домашната постапка. ССР формално се вклучила во постапката само 
во жалбената фаза и само со статус на „заинтересирана“ страна, за кој Кодексот 
на граѓанската постапка не предвидел никаква одредба. Оттука, не е јасно како 
ССР би можела ефикасно да ги застапува интересите на децата доколку немала 
формална процедурална улога. Покрај тоа, останало нејасно што имплицирало 
таквото застапување од ССР поради тоа што релевантното законодавство не 
ги утврдило функциите и овластувањата на претставникот назначен според 
горенаведената програма. За време на повеќе од две години додека постапката 
траела, претставниците на ССР се сретнале со момчињата само неколку пати со 
единствена цел да изготват извештаи за нивните услови за живеење и нивната 
емоционална умствена состојба. Сепак, не бил одржуван редовен контакт со цел 
да се надгледуваат момчињата и да се воспостави доверлив однос со нив.

Во овој контекст, Судот се осврна на инструментите на неколку меѓународни 
тела кои определуваат дека, во случаи кога постојат конфликтни интереси меѓу 
родителите и децата, се назначува старател за судско застапување или друг 
независен застапник за да ги застапува ставовите на детето и да го информира 
него/неа за постапката. Судот не виде како изготвувањето извештаи на ССР 
и присуството на судските расправи без соодветен статус можело да се смета 
како соодветно застапување според тие стандарди. Покрај тоа, спротивно на 
релевантните меѓународни стандарди, националните судови не успеале да ја 
разгледаат можноста за директно вклучување на барем најстарото момче во 
постапката што ги засегала нивните права.

Одлуката на домашните судови да му ги врати момчињата на таткото главно 
била заснована врз две причини: дека е во најдобар интерес на момчињата да се 
соединат со нивниот татко, и дека мајчиното семејство има негативно влијание врз 
момчињата. Иако Судот ја прифати таа мотивација, тој истакна дека домашните 
судови пропуштиле соодветно да го разгледаат фактот дека момчињата не сакале 
повторно да се поврзат со нивниот татко. Без оглед на манипулативната улога 
што мајчиното семејство може да ја одиграло во отуѓување на момчињата од 
нивниот татко, доказите за непријателскиот однос на момчињата кон него биле 
недвосмислени. Покрај тоа, неколку извештаи од психолози предупредиле за 
потенцијалните ризици за психолошкото здравје на момчињата во случај присилно 
да му бидат вратени на нивниот татко. Во тие околности, се чини дека, без да се 
разгледаат можностите за правилни транзициони и подготвителни мерки за 
помош на момчињата и нивниот отуѓен татко за обнова на нивниот однос, таквата 
радикална мерка била во спротивност со интересите на момчињата.
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Судот заклучи дека неадекватното застапување и консеквентниот пропуст за 
навремено презентирање и земање предвид на ставовите на момчињата, како 
и пропустот да се земат предвид нивните најдобри интереси и емоционална 
состојба, ја поткопале процедуралната правичност на процесот на одлучување, 
со што било прекршено нивното право гарантирано со членот 8.

Член 41

Судот одлучи Грузија да им плати на момчињата заеднички износ од 10.000 
евра за надомест на нематеријална штета и 900 евра за трошоци и издатоци 
произлезени од предметот. 
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Одлука на швајцарски судови за враќање на дете грабнато од неговата мајка, 
од Израел во Швајцарија, не би било во неговите најдобри интереси и би го 

повредило членот 8

ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ НОЈЛИНЕР И 
ШУРУК (NEULINGER AND SHURUK) ПРОТИВ ШВАЈЦАРИЈА

(Апликација бр. 41615/07)
6 јули 2010

1. Главни факти

Апликантите во овој предмет, Изабел Нојлинер и нејзиниот син Ноам Шурук, беа 
швајцарски државјани кои живееле во Лозана, Швајцарија. Првиот апликант, г-ѓа 
Нојлинер одлучила да се насели во Израел во 1999 година и таму се омажила за 
еден израелски државјанин, Шаи Шурук. Нивниот син, Ноам, бил роден во Тел 
Авив во 2003 година и имал израелско и швајцарско државјанство.

Според апликантите, во есента 2003 година, таткото на детето му се придружил 
на еврејското движење „Лубавич“, кое тие го опишаа како ултраортодоксно и 
радикално, познато по ревносниот проселитизирам. По појавата на брачни 
тешкотии, плашејќи се дека нејзиниот сопруг ќе го одведе нивниот син во 
заедница „Чабад-Лубавич“ во странство заради религиозна индоктринација, 
г-ѓа Нојлинер се обратила до семејниот суд во Тел Авив со барање да се донесе 
наредба за спречување на одведување на Ноам од Израел. На 20 јуни 2004 година 
семејниот суд донел таква наредба чија важност требало да истекне кога детето 
ќе стане полнолетно, а со времена одлука „привремено ѝ го доверил“ детето на 
мајката.

Со одлука од 17 ноември 2004 година, семејниот суд го потврдил правото на 
мајката да се грижи за чување и воспитување на детето, а на таткото му дал право 
да го посетува детето.

По итно барање поднесено од првата апликантка, на 12 јануари 2005 година 
семејниот суд во Тел Авив му забранил на таткото да влегува во детската градинка 
на детето или во станот на првата апликантка. Биле определени и ограничувања 
на правото на таткото за пристап до детето.

Бракот бил разведен на 10 февруари 2005 година, без промена во определувањето 
на родителот кому му се доверува детето.
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Со одлука од 27 март 2005 година, семејниот суд во Тел Авив го одбил барањето 
поднесено од првата апликантка за поништување на одлуката со која било 
забрането одведување на вториот апликант од Израел. На 24 јуни 2005 година, 
првата апликантка тајно го напуштила Израел, одејќи во Швајцарија со својот 
син.

Во одлуката од 30 мај 2006 година, донесена по барање од таткото на детето, 
Семејниот суд во Тел Авив напомнал дека детето постојано живеело во Тел Авив 
и дека од 24 јуни 2005 година родителите биле заеднички старатели на нивниот 
син. Тој сметал дека одведувањето на детето од Израел без согласност на таткото 
било погрешно во смисла на членот 3 од Хашката конвенција за граѓанските 
аспекти на меѓународното грабнување на дете од 25 октомври 1980 година 
(Хашката конвенција).

Таткото на детето поднел барање до Окружниот суд во Лозана, барајќи да донесе 
наредба за враќање на неговиот син во Израел. Со одлука од 29 август 2006 
година, барањето на таткото било одбиено. Судот сметал дека иако одведувањето 
на детето од Израел било погрешно во смисла на членот 3 од Хашката конвенција, 
тој морал да го примени членот 13, точка (б) од таа конвенција, бидејќи постоел 
сериозен ризик дека враќањето на детето во Израел би го изложило на физичка 
или психолошка штета или на друг начин би го ставило во неподнослива 
ситуација.

На 25 септември 2006 година таткото се жалел против таа одлука пред Кантоналниот 
суд во Ву, кој наредил вештачење. Во извештајот изготвен од педијатар и детски 
психијатар е наведено дека враќањето на детето во Израел со неговата мајка би 
го изложило детето на ризик од психолошка штета, чиј интензитет не можел да 
се процени без да се утврдат условите за тоа враќање, особено условите со кои 
би се соочила мајката и потенцијалните реперкусии за детето; дека враќањето на 
детето без неговата мајка би го изложило на ризик од голема психолошка штета; 
и дека одржувањето на статус кво, исто така, би го подложило на детето ризик од 
голема психолошка штета на долг рок.

Во писмо од 30 април 2007 година, во врска со прашањето дали првата апликантка 
би била обвинета или затворена ако се врати во Израел, израелскиот централен 
орган според Хашката конвенција изјавил дека ќе ја разгледа можноста да ѝ 
даде упатства на полицијата во Израел да ја затвори постапката по кривичната 
пријава поради недостаток на јавен интерес, под услов г-ѓа Нојлинер да не 
врши понатамошни дејствија на присилба во однос на детето и да исполнува 
одредени услови.
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Во пресудата од 22 мај 2007 година, Кантоналниот суд во Ву ја отфрлил жалбата 
на таткото, потврдувајќи дека овој предмет бил исклучок од начелото за брзо 
враќање на детето, во согласност со членот 13, точка (б) од Хашката конвенција. 
Таткото поднел граѓанска жалба до Сојузниот суд и на 16 август 2007 година, овој 
суд ја уважил жалбата на таткото поради тоа што членот 13 од Хашката конвенција 
бил погрешно применет, па ѝ наредил на г-ѓа Нојлинер да го врати детето во 
Израел.

На 27 септември 2007 година советот одлучи да ѝ укаже на Владата, според членот 
39, дека било пожелно, во интерес на странките и правилно спроведување на 
постапката пред Судот, да не го врати Ноам Шурук до донесување на пресудата 
на Судот во предметот.

Во наредба за времена мерка од 29 јуни 2009 година, Окружниот суд во Лозана, 
по барање од првата апликантка, одлучил дека Ноам треба да живее на адресата 
на неговата мајка во Лозана, го укинал правото на таткото за пристап и на мајката 
ѝ го доделил вршењето на родителските права, овозможувајќи ѝ да ги обнови 
документите за идентификација на детето.

2. Одлука на Судот

Потпирајќи се особено на членот 8, апликантите се жалеа дека враќањето на 
Ноам во Израел би претставувало неоправдано вмешување во нивното право на 
почитување на семеен живот.

Во пресудата од 8 јануари 2009 година, совет на Судот утврди дека немало 
повреда на членот 8. Предметот му беше упатен на Големиот судски совет според 
членот 43, по барање на апликантите. 

Член 8

Големиот совет утврди дека наредбата на Сојузниот суд за враќање на детето 
претставува „вмешување“ во правото на почитување на семеен живот во смисла 
на членот 8 за двајцата апликанти. Оттаму, Судот испитуваше дали оспореното 
вмешување ги задоволувало условите од членот 8, имено, дали било „во 
согласност со законот“, дали се стремело кон една или повеќе легитимни цели 
и дали било „неопходно во демократско општество“ за да се остварат тие цели.

Судот прво ги повтори наодите на советот дека одведувањето на вториот апликант 
од Израел од страна на неговата мајка било погрешно, бидејќи таткото, според 
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израелскиот закон, имал родителско право заедно со мајката, а одведувањето на 
Ноам предизвикало неговото право на пристап до Ноам да биде илузорно во 
практиката.

Судот забележа дека, според израелскиот закон, институтот старателство, во 
кој е вклучено правото да се утврди местото на живеење на детето, може да 
се спореди со правото на доверување на дете на чување согласно членот 5 од 
Хашката конвенција, која во својата дефиниција упатува на правото „да се утврди 
местото на престој на детето“. Според мислењето на Судот, ова право да се утврди 
местото на престој на детето било прекршено поради тоа што требало да биде 
остварено заеднички од страна на двајцата родители. Дополнително, мајката 
го однела детето во Швајцарија, со прекршување на наредбата за забрана на 
неговото одведување од Израел која била донесена од надлежен израелски суд по 
нејзино барање. Поради тоа, Судот утврди, како и советот, дека првата апликантка 
го одвела нејзиното дете од Израел во Швајцарија „погрешно“, во смисла на 
членот 3 од Хашката конвенција и дека извршила грабнување во смисла на таа 
конвенција. Според тоа, при наредување на враќањето на детето според членот 
12 од Хашката конвенција, оспорената мерка имала доволна правна основа.

Судот го сподели мислењето на советот дека одлуката на Сојузниот суд за враќање 
на детето се стремела кон легитимната цел за заштита на правата и слободите на 
Ноам и неговиот татко, што странките не го негираа пред Големиот совет.

За прашањето дали била постигната правична рамнотежа помеѓу засегнатите 
спротивставени интереси – оние на детето, на двата родитела и на јавниот 
поредок, Судот кажа дека најдобрите интереси на детето мора да бидат од 
примарно значење, а најдобрите интереси на детето можат, во зависност од 
нивната природа и сериозност, да натежнат над оние на родителите. Интересите 
на детето се состојат од два дела; врските на детето со неговото семејство мора 
да се задржат и треба да се осигури негов/нејзин развој во здрава средина. 
Овие начела се својствени и на Хашката конвенција, која налага брзо враќање 
на грабнатото дете, освен ако има голем ризик дека враќањето на детето ќе го 
подложи на физичка или психолошка штета или на друг начин ќе го стави во 
неподнослива ситуација, според членот 13.

Не беше задача на Судот да го заземе местото на домашните органи при 
испитување дали би имало голем ризик детето да биде подложено на психолошка 
штета во смисла на членот 13 од Хашката конвенција, ако тој биде вратен во 
Израел. Сепак, Судот беше надлежен да утврди дали домашните судови, при 
применување и толкување на Хашката конвенција, ги обезбедиле гаранциите 
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определени во членот 8 од Конвенцијата, особено земајќи ги предвид најдобрите 
интереси на детето.

Судот истакна дека при расправањето на предметот од страна на домашните 
судови немало едногласност во однос на прикладниот исход од постапката. 
Повеќе експерти заклучиле дека би постоел ризик за детето во случај на негово 
враќање во Израел и во секој случај, според мислењето на судовите и експертите, 
тој би можел да се врати само со мајка му за да избегне значителна траума.

Со цел да утврди дали принудното враќање на дете придружувано од неговата 
мајка, дури и ако се чини дека таа ја исклучила оваа можност, би претставувало 
сразмерно вмешување во правото на секој од апликантите на почитување на 
нивниот семеен живот, Судот го зеде предвид развојот на настаните по пресудата 
на Сојузниот суд со која било наредено враќање на детето. Ноам имал швајцарско 
државјанство и пристигнал во земјата на возраст од две години. Според 
апликантите, тој убаво се сместил таму, одел во општинска секуларна градинка 
и во приватна еврејска градинка чие работење било одобрено од државата. Тој 
одел во училиште во Швајцарија и го зборувал францускиот јазик. Иако тој бил 
на возраст (од 7 години) кога сè уште имал одреден капацитет за адаптирање, 
фактот на повторно откорнување од средината во која живеел веројатно би му 
предизвикал сериозни последици.

Во однос на проблемите што на мајката би ѝ биле причинети со нејзино враќање, 
таа би можела да да подлежи на ризик од кривични санкции, чиј опсег, сепак, 
требало да се утврди. Можноста за негонење на првата апликантка од страна 
на израелските власти би зависела од повеќе услови сврзани со нејзиното 
однесување, па според Судот, такво кривично постапување не би можело да се 
исклучи. Во такво сценарио, тоа не би било во најдобрите интереси на детето, 
земајќи предвид дека првата апликантка веројатно би била единственото лице 
со која тој е поврзан. Во случај на нејзино затворање, би било неизвесно дали 
таткото би имал капацитет да се грижи за детето, со оглед на неговото претходно 
однесување и ограничените финансиски ресурси. Поради тоа, според Судот, г-ѓа 
Нојлинер не била целосно без право кога одбивала да го врати детето во Израел. 

Со оглед на согледувањата спомнати погоре, особено неодамнешниот развој на 
ситуацијата на апликантите, Судот не беше убеден дека би било во најдобрите 
интереси на детето да се изврши негово враќање во Израел. Во однос на мајката, 
таа би претрпела несразмерно вмешување во нејзиното право на почитување 
на нејзиниот семеен живот ако биде принудена да се врати со нејзиниот син во 
Израел. Следствено на тоа, би имало повреда на членот 8 од Конвенцијата во 
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поглед на обата апликанти ако биде извршена одлуката за враќање на вториот 
апликант во Израел.

Член 6

Големиот совет едногласно го потврди наодот на советот дека жалбениот навод 
според членот 6 § 1 претставувал една од суштинските точки на жалбениот навод 
според членот 8 и дека не било неопходно да се испитува посебно. 

Член 41

Судот одлучи Швајцарија да им плати на апликантите вкупен заеднички износ од 
15.000 евра за трошоци и издатоци.
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Пропуст на полските власти да се придржуваат кон нивните позитивни 
обврски и да извршат наредба на семеен суд по меѓународно грабнување на дете 

претставувал повреда на членот 8

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ОЛЕР КАМИНСКА (OLLER KAMINSKA) 
ПРОТИВ ПОЛСКА

(Апликација бр. 28481/12)
17 јануари 2018

1. Главни факти 

Апликантката, г-ѓа Олер Каминска, беше полска државјанка. На 27 март 2000 
година таа родила дете, девојче по име А. Во тоа време, апликантката била во брак 
со таткото на детето, М.К. и живеела во Полска. Таа веќе имала син од претходна 
врска, Б., роден во 1993 година. Во 2006 година семејството се преселило во 
Ирска. Таму живееле заедно до јануари 2009 година, кога двојката се разделила 
и М.К. се вратил во Полска.

Во јуни 2009 година М.К. отишол во Ирска на одмор и кажал дека имал намера 
да ја земе А. со него во Полска во времето на летниот одмор. Апликантката била 
загрижена дека М.К., најверојатно, не би го вратил детето во Ирска по нивниот 
одмор во Полска, па оттука на 29 јуни 2009 година таа повела постапка пред 
Окружниот суд во Енис според Законот за старателство на деца од 1964 година, 
барајќи да се утврди дека вообичаеното место на живеење на детето било во 
Ирска и дека детето треба да се врати во Ирска на 15 август 2009 година. На 2 
јули 2009 година, Окружниот суд во Енис издал налог за времена мерка со кој го 
уважил барањето. Со овој налог родителите се согласиле дека детето требало да 
биде со својот татко во Полска од 7 јули 2009 година до 15 август 2009 година. 
Налогот, исто така, утврдил дека вообичаеното престојувалиште на детето било 
во Ирска. Меѓутоа, во средината на постапката, таткото не ѝ го вратил детето на 
апликантката во Ирска во август 2009 година.

На 15 септември 2009 година Окружниот суд во Енис определил дека само мајката 
треба да ги врши родителските права и го издал првиот налог за враќање. Потоа 
апликантката поднела барање до полското Министерство за правда - назначено 
како централен орган според Хашката конвенција за граѓанските аспекти на 
меѓународно грабнување на дете од 1980 година (Хашката конвенција) - за 
помош при враќањето на детето.
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На 4 декември 2009 година, Регионалниот суд во Гдањск одлучил да го спроведе 
првиот ирски налог за враќање. Во друга постапка Окружниот суд во Малборк во 
Полска го одбил барањето на апликантката за враќање на детето. На 22 јуни 2010 
година, Апелациониот суд во Гдањск ја укинал одлуката на Регионалниот суд, 
наведувајќи дека ирскиот налог за враќање не можел да се помири со спротивната 
одлука на Окружниот суд во Малборк.

По ова, апликантката поднела правен лек до полскиот Врховен суд, кој ја укинал 
одлуката на Апелациониот суд и го вратил предметот на повторно испитување. 
Во комбинација со враќање на предметот на повторно испитување, апликантката 
ја рестартирала постапката во Ирска. На 9 септември 2011 година, Вишиот 
суд на Ирска го изменил својот налог од 2009 година и определил заедничко 
старателство. Судот, сепак, наредил враќање на детето во Ирска до 2 ноември 2011 
година.

Потоа, апликантката се обидела да го примени новиот ирски налог во Полска. На 
расправа од 9 мај 2012 година, таткото изјавил дека тој одбивал да ги почитува 
претходните налози на ирскиот суд, наведувајќи дека детето било во „лоша 
психолошка состојба“. По ова, детето и татко исчезнале во Полска и не успеал 
обидот на надлежниот државен орган за старателство да го изврши вториот 
ирски налог за враќање на детето. Предметот конечно дошол пред Окружниот 
суд во Малборк на 7 септември 2012 година, а овој суд утврдил дека постапката за 
признавање и извршување на странската одлука требала да се прекине, бидејќи 
истекнало важењето на вториот ирски налог.

Апликантката го обезбедила враќањето на нејзиното дете унилатерално. На 26 
септември 2012 година апликантката се сретнала со детето надвор од нејзиното 
училиште и патувала во Ирска со неа.

2. Одлука на Судот

Апликантката се жалеше дека полските судови го повредиле нејзиното право 
на почитување на нејзиниот семеен живот бидејќи пропуштиле навреме да ја 
соединат повторно со нејзината ќерка, како што било наредено од два ирски 
суда. Таа се повика на членовите 6 и 8 од Конвенцијата.

Член 8 

Судот сметаше дека односот помеѓу апликантката и нејзината ќерка бил „семеен 
живот“ во смисла на членот 8 (1) од Конвенцијата. Судот, понатаму, сметаше 
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дека во однос на позитивните обврски на државата, членот 8 вклучувал право 
на родител да има на располагање мерки за повторно соединување со своето 
дете и обврска на националните власти да преземат такви мерки. Во контекст 
на меѓународно грабнување на деца, позитивните обврски кои членот 8 од 
Конвенцијата ги наметнува за држава-договорничка мора да се толкуваат во 
согласност со Хашката конвенција.

Според тоа, главна поента што требаше да биде оценета од Судот беше дали 
полските власти ги презеле сите мерки чие преземање било разумно очекувано од 
нив за да се осигури семејните права на апликантката да се обезбедени. Во врска 
со ова, Судот забележа дека немало извршување на пресудата од 9 септември 2011 
година во текот на првите седум месеци и дека на полските власти им требала 
повеќе од една година за да одлучат дека ирскиот извршен налог бил валиден и 
извршен. Понатаму, апликантката немал контакт со нејзината ќерка во текот на 
овој период.

Покрај тоа, Судот изјави дека во областа на меѓународно грабнување на дете, 
адекватноста на мерката треба да се оценува според брзината на нејзиното 
спроведување; затоа се налага итно постапување, бидејќи протекот на времето и 
промената на околностите можат да имаат непоправливи последици за односите 
помеѓу децата и родителот кој не живее со нив. 

Судот утврди дека апликантката сторила сé што можело реално да се очекува од 
неа за да ги исцрпи националните правни средства за обесштетување. Полските 
власти одбиле да ги спроведат ирските судски налози и одлучиле независно од 
ирскиот суд за прашања поврзани со доверување на децата.

Општо земено, полските власти пропуштиле да дејствуваат бргу за да ја спроведат 
ирската пресуда како што тоа се бара според правото на Европската унија (т.е. 
релевантните одредби од Регулативите на Советот за признавање и извршување 
на пресудите во работи на родителската одговорност и бракот). Беше отфрлен 
аргументот на полската влада дека должината на постапката произлегувала 
исклучиво од комплексноста на предметот. Понатаму, полските домашни судови 
донеле контрадикторни одлуки. Како резултат на тоа, правото на апликантката на 
почитување на нејзиниот семеен живот не добило ефективна заштита.

Следствено на тоа, беше утврдена повреда на членот 8. Судот сметаше дека не 
било неопходно предметот да се испитува според членот 6.
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Член 41 

На апликантката ѝ беше досуден надомест на штета во износ од 15.000 евра и 
дополнителни 10.000 евра за трошоци и издатоци. 
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Сегрегација на ромски деца во хрватски основни училишта била 
дискриминаторска мерка што го повредила членот 14 во комбинација со членот 2 

од Протоколот бр. 1

ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ ОРШУШ И 
ДРУГИ (ORŠUŠ AND OTHERS) ПРОТИВ ХРВАТСКА

(Апликација бр. 15766/03)
16 март 2010

1. Главни факти

Апликантите беа 15 хрватски државјани од ромско потекло. Тие биле родени 
помеѓу 1988 година и 1994 година и сите живеат во северна Хрватска. 

Апликантите оделе во основно училиште во селата Мацинец и Подтурен во 
различни временски периоди од 1996 до 2000 година. Тие учеле и во паралелки 
во кои имало само Роми и во мешани паралелки пред да го напуштат училиштето 
на возраст од 15 години.

Во април 2002 година апликантите повеле постапки против нивните основни 
училишта. Тие тврделе дека наставната програма што се применувала само 
за ромски ученици во нивното училиште содржела 30% помала материја од 
официјалната наставна програма на ниво на земјата. Тие тврдеа дека ситуацијата 
била расно дискриминаторска и го повредила нивното право на образование, 
како и нивното право на слобода од нечовечко и понижувачко постапување. Тие, 
исто така, доставија психолошка студија за ромски деца кои посетувале настава 
само во ромски паралелки во регионот, во која било наведено дека сегрeгaциското 
образование им предизвикало емоционална и психолошка штета на ромските 
деца, и во поглед на самодовербата и во поглед на развојот на нивниот идентитет.

Во септември 2002 година Општинскиот суд ја одбил тужбата на апликантите. 
Тој утврдил дека причината зошто повеќе ромски деца биле ставени во посебни 
паралелки била дека на нив им било потребно дополнително изучување на 
хрватскиот јазик. Понатаму, наставната програма во основните училишта во селата 
Подтурен и Мацинец била иста како онаа што била користена во паралелни 
паралелки во тие училишта. Следствено на тоа, апликантите не ги поткрепиле 
нивните наводи за расна дискриминација. Жалбените наводи, исто така, биле 
одбиени по поднесување на жалба. Уставната жалба на апликантите, поднесена во 
ноември 2003 година, била одбиена врз слични основи во февруари 2007 година.
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2. Одлука на Судот

Апликантите тврдеа дека нивното издвојување во училишни паралелки во кои учеле 
само ромски ученици ги лишило од нивното право на образование во мултикултурна 
средина, ги дискриминирало и ги подложило на сериозна едукативна, психолошка 
и емотивна штета, особено на чувства на отуѓување и недостиг на самодоверба. Тие, 
исто така, се жалеа поради прекумерната должина на постапката што ја повеле пред 
домашните судови. Тие особено се повикаа на членот 3, членот 6 § 1, членот 2 oд 
Протоколот бр. 1 и членот 14 од Европската конвенција за човекови права.

Во пресуда од 17 јули 2008 година, совет на Судот утврди дека немало повреда на 
членот 2 од Протоколот бр. 1 самиот за себе или во комбинација со членот 14 во 
однос на жалбените наводи на апликантите дека тие биле сместени во паралелки 
во кои имало само ромски ученици; a повреда на членот 6 § 1 од Конвенцијата 
имало поради прекумерната должина на постапките поведени од апликантите, 
особено постапката пред Уставниот суд. По барање од апликантите, предметот му 
беше упатен на Големиот совет според членот 43.

Член 6 § 1

Судот утврди дека должината на постапката (повеќе од четири години) пред 
Уставниот суд во предмет од таква важност била прекумерна и заклучи дека 
правото на апликантите на судење во разумен рок не било почитувано и бил 
повреден членот 6 § 1.

Член 14 во комбинација со членот 2 од Протоколот бр. 1 

Судот утврди дека овој предмет првенствено покренал прашање на 
дискриминација. Тој потсети на неговите наоди од неговата поранешната судска 
практика дека, како резултат на нивната историја, Ромите станале специфичен 
вид на обесправено и ранливо малцинство. Поради тоа, на нив им треба посебна 
заштита, вклучувајќи и заштита во сферата на образованието.

Судот ги констатираше причините изнесени од Владата за ставање на апликантите 
во паралелки во кои имало само ромски ученици, имено, дека им недостигало 
адекватно владеење на хрватскиот јазик. Тој сметаше дека иако привремено 
ставање на деца во посебна паралелка поради недоволно познавање на јазик 
не било, како такво, автоматски спротивно на членот 14 од Конвенцијата, сепак, 
кога тоа засегнало, како во овој предмет, исклучиво припадници на конкретна 
етничка група, морале да се воспостават специфични заштитни мерки.
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Хрватскиот закон во тоа време не предвидувал посебни паралелки за деца кои 
недоволно го познавале хрватскиот јазик. Покрај тоа, тестовите применети за 
одлучување дали да се насочат ученици во паралелки во кои имало само ромски 
ученици не биле насочени конкретно за оценување на детското познавање на 
хрватскиот јазик, туку наместо тоа ја тестирале општата психофизичка состојба 
на децата. 

Во однос на наставната програма, штом биле распоредени во паралелки во кои 
имало само ромски ученици, на апликантите не им била обезбедена програма 
конкретно насочена кон подобрување на нивниот наводен недостаток на знаење 
на јазикот. Иако на апликантите им биле понудени дополнителни часови настава 
на хрватски јазик, тие не биле доволни и биле понудени само во некои стадиуми 
од образованието.

Сите апликанти поминале значителен период од нивното образование во 
паралелки во кои имало само ромски ученици. Меѓутоа, немало особена 
постапка за надзор и иако некои од апликантите посетувале настава во мешани 
паралелки во тоа време, Владата пропуштила да покаже дека биле направени 
индивидуални извештаи за секој апликант и неговиот или нејзиниот напредок во 
учење на хрватскиот јазик. Недостатокот на пропишана и транспарентна постапка 
за надзор оставил многу простор за самоволност.

Понатаму, статистичките податоци доставени од апликантите за регионот во 
кој живееле апликантите, кои не беа оспорени од Владата, покажаа стапка на 
отпишување на 84% проценти од ромските ученици пред завршување на нивното 
основно образование. 

Во однос на пасивноста на родителите и недостигот на приговори против ставање 
на нивните деца во посебни паралелки, Судот утврди дека родителите, кои и 
самите се припадници на обесправена заедница и често се малку образувани, 
не биле способни да ги одмерат сите аспекти на ситуацијата и последиците 
од давање на нивна согласност. Покрај тоа, не може да се прифати никакво 
откажување од правото да не се биде подложен на расна дискриминација, 
бидејќи тоа би било спротивно на важен јавен интерес.

Следствено на тоа, иако ги призна напорите на хрватските власти да осигураат 
ромските деца да добијат образование, Судот утврди дека не биле воспоставени 
адекватни заштитни мерки во релевантното време за да се осигури доволна 
грижа за посебните потреби на апликантите како припадници на обесправена 
група. Согласно на тоа, ставањата на апликантите во паралелки во кои имало само 



166

Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

ромски ученици во текот на нивното основно образование не било оправдано и 
го повредило членот 14 во комбинација со членот 2 од Протоколот бр. 1.

Член 41

Судот утврди дека Хрватска треба да му плати на секој апликант по 4.500 евра за 
надомест на нематеријална штета и на апликантите заедно да им плати 10.000 
евра за трошоци и издатоци.
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Утврдување на начелото на позитивна обврска да се заштити живот според 
членот 2, во предмет што вклучувал млад човек сериозно повреден oд неговиот 

поранешен наставник 

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ОСМАН (OSMAN) ПРОТИВ 
ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО 

(Апликација бр. 23452/94)
27 октомври 1998

1.  Главни факти

Првата апликантка, Милкие Осман, беше мајка на вториот апликант, Ахмет 
Осман, кој бил поранешен ученик на Пол Пеџет-Луис во училиште во Хомертон.

Во 1986 година директорот на училиштето Хомертон, г. Принс, забележал дека 
еден од наставниците, Пол Пеџет-Луис, развил приврзаност кон Ахмет Осман. 
Во јануари 1987 година г-ѓа Грин, мајката на Лесли Грин, кој бил ученик во 
истото училиште, се пожалила до г. Принс дека Пеџет-Луис го следел нејзиниот 
син до дома и го вознемирувал. Откако бил сослушан од г. Перкинс, Пеџет-
Луис поднел изјава која г. Перкинс ја оценил како „вознемирувачка“, бидејќи таа 
јасно покажала дека тој бил „екстремно љубоморен“ на пријателството помеѓу 
Ахмет Осман и Лесли Грин. Г. Перкинс му предложил да побара психијатриска 
помош.

Во меѓувреме, раководството на училиштето разговорало со неколку други 
релевантни поединци. Според дневникот на г. Принс, од 3 март 1987 година до 
17 март 1987 година, тој четири пати се сретнал со полицијата за да разговара за 
оваа работа.

Додека бил правен обид да се организира преместување на Ахмет Осман во 
друго училиште, била откриена кражбата на досиејата на Ахмет и Лесли Грин од 
училишната канцеларија. Пеџет-Луис негирал каква било вмешаност во кражбата.

На 14 април 1987 година Пеџет-Луис го сменил името во Пол Ахмет Јилдирим 
Осман. Г. Принс ја информирал полицијата и за ова писмено се обратил да 
Одборот за образование на централен Лондон (ООЦЛ), информирајќи ги дека 
бил загрижен дека психолошката неврамнотеженост на Пеџет-Луис би можела 
да претставува закана за безбедноста на Ахмет Осман. Пеџет-Луис бил прегледан 
од д-р Фергусон, психијатар на ООЦЛ, на 19 мај 1987 година. Д-р Фергусон 
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препорачал Пеџет-Луис да остане да предава во училиштето, но да добие некој 
облик на советување и психотерапија.

Во наредните денови била фрлена цигла низ прозорецот на куќата на 
апликантите. Бил пратен полициски службеник во куќата и тој напишал извештај 
за кривичното дело. Во два наврати во јуни 1987 година, гумите на автомобилот 
на г. Али Осман (сопруг на првата апликантка и татко на вториот апликант) биле 
намерно продупчени. Двата инциденти биле пријавени во полиција.

По друг преглед на Пеџет-Луис, д-р Фергусон заклучил дека тој требало да 
биде отстранет од училиштето Хомертон и бил категоризиран како привремено 
неспособен за работа. Пеџет-Луис бил привремено суспендиран од држење 
настава, но оваа суспензија била укината и тој почнал да работи како заменски 
учител во две локални училишта.

Во август или септември 1987 година биле извршени бројни напади врз имотот 
на семејството Осман, вклучувајќи фрлање на моторното масло и парафин кон 
куќата, кршење на шофершајбната на г. Осман, зачепување на влезната врата од 
домот со супер лепак и размачкување на кучешки измет на прагот од нивниот 
дом и автомобил. Сите овие инциденти биле пријавени во полиција.

Полицијата го посетила домот на Османови и потоа разговарала со Пеџет-Луис 
во врска со вандалските акти. Во подоцнежна изјава дадена на полицијата, 
Пеџет-Луис тврдел дека им кажал дека губењето на неговата работа било толку 
вознемирувачко што тој чувствувал дека бил во опасност да прави непромислени 
кривични дела, но Владата демантираше дека нешто такво било кажано.

На 7 декември 1987 година автомобил управуван од Пеџет-Луис се судрил со 
комбе во кое Лесли Грин бил патник.

На 15 декември 1987 година Пеџет-Луис на негово барање бил сослушан од 
службеници на ООЦЛ. Во еден меморандум на ООЦЛ е забележено дека Пеџет 
Луис бил во целосно автодеструктивно расположение, обвинувајќи го г. Перкинс 
за сите негови неволји. 

На 17 декември 1987 година полициски службеници дошле во куќата на Пеџет-
Луис со намера да го уапсат под сомневање дека сторил кривично дело со 
кое причинил имотна штета, но тој не бил дома во тој момент. На почетокот 
на јануари 1988 година полицијата започнала постапка против Пеџет-Луис за 
негрижливо и невнимателно возење. Покрај тоа, името на Пеџет-Луис било 
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внесено во полициска национална компјутерска база на податоци како поединец 
кој бил баран во врска со судирот и како осомничен за сторување на кривично 
дело со кое била причинета имотна штета.

На 7 март 1988 година повеќе луѓе го виделе Пеџет-Луис во близина на домот на 
апликантите. Во околу 11 часот ноќта Пеџет Луис го убил г. Али Осман и сериозно 
го ранил Ахмет Осман. Потоа тој возел кон домот на г. Перкинс, каде што пукал 
кон него и го ранил, а исто така го убил неговиот син. Рано изутрината Пеџет-
Луис бил уапсен.

На 28 октомври 1988 година Пеџет-Луис бил осуден за убиство според две 
обвиненија, откако се изјаснил дека бил виновен и се повикал на намалена 
пресметливост. Било одредено тој да биде лишен од слобода во обезбедена 
психијатриска болница без ограничување на времето на лишување од слобода.

На 28 септември 1989 година апликантите повеле постапка против, меѓу 
другите, раководителот (комесарот) на лондонската (т.н. метрополитенска) 
полиција поради наводна небрежност на полицијата која, иако била свесна за 
активностите на Пеџет-Луис од мај 1987 година, не го привела, не го сослушала, 
не го пребарала неговиот дом и не поднела кривична пријава против него пред 
март 1988 година. На 19 август 1991 година, лондонскиот полициски комесар со 
писмена изјава го оспорил тужбеното барање, тврдејќи дека тоа било неосновано 
и не постоела одговорност на полицијата. Апелациониот суд потоа утврдил дека, 
според правилото за исклучување одговорност утврдено во пресуда на Домот на 
лордовите од 1989 година во предметот Хил против началникот на полицијата 
на Западен Јоркшир, не можела да се поднесе тужба против полицијата поради 
небрежност во вршење на истрагите и сузбивањето на криминалот поради тоа 
што интересот на јавната политика налагал имунитет од тужење. 

2. Одлука на Судот

Повикувајќи се на членовите 2, 6, 8 и 13, апликантите се жалеа дека имало пропуст 
да се заштитат животите на Али и Ахмет Осман и да се спречи малтретирање 
на семејството и дека тие немале пристап до суд или ефективен правен лек во 
однос на тој пропуст. 

Член 2

Апликантот тврдеше дека со пропуштање  да се преземат адекватни и прикладни 
мерки за да се заштитат животите на вториот апликант и неговиот татко, Али 
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Осман, од реална и позната опасност од Пеџет-Луис, властите пропуштиле да ја 
извршат нивната позитивна обврска според членот 2.

Судот прво кажа дека кога е изнесено тврдење дека властите ја повредиле нивната 
позитивна обврска за заштита на правото на живот во контекст на нивната 
должност да се спречи и сузбива криминалот, мора да се утврди на задоволителен 
начин дека властите знаеле или морале во тоа време да имаат сознанија  за 
постоење на реален и непосреден ризик за животот на идентификуван поединец 
или поединци од кривични дела на трето лице и дека тие пропуштиле да 
преземат мерки од доменот на нивните овластувања со кои, разумно оценувано, 
би можело да се очекува дека ќе се избегне тој ризик.

И покрај тоа што се тврдеше дека до стадиумот кога полицијата била информирана 
за сите релевантни сврзани прашања, вклучувајќи го инцидентот со пишување 
графити, кражба на училишните досиеја и измената на името на  Пеџет-Луис, 
полицијата требала да биде свесна за потребата да изврши понатамошно 
истражување на наводната вмешаност на Пеџет-Луис во тие инциденти 
или внимателно да го надгледува, Судот не беше убеден дека пропустот на 
полицијата да се направи нешто такво во овој стадиум би можел да биде спорен 
од гледна точка на членот 2, имајќи го предвид располагањето со сознанија во 
тоа време. Според Судот, иако полицајците кои го посетиле училиштето можеле, 
од професионална гледна точка, да сметаат дека приврзаноста на Пеџет-Луис 
кон Ахмет Осман била најпрекорливо поведение, никогаш не било сугерирано 
дека Ахмет Осман бил во опасност од сексуална злоупотреба од Пеџет-Луис или 
дека неговиот живот бил во опасност.

Бидејќи Пеџет-Луис негирал секаква вмешаност кога бил сослушан од г. Перкинс 
и немало ништо да го поврзе него со ниту еден од инцидентите, Судот сметаше 
дека полициската проценка на ситуацијата и нејзината одлука да ја третира како 
внатрешна работа на училиштето не можела да се смета како неразумна.

Во однос на вандалските акти против домот и имотот на Османови и тврдењето 
дека полицијата не водела евиденција за пријавените инциденти, Судот кажа 
дека за овој пропуст не можело да се каже дека ја спречил полицијата да сфати 
во ран стадиум дека постоела некаква реална закана за животите на членовите на 
семејството Осман или дека зад ирационалноста на однесувањето на Пеџет-Луис 
се криеле намери за убивање. Исто така, Судот во овој поглед напомна дека кога 
конечно била донесена одлука за апсење на Пеџет-Луис, таа не била заснована врз 
некаков перцепиран ризик за семејството Осман, туку врз сомнението за вклученост 
во кривични дејствија со кои била причинета релативно мала имотна штета.
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Во однос на наводниот факт дека Пеџет-Луис во три наврати, директно или 
индиректно, ѝ ги соопштил на полицијата своите намери да изврши убиство, Судот 
сметаше дека за овие изјави не можело основано да се имплицира дека семејството 
Осман било мета на неговите закани до мера што би ја алармирало полицијата.

Следствено на тоа, Судот сметаше дека апликантите не посочиле ниту една 
решавачка фаза во низата настани која водела до трагичното пукање за која би 
можело да се каже дека полицијата знаела или морала да знае дека животите на 
членовите на семејството биле во реален и непосреден ризик од Пеџет-Луис. 
Согласно на тоа, Судот не утврди повреда на членот 2.

Член 8

Судот потсети дека не констатирал дека било утврдено дека полицијата знаела или 
требала да знае во тоа време дека Пеџет-Луис претставувал реален и непосреден 
ризик за животот на Ахмет Осман и дека нејзината реакција на настани како 
што се случените настани било разумна во околностите и не била неспоива со 
должноста на властите според членот 2. Тој заклучок еднакво поддржува наод дека 
немало прекршување на некаква позитивна обврска имплицирана од членот 8.

Во однос на тврдењето на апликантите дека полицијата не ги истражила нападите 
врз нивниот дом со цел да се стави крај на низата малтретирања врз семејството 
Осман, Судот повтори дека полицијата отпрво немала докази за вмешаност на 
Пеџет-Луис, а подоцна, со оглед на новите случувања во предметот, бил направен 
обид за апсење и испрашување на Пеџет-Луис под сомнение за оштетување на 
имот со кривично дело. Затоа, Судот заклучи дека немало прекршување на некоја 
позитивна обврска на државата според членот 8.

Член 6 § 1

Апликантите тврдеа дека судското одбивање на нивната тужба за небрежно 
работење на полицијата поради интерес на јавната политика претставувало 
ограничување на правото на пристап до суд, што го прекршило членот 6 § 1.

Во врска со применливоста на членот 6, што Владата ја оспори тврдејќи дека во 
домашното законодавство не постоело право за тужење на полицијата поради 
небрежност, Судот не се согласи и сметаше дека апликантите имале право, кое 
произлегувало од општи законски одредби за небрежност, да бараат да се одлучи 
за дозволеноста и основаноста на издржано тврдење дека фактите не ѝ биле 
непознати на полицијата и дека настанувањето на штетата било предвидливо.
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Судот потоа забележа дека причините од кои се раководел Домот на лордовите 
во предметот Хил кога утврдил правило за исклучување на полицијата од нејзино 
тужење за небрежно дејствување биле засновани врз ставот дека на интересите на 
заедницата во целина најдобро ќе им служи полициска служба чија ефективност 
и ефикасност во битката против криминалот нема да бидат доведени во прашање 
преку постојан ризик од одговорност за надомест на штета поради нејзините 
оперативни дејствија и политики.

Иако може да се прифати дека целта на тоа правило била легитимна од аспект 
на Конвенцијата, бидејќи тоа било насочено кон зачувување на ефективноста 
на полицијата, а со тоа и кон спречување на нереди или криминал, Судот го 
нагласи прашањето на сразмерност. Примената на правилото без испитување на 
спротивставените фактори на јавниот интерес служело само за давање бланкетен 
имунитет на полицијата за нејзините дејствија и пропуштања во текот на истрага 
и сузбивање на криминал и претставувала неоправдано ограничување на правото 
на апликант да се одлучи за меритумот на негово или нејзино тужбеното барање 
против полицијата во предмети во кои имало основани тврдења за небрежно 
работење на полицијата.

Судот заклучи дека примената на правилото за исклучување на полицијата од 
можноста да биде тужена за небрежност во предметов претставувала несразмерно 
ограничување на правото на апликантите на пристап до суд и го повредила 
членот 6 § 1.

Член 13

Судот сметаше дека не се појавило посебно прашање според членот 13, имајќи го 
предвид неговиот наод за повреда на членот 6 § 1.

Член 50159

Судот на секој од апликантите му досуди износ од 10.000 британски фунти160 за 
надомест на штета и 30.000 британски фунти за трошоци и издатоци.

159 Сега член 41.

160 Приближна вредност на една британска фунта (£) е 1,60 евра.
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Административно лишување од слобода на малолетници заедно со нивните 
родители во центар за лишување од слобода кој не бил екипиран за особените 

потреби на децата довело до повреди на членовите 3, 5 и 8  

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ПОПОВ (POPOV) ПРОТИВ ФРАНЦИЈА

(Апликации бр. 39472/07 и 39474/07)
18 јануари 2012

1. Главни факти

Апликантите беа г-ѓа Јекатерина Јаковенко и г. Владимир Попов со нивните две 
деца, родени во 2004 и 2007 година. 

Според првите двајца апликанти, додека живееле во Казахстан тие биле напаѓани 
и вознемирувани од локалната полиција поради нивното руско потекло и нивната 
руска православна вера. Во неколку наврати првата апликантка била одведена во 
полиција и била тепана, па затоа таа одлучила да ја напушти земјата во декември 
2002 година и да влезе во Франција со двомесечна виза. Нејзиниот сопруг ѝ се 
придружил во Франција во јуни 2003 година.

Двајцата апликанти поднеле барање за азил во Франција, но нивното барање 
било одбиено, a подоцна и жалбата била одбиена. Тие побарале преиспитување 
на нивниот предмет и поднеле барање да им се признае статус на лица без 
државјанство, но овие барања биле одбиени. Во 2005 година префектурата 
(областен управен орган) во Арден ги информирала апликантите дека одбила да 
им издадe дозволи за престој и ги известила дека треба да ја напуштат земјата 
во рок од еден месец.

На 27 август 2007 година родителите и нивните деца, на возраст под 3 
години, односно 6 месеци, биле уапсени од страна на полицијата и биле 
лишени од слобода. Подоцна, префектурата во Мен и Лоара наредила нивно 
административно лишување од слобода во хотел во Анжер. На 28 август 
семејството било префрлено на аеродромот „Шарл де Гол“, со цел да биде 
протерано во Казахстан. Меѓутоа, летот со кој требале да заминат бил откажан и 
тие биле префрлени во центарот за административно лишување од слобода во 
Руан Уесел.

Центарот за лишување од слобода во Руан-Уесел не бил опремен за лишување 
од слобода на деца. Немало област за разонода или учење и на располагање 
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немало детски кревети. Кај најстарото дете се појавиле знаци на анксиозност 
додека биле во центарот и тоа одбивало да јаде. Административното лишување 
од слобода било продолжено за 15 дена.

На 11 септември 2011 година апликантите повторно биле пренесени на аеродромот 
„Шарл де Гол“, но нивното отстранување од земјата не било успешно по втор пат. 
На 12 септември 2011 година судија утврдил дека апликантите не требале да бидат 
обвинувани за неуспешниот обид за нивно отстранување од земјата и наредил 
да бидат ослободени.

Пред нивното апсење и лишување од слобода, апликантите поднеле ново барање 
за азил на 16 април 2009 година. Националниот трибунал за азил им признал 
статус на бегалец врз основа на тоа што префектурата, без оглед на доверливоста 
на барањето за азил, се обратила до властите во Казахстан, па станало опасно за 
апликантите да бидат вратени таму.

2. Одлука на Судот

Апликантите се жалеа дека условите и должината на нивното лишување од 
слобода во центарот за лишување слобода во Руан-Уесел ги прекршиле членовите 
3 и 5 од Европската конвенција за човекови права во однос на обајцата родители, 
како и децата. Апликантите, понатаму, се жалеа на повреда на членот 8 во однос 
на вмешувањето во нивниот семеен живот како последица на нивното ставање 
во установа за лишување од слобода.  

Член 3

Судот прво го разгледа жалбениот навод за условите за лишување од слобода на 
децата. Тој напомна дека фактот што децата биле сместени заедно со нивните 
родители не ја изземал државата од обврската за придржување кон нејзините 
обврски според членот 3 и од нејзината должност да ги штити интересите на 
децата, повторувајќи дека екстремната ранливост на децата мора да добие 
примат над кои било други фактори сврзани со нивниот статус како илегални 
мигранти. 

Во однос на условите за лишување од слобода, Судот констатираше дека иако 
француското право определило дека центарот бил овластен да прима семејства, 
било само напомнато дека центарот требал да има спални соби специјално 
адаптирани за деца, но без изречно спомнување на условите кои се потребни 
за сместување на деца заедно со нивните родители. Судот ги призна наодите од 
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разни извештаи, вклучувајќи ги оние на Европскиот комитет за спречување на 
тортура и Комесарот за човекови права, според кои центарот за лишување од 
слобода, всушност, не бил опремен со такви услови. На пример, немало детски 
кревети или адекватни области за играње, а автоматските врати во собите биле 
опасни за нив. Во врска со ова беше посочено и дека промискуитетот, стресот и 
непријателската атмосфера во овие центри имале негативно влијание врз млади 
деца, во спротивност со меѓународните начела според кои мора да се избегнува 
лишување од слобода на деца во тек на долги периоди. Поради тоа, Судот заклучи 
дека условите во кои биле држени децата не биле прикладни за нивната возраст. 

Свртувајќи се кон должината на лишувањето од слобода, Судот констатираше 
дека иако периодот од петнаесет дена не бил прекумерен самиот за себе, тој 
на децата можел да им се чини бескраен, со оглед на условите во кои тие биле 
држени и нивната млада возраст. За оваа цел, Судот ја призна вознемиреноста и 
психолошкиот стрес што таквиот центар им ги причинувал на децата и заклучи 
дека државата пропуштила правилно да ги земе предвид неизбежните последици 
од лишувањето од слобода на третиот и четвртиот апликант. Со оглед на младата 
возраст на децата, должината на нивното лишување од слобода и условите на 
ограничување на нивната слобода, имало повреда на членот 3 во однос на децата. 

Во однос на лишувањето од слобода на родителите, Судот ги призна 
вознемиреноста и фрустрацијата кои лишувањето од слобода можело да им ги 
причини, меѓутоа, тие не биле раздвоени од нивните деца и затоа тие чувства 
мора да биле ублажени. Поради оваа причина, не било достигнато минималното 
ниво на сериозност за повреда на членот 3, па не беше утврдена повреда.

Член 5(1)(ѓ)

Судот повторно напомна во овој предмет дека членот 5(1)(ѓ) определува исклучок 
од општото правило определено во членот 5(1), што им допушта на државите 
да ја контролираат слободата на странци во имиграционен контекст. Во однос 
на децата, Судот утврди дека, без оглед на фактот дека тие биле сместени со 
нивните родители и дека центарот за лишување од слобода имал наменско 
крило за семејства, имајќи ги предвид условите за лишување од слобода 
спомнати погоре, властите не успеале да го заштитат правото на децата на 
слобода. Особената ситуација на децата не била предмет на разгледување од 
властите, кои не провериле дали сместување во центар за лишување од слобода 
било крајна мерка за која не постоела алтернатива. Поради тоа, беше утврдена 
повреда на правата на децата според членот 5(1)(ѓ), меѓутоа, не беше утврдена 
повреда во однос на родителите.
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Член 5 (4)

Судот констатираше дека родителите имале можност за судско испитување на 
законитоста на нивното лишување од слобода, меѓутоа, таквиот правен лек не им 
бил достапен на децата. Бидејќи француското законодавство не предвидувало 
административно лишување од слобода на малолетници, не била донесена 
никаква наредба за отстранување на децата, ниту имало решение за нивно 
лишување од слобода, па не било можно тоа да се оспорува пред судови. Децата 
се нашле во правен вакуум, без пристап до правни лекови за оспорување на 
законитоста на нивното лишување од слобода, што го повредило членот 5(4) од 
Конвенцијата.

Член 8 

Судот констатираше дека иако заемното уживање на меѓусебното друштво на 
родител и дете претставува темелен аспект на семеен живот, ова не значи дека 
почитувањето на семеен живот се гарантира само со сочувување на заедништвото 
на семејството, особено кога семејството е лишено од слобода. Оттаму, Судот 
сметаше дека 15-дневниот период на лишување од слобода можел да се третира 
како вмешување во правата на апликантите на семеен живот.

Вмешување ќе претставува повреда, освен ако е во согласност со закон, се стреми 
кон легитимна цел и е неопходно во демократско општество. Судот забележа 
дека правната основа за лишување од слобода се наоѓала во француското 
законодавство, а легитимната цел во конкретниот предмет била спречување 
на нелегална имиграција и контрола на влезот и престојот на странци. Судот 
потоа продолжи со оценување на сразмерноста на лишувањето од слобода на 
семејството. Во овој контекст, особено значење му беше дадено на начелото на 
најдобрите интереси на детето.

Судот забележа дека не постоел ризик за бегство на апликантите, а со оглед 
на ефективноста на нивниот претходен принуден престој во хотел, нивното 
административно лишување од слобода не се чинело оправдано од императивна 
општествена потреба. Понатаму, од фактите на предметот на Судот му беше 
јасно дека не биле земени предвид алтернативите за притвор, дека властите 
никогаш не ја преиспитале можноста за лишување од слобода во место поинакво 
од центарот за лишување од слобода и конечно, дека не биле преземени никакви 
чекори за да се спроведе протерување што е можно поскоро. Судот истакна дека 
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отфрлил апликација161 за слично прашање, но во конкретниот предмет им придал 
особено значење на неодамнешните случувања во врска со најдобриот интерес 
на децата во контекст на лишувањето од слобода и затоа ова правило не можело 
да се толкува како да е ограничено само на зачувување семејството заедно, 
туку морало да го раководи пристапот на властите во однос на лишувањето од 
слобода, барајќи од нив да ги преземат сите неопходни чекори за да го ограничат, 
колку што е можно, лишувањето од слобода на семејства придружени со деца и 
ефикасно да го зачуваат правото на семеен живот.

Оттука, беше утврдена повреда на членот 8, бидејќи во отсуство на фактори кои 
укажуваат на ризик од бегство, задржувањето на семејството во обезбеден центар 
во период од петнаесет дена било несразмерно во однос на целта кон која се 
стремеле властите.

Член 41

Судот одлучи Франција да им плати на апликантите 10.000 евра за надомест на 
нематеријална штета и 3.000 евра за трошоци и издатоци.

161 Мусхаџиева и други против Белгија, пресуда од 19 јануари 2010, бр. 41442/07 (исто така вклучена како резиме 

во оваа публикација).
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Неадекватно згрижуваање и услови на лишување од слобода и незаконито 
лишување од слобода на непридружуван малолетник кој барал азил ги повредиле 

членовите 3, 5 и 13  

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ РАХИМИ (RAHIMI) ПРОТИВ ГРЦИЈА

(Апликација бр. 8687/08)
5 април 2011

1. Главни факти

Апликантот, роден во 1992 година, го напуштил Авганистан за да ги избегне 
вооружените конфликти и пристигнал во Грција, каде што бил уапсен на 19 јули 2007 
година. Тој бил лишен од слобода до донесување наредба за негово депортирање 
и бил задржан таму до 21 јули 2007 година. На 20 јули 2007 година била издадена 
наредба за депортација во која било спомнато дека апликантот бил придружуван 
од неговиот братучед Н.М. Властите не му понудиле никаква помош на апликантот 
откако го ослободиле. Тој бил бездомник неколку дена, а потоа со помош на локални 
невладини организации било најдено сместување во хостел. Во септември 2007 
година било одбиено барањето за политички азил, а жалбената постапка сè уште 
беше во тек во времето на пресудата на Европскиот суд за човекови права.

2. Одлука на Судот 

Апликантот, меѓу другото, се жалеше, според членовите 3, 5 и 13, заради целосно 
отсуство на поддршка или придружба што биле потребни со оглед на неговиот 
статус како непридружуван малолетник, како и на условите во центарот за 
лишување од слобода, особено фактот дека тој бил сместен заедно со возрасни.

Членови 3 и 13

Апликантот не бил придружуван од роднина кога неговото барање за азил 
било регистрирано на 27 јули 2007 година. Помеѓу 19 и 27 јули 2007 година, врз 
основа на неизвесна постапка, властите му назначиле апликантот едно возрасно 
лице, Н.М., кој требало да дејствува како старател и да го застапува во неговите 
постапки водени од властите. Сепак, утврдениот факт дека апликантот долго 
време бил без старател им давал веростојност на неговите тврдења во однос 
на претходниот период дека тој, всушност, не знаел за Н.М. Со оглед на ова и 
извештаите на меѓународните организации и невладините организации на оваа 
тема, било јасно дека апликантот бил непридружуван малолетник.3



Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

179

Владата во овој предмет тврдеше дека апликацијата требала да се прогласи 
за недопуштена поради неисцрпување на домашните правни лекови. При 
разгледувањето на ова барање, Судот забележа дека информативната брошура 
доставена од страна на властите до подносителот на барањето, во која биле 
наведени некои од достапните лекови, ја споменала можноста за поднесување 
жалба до шефот на полицијата, но не ја посочила постапката што треба да се 
следи или дали шефот на полицијата требало да одговори на жалбите, и ако е 
така, во кој период. Судот, понатаму, се сомневаше дали шефот на полицијата 
претставувал орган кој ги задоволува барањата за непристрасност и објективност 
кои се неопходни за да се смета дека еден правен лек е ефективен. Во однос на 
законодавството, тоа не ги овластило домашните судови да ги испитуваат условите 
за живеење во центрите за лишување од слобода на странци со нелегален престој 
или врз основа на тоа да нареди ослободување на лице лишено од слобода. Судот 
им придаде особено значење на конкретните околности на овој предмет. Прво, 
апликантот бил малолетник кој не бил правно застапуван додека бил лишен од 
слобода. Второ, неговите приговори за неговата лична ситуација додека бил 
лишен од слобода се однесувале само на фактот дека тој бил лишен од слобода 
заедно со возрасни лица. И на крај, информативната брошура на арапски јазик 
била неразбирлива за апликантот, чиј мајчин јазик бил Фарси. Според тоа, Судот 
го одби приговорот на тужената влада за неисцрпување на домашните правни 
лекови во однос на условите за лишување од слобода на апликантот.

Испитувајќи го меритумот на предметот, Судот не можеше со сигурност да каже 
дали апликантот бил сместен заедно со полнолетни лица. Меѓутоа, условите 
за задржување во центарот, особено во однос на сместувањето, хигиената и 
инфраструктурата, биле толку лоши што го подривале значењето на човековото 
достоинство. Понатаму, апликантот, поради неговата возраст и лични околности, 
бил во исклучително ранлива позиција и властите не ги разгледале неговите 
индивидуални околности кога го лишиле од слобода. Според тоа, и покрај фактот 
што лишувањето од слобода траело само два дена, условите за лишување од 
слобода на апликантот, сами по себе, претставувале понижувачко постапување, 
спротивно на членот 3.

Поради неговата младост, фактот дека тој бил странец без законски престој во земја 
која не ја познавал и дека тој бил непридружуван и така оставен самиот да се грижи 
за себеси, апликантот несомнено се нашол во категоријата на особено ранливи 
членови на општеството, а грчката држава имала обврска да го заштити и да се 
грижи за него со преземање на соодветни мерки со оглед на нејзините позитивни 
обврски според членот 3. Во врска со периодот по 27 јули 2007 година, датумот 
кога апликантот го поднел своето барање за азил, евиденцијата во предметот не 
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споменала ниту еден член на неговото семејство што го придружувал. Немало 
индикации во досието за предметот дека властите презеле последователно 
дејствие за да му назначат старател. Во тоа време, комесарот за човекови права 
на Советот на Европа, Канцеларијата на Високиот комесаријат на Обединетите 
нации за бегалци и Амнести интернешнал забележале постојани и сериозни 
недостатоци во Грција во врска со надзорот над непридружуваните мигранти. По 
пуштањето на апликантот на слобода до поднесувањето на барањето за азил, тој 
бил оставен самиот да се грижи за себеси и бил згрижен од страна на локални 
невладини организации. Оттука, незаинтересираноста на властите кон него мора 
да му предизвикала длабока вознемиреност и загриженост. Во претходната судска 
практика Судот ја забележа општо познатата особена несигурност и ранливост 
на барателите на азил во Грција и утврди дека грчките власти треба да бидат 
одговорни поради нивната неактивност. Според тоа, прагот на сериозноста што се 
бара со членот 3, исто така, беше постигнат во конкретниот предмет.

Накратко, условите за лишување од слобода на апликантот во центарот за 
лишување од слобода и негрижата на властите за него, како непридружуван 
малолетник, по неговото пуштање на слобода, го подложиле на понижувачко 
постапување. Оттука, имало повреда на членот 3. Понатаму, со оглед на наодите 
на Судот во врска со исцрпувањето на домашните правни лекови, државата, исто 
така, не ги исполнила своите обврски според членот 13.

Член 5

Судот прво го разгледуваше членот 5 § 1(ѓ). Тој истакна дека лишувањето од слобода 
на апликантот било засновано врз закон и било наменето за обезбедување на 
неговата депортација. Начелно, не можело да се каже дека должината на неговото 
лишување од слобода – два дена – била неразумна за да се постигне таа цел. 
Сепак, изгледа дека налогот за лишување од слобода во овој предмет произлегол 
од автоматска примена на предметното законодавство. Националните власти 
не размислувале за најдобрите интереси на апликантот како малолетник или за 
неговата индивидуална ситуација како непридружуван малолетник. Понатаму, 
тие не испитувале дали било неопходно да се изврши лишување од слобода на 
апликантот во центарот како крајна мерка или можеби некое помалку драстично 
дејствие би било доволно за да се обезбеди неговата депортација. Овие фактори 
давале причина за сомневање во добрата верба на властите при извршувањето 
на мерката лишување од слобода. Ова било уште поважно со оглед на тоа што 
условите за лишување од слобода во центарот, особено во однос на сместувањето, 
хигиената и инфраструктурата, биле толку тешки што го потцениле значењето на 
човековото достоинство.
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Анализирајќи го членот 5 § 4, Судот кажа дека апликантот не бил во можност во 
практиката да контактира со адвокат. Понатаму, информативната брошура во која 
биле наведени некои од расположивите лекови била напишана на јазик што тој 
не го разбирал, иако неговото сослушување било спроведено на неговиот мајчин 
јазик. Апликантот, исто така, бил регистриран како придружуван малолетник, 
иако тој немал старател кој би можел да дејствува како негов законски застапник. 
Според тоа, дури и под претпоставка дека правните лекови биле ефективни, 
Судот не успеа да види како апликантот би можел да ги искористи. Оттука, беа  
утврдени повреди на членот 5.

Член 41

На апликантот му беа досудени 15.000 евра за надомест на нематеријална штета.
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Пропустот навремено и ефективно да се истражи смртта или исчезнувањата на група 
Роми чиј брод потонал на црногорскиот брег го повредил членот 2 од Конвенцијата

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ РАНЃЕЛОВИЌ И ДРУГИ (RANĐELOVIĆ 
AND OTHERS) ПРОТИВ ЦРНА ГОРА

(Апликација бр. 66641/10)
19 септември 2017

1. Главни факти

Апликантите во овој предмет беа српски државјани, а еден од нив, исто така, 
беше македонски државјанин.

Роднините на апликантите биле во група од околу 70 Роми кои се качиле на 
бродот „Мис Пат“ на црногорскиот брег на 15 август 1999 година, со намера 
да заминат во Италија. Поради пренатрупаноста на бродот, тој потонал само 
неколку часа по напуштањето на брегот и само еден патник преживеал. До 30 
август 1999 година едниот преживеан бил пронајден на црногорскиот брег, а 
во морето биле пронајдени 35 тела, од кои 13 биле идентификувани од нивните 
роднини. Форензичарите не можеле со сигурност да ги утврдат причините за 
смртта, меѓутоа, изјавиле дека е веројатно дека патниците починале од давење.

На 1 септември 1999 година, Првостепениот суд во Бар започнала формална 
судска истрага против седум лица под сомневање за нелегално преминување 
на државната граница во врска со безобзирно загрозување на безбедноста. 
Во текот на следните три години, до крајот на 2002 година, било одлучено на 
двајца обвинети да им се суди во отсуство и да им бидат назначени бранители 
по службена должност. Помеѓу 25 декември 2002 година и 14 април 2004 година 
биле одржани единаесет расправи, а осум расправи биле одложени поради 
процедурални причини. На крајот, предметот бил префрлен во Вишиот суд во 
Подгорица во април 2004 година. Во 2008 година овој суд го отфрлил обвинението 
за еден од обвинетите и потоа одлучил двајца обвинети кои живееле надвор од 
Црна Гора да бидат судени во отсуство. Помеѓу 28 септември 2009 година и 9 јули 
2014 година биле одржани уште петнаесет расправи, а дваесет и две расправи 
биле одложени поради процедурални причини.

По бројни одложувања, во јули 2014 година Вишиот суд во Подгорица ги ослободил 
од обвинение сите обвинети поради недостаток на докази. Обвинителот поднел 
жалба против таа пресуда.
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Апликантката Бегија Гаши, чиј брат и снаа биле исчезнати во инцидентот со 
бродот, била сослушана како сведок во постапката. Народниот правобранител, 
исто така, објавил извештај во декември 2009 година, во кој било наведено 
дека одвивањето на постапката во период подолг од десет години било 
неоправдано.

2. Одлука на Судот

Повикувајќи се претежно на членот 2 од Конвенцијата, апликантите се жалеа 
дека црногорските власти не ја исполниле нивната обврска да спроведат брза и 
ефикасна истрага за смртта и исчезнувањето на членовите на нивните семејства 
и кривично да ги гонат одговорните лица.

Судот одлучи да продолжи со испитување на предметот само во однос на еден 
од апликантите, Бегија Гаши, која ги поднесе нејзините писмени забелешки во 
бараниот временски рок, симнувајќи ги од судскиот список апликациите на сите 
други апликанти кои не одговориле на барањето на Судот за доставување на 
нивни забелешки.

Допуштеност

Судот ги отфрли приговорите на црногорската влада во врска со допуштеноста 
на апликацијата. Во врска со апликантовиот статус на жртва, г-ца Гаши била во 
позиција да ја поднесе жалбата во врска со нејзиниот брат и снаа, и покрај тоа што 
нивните тела не биле идентификувани. Судот посебно истакна дека таа доследно 
изјавувала во текот на постапката дека нејзините роднини биле на брод, дека не 
биле пронајдени сите патници и дека властите не извршиле ДНК-анализа. Оттука 
жалбата на г-ѓа Гаши според членот 2 беше допуштена.

Член 2

Судот кажа дека обврската од членот 2 за заштита на правото на живот наметнува 
процедурална обврска на државата да ги испитува смртните случаи кога тие се 
предизвикани од службени лица на државата, како и од физички или непознати 
лица. Со цел истрагата да биде ефективна, таа мора да биде во можност да доведе 
до идентификација и казнување на одговорните. Ова, сепак, не е обврска да се 
постигне резултат, туку да се применат соодветни средства, а секој недостаток 
во истрагата што ја поткопува оваа способност ќе ризикува да не го задоволи 
потребниот стандард на ефективност.
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Кога службена истрага доведува до постапување во националните судови, 
постапката, вклучувајќи ја и фазата на судење, мора да ги исполни бараните 
стандарди на позитивната обврска за правна заштита на животот. Иако можеби 
имало пречки или потешкотии кои го спречувале напредокот на истрагата, 
властите имаат обврска навремено да го истражат наводното повредување на 
правото на живот. Во овој предмет, Судот забележа дека повеќе од десет години 
и седум месеци по поднесување на новото обвинение, повеќе од седумнаесет 
години и девет месеци по настанот, кривичната постапка сé уште била во тек во 
втор степен.

Судот, исто така, утврди дека повредите се случиле со прекумерно долгото 
одвивање на судењето и дека протекот на времето неизбежно го еродирал 
обемот и квалитетот на доказите што стоеле на располагање. Недостатокот на 
ажурност на истрагата, исто така, предизвикал сомневање за добронамерноста 
на напорите на истражните органи.

Судот сметаше дека неоправдано долгото постапување во истрагата за околностите 
на поединечни случаи на смрт било цврст показател дека постапката била 
дефектна и тоа можело да укаже на потенцијална повреда на процедуралната 
обврска на државата според членот 2 од Конвенцијата. Во конкретниот предмет 
Судот одлучи дека Владата не успеала да го оправда долгото постапување. 
Како резултат на тоа, одолжувањата не биле споиви со обврската на државата 
според членот 2, а истрагата и кривичната постапка не ги исполниле барањата 
на ажурност и ефикасност. Судот пресуди дека имало повреда на членот 2 од 
Конвенцијата. 

Член 41

Судот одлучи Црна Гора да ѝ плати на г-ца Гаши 12.000 евра за надомест на 
нематеријална штета и 500 евра за трошоци и издатоци.
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Позитивни обврски на државите да заштитат жртви на трговија со луѓе

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ РАНЦЕВ (RANTSEV) ПРОТИВ КИПАР 
И РУСИЈА

(Апликација бр. 25965/04)
7 јануари 2010

1. Главни факти

Апликантот беше државјанин на Русија и татко на г-ца Оксана Ранцева, кој 
починала во Кипар во март 2001 година. Таа пристигнала во Кипар на почетокот од 
март таа година со „уметничка“ виза и почнала да работи во кабаре, но три дена 
потоа го напуштила своето работно место, оставајќи белешка дека ќе се вратела во 
Русија. Откако ја пронашол во ноќен клуб во Лимасол десет дена подоцна, околу 
4 часот на 28 март, раководителот на кабарето каде што таа работела ја однел 
во полиција, барајќи да ја прогласат за странец со нелегален престој во земјата 
и да ја лишат од слобода, очигледно со цел да биде протерана, за да може да 
донесе замена за неа во кабарето. Полицијата, откако ја проверила нејзината база 
на податоци, заклучила дека г-ца Ранцева не била странец со нелегален престој 
и одбила да ја лиши од слобода. Таа побарала од менаџерот на кабарето да ја 
земе од полициската станица и да се врати со неа подоцна утрото за да направи 
понатамошни испитувања во врска со нејзиниот имиграциски статус. Менаџерот 
дошол да ја земе апликантовата ќерка утрото во околу 5 часот и 20 минути.

Менаџерот на кабарето ја донел г-ца Ранцева во домот на друго лице вработено во 
кабарето, каде што таа била однесена во просторија на шестиот кат на станбен блок, 
а менаџерот останал во станот. Околу 6 часот и 30 минути наутро г-ѓа Ранцева била 
пронајдена мртва на улицата под станот. Прекривката на креветот била заврзана за 
оградата на балконот и спуштена надолу како импровизирано јаже.

По смртта биле сослушани оние кои биле присутни во станот. Бил сослушан и 
сосед кој го видел телото на г-ца Ранцева на земјата, како и полицајците кои биле 
на должност кога таа претходното утро била доведена во полициската станица. 
Била извршена обдукција која покажала дека повредите на г-ца Ранцева биле 
причинети од нејзиниот пад и дека падот бил причината за нејзината смрт. Некое 
време подоцна, во текот на презентирање на форензичкиот наод на судската 
расправа, било утврдено дека г-ѓа Ранцева починала во чудни околности слични 
на несреќа, во обид да избега од станот во кој таа била гостин, но немало докази 
кои би укажувале дека постоела нечија кривична одговорност за нејзината смрт.
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Во Русија била извршена друга обдукција по барање од апликантот и било 
заклучено дека била потребна дополнителна истрага за смртта, а овие наоди 
биле доставени до кипарските власти во форма на барање за заемна правна 
помош врз основа на договорот чии договорни страни биле Кипар и Русија. Во 
извештајот на кипарскиот народен правобранител било истакнато во врска со 
предметот на г-ца Ранцева дека зборот „артисте“ (уметник/уметница) во Кипар 
станал синоним за „проститутка“.

2. Одлука на Судот

Повикувајќи се на, меѓу другите, членовите 2, 3, 4 и 5, г. Ранцев се жалеше во врска 
со истрагата за смртта и пропустот на кипарските и руските власти да ја заштитат 
неговата ќерка од трговија со луѓе. 

Член 2

Во однос на Кипар, Судот сметаше дека синџирот на настани што довеле до смрт 
на г-ца Ранцева не можел да биде предвиден од кипарските власти и, според 
околностите, тие немале обврска да преземаат практични мерки за спречување 
на ризик за нејзиниот живот.

Сепак, голем број недостатоци се случиле во истрагата спроведена од кипарските 
власти: имало конфликти во разните сведоштва кои не биле разрешени; не биле 
разјаснети чудните околности на смртта на г-ца Ранцева по пресудата на судот; 
апликантот не бил информиран за датумот на постапката и како резултат на 
тоа бил отсутен од расправата кога била изречена пресудата; и иако фактите се 
случиле во 2001 година, сè уште немало јасно објаснување за тоа што се случило. 
Поради тоа, имало повреда на членот 2 како резултат на пропустот на кипарските 
власти ефикасно да ја истражат смртта на г-ца Ранцева.

Во однос на Русија, Судот заклучи дека немало повреда на членот 2, бидејќи 
властите на Русија не биле обврзани да ја истражат смртта на г-ца Ранцева, која 
се случила надвор од нејзината јурисдикција.

Член 3

Судот утврди дека лошиот третман што г-ца Ранцева можеби го претрпела пред 
нејзината смрт бил нужно сврзан со нејзината наводна подложеност на трговија 
со луѓе и експлоатација, па одлучи да го разгледа овој жалбен навод според 
членот 4.
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Член 4

Судот забележа дека, како ропството, трговијата со луѓе, по својата природа 
и целта на експлоатација, се засновала на остварувањето на власт врз луѓе 
кои се третирани како врз нив да постои право на сопственост; како стоки 
што се купуваат и продаваат и кои се подложуваат на принудна работа; таа 
подразбирала стриктен надзор над активностите на жртвите, чии движења често 
биле ограничени; и таа вклучувала употреба на насилство и закани кон жртвите. 
Соодветно на тоа, Судот сметаше дека трговијата со луѓе била забранета со членот 
4. Тој заклучи дека имало повреда на позитивните обврски на Кипар произлезени 
од тој член според две основи: прво, пропустот на Кипар да воспостави соодветна 
законска и административна рамка за борба против трговијата со луѓе како 
резултат на постоечкиот режим на визи за уметници (артисте) и, второ, пропустот 
на полицијата да преземе оперативни мерки за заштита на г-ца Ранцева од 
трговијата со луѓе, и покрај околностите кои довеле до веродостојно сомневање 
дека таа можеби била жртва на трговија со луѓе.

Имало повреда на овој член и од страна на Русија, поради нејзиниот пропуст 
да испита како и каде била регрутирана г-ца Ранцева и, особено, пропустот да 
преземе чекори за идентификување на оние кои биле вклучени во регрутирањето 
на г-ца Ранцева или методите за регрутирање.

Член 5 § 1

Судот утврди дека лишувањето од слобода на г-ца Ранцева во период од околу 
еден час во полицискате станица и последователно ограничување на слободата 
на движење во приватен стан, исто така во период од околу еден час, создале 
одговорност за Кипар и дека двете лишувања од слобода биле спротивни на 
членот 5 § 1.

Член 41

Судот одлучи Кипар да му плати на апликантот 40.000 евра за надомест на 
нематеријална штета и 3.150 евра за трошоци и издатоци, а Русија да му плати 
2.000 евра за надомест на нематеријална штета.
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Одолжувања и неажурност во домашна постапка во врска со физички напад врз 
дете што водело кон неможност за испитување на предметот ги повредиле 

позитивните обврски на државата според членот 8

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ РЕМЕТИН (REMETIN) ПРОТИВ 
ХРВАТСКА

(Апликација бр. 29525/10)
11 декември 2012

1. Главни факти

Апликантот, Томислав Реметин, беше хрватски државјанин, роден во 1989 година. 
Во април 2003 година, апликантот, кој во тоа време имал 13 години, бил физички 
нападнат од таткото на момче со кое тој имал расправија во училишното игралиште. 
Медицинската документација покажала дека апликантот имал модринки на левиот 
образ, во левиот лумбален регион и околу слезината. Апликантот ја информирал 
полицијата за инцидентот и било утврдено дека станува збор за И.Ш.

Биле поведени три постапки против И.Ш.: прекршочна постапка поради 
нарушување на јавниот ред и мир, како и кривична и граѓанска постапка.

Во мај 2003 година, по барање од полицијата, дежурниот суд за прекршоци повел 
прекршочна постапка. Расправите биле одржани во јуни 2004 година и во април 
2005 година, меѓутоа, постапката била прекината откако настапила застареност 
за прекршочно гонење.

Во јуни 2003 година таткото на апликантот поднел кривична пријава до 
Општинското јавно обвинителство во Дубровник против И.Ш. Дубровничката 
полиција добила задача да ги испита наводите и биле сослушани таткото на 
апликантот, И.Ш. и други сведоци и биле прибавени медицински докази. Во 
декември 2003 година И.Ш. бил обвинет пред Општинскиот суд во Дубровник. 
Апликантот и И.Ш. биле сослушани, но судијата кој ја водел постапката ги 
отфрлил барањата за повикување на други сведоци, сметајќи дека фактите веќе 
биле доволно утврдени. Заменикот на јавниот обвинител потоа се откажал од 
кривично гонење на И.Ш. поради недоволни докази, а таткото на апликантот ја 
презел улогата на супсидијарен тужител.

Во септември 2006 година таткото на апликантот до Општинскиот суд во 
Дубровник поднел обвинителен акт против И.Ш, обвинувајќи го за насилно 
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однесување, нанесување телесна повреда, сериозни закани и вербална навреда. 
Подоцна, тој бил изменет така што да вклучува и малтретирање на дете. Таткото 
на апликантот поднел и барање за отштета. Исто така, во оваа постапка, таткото на 
апликантот побарал да бидат сослушани сведоци, но судијата го одбил барањето и 
ја заклучил постапката. На 12 јануари 2007 година, Општинскиот суд во Дубровник 
го ослободил И.Ш. од обвиненија за насилно однесување и ја запрел постапката 
во врска со нанесување телесни повреди и сериозни закани, поради тоа што 
кривичното гонење за тие дела станало застарено. Во јануари 2007 година била 
поднесена жалба пред Жупанискиот (окружен) суд во Дубровник, кој ја потврдил 
ослободителната пресуда за обвиненијата за насилно однесување и го укинал 
делот од пресудата со кој била запрена постапката во врска со обвиненијата за 
нанесување на телесни повреди и сериозни закани. Во врска со овие обвиненија 
било наредено повторно судење.

Во април 2008 година општинскиот јавен обвинител на Дубровник поднел 
обвинение пред Општинскиот суд во Дубровник против И.Ш. за сериозни закани. 
Во декември 2008 година постапката била запрена бидејќи обвинетиот веќе 
бил ослободен со конечна пресуда за истите факти според различна правна 
квалификација. Исто така, судот го упатил апликантот да го остварува своето 
имотно-правно побарување во посебна граѓанска постапка.

Во јануари 2009 година била поднесена жалба пред Жупанискиот суд во 
Дубровник, кој ја поништил пресудата и го вратил предметот на повторно судење. 
Предметот бил изнесен пред Општинскиот суд во Дубровник, кој во април 2009 
година повторно ја запрел постапката бидејќи обвинетиот веќе бил ослободен 
со конечна пресуда за исти факти според различна правна квалификација. 
Била поднесена понатамошна жалба пред Жупанискиот суд во Дубровник, но 
постапката била запрена поради тоа што настапила застареност за кривично 
гонење. Во јули 2009 година апликантот поднел уставна жалба до Уставниот суд 
против пресудата на Жупанискиот суд во Дубровник, но таа била одбиена. Покрај 
овие постапки, во јануари 2009 година, апликантот поднел жалба до Уставниот 
суд, која му била препратена до Врховниот суд, во врска со прекумерната должина 
на постапката, но таа жалба била одбиена како неоснована.

Во однос на граѓанската постапка, во февруари 2009 година апликантот поднел 
граѓанска тужба пред Општинскиот суд во Дубровник против И.Ш., барајќи 
надомест на нематеријална штета, која била одбиена поради застареност. Била 
поднесена жалба, но првостепената одлука била потврдена.
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2. Одлука на Судот

Апликантот се жалеше на повреда на членот 8 поради пропустот на властите да 
спроведат ефективна истрага за неговиот жалбен навод и на повреда на членот 
6 поради прекумерната должина на постапката.

Член 8

Судот прво потсети дека иако суштински предмет на членот 8 е да се заштити 
поединец од самоволно дејствување на органи на јавна власт, овој член, исто 
така, опфаќа позитивни обврски кои вклучуваат преземање на мерки во сферата 
на односи помеѓу поединци. За оваа цел, Судот нагласи дека државите, со цел 
да ја исполнат нивната обврска да го штитат физичкиот и моралниот интегритет 
на поединец според членот 8, мора да воспостават и да применуваат адекватна 
правна рамка што овозможува заштита од насилство од приватни поединци.

Судот забележа дека нападот во овој предмет бил извршен врз тринаесетгодишно 
момче поради тривијален спор и ѝ придаде особена важност на возраста на 
апликантот што резултираше со негово ословување како „ранлив поединец“.

Судот констатираше дека во случај на напад врз физичкиот интегритет на некое 
лице од страна на друго лице, Конвенцијата не бара нужно да има државно-
асистирано кривично гонење на напаѓачот. Меѓутоа, ако такво гонење било на 
располагање и поединецот настојувал да ја користи оваа можност, испитувањето 
на Судот ќе биде насочено кон ефективноста и начинот на кој ова било 
спроведено. За таа цел, Судот истакна дека обезбедување на адекватна правна 
рамка за заштита на поединци од насилни напади не била доволна, бидејќи 
повреда на членот 8 би можела да се случи и ако правната рамка и практиките 
биле дефектни во нивната примена и оттаму државата пропуштила да ги исполни 
нејзините позитивни обврски.

Судот забележа дека иако првиот одговор на домашните власти бил да поведат 
истрага истиот ден, да поведат прекршочна постапка, да соберат сведоци и 
медицински докази и конечно да поднесат обвинителен акт против И.Ш., ниту 
еден од понатамошните чекори преземени од хрватските власти не можел да се 
третира како ефективен или доволно ажурен.
 
Обете прекршочни постапки поведени од полицијата, како и кривичната 
постапка поведена од јавното обвинителство биле запрени поради застареност 
на прекршочното, односно кривичното гонење. Судот сметаше дека во случај на 
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застареност на гонењето, ако државата не била во можност да обезбеди убедливи 
и веродостојни причини да го оправда тоа, ќе има многу цврста индикација 
дека постапките биле дефектни до таа мера што тоа претставува повреда на 
позитивните обврски на државата според Конвенцијата.

Со цел да го оцени ова, Судот констатираше дека Општинскиот суд во Дубровник 
ја одржал првата расправа во кривичната постапка по две години и шест месеци 
од денот на поднесување на обвинителниот акт и во текот на овој период не биле 
преземени никакви понатамошни дејствија од страна на домашните органи. 
Понатаму, Судот констатираше дека поединците кои биле присутни во времето 
на нападот не биле повикани да сведочат. Гледиштето на Судот беше дека 
прекумерното одолжување на закажувањето на првата расправа и недостатокот 
на ажурност на обвинителските органи довеле до застарување на кривичното 
гонење. Таткото на апликантот се обидел да го исправи овој недостаток на 
ажурност со преземање на улогата на супсидијарен тужител, но неговото барање 
да му биде дадена правна помош поради непоседување правно знаење било 
одбиено. 

Во однос на прекршочните постапки, Судот констатираше дека во период од две 
години Општинскиот суд за прекршоци во Дубровник го испитал единствено 
И.Ш. и не сослушал некој од сведоците. Според мислење на Судот, не можат да се 
изведат особени причини за да се оправда таквата бавност. 

Како резултат на тоа, овие практики воделе кон неможност да се испита предметот, 
покажувајќи неуспех на државата да се придржува кон нејзините позитивни 
обврски според членот 8 од Конвенцијата. 

Член 6

Судот сметаше дека жалбениот навод во однос на прекумерната должина 
на постапката бил очигледно неоснован и го отфрли според членот 35(4) од 
Конвенцијата. 

Член 41

Хрватска беше задолжена да му плати на апликантот 7.500 евра за надомест на 
нематеријална штета.
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Истрагата на хрватските власти за тврдењето на апликантката дека 
била принудена на проституција не била адекватна и така ја повредила 

процедуралната обврска според членот 4

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ С.М. (S.M.) ПРОТИВ ХРВАТСКА162

(Апликација бр. 60561/14)
19 јули 2018

1. Главни факти

Апликантката, г-ца. С.М., била родена во 1990 година, а од 2000 до 2004 година 
таа живеела сместена во друго семејство. Потоа таа била преместена во јавен дом 
за деца и млади лица, каде што останала до завршување на професионалната 
обука за келнерка. 

На 27 септември 2012 година апликантката поднела кривична пријава до 
полицијата против Т.М., поранешен полицаец, тврдејќи дека од летото 2011 
година до септември истата година тој ја принудувал на проституција користејќи 
физички и психолошки притисок. Апликантката кажала дека таа го сретнала 
Т.М. во 2011 година преку веб сајт на социјална мрежа и дека тој понудил да 
ѝ најде работа како келнерка. Наместо тоа, тој почнал да бара од неа да им 
дава сексуални услуги на други мажи и ја тепал ако не се повинувала на тие 
барања. Тој ѝ дал мобилен телефон за да може да биде контактирана од клиенти. 
Апликантката кажала дека била многу исплашена од Т.М., па затоа не можела 
да пружи отпор. Потоа Т.М. изнајмил стан каде што тој и апликантката живееле 
заедно и таа им давала сексуални услуги на други мажи. Кога таа одбивала, тој 
ја тепал неа, правејќи го тоа секои 2-3 дена. Со оглед на тоа што Т.М. живеел во 
истиот стан, тој контролирал сè што правела таа. 

Апликантката тврдеше дека еднаш кога го напуштила домот, таа ја повикала 
пријателката М.И. и од неа побарала помош за бегство. Потоа пристигнало 
момчето на М.И., Т.Р. и ја одвел неа во домот на М.И., каде што таа останала 
околу десет дена.

М.И. ѝ кажала на полицијата дека на крајот на летото 2011 година апликантката 
наеднаш се вратила во домот на М.И. откако се согласила со мајката на М.И. да 
дојде и да престојува кај нив. Дури откако апликантката дошла да живее со М.И. 

162 Овој предмет му беше упатен на Големиот совет и пресудата се очекува.

https://hudoc.echr.coe.int/eng%22%20%5Cl%20%22%7B%22appno%22:%5B%2219796/14%22%5D%7D
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и нејзината мајка, М.И. разбрала каде и за кого апликантката била вклучена во 
проституција. Апликантката ѝ кажала на М.И. дека таа ја искористила можноста 
да побегне од Т.М. кога тој бил излезен надвор од станот каде што тие живееле. 
Момчето на М.И., Т.Р., ѝ кажал дека тој зборувал со апликантката за ситуацијата, 
но не навел никакви детали. 

На 6 ноември 2012 година Жупаниското јавното обвинителство го обвинило Т.М. за 
принудување на проституција како квалифициран облик на делото организирање 
на проституција. На 21 декември 2012 година Уредот за човекови и малцински 
права на Владата на Хрватска официјално ѝ доделил на апликантката статус на 
жртва на трговија со луѓе. Хрватската полиција го контактирала Хрватскиот црвен 
крст, кој потоа организирал поединечно советување за апликантката. Исто така, 
на апликантката ѝ била дадена правна помош од невладина организација во 
склоп на програмата за правна помош поддржана од државата. 

Во текот на сведочењето на апликантката пред суд, таа детално се произнела за 
нејзината прва изјава дадена во полицијата. Меѓутоа, T.M. ја негирал апликантовата 
верзија на настаните и наместо тоа тврдел дека таа навлегла во проституција за 
да ги плати нејзините долгови и да заработи пари. T.M. живеел со неа во станот 
каде што апликантката понекогаш се среќавала со клиенти, но тој никогаш не 
ја принудувал да направи нешто. На 15 февруари 2013 година домашниот суд 
го ослободил од обвинение Т.М. поради тоа што иако било утврдено дека тој 
организирал ланец на проституција, не било докажано дека апликантката била 
принудена на проституција. Бидејќи тој бил обвинет за квалифициран облик на 
кривичното дело, не можел да биде осуден за основното дело на организирање 
на проституција. На сведочењето на апликантката му била придадена помала 
тежина при судското одлучување, бидејќи домашниот суд утврдил дека нејзиниот 
исказ бил некохерентен, несигурен и дека таа паузирала и се колебала додека 
говорела. 

Јавното обвинителство се жалело против оваа одлука, тврдејќи дека првостепениот 
суд погрешил кога не го прифатил исказот на апликантката. Жупанискиот суд ја 
одбил оваа жалба, потврдувајќи ја оригиналната пресуда и нејзините наоди. На 
31 март 2014 година апликантката поднела жалба до Уставниот суд. На 10 јуни 
2014 година Уставниот суд утврдил дека нејзината жалба била недозволена, 
наведувајќи дека апликантката немала право да поднесе уставна жалба во врска 
со кривични обвиненија.
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2. Одлука на Судот

Повикувајќи се на членовите 3, 4, и 8 апликантката се жалеше дека неадекватноста 
на домашната правна рамка и процедуралниот одговор на домашните органи на 
нејзините наводи против T.M. повредиле нејзини права. Таа особено тврдеше дека 
домашните органи пропуштиле да ги расветлат сите околности на предметот, 
не обезбедиле нејзино ефективно учество во постапката и не го квалификувале 
правилно кривичното дело.

Член 4

Судот сметаше дека жалбениот навод требало да се анализира според членот 4 
(забрана на ропство и принудна работа). Тој истакна дека трговија со луѓе, како и 
експлоатација на проституција потпаѓале под доменот на оваа одредба. 

Судот наведе дека било ирелевантно тоа што немало меѓународен елемент во 
предметот, бидејќи членот 2 од Конвенцијата на Советот на Европа за акција 
против трговија со луѓе ги опфаќа „сите форми на трговија со човечки суштества, 
било да се национални или транснационални“, а Конвенцијата на Обединетите 
нации за сузбивање на трговијата со луѓе и експлоатација на проституција на 
други лица генерално спомнува проституција.  

Членот 4 содржи позитивна обврска за државите членки да пропишат кривични 
казни и да преземат ефективно кривично гонење за секое дело насочено 
кон држење на лице во ропство или ропска положба (закрепосништво), или 
подложување на лице на принудна или задолжителна работа. Според тоа, државите 
имаат позитивна обврска да воспостават законодавна и административна рамка 
за забранување и казнување за трговија со луѓе и исто така имаат обврска да ги 
штитат жртвите. Судот беше уверен дека во времето на наводното кривично дело 
имало адекватна рамка во Хрватска за испитување во контекст на трговија со 
луѓе, принудна проституција и експлоатација на проституција. Судот, исто така, 
прифати дека на апликантката ѝ била дадена поддршка и помош од страна на 
Владата. Тука спаѓале признавањето на нејзиниот статус на жртва на трговија 
со луѓе и правната помош што ѝ била дадена преку државно финансирани и 
поддржани програми кои биле спроведувани од НВОи. Оттаму, била воспоставена 
адекватна правна рамка за поддршка на апликантката.   

Меѓутоа, иако почетната истрага била навремена, Судот истакна дека полицијата 
требала да сослуша повеќе лица, особено мајката на М.И. и момчето на М.И. 
Ова му сугерираше на Судот дека хрватските власти не извршиле продлабочено 



Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

195

истражување на предметот и не се обиделе да ги соберат сите расположиви 
докази. 

Понатаму, властите никогаш не направиле сериозен напор да го истражат 
психолошкиот притисок вршен врз апликантката од Т.М., како релевантен фактор 
за оценување дали Т.М. ја принудувал апликантката на проституција. Ниту, пак, 
тие го истражиле присуството на делови од пушка во станот на Т.М. и економската 
зависност на апликантката од Т.М. 

Судот потоа посочи дека според хрватското право, Конвенцијата за сузбивање на 
трговија со луѓе и експлоатација на проституција на други лица и Конвенцијата 
за акција против трговија со луѓе, согласноста на жртвата е ирелевантна.

Националните власти не го разгледале можното влијание на психолошката траума 
врз способноста на апликантката кохерентно да се искаже во врска со околностите 
на нејзината експлоатација. Судот, исто така, одлучи дека присуството на T.M. во 
судницата можело да има неповолен ефект врз апликантката, дури и покрај тоа 
што тој потоа бил отстранет од судницата. 

Судот сметаше дека во овој предмет хрватските власти не ги исполниле нивните 
процедурални обврски според членот 4 и дека поради тоа имало повреда на 
членот 4. 

Член 41

Судот одлучи да ѝ досуди на апликантката 5.000 евра за надомест на 
нематеријална штета и не ѝ досуди ништо за трошоци и издатоци, бидејќи 
апликантката била застапувана од адвокат обезбеден од невладина организација 
која била финансирана од државата. 
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Право на татко чие дете било родено надвор од брак да контактира со неговото 
дете

ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ САХИН 
(SAHIN) ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА

(Апликација бр. 30943/96)
8 јули 2003

1. Главни факти

Асим Сахин, роден во 1950 година, бил турски државјанин во релевантното време, 
но потоа тој стекнал германско државјанство. Тој бил татко на детето Г., родено 
надвор од брак во јуни 1988 година. Тој го признал татковството, согласувајќи се да 
плаќа издршка и редовно ја гледал неговата ќерка во текот на посети до октомври 
1990 година, кога мајката му забранила понатамошни контакти. Во декември 
1990 година тој безуспешно пред домашните судови барал да му биде признаено 
право на пристап до детето. Неговата последователна жалба била одбиена 
врз основа на вешт наод и мислење на психолог, кој заклучил дека допуштање 
апликантот да има пристап до неговото дете без претходно надминување на 
конфликтот помеѓу родителите не би било во најдобрите интереси на детето. 
При експертското психолошко испитување на детето, Г. никогаш не била прашана 
во врска со нејзиниот татко или дали сакала да се гледа со него. Исто така, 
домашните судови одлучиле дека не било неопходно да се сослуша детето како 
дел од постапката бидејќи, според психологот, нејзино сослушување во врска со 
нејзиниот однос кон нејзиниот татко би ѝ создало психолошка тензија. Жалбата 
на апликантот до Уставниот суд била отфрлена.  

2. Одлука на Судот

Во својата пресуда во овој предмет, донесена на 11 октомври 2001 година, Европскиот 
суд утврди дека имало повреди на членот 8 и на членот 14 од Конвенцијата. 
Предметот потоа му беше упатен на Големиот совет според членот 43.

Апликантот се жалеше според членот 8 (право на почитување на семеен живот) 
дека била повредена Конвенцијата поради тоа што германските судови го одбиле 
неговото барање за пристап до детето кое било родено надвор од брак. Исто 
така, апликантот се жалеше на дискриминаторски третман спротивен на членот 
14 (забрана на дискриминација) во комбинација со членот 8. 
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Член 8 

Странките се согласија дека одбивањето пристап на апликантот до неговото 
дете претставувало вмешување во неговото право на почитување на семеен 
живот според членот 8 § 1. Судот повтори дека секое вмешување во членот 8 
би претставувало повреда освен ако е во согласност со законот, се стреми кон 
легитимна цел и е неопходно во демократско општество. Вмешувањето во 
членот 8 било во согласност со словото на домашното право и се стремело кон 
легитимната цел да се заштити „здравјето или моралот“ и „правата и слободите“ 
на детето. За да утврдат дали вмешувањето било неопходно во демократско  
општество, од домашните органи се барало да постигнат правична рамнотежа 
помеѓу интересите на детето и оние на родителите на детето. Во овој предмет 
германските судови навеле релевантни причини во нивните одлуки за одбивање 
пристап до детето: сериозните тензии помеѓу родителите на детето и ризикот 
дека апликантовите посети на неговото дете неповолно би го засегнале развојот 
на детето.

При оценување дали овие причини биле доволни, Судот испитуваше дали 
процесот на одлучување адекватно ги заштитил апликантовите интереси. Судот 
констатираше дека апликантот можел да ги изнесе сите аргументи во прилог на 
неговото барање да добие право да го посетува детето и дека тој имал пристап 
до сите релевантни информации врз кои се потпирале домашните судови. Судот 
истакна дека би било премногу да се бара домашните судови секогаш да го 
сослушаат детето за прашањето на пристап на родител до него или неа. Бидејќи 
детето имало само пет години во релевантното време, домашниот суд имал право 
да се потпира само врз наодот на вештакот. Судот беше уверен дека германската 
судска процедура била разумна во околностите и обезбедила доволно материјал 
за националниот суд да донесе образложена одлука зa прашањето на пристап. 
Според тоа, биле исполнети процедуралните услови својствени на членот 8.

Член 14 во комбинација со членот 8

Судот почна со забелешката дека во релевантното време разведени татковци 
на деца родени во брак имале законско право да остварат пристап до нивните 
деца и дека овој пристап можел, ако било неопходно, да биде ограничен или 
суспендиран во интереси на детето. Меѓутоа, татковци на деца родени надвор 
од брак можеле да имаат пристап до нивните деца само ако мајката на детето 
се согласувала или тие можеле да прибават судска одлука со која би се утврдило 
дека таквиот контакт бил во интерес на детето.
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Релевантното прашање што се постави пред Судот беше дали примената на 
овој закон довела до неоправдано разликување помеѓу апликантот, татко 
на дете родено надвор од брак и разведени татковци. При применување на 
релевантните членови на Граѓанскиот законик, германските судови утврдиле 
дека посебни околности можат да оправдаат претпоставка дека личен контакт 
со таткото би имал траен корисен ефект за добросостојбата на детето. Бидејќи 
овие околности не биле исполнети, и покрај тоа што домашните судови биле 
уверени во одговорните мотиви на апликантот, приврзаноста кон неговата ќерка 
и вистинската наклонетост кон неа, врз апликантот бил ставен товар што бил 
потежок отколку товарот врз разведени татковци. 

Судот истакна дека само многу сериозни причини би можеле да оправдаат 
третирање на татковци на деца родени надвор од брак поинаку од татковци на 
деца родени во брак. Не беа наведени такви причини во овој предмет. Поради 
тоа, имало повреда на членот 14 во комбинација со членот 8.

Член 41

Судот на апликантот му досуди 20.000 евра за надомест на нематеријална штета 
и 4.500 евра за трошоци и издатоци.



Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

199

Сместување на децата на првата апликантка во заедницата „Ил Фортето“ и 
недостигот на контакт претставувале повреди на членот 8, апликантката 
аплицираше и во име на децата над кои таа повеќе немала родителски права

ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ СКОЗАРИ И 
ГИУНТА (SCOZZARI & GIUNTA) ПРОТИВ ИТАЛИЈА

(Апликации бр. 39221/98 и 41963/98)
13 јули 2000

1. Главни факти

Првата апликантка, Долората Скозари, беше белгиска и италијанска државјанка, 
родена во 1960 година и живее во Италија. Таа, исто така, аплицираше во име на 
нејзините деца, Г., на Возраст од тринаесет години и M., на возраст од шест години 
во времето на пресудата на Европскиот суд за човекови права. Втората апликантка, 
Кармела Гиунта, беше италијанска државјанка и мајка на првата апликантка.

На 9 септември 1997 година, со оглед на драматичната ситуација во домот на 
првата апликантка, што во голема мера била создадена со насилство од сопругот 
на првата аапликантка врз неа и нејзините деца и фактот дека постарото дете било 
подложено на педофилска злоупотреба од социјален работник, Судот за млади ги 
суспендирал родителските права на првата апликантка и наредил децата да се 
сместат во заедницата „Ил Фортето“. Двајца од главните водачи на таа заедница 
биле осудени во 1985 година заради злоставување на три лица со душевна 
попреченост (девојче и две момчиња) кои престојувале таму. Едниот од нив, исто 
така, бил осуден за сексуална злоупотреба. Двајцата мажи продолжиле да вршат 
одговорни функции во заедницата и биле активно вклучени во постапката што се 
однесувала на децата на првата апликантка и аранжманите за грижа за нив.

На 9 септември 1997 година Судот за млади одредил дека првата апликантка 
требала да има контакт само со нејзиното помладо дете, но таа во практиката 
била спречена да оствари контакт. Потоа, тој одредил дека таа би требало да 
добие стручно советување како подготовка за контактот со помладото дете. 
Посетите кои биле организирани, сепак, биле прекинати во јули 1998 година. 
Потоа, по одлуката на Судот за млади од 22 декември 1998 година, со која бил 
допуштен контакт со двете деца, на првата апликантка ѝ било допуштено за 
првпат да да ги посети на 29 април 1999 година. Втората посета се случила на 9 
септември 1999 година, но социјалните служби решиле потоа да ги суспендираат 
сите посети.



200

Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

2. Одлука на Судот

Првата апликантка, која исто така претендираше да аплицира од име на 
нејзините деца, се жалеше на повреди на членот 8 од Конвенцијата поради тоа 
што нејзините родителски права биле суспендирани, нејзините деца биле под 
туѓа грижа, властите предизвикале одолжувања пред конечно да ѝ дозволат да ги 
види нејзините деца, биле организирани премалку посети за контакт и властите 
ги сместиле нејзините деца во „Ил Фортето“.

Втората апликантка, исто така, наведе повреда на членот 8, жалејќи се дека 
властите не ја разгледале сериозно можноста да ѝ бидат доверени нејзините 
внуци на чување и воспитување.

Допуштеност

Владата на Италија ја спореше претензијата на првата апликантка да аплицира 
и од името на нејзините деца. Судот кажа дека малолетници би можеле да 
аплицираат до Судот дури, всушност особено, ако биле застапувани од родител 
кој бил во конфликт со властите. Тој сметаше дека во случај на конфликт во 
врска со интереси на малолетник помеѓу биолошки родител и лице назначено 
од властите да делува како старател на детето, имало опасност некои од овие 
интереси никогаш да не му бидат предочени на Судот и малолетникот да 
биде лишен од ефективна заштита на неговите права според Конвенцијата. 
Следствено на тоа, дури и ако мајката во овој предмет била лишена од вршењето 
на нејзините родителски права – всушност, тоа било еден од причинителите на 
спорот што таа го изнесе пред Судот – нејзината положба на биолошки родител 
била доволна за да ѝ го овозможи неопходното овластување да аплицира до 
Судот и во име на нејзините деца, со цел да ги заштити нивните интереси. 

Член 8

Беше неспорно дека имало вмешувања во правото на апликантите на почитување 
на семеен живот, дека тие биле во согласност со законот и дека се стремеле кон 
„заштита на здравје или морал“ или „заштита на правата и слободите на други“, 
бидејќи тие биле насочени кон заштита на добросостојбата на децата на првата 
апликантка. Според тоа, Судот мораше да испита дали тие биле неопходни во 
демократско општество.
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Суспендирање на родителските права на првата апликантка и одземање на децата

Судот констатираше дека домашните околности на првата апликантка сериозно 
се влошиле во 1994 година. Тој беше особено вчудоневиден од негативната 
улога што ја играл нејзиниот поранешен сопруг. Меѓутоа, исто така треба да се 
забележи дека, дури и по разделбата од нејзиниот поранешен сопруг, на првата 
апликантка ѝ било тешко да се грижи за нејзините деца (вештиот наод и мислење 
на невропсихијатар вработен во локална здравствена установа укажал дека 
првата апликантка страдала од нарушување на личноста и била неспособна да 
се справува со сложената ситуација на нејзиното семејство и децата). Проблемот 
бил усложнет со сериозни трауми претрпени од нејзиното постаро дете како 
резултат на педофилска злоупотреба од страна на социјален работник кој 
успеал да се вовлече во семејството. Судот сметаше дека во такви околности 
интервенцијата на властите била заснована врз релевантни и доволни причини 
и била оправдана со потребата да се заштитат интересите на децата. Следствено 
на тоа, немало повреда на членот 8 од Конвенцијата по тој основ.

Контакти помеѓу првата апликантка и нејзините деца

Судот сметаше, прво, дека се чинело дека одлуката од 9 септември 1997 година 
за забрана на секаков контакт помеѓу првата апликантка и нејзиниот постар син 
не била заснована врз доволно валидни причини. Иако сложените околности 
кои биле штетни за семејниот живот и развојот на децата целосно го оправдале 
нивното привремено ставање под туѓа грижа, тешката ситуација во рамките на 
семејството на првата апликантка не го оправдувала, сама по себе, укратувањето 
на контактот со нејзиното постаро дете.

Судот, понатаму, забележа дека иако одлуката од 9 септември 1997 година 
определила организирање на посети на нејзиниот помлад син, ништо друго не 
било направено до 6 март 1998 година, кога Судот за млади конечно одлучил да 
бара на посетите да им претходи учество на мајката во подготвителна програма. 
Меѓутоа, ништо од тоа не се случило, бидејќи одвај два дена пред денот кога 
требала да се одвива првата посета  - 8 јули 1998 година, Судот за млади, по 
барање од заменик јавен обвинител, кој тукушто почнал истрага во врска со 
таткото на децата, одлучил да ги суспендира посетите кои веќе биле закажани. 
Потоа, и покрај наредбата на Судот за млади од 22 декември 1998 година за 
обновување на посетите до 15 март 1999 година, првата посета не се случила сè 
до 29 април 1999 година. 
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Од списите на предметот било очигледно дека од првата посета социјалните 
служби имале претерана улога во спроведувањето на одлуките на Судот за 
млади и зазеле негативен став кон првата апликантка, за кој Судот утврди дека 
нема убедлива објективна основа. Во реалноста, начинот на кој социјалните 
служби се справувале со ситуацијата помогнал да се нагласи расцепот помеѓу 
првата апликантка и децата, создавајќи ризик тој да стане траен. Фактот дека 
имало само две посети (по околу една и пол година разделеност) по одлуката 
на Судот за млади од 22 декември 1998 година требал да го поттикне овој суд 
да ги истражи причините за застоите на програмата, па сепак, тој едноставно 
ги прифатил негативните заклучоци на социјалните служби, без да направи 
некаква критичка анализа на фактите. Следствено на тоа, имало повреда на 
членот 8 по тој основ.

Одлука за ставање на децата во заедницата „Ил Фортето“ 

Судот констатираше дека двајцата главни водачи и соосновачи на „Ил Фортето“ 
биле осудени во 1985 година за злоставување и сексуална злоупотреба на три 
лица со душевна попреченост кои престојувале во заедницата. Спротивно на 
тврдењата на Владата на тужената држава, доказите од списите на предметот 
покажуваат дека двајцата водачи играле многу активна улога во подигањето на 
децата на првата апликантка. Резервираноста на Судот беше засилена од фактот 
дека Судот за млади бил свесен за осудите кога ги донел одлуките за сместување 
на децата на првата апликантка во заедницата. Понатамошен придонесувачки 
фактор била сексуалната злоупотреба на која постарото дете било подложено 
во минатото. Комбинацијата на овие два фактора ја направило разбирлива 
(согледувана од објективна гледна точка) загриженоста на првата апликантка во 
врска со сместувањето на децата во „Ил Фортето“. 

Ситуацијата била усложнета од фактот дека се чинело дека некои од водачите 
на „Ил Фортето“ придонеле значително за одолжување или попречување на 
спроведување на одлуките за допуштање контакт помеѓу првата апликантка 
и нејзините деца и дека имало докази кои укажувале дека децата на првата 
апликантка биле подложени на нивно растечко влијание со цел да се дистанцираат 
момчињата, особено постарото момче, од нивната мајка. 

Отсуството на некаков рок за наредбата за ставање на децата под туѓа грижа, 
негативното влијание на луѓето одговорни за децата во „Ил Фортето“, проследено 
со ставот и однесувањето на социјалните служби, ги воделе децата на првата 
апликантка кон неповратно раздвојување од нивната мајка и долготрајна 
интеграција во „Ил Фортето“. Следствено на тоа, непрекинатото сместување на 
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децата во „Ил Фортето“ до времето на донесување на пресудата на Европскиот 
суд за човекови права не ги исполнило барањата од членот 8 од Конвенцијата.

Положба на втората апликантка

Доказите во списите на предметот укаажуваат дека втората апликантка би имала 
значителни тешкотии правилно да се грижи за децата. Оттаму Судот заклучи 
дека одлуката на властите да не ѝ ги доверат децата на чување и воспитување 
на втората апликантка било засновано врз причини кои останале релевантни 
дури и откако втората апликантка се преселила во Италија, престој што во секој 
случај бил прекинуван со нејзини патувања во Белгија. Затоа, Судот заклучи дека 
немало повреда на членот 8 во однос на втората апликантка.

Член 41

Судот сметаше дека првата апликантка несомнено претрпела нематеријална 
штета и ѝ досуди 100.000.000 италијански лири.163 Тој, понатаму, сметаше 
дека децата претрпеле лична штета и на секое дете му досуди по 50.000.000 
италијански лири. Конечно, беа досудени 17.685.000 италијански лири за трошоци 
и издатоци.

163 Приближна вредност на една италијанска лира (ITL) е 0,00052 евра.
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Тврдењето на затворен апликант за повреда на членот 8 во врска со одбивање 
на властите да го пренесат во затвор што бил поблиску до неговото семејство 
беше отфрлено како недопуштено, додека за условите за лишување од слобода 

беше утврдено дека биле неспоиви со членот 3

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ СЕРЦЕ (SERCE) ПРОТИВ РОМАНИЈА

(Апликација бр. 35049/08)
30 jуни 2015

1. Главни факти

Апликантот, г. Али Серце, беше турски државјанин роден во 1966 година. Тој бил 
оженет и имал четири деца, кои живееле во Турција.

Во јуни 2005 година тој бил осуден од Окружниот суд во Букурешт за квалицифиран 
облик на кривичното дело убиство и му била изречена казна затвор во траење од 
осумнаесет години. Тој ја издржувал неговата казна во два различни затвори во 
Романија, Рахова и Гиургиу, каде што бил лишен од слобода во времето на оваа 
апликација до Европскиот суд за човекови права.

Во 2007 година апликантот поднел барање до министерството за правда на 
Романија да биде пренесен во Турција, со цел да биде поблиску до неговото 
семејство кое не можело да патува во Романија бидејќи немало доволно средства 
за тоа. Ова барање било засновано врз Конвенцијата помеѓу Романија и Турција 
за трансфер на осудени лица. Министерството за правда иницирало постапка за 
трансфер и во јуни 2007 година Окружниот суд во Анкара одлучил остатокот од 
казната да биде издржуван во турски затвори. Во февруари 2008 година барањето 
на апликантот било поднесено пред Апелациониот суд во Букурешт, кој подоцна, 
во април 2008 година, го одбил трансферот, поради разликите во регулирањето 
на условниот отпуст во Турција, што можело да доведе до ослободување на 
апликантот во покус временски период. 

Апликантот поднел последователно барање за трансфер, кое, исто така, било 
одбиено од Апелациониот суд во Букурешт во декември 2011.

2. Одлука на Судот

Апликантот се жалеше на повреда на членот 3 поради нечовечките услови за 
лишување од слобода, како и на повреда на членот 8 поради неможноста да 
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одржува контакти со неговото семејство со оглед на одбивањето на романските 
власти да го префрлат во Турција.

Член 3

Судот прво повтори дека членот 3 бара државите да осигураат условите за 
лишување од слобода да се компатибилни со човековото достоинство, да спречат 
методот на извршување на мерките за лишување од слобода да му предизвика 
страдање или тешкотии на поединец со интензитет што го надминува неизбежното 
ниво на страдање кое му е својствено на лишување од слобода и да ги заштити 
здравјето и добросостојбата на поединецот.

Судот претходно утврди дека, покрај пренатрупаност на затвори, за оценка дали 
условите на лишување од слобода се придржуваат кон членот 3, релевантни се и 
прашања како што се недостаток на соодветен мебел во ќелиите, лоши санитарни 
услови, како што се ограничен број на тоалети и лавабоа за голем број на 
затвореници, лавабоа во ќелиите само со ладна вода за широк опсег на потреби, 
присуство на бубачки во креветите или други инсекти. 

Во овој предмет апликантот се жалеше на недостиг на хигиена и присуство на 
бубачки во креветот, што го спречувало да спие во текот на ноќта. Тој, исто така, 
се жалеше на недостиг на активности и можности за работа. За оваа цел, Судот 
разгледа извештаи направени од романска НВО која ги посетувала затворите и 
се осврна на претходната судска практика што се однесуваше на жалбени наводи 
за несогласност на условите за лишување од слобода во затворите Рахова и 
Гиургиу. Тој заклучи дека санитарните услови биле незадоволителни и дека, во 
комбинација со апликантовото здравје и пренатрупаноста на затворот, имало 
повреда на членот 3.

Член 8

Судот забележа дека централно прашање во овој предмет било дали одбивањето 
на романските власти да допуштат трансфер на апликантот вo Турција потпаѓало 
во доменот на Конвенцијата.

За оваа цел, Судот прво забележа дека во романското право немало релевантни 
одредби кои укажувале на право да се биде префрлен во Турција. Понатаму, такво 
материјално право не било пропишано ниту со Конвенцијата помеѓу Романија и 
Турција за трансфер на осудени лица, бидејќи таа не ги обврзувала романските 
власти да допуштат трансфер во корист на апликантот. 
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Судот, понатаму, нагласи дека Конвенцијата не им давала на затвореници право 
да го изберат местото на издржување на казната затвор и дека раздвоеноста од 
семејството била неизбежна последица на вршењето на прерогативот на државата 
да нареди лишување од слобода во контекст на извршување на кривични санкции. 
Оттаму, за овој жалбен навод беше утврдено дека бил неспоив ratione materi-
ae со (не потпаѓал под материјалниот опфат на) одредбите од Конвенцијата, во 
согласност со членот 35 (3).

Член 41

Судот одлучи Романија да му плати на апликантот 5.000 евра за надомест на 
нематеријална штета.
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Судска наредба за враќање на младо дете на неговиот татко во друга земја го 
повредила членот 8 

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ШНЕРСОНЕ И КАМПАНЕЛА 
(ŠNEERSONE AND KAMPANELLA) ПРОТИВ ИТАЛИЈА

(Апликација бр. 14737/09)
12 октомври 2011

1. Главни факти 

Апликантите беа двајца летонски државјани, г-ца Јелизавета Шнерсоне и 
нејзиниот син, Марко Кампанела, родени во 1973 година, односно во 2002 година 
и живеат во Рига.

Марко бил роден во Италија кога првата апликантка и Марковиот татко живееле 
заедно. Во 2003 година, кога Марко имал една година, неговите родители се 
разделиле и апликантите се преселиле на друга адреса. 

На 20 септември 2004 година, по барање на првата апликантка, Судот за млади во Рим 
го доверил Марко на неговата мајка бидејќи тековниот конфликт помеѓу родителите 
го направил неостварливо донесувањето одлука детето да им биде доверено на двата 
родитела. Иако на таткото му било одобрено да контактира со Марко во определени 
денови од неделата, тој, сепак, се жалел против одлуката, барајќи детето да му биде 
доверено и нему заедно со мајката или да му биде доверено само нему, бидејќи тој 
не сакал првата апликантка да го одведе детето во странство без негово одобрение. 
Одделот за млади на Апелациониот суд во Рим го одбил неговото барање детето 
да му биде доверено само нему и утврдил дека татковата загриженост дека првата 
апликантка би можела да се пресели во Летонија со нивниот син била неоснована, 
бидејќи првата апликантка претходно го оставила Марко кај неговиот татко да се 
грижи за него кога патувала во Летонија, а Марко немал пасош. 

На 24 јуни 2005 година, судија за старателство дал одобрение да му се издаде 
пасош на Марко. На 11 јули Марковиот татко се жалел против оваа одлука, но 
жалбата била одбиена. 

На 3 февруари 2006 година судот во Цивитавекиа одлучил Марковиот татко да 
плаќа издршка, меѓутоа тој не го правел тоа. Поради таа причина, во април 2006 
година апликантите тврделе дека немале избор освен да се вратат во Летонија, 
бидејќи немале никаква финансиска поддршка. 
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На 7 февруари 2006 година Марко се стекнал со државјанство на Летонија. 
На неодреден датум, по барање од Марковиот татко, Судот за млади во Рим 
привремено му го доверил Марко и одлучил дека детето треба да живее со 
неговиот татко. 

Во согласност со Хашката конвенција за граѓанските аспекти на меѓународно 
грабнување на дете, Министерството за правда на Италија побарало од летонските 
власти да го вратат Марко во Италија. Летонските судови одлучиле во 2007 година 
дека Марковото враќање во Италија не би било во неговите најдобри интереси. 
Таа одлука била поддржана од наоди на психолог, кој заклучил дека раздвојување 
на Марко од неговата мајка би имало неизбежен негативен ефект врз детето. На 4 
јуни 2007 година Судот во Рига за округот Видземе го уважил барањето на првата 
апликантка за ексклузивно доверување на Марко на чување и воспитување. 

Во април 2008 година, по барање од Марковиот татко, Судот за млади во Рим 
наредил враќање на Марко во Италија врз основа на Регулативата на Европскиот 
совет бр. 2201/2003 од 2003 година која се однесувала на јурисдикција во материјата 
на родителска одговорност. Во август таа година италијанските власти побарале 
од Летонија да ја изврши одлуката на Судот за млади во Рим и да го врати Марко 
во Италија. Жалбата на првата апликантка бил одбиена од Апелациониот суд 
во Рим, кој ја донел неговата одлука во писмена постапка без сослушување на 
странките, но откако ги зел предвид нивните писмени поднесоци. 

На 10 јули 2009 година, извршител од Регионалниот суд во Рига му се обратил на 
Марковиот татко со покана за повторно воспоставување на контакт со неговото 
дете, меѓутоа таткото не одговорил. 

Во октомври 2008 година Летонија поднела тужба против Италија пред Европската 
комисија во врска со постапката за враќање. Таа особено тврдела дека Италија не 
ја почитувала ниту Регулативата, ниту одлуките на летонските судови во однос 
на Марко. Комисијата донела образложено мислење, утврдувајќи дека Италија не 
ја повредила Регулативата или некое општо начело на правото на заедницата.

2. Одлука на Судот

Член 8

Во однос на допуштеноста на предметот, Судот напомна дека треба да се избегнува 
рестриктивен или чисто технички пристап во однос на застапување на деца пред 
Судот. Поради тоа, тој го отфрли аргументот на Владата за некомпатибилност на 
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апликацијата rationae personae (непостоење активна легитимација), сметајќи дека 
малолетници можат да аплицираат до Судот дури, или всушност особено, ако се 
застапувани од родител кој е во конфликт со властите и ги критикува нивните 
одлуки и однесување како неконзистентни во однос на правата гарантирани со 
Конвенцијата. Во такви предмети, положбата на биолошкиот родител е доволна 
да му го овозможи неопходното овластување да аплицира до Судот и во име на 
детето, со цел да ги заштити интересите на детето. 

Не беше спорно дека односот помеѓу апликантите претставувал „семеен живот“ во 
смисла на членот 8. При одлучување дали Марковото враќање би претставувало 
повреда на членот 8 поради наредбата на италијанските судови за враќање на 
вториот апликант во Италија, Судот забележа дека ниту италијанската влада, ниту 
апликантите не спореа дека заминувањето на Марко од Италија било погрешно 
според Хашката конвенција за граѓанските аспекти на меѓународно грабнување на 
дете и дека одлуките на италијанските судови за негово враќање во Италија имале 
легитимна цел да се заштитат правата и слободите на Марко и неговиот татко. 

Меѓутоа, Судот сметаше дека италијанските судови, при донесување на нивната 
одлука за враќање на Марко во Италија, пропуштиле разумно да ги земат 
предвид најдобрите интереси на Марко. Италијанските судови не се осврнале 
на двата извештаи од психолог кои биле подготвени во Летонија по барања 
од застапничката на првата апликантка, врз кои летонските судови ги донеле 
нивните одлуки. Ниту, пак, италијанските судови се осврнале на потенцијалните 
опасности за Марковото психолошко здравје кои биле идентификувани во овие 
извештаи. 

Во однос на местото на престој предложено од Марковиот татко по негово 
евентуално враќање во Италија, не бил направен напор од италијанските 
судови да утврдат дали тоа место било прикладно како дом за младо дете. Судот 
беше неубеден дека италијанските судови доволно ја ценеле сериозноста на 
тешкотиите со кои Марко веројатно би се соочил во Италија.

Судот заклучи дека вмешувањето во правата на апликантите на почитување на 
нивниот семеен живот не било „неопходно во демократско општество“ во смисла 
на членот 8 § 2 од Конвенцијата. Согласно на тоа, Судот утврди повреда на членот 
8 од Конвенцијата поради наредбата на италијанските судови за враќање на 
Марко во Италија.

Судот, исто така, ја разгледуваше процедуралната правичност на одлучувањето 
на Судот за млади во Рим, за да утврди дали имало повреда на членот 8 од 
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Конвенцијата поради отсуството на првата апликантка од расправа пред Судот 
за млади во Рим. Земајќи предвид дека Марковиот татко и првата апликантка 
поднеле, со помош од адвокат, детални писмени изјави во два степена во 
постапки пред италијанските судови, Судот беше уверен дека барањата за 
процедурална правичност од членот 8 биле запазени. Согласно на тоа, немало 
повреда на членот 8 поради отсуството на првата апликантка од расправа пред 
Судот за млади во Рим.

Член 6

При испитување на членот 6 од Конвенцијата, Судот утврди дека постапката пред 
италијанските судови не разоткрила појава на повреда, па оттаму утврди дека 
овој дел од апликацијата бил очигледно неоснован.

Член 41

Судот одлучи Италија да им плати на Марко и неговата мајка заеднички износ 
од 10.000 евра за надомест на нематеријална штета и 5.000 евра за трошоци и 
издатоци.
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Пропустот на државните органи да ги преземат сите разумни мерки за 
овозможување на повторно соединување на апликантката со нејзиниот син, и 

покрај домашните одлуки во нејзина корист, претставувал повреда на членот 8

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ШОБОТА-ГАЈИЌ (ŠOBOTA-GAJIĆ) 
ПРОТИВ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

(Апликација бр. 27966/06)
6 февруари 2008

1. Главни факти 

Апликантката, г-ѓа Верица Шобота-Гајиќ, била родена во 1964 година и живеела 
во близина на Градишка. Апликантката се венчала со З.Г., со кого имала две деца, 
ќерка родена во 1992 година („А.“) и син роден во 1994 година („Б“). По наводна 
епизода на домашно насилство, апликантката го напуштила З.Г., одведувајќи ја 
А. со себе, додека З.Г. го задржал Б.

На 30 мај 2002 година, апликантката започнала постапка за развод и доверување 
на детето пред првостепениот суд во Градишка. Во 2003 година, првостепениот 
суд во Градишка го развел бракот и на апликантката ѝ ги доверил А. и Б на чување 
и воспитување. На 28 февруари 2003 година Центарот за социјална работа 
привремено ѝ ги доверил А. и Б на апликантката до правосилноста на пресудата 
од 19 февруари 2003 година.

На 28 април 2003 година апликантката се пожалила пред Домот за човекови 
права, домашно тело за човекови права, дека дотогашната постапка не го 
исполнила стандардот на брзина и ефикасност што се барал според членот 8 
од Конвенцијата, со цел да ѝ го обезбеди правото на почитување на нејзиниот 
семеен живот.

На 30 јули 2003 година Одделението за општа управа прифатило да ја спроведе 
одлуката од 28 февруари 2003 година. Сепак, на 18 август и 26 септември 
Одделението за општа управа извршило два неуспешни обида за спроведување 
на одлуката од 28 февруари 2003 година.

На 6 ноември 2003 година, Домот за човекови права утврдил повреда на членот 
8 од Конвенцијата и на апликантката ѝ доделил надомест на штета, наредувајќи 
Република Српска „да ги преземе сите неопходни чекори преку своите органи, 
веднаш да ја изврши одлуката на Центарот за социјална работа, во секој случај не 
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подоцна од 5 јануари 2004 година“ и „на апликантката до 5 јануари 2004 година да 
ѝ плати 2.500 босански марки [еквивалент на 1.280 евра] за надомест за надомест 
на нематеријална штета“.

На 18 декември 2003 Одделението за општа управа му го предало Б. на 
апликантката. Следниот ден З.Г. го грабнал. Б. 

На 23 април 2004 година надлежниот јавен обвинител, откако се уверил дека 
имало доволно докази дека З.Г. извршил грабнување на дете, поднел обвинителен 
акт пред првостепениот суд во Градишка.

На 14 јануари 2006 година З.Г. починал и кривичната постапка против него 
била запрена. Б. останал со Д.Б., неговата баба која била мајка на татко му. На 1 
февруари Б. се противел на враќање кај мајка му, а Центарот за социјална работа 
одлучил да не употребува принуда.

На 2 март 2006 година Центарот за социјална работа безуспешно се обидел да 
ја убеди Д.Б. да го овозможи враќањето на Б. Според записникот од состанокот, 
Д.Б. во присуство на Б. го изразила нејзиното гадење за апликантката. Д.Б. била 
опишана како манипулативна, посесивна, авторитарна и агресивна.

На 31 март 2006 година Судот за прекршоци во Градишка ја осудил Д.Б. за 
подложување на Б. на психолошко насилство и наредил Центарот за социјална 
работа да обезбеди брзо враќање на Б., со полициска асистенција ако е неопходно.

По периодот помеѓу 2006 и 2007 година, во чиј тек националните власти 
постојано не можеле да ја спроведат одлуката, Центарот за социјална работа ѝ го 
вратил Б. на апликантката на 22 јануари 2007 година. 

2. Одлука на Судот

Апликантката се жалеше според членот 8 од Конвенцијата дека националните 
власти пропуштиле да ги преземат сите разумни мерки за да го овозможат 
нејзиното повторно соединување со нејзиниот син, без оглед на неколкуте 
домашни одлуки во нејзина корист.

Член 8

Во однос на допуштеноста на предметот, Владата тврдеше дека, со оглед на 
враќањето на Б. на 22 јануари 2007 година и одлуката на Домот за човекови права, 
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апликантката повеќе не можела да тврди дека била жртва на наводна повреда. 
Меѓутоа, Судот го повтори ставот од претходната судска практика дека одлука 
или мерка во корист на апликант не е начелно доволна да го лиши од статусот на 
„жртва“ ако националните власти не ја признале повредата на Конвенцијата и не 
извршиле обесштетување. Судот утврди дека во оваа ситуација, надоместот (1.280 
евра) досуден на апликантката не претставувал доволно обесштетување, особено 
со оглед на продолжувањето на спорната ситуација во период од повеќе од три 
години по доделување на надоместот. 

Односот помеѓу апликантката и нејзиниот син јасно претставувал „семеен живот“ 
во смисла на членот 8; па штом е така, релевантото прашање е дали имало 
пропуст да се почитува правото на апликантката на семеен живот. 

При одговарање на ова, Судот анализираше дали националните власти се 
придржувале кон позитивните обврски и дали ги презеле сите неопходни чекори 
за да го овозможат повторното соединување, како што разумно можело да биде 
барано во посебните околности на предметот и дали тие постигнале правична 
рамнотежа помеѓу интересите на сите засегнати лица и општиот интерес 
да се обезбеди почитување на владеење на правото. Во предмет како овој, 
адекватноста на мерката требала да се оценува според брзината на нејзината 
примена, бидејќи протекот на време би можел да има непоправливи последици 
за односите помеѓу децата и родителот кој не живее со нив. 

Судот напомна дека било можно повторното соединување со родител со кого 
детето живеело извесен период да не може да се случи веднаш и без неопходна 
подготовка, па посочи на смртта на З.Г. и одбивањето на Д.Б. да соработува. 
Меѓутоа, во овој предмет немало доказ за таква подготвителна работа која би ги 
објаснила горенаведените застои на властите. 

При утврдување дали националните власти ги презеле сите неопходни мерки за 
овозможување на повторно соединување, Судот ги анализираше споровите меѓу 
одредени одделенија во врска со управните надлежности и одговорности кои 
се случиле во периодот помеѓу првиот поднесок на апликантката од 15 мај 2001 
година и стварното повторно соединување со нејзиниот син, што се случило на 
22 јануари 2007 година. Ништо не укажуваше, во кој било стадиум од постапката, 
дека апликантката придонела за некои од овие застои. 

Осврнувајќи се на наредбата донесена на 31 март 2006 година, за да се обезбеди 
итно враќање на Б., со полициска асистенција ако е неопходно, Судот истакна 
дека иако наредбата била непосредно извршна, таа не била извршена дури до 22 
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јануари 2007 година, поради збрката во однос на надлежностите и одговорности 
за извршување помеѓу центарот за социјални работи, првостепениот суд во 
Градишка и локалната полиција, со оглед на тоа што сите одбегнувале да 
преземат одговорност и не соработувале. 

Како резултат на честите пропусти на регионалните оддели да преземат дејствија 
и да ги извршат одлуките во корист на апликантката, што довело до прекумерни 
застои, Судот утврди повреда на членот 8 од Конвенцијата.

Член 41

Судот ѝ досуди на апликантката 8.800 евра за надомест на нематеријална штета 
и 4.700 евра за трошоци и издатоци. 
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Судење и изрекување казни на двајца детски апликанти, осудени за убиство од суд 
за возрасни лица, ги повредиле членовите 5 и 6 

ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТИТЕ Т. ПРОТИВ 
ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО И В. (V.) ПРОТИВ ОБЕДИНЕТОТО 

КРАЛСТВО

(Апликации бр. 24724/94 и 24888/94)
16 декември 1999

1. Главни факти

Апликантите, британски државјани родени во август 1982 година, биле осудени 
во ноември 1993 година за грабнување и убиство на двегодишно дете. Тие 
биле на возраст од десет години во времето на сторување на кривичното дело 
и единаесет години во времето на судењето, кое се одвивало со присуство 
на јавност пред Крунскиот суд и привлекло интензивно ниво на интерес од 
печатот и јавноста. По нивната осуда, на апликантите им била изречена казна 
со неодредено временско траење „додека Нејзиното Величество смета дека тоа 
е потребно“. Според англиското право и практика, деца и млади лица осудени 
на ваков начин прво требале да издржат казна во „тарифен период“ определен 
од „секретарот“ (министерот) за внатрешни работи, за да се исполнат барањата 
за ретрибуција и одвраќање. По истекот на тарифниот период, лицата лишени 
од слобода се ослободуваат, освен ако, според мислење на Одборот за условен 
отпуст, тие и понатаму претставуваат опасност за јавноста. Секретарот за 
внатрешни работи определил тарифа од петнаесет години за секој апликант. 
Оваа одлука била укината во судска постапка од страна на Домот на лордовите 
на 12 јуни 1997 година, бидејќи секретарот за внатрешни работи погрешно си 
допуштил при одлучувањето да биде под влијание на јавниот притисок што го 
опкружувал предметот. До датумот на пресудата на Европскиот суд за човекови 
права сè уште не беше определен нов тарифен период.

2. Одлука на Судот

Апликантите се жалеа според членот 3 (забрана на тортура) дека нивното 
подложување на судење под услови како за полнолетни лица и должината на 
нивната затворска казна претставувале повреда на Конвенцијата. Тие, исто така, 
се жалеа дека не им било овозможено правично судење и дека определување 
на тарифниот период од страна на секретарот за внатрешни работи наместо од 
трибунал довело до повреда на членот 6 (право на правично судење). Конечно, 
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апликантите, исто така, се жалеа според членот 5 (право на слобода и безбедност) 
дека системот за изрекување казни на деца во тужената држава бил самоволен 
и дека тие немале можност судско тело да одлучи за законитоста на нивното 
континуирано лишување од слобода по нивната осуда.  

Член 3

Судењето

Судот почна така што разгледуваше дали припишување кривична одговорност 
на двајцата апликанти било доволно за да повреди нивни права според членот 
3. Судот констатираше дека немало општ стандард во државите-членки на 
Советот на Европа во однос на минималната возраст за кривична одговорност, а 
всушност, возраста од 10 години според правото на Обединетото Кралство не била 
ниту најмала возрасна граница меѓу границите поставени со законодавствата 
на државите-членки, ниту несразмерно се разликувала од општите возрасни 
граници на другите држави-членки. Според тоа, припишувањето кривична 
одговорност на двајцата апликанти не го повредило членот 3. 

Судот потоа разгледуваше дали биле повредени правата на Т. и В. од членот 3 
поради фактот што кривичната постапка траела преку три недели во Крунскиот 
суд за полнолетни лица и поради тоа што по осудувањето на апликантите биле 
објавени нивните имиња. Во овој поглед Судот призна дека меѓународното 
право му придава поголема тежина на заштитата на малолетнички обвинети 
лица отколку на јавноста и потребата за судење на малолетници од судови за 
полнолетни лица. Сепак, Судот, исто така, сметаше дека немало доказ во овој 
предмет дека јавното судење на апликантите претставувало злоставување кое го 
достигнало минималното ниво на сериозност кое е неопходно за да може тоа 
постапување да се подведе под доменот на членот 3. Судот, понатаму, заклучи 
дека кривичната постапка против апликантите не била мотивирана од намера 
на државата да ги понижи апликантите или да им предизвика страдање, со 
оглед на тоа што, всушност, биле преземени посебни мерки за модифицирање 
на домашната судска постапка така што била земена предвид возраста на 
апликантите. Секоја постапка или испитување на делата сторени од Т. и В. би им 
причинило на апликантите „чувства на вина, вознемиреност, страдање и страв“, 
па така особените одлики на судскиот процес кои предизвикале страдање на 
апликантите не би довеле до потешки последици отколку кој било друг обид 
на властите да го организираат постапувањето со апликантите во врска со 
утврдувањето одговорност за нивното дело. Така, Судот не утврди повреда на 
членот 3 во однос на судењето на апликантите.  



Деца и Европскиот суд за човекови права – Преглед на јуриспруденцијата

217

Казната

Осудување на апликантите „додека Нејзиното Величество смета дека тоа е 
потребно“ содржело минимален период на лишување од слобода, пред чиј истек 
не било можно да се ослободат апликантите. Судот не сметаше дека казнениот 
елемент во државниот пристап кон казнувањето инхерентно довел до повреда 
на членот 3, или дека Конвенцијата ги спречува државите да осудуваат деца 
на временски неодредена казна што овозможува лишувањето од слобода на 
сторителите да биде засновано врз потребата да се заштити јавноста. Бидејќи 
до датумот на пресудата на Европскиот суд за човекови права сè уште не беше 
определен тарифниот период, Судот не можеше да извлече заклучоци во однос 
на должината на казненото лишување од слобода кое апликантите треба да 
го издржат. Шесте години кои апликантите веќе ги издржале не претставувале 
нечовечко или понижувачко постапување. Според тоа, немало повреда на членот 
3 во однос на казните на апликантите.  

Член 6

Судењето

Со цел да се утврди дали природата на судењето на апликантите го повредила 
членот 6, Судот почна со утврдување дали овој член во целина го гарантирал 
правото на обвинето лице ефективно да учествува во неговото или нејзиното 
кривично судење. Во однос на деца, Судот мислеше дека било суштинско со нив 
да се постапува на начин што целосно ги зема предвид нивната возраст, ниво 
на созреаност и интелектуални и емотивни капацитети и дека биле преземени 
чекори за унапредување на нивната способност за разбирање и учествување во 
постапката. Од оваа појдовна точка Судот потоа истакна дека во однос на кривична 
постапка против млади деца би било неопходно да се одржува расправа на начин 
што во најголема можна мера ќе ги редуцира нивните чувства на заплашеност 
и инхибирање. Иако Владата тврдеше во овој предмет дека општиот интерес за 
отворен правосуден систем налагал јавни судења, Судот напомна дека властите, 
сепак, ја модифицирале судската постапка со утврдување на селективни права на 
јавноста и печатот за присуство во судницата. 

Иако биле преземени специјални мерки за унапредување на апликантовите 
разбирања на тринеделната судска постапка, Судот констатираше дека 
судската постапка мора повремено да била неразбирлива и заплашувачка за 
единаесетгодишни момчиња и дека одредени мерки преземени од властите за 
модифицирање на судницата, како што се подигањето на нивото на клупа за 
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обвинетите за тие да можат да гледаат подобро, всушност, ја зголемиле нивната 
нелагодност за време на судењето. Психијатриските извештаи за двајцата 
апликанти содржеле доказ дека нивното пострауматско стресно нарушување ја 
ограничило нивната способност да им даваат упатства на нивните адвокати и да 
сведочат во сопствената одбрана. Всушност, доказите што му биле презентирани 
на судот сугерираат дека ниту еден апликант не можел правилно да го следи 
текот на судската постапка. Иако обајцата апликанти биле застапувани од вешти 
адвокати, Судот сметаше дека било малку веројатно дека кој било од апликантите 
би се чувствувал доволно лагодно да се консултира со неговиот правен застапник 
или правилно да му помага во одбраната. Поради тоа, Судот утврди дека имало 
повреда на членот 6 од Конвенцијата во однос на судењето. 

Казната

Судот се согласи со аргументите на апликантката дека имало повреда на членот 6 
во однос на изрекувањето на казната, бидејќи тарифниот период бил определен 
од секретарот за внатрешни работи, а не од независен и непристрасен трибунал, 
како што налагал членот 6. 

Член 5 § 1

Судот напомна дека апликантите биле подложени на лишување од слобода по 
осуда од надлежен суд и затоа нивното лишување од слобода потпаднало под 
доменот на членот 5 § 1. Изрекувањето на казната додека Нејзиното Величество 
смета дека тоа е потребно било законито според англиското право, извршено 
во постапка пропишана со закон и не можело да се каже дека било самоволно 
бидејќи било во согласност со целта за лишување од слобода определена со 
членот 5 § 1. Поради тоа, Судот заклучи дека немало повреда на членот 5 § 1.   

Член 5 § 4

Жалбените наводи на апликантите кои се однесуваа на членот 5 § 4 беа дека иако 
тој член предвидува можност за ослободување на поединец ако се утврди дека 
неговото лишување од слобода било незаконито, апликантите немале можност 
судско тело да ја испита законитоста на нивното континуирано лишување од 
слобода. Во околности кога суд на држава-членка одредил фиксна казна затвор 
за поединец за целите на казнувањето, Судот утврди дека заштитните мерки 
наложени со членот 5 § 4 мора да се инкорпорираат во процесот на судското 
одлучување. Бидејќи веќе беше утврдено дека тарифниот период за апликантите 
бил определен од секретарот за внатрешни работи наместо од независен 
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трибунал, не можело да се каже дека заштитните мерки наложени според членот 
5 § 4 биле инкорпорирани при изрекување на казната на апликантите Понатму, 
не бил определен понатамошен тарифен период откако била укината одлуката 
за тарифниот период што првично ја донел секретарот за внатрешни работи. 
Ова значи дека апликантите не можеле да ја оспорат законитоста на нивното 
лишување од слобода бидејќи не постоела целосна правна рамка за нивното 
лишување од слобода во тоа време. Поради тоа, апликантите не биле во можност 
да ја оспорат законитоста на нивното лишување од слобода по нивната осуда и 
така имало повреда на членот 5 § 4. 

Член 41 

Апликантите не поднесоа барање ниту за надомест на материјална штета, ниту за 
надомест на нематеријална штета, па ваков надомест не им беше досуден. Судот 
за правни трошоци му досуди 18.000 британски фунти на T. и 32.000 британски 
фунти на В.164

164 Приближна вредност на една фунта (£) е 1,59 евра.
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Враќање на авганистанско семејство на баратели на азил во Италија според 
„Даблинската“ регулатива на Европската унија без поединечни гаранции за 

грижа за нив би го повредило членот 3

ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ ТАРАХЕЛ 
(TARAKHEL) ПРОТИВ ШВАЈЦАРИЈА

(Апликација бр. 29217/12)
4 ноември 2014

1. Главни факти

Апликантите, Голајан Тарахел, роден во 1971 година, неговата сопруга Маријам 
Хабиби, родена во 1981 година и нивните шест малолетни деца, родени помеѓу 
1999 година и 2012 година, биле авганистански државјани кои живееле во 
Швајцарија.

Г. Тарахел и г-ѓа Хабиби се запознале и се венчале во Пакистан пред живеењето 
во Иран во период од 15 години. Тие потоа од Иран заминале во Турција, од 
каде што со брод тргнале кон Италија. Парот и нивните пет постари деца се 
истовариле на италијанскиот брег во јули 2011 година, пред да бидат подложени 
на постапка за идентификација и сместени во приемен објект. Тие потоа биле 
префрлени во Центарот за прифаќање на баратели на азил („ЦПБА“) во Бари, 
штом бил утврден нивниот идентитет.

Кон крајот на јули 2011 година, апликантите го напуштиле ЦПБА без дозвола и 
отпатувале во Австрија, каде што безуспешно барале азил. Тие потоа отпатувале 
во Швајцарија, поднесувајќи барање за азил таму во ноември 2011 година. 
Во јануари 2012 година, Сојузната служба за миграции („ССМ“) во Швајцарија 
одлучила да не ги испитува барањата на апликантите за азил врз основа на тоа 
што, во согласност со Даблинската регулатива на Европската унија,165 Италија 
била држава одговорна за испитување на барањето.

ССМ потоа издала наредба за протерување на апликантите во Италија. Апликантите 
се жалеле до Сојузниот управен суд, кој ја одбил жалбата во февруари 2012 година. 
Апликантите потоа побарале ССМ да ја повтори постапката и да им признае 

165 „Даблинскиот“ систем служи да се утврди која држава-членка на Европската унија (ЕУ) е одговорна за 

испитување на барање за азил поднесено во држава-членка од страна на државјанин на трета земја. Сите 

држави-членки на ЕУ ја применуваат Регулативата, како и Норвешка, Исланд, Швајцарија и Лихтенштајн. 
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право на азил во Швајцарија, но ова барање било одбиено од Сојузниот управен 
суд во март 2012 година врз основа на тоа што апликантите не доставиле нови 
аргументи.

2. Одлука на Судот

Апликантите се жалеа дека ако бидат вратени во Италија, „во отсуство на 
поединечни гаранции за грижа за нив“, тие би биле подложени на нечовечко 
и понижувачко постапување како резултат на „системски недостатоци“ во 
аранжманите за прием на баратели на азил, што би го повредило членот 3. 
Тие, понатаму, се жалеа според членот 13 дека швајцарските власти не обрнале 
доволно внимание на нивните лични околности и не ја зеле предвид нивната 
ситуација како семејство во постапката за нивно враќање во Италија.

Член 3

Судот се наврати на општото начело дека протерување на барател на азил од 
држава договорничка може да покрене прашање според членот 3 и така да 
создаде одговорност на таа држава според Конвенцијата, кога било покажано 
постоење на суштествени причини да се верува дека засегнатото лице се соочува 
со реален ризик да биде подложено на тортура или нечовечко или понижувачко 
постапување во земјата на прием. Покрај тоа, Судот го нагласи фактот дека 
барател на азил е „припадник на особено обесправена и ранлива популациска 
група на која ѝ е потребна специјална заштита“. 

Судот упати на препораките на УНХЦР и на извештајот на Комесарот за човекови 
права од 2012 година, кои укажувале на бројни пропусти на Италија во поглед 
на условите за прифаќање на баратели на азил. Недостигот на простор во 
центрите за прифаќање значел дека голем број на баратели на азил би биле 
оставени без сместување. Во 2013 година УНХЦР идентификувал многу проблеми 
сврзани со менливиот квалитет на обезбедените услуги, во зависност од обемот 
на објектите и недостигот на координација на национално ниво. Комесарот за 
човекови права во неговиот извештај од 2012 година го истакнал постоењето на 
проблеми сврзани со правна помош, грижа и психолошка помош во центрите 
за итно прифаќање, времето потребно за идентификување на ранливи лица и 
зачувувањето на семејното единство во текот на префрлањата.

Поради тоа, Судот заклучи дека структурата и севкупната ситуација на условите 
за прифаќање на азиланти во Италија покренале сериозни сомнежи во однос 
на капацитетите на системот. Следствено на тоа, можноста многу баратели на 
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азил да бидат оставени без сместување или да бидат сместени во пренатрупани 
објекти без каква било приватност, не би можела да се отфрли како неоснована. 
Затоа, било неопходно да се испита поединечната ситуација на апликантите со 
оглед на севкупната ситуација која преовладувала во Италија во релевантното 
време во поглед на условите за прифаќање. 

Со оглед на неадекватноста на објектите во Италија, Швајцарија имала 
одговорност да прибави уверувања од италијанските власти дека апликантите 
би биле сместени во објекти со услови адаптирани за возраста на нивните деца 
и дека семејството би останало заедно при нивното враќање во Италија. Иако 
ССМ била контактирана од италијанските власти во однос на прашањето каде 
би било сместено семејството, швајцарските власти не добиле доволно детални 
информации кои би ги увериле дека прикладно ќе се постапува со апликантите. 
Во отсуство на поединечни гаранции, Судот утврди дека имало повреда на 
членот 3 од Конвенцијата.

Член 13 во комбинација со членот 3

Осврнувајќи се на сослушувањето на апликантите од ССМ и можноста тие да 
се жалат до Сојузниот управен суд, Судот сметаше дека апликантите имале на 
располагање ефективен правен лек во однос на нивниот жалбен навод според 
членот 3. Согласно на тоа, нивниот жалбен навод според членот 13 беше отфрлен 
како очигледно неоснован.

Член 41

Судот одлучи Швајцарија да им плати на апликантите 7.000 евра за трошоци и 
издатоци. 
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Прекумерна должина на постапка од областа на семејните односи и 
неизвршување на наредба за пристап претставувале повреди на членовите 6 и 8

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ В.А.М. (V.A.M.) ПРОТИВ СРБИЈА

(Апликација бр. 39177/05)
13 март 2007

1. Главни факти

Апликантката В.А.М., во февруари 1999 повела граѓанска постапка за развод 
на бракот со нејзиниот сопруг, Д.М., со барање нејзината ќерка С.М да ѝ биде 
доверена на чување и воспитување и да добива издршка за детето. Се чини дека 
разводот на бракот и нејзината спреченост од нејзиниот сопруг да остварува 
контакт со нејзината ќерка биле резултат на тоа што таа се заразила со ХИВ. 

По започнување на постапката, Четвртиот општински суд во Белград одложил 15 
рочишта. Во текот на овој период, најчесто како одговор на бројните предлози на 
апликантката, Општинскиот суд се обидувал да прибави информација за точната 
адреса на тужениот преку разни државни органи, вклучувајќи ги даночните 
власти, општините, Министерството за образование и Стопанскиот суд. Биле 
пратени покани на бројни адреси, но не можеле да му бидат доставени на 
тужениот, што го навело Општинскиот суд да заклучи, на 17 април 2003 година, 
дека тој „очигледно ја избегнувал“ доставата на сите судски документи. Постапката 
во предметот сè уште беше во тек во времето на пресудата на Европскиот суд за 
човекови права.

На 23 јули 1999 година Општинскиот суд му наредил на тужениот да ѝ овозможи 
пристап на апликантката до С.М., двапати месечно до донесување на конечна 
мериторна одлука во предметот. И покрај ова, во времето на пресудата на 
Европскиот суд, г-ца В.А.М. не можела да ја види нејзината ќерка веќе околу осум 
години, а наредбата за пристап до детето формално не му била врачена на Д.М.

На 15 јуни 2006 година Општинскиот суд привремено ѝ ја доверил С.М. на 
апликантката и му наредил на тужениот да го предаде детето, до донесување 
на конечна одлука за тековната граѓанска тужба. Во неговото образложение 
тој утврдил, меѓу другите нешта, дека: i) тужениот разјаснил, уште од самиот 
почеток, дека тој „нема да ѝ допушти“ на апликантката да контактира со С.М. 
поради неговиот страв дека таа, исто така, би можела да биде „заразена“ со ХИВ; 
ii) апликантката, и покрај спротивните тврдења на тужениот, била одговорен 
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и мотивиран родител чија здравствена состојба била стабилна, постојано 
испитувана и која не претставувала опасност за С.М.; iii) тужениот не само што не 
се придржувал кон неговата обврска да го извести судот за неговата точна адреса, 
туку, покрај тоа, повеќе години намерно избегнувал да прими судски покани што, 
пак, довело до ускратување на сите контакти на апликантката со С.М. и укажало на 
негово сериозно непочитување на интересите на С.М. На 13 ноември 2006 година 
Окружниот суд ја уважил жалбата на тужениот против одлуката на Општинскиот 
суд, ја укинал оспорената наредба и го упатил Општинскиот суд да го преиспита 
прашањето на времената мерка за апликантката.

2. Одлука на Судот

Г-ца В.А.М. се жалеше според членовите 6, 8 и 13 за должината и правичноста на 
граѓанската постапка и за недостигот на ефективен правен лек. Таа, исто така, се 
жалеше на дискриминација поради нејзиниот ХИВ статус, според членот 14.

Член 6 § 1 

Разумноста на должината на постапката се оценува со оглед на околностите на 
предметот и со земање предвид на сложеноста на предметот, однесувањето на 
апликант/ка и постапувањето на релевантите органи. Она што посебно засега 
одреден/а апликант/ка е, исто така, релевантно и се бара посебна ажурност со 
оглед на можните последици кои прекумерната должина на постапката може да 
ги предизвика врз остварувањето на правото на почитување на семеен живот. 
Хронично натрупување на предмети не е валидно објаснување за прекумерните 
застои, бидејќи државите имаат должност да ги организираат нивните судски 
системи така што нивните судови да можат да ја исполнат обврската за расправање 
на предметите во разумен рок. 

Постапката во овој предмет досега траела осум години, од кои две години 
и 11 месеци беа предмет на испитување од страна на Судот (по датумот кога 
Конвенцијата влегла во сила во однос на Србија). Со оглед на тоа каков бил 
интересот на В.А.М. и нејзиното дете во предметот, особено со оглед на 
медицинската состојба на В.А.М., Судот утврди дека домашните органи наместо 
да покажат исклучителна ажурност за забрзување на постапката, тие постојано 
пропуштале да ги искористат процедурите за обврзување на Д.М. да учествува во 
постапката. Поради тоа, Судот одлучи дека имало повреда на членот 6 во врска 
со должината на граѓанската постапка. 
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Член 8

Судот прво забележа дека заемно уживање на родител и дете во нивното 
меѓусебно друштво претставува темелен елемент на „семеен живот“ во смисла 
на членот 8. Понатаму, иако примарен предмет на членот 8 е да се заштити 
поединец од самоволно делување на јавна власт, покрај тоа има позитивни 
обврски кои се својствени на ефективно „почитување“ на семеен живот.  Во 
предмети за извршување на одлуки во сферата на семејното право, Судот 
често пати утврдуваше дека она што е решавачко е дали државните органи ги 
презеле сите неопходни чекори за да го овозможат извршувањето, како што тоа 
разумно може да се бара во посебните околности на секој предмет. Адекватноста 
на мерката треба да се оценува според брзината на нејзиното спроведување, 
бидејќи протекот на време може да има непоправливи последици врз односите 
помеѓу детето и родител со кого тоа не живее. Иако принудни мерки против деца 
не се пожелни во оваа чувствителна област, употребата на санкции не смее да се 
исклучи во случај на незаконито однесување на родителот со кого децата живеат.

Имајќи ги предвид фактите на предметот, вклучувајќи го протекот на време и 
најдобрите интереси на С.М., Судот заклучи дека српските власти не направиле 
адекватни и ефективни напори да ја извршат времената мерка за пристап до 
детето од 23 јули 1999 година. Согласно на тоа, имало прекршување на правото на 
апликантката на почитување на нејзиниот семеен живот и повреда на членот 8.

Покрај тоа, со оглед на убедливите околности на предметот, особено она што 
посебно ја засегало апликантката во предметот, однесувањето на српските 
власти и, всушност, разликата во природата на интересите заштитени со членот 
6 и членот 8, Судот утврди дека должината на спорната граѓанска постапка 
претставувала посебна повреда на членот 8.

Член 13

Судот заклучи дека имало повреда на членот  13 во комбинација со членот 6 
поради недостигот на ефективен правен лек во домашното право за жалбените 
наводи на апликантката кои се однесувале на должината на нејзината граѓанска 
постапка.

Член 14

Судот утврди дека расположивите докази биле недоволни да се заклучи дека 
апликантката навистина била дискриминирана по основ на нејзиното здравје. 
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Поради тоа, овој жалбен навод беше сметан како очигледно неоснован и беше 
отфрлен.

Член 41

Судот на апликантката ѝ досуди 15.000 евра за надомест на нематеријална штета 
и 4.350 евра за трошоци и издатоци.
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Целосно ускратување на пристап на татко до дете врз основа на религиозни 
уверувања било дискриминаторско и го повредило членот 14 во комбинација со 

членот 8

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ВОЈНИТИ (VOJNITY) ПРОТИВ 
УНГАРИЈА

(Апликација бр. 29617/07)
12 февруари 2013

1. Главни факти 

Апликантот, Перо Војнити, беше унгарски државјанин роден во 1948 година, кој 
припаѓал на верската група Конгрегација на верата (Hit Gyülekezete). Апликантот 
имал син, роден во 1994 година, кој по разводот на неговите родители ѝ бил 
доверен на мајката. На г. Војнити му било дадено право на пристап до детето.

Г. Војнити поднел барање да му биде доверено детето на чување и воспитување 
или да се преуредат условите за остварување пристап до детето. И покрај 
сугестијата од психијатар да се дозволат релаксирани контакти со детето, 
Окружниот суд во Сегед го одбил ова барање. Во 2004 година било одбиено друго 
барање на г. Војнити, бидејќи истиот суд утврдил дека апликантовите околности 
не биле поволни за подигање на дете.

Во  2006 Органот за старателство во Сегед го одзел детето од мајката и тоа било сместено 
кај неговиот постар брат. Апликантот не бил земен предвид при одлучувањето каде 
да се смести детето, поради неговиот активен проселитизам и неговите неадекватни 
станбени услови, но му било дадено право на пристап до детето.

Постариот брат поднел тужба пред Окружниот суд против г. Војнити, барајќи тој 
да биде лишен од неговите права на пристап до детето. Психолошки вештак 
напомнал дека апликантовото учество во животот на неговото дете бил штетен, 
особено поради неговото занимавање со проселитизам, па Окружниот суд 
ги ускратил правата на апликантот на пристап. Регионалниот окружен суд во 
Цонград ја потврдил оваа одлука на 4 февруари 2008 година.

2. Одлука на Судот 

Апликантот се жалеше дека целосното одземање на неговите права на пристап 
до детето претставувале неоправдано и несразмерно вмешување во неговото 
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право на семеен живот, спротивно на членот 8 од Конвенцијата, сам за себе и 
со земање предвид на членовите 14 и 9, бидејќи тој тврдеше дека одбивањето 
пристап од страна на властите претставувало различен третман по основ на 
неговите религиозни уверувања. Тој, исто така, наведе повреда на членот 6.

Член 14 во комбинација со членот 8

Судот повторно напомна дека уживањето на дете и родител во нивното меѓусебно 
друштво е темелен аспект на семеен живот. Во овој предмет апликантот имал 
редовен контакт со детето до одлуката за одземање на неговото право на пристап, 
така што било очигледно дека оваа одлука претставувала вмешување во неговото 
право на почитување на семеен живот.

Судот прво констатираше дека домашните судови над сè ги имале предвид 
интересите на детето кога го одобриле барањето за одземање на апликантовите 
права на пристап. Меѓутоа, Судот утврди дека религиозните убедувања на 
апликантот биле практично решавачки при одлучувањето на домашните органи, 
што водело кон разлика во третманот во однос на други родители поставени во 
слична ситуација, но кои немале цврсти религиозни убедувања. Во согласност 
со практиката на Судот, таква разлика во третманот мора да има објективно и 
разумно оправдување, или би морала да се третира како дискриминаторска. Во 
овој предмет беше утврдено дека легитимната цел била да се заштити здравјето 
и правата на детето.

Гледајќи ги фактите на предметот, Судот призна дека државните органи 
покажале легитимна загриженост за развојот на детето, но истакна дека не биле 
презентирани убедливи докаи дека апликантовата религија го изложувала детето 
на ризик од стварна штета.

Понатаму, Судот повтори дека во контекст на ограничувања во врска со 
родителски права на пристап се бара стриктно испитување, а мерки кои се толку 
радикални, како што е целосното одземање на право на контакт со детето, можат 
да се оправдаат само во исклучителни околности, бидејќи децата имаат право 
на одржување семејни врски. Според мислење на Судот, постоењето на такви 
исклучителни околности не било покажано во овој предмет, бидејќи властите 
не утврдиле каква реална штета може да му биде причинета на детето поради 
религиозните уверувања на апликантот.

Судот напомна дека мерката усвоена од државните власти имала ефект на 
ускратување и оневозможување на секаков контакт помеѓу апликантот и неговиот 
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син, без притоа да се промисли за некакви алтернативни – помалку строги, како 
и дека не била сразмерна во однос на интендираната легитимна цел, имено, 
заштита на најдобрите интереси на детето. 

Оттаму, беше одлучено дека апликантот бил дискриминиран врз основа на 
неговата религија при остварување на неговото право на почитување на семеен 
живот, што го повредило членот 14 во комбинација со членот 8. 

Други членови

Судот сметаше дека не се појавиле посебни прашања според членот 6, според 
членот 8 сам за себе или според членот 9 сам за себе или во комбинација со членот 
14, бидејќи фактичките околности на кои се потпираа овие жалбени наводи беа 
исти како оние врз кои се потпираше жалбениот навод испитан погоре.

Член 41

Судот одлучи Унгарија да му плати на апликантот 12.500 евра за надомест на 
нематеријална штета и 3.000 евра за трошоци и издатоци.
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Меѓународно грабнување на дете – пропуст да се земат предвид тврдења за 
„голем ризик“ за детето

ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ X ПРОТИВ 
ЛЕТОНИЈА

(Апликација бр. 27853/09)
26 ноември 2013

1. Главни факти

Апликантката, г-ца X, била летонска државјанка родена во 1974 година. На 
неодреден датум таа се преселила во Австралија, каде што се венчала со г. Р.Л. 
Во 2004 година, додека таа сè уште била во брак со Р.Л., апликантката се сретнала 
со г. T., со кого живеела заедно почнувајќи од крајот од годината. Во февруари 
2005 година апликантката родила ќерка, Е., а во ноември 2005 година формално 
се развела од Р.Л. Во тој стадиум татковството на детето не било утврдено. 
Апликантката продолжила да живее со T., кој формално ѝ го изнајмувал станот, 
а таа добивала надомест за самохрани родители. Апликантката се стекнала со 
австралиско државјанство во 2007 година. Односот помеѓу апликантката и T. се 
влошил и во 2008 година таа од Австралија заминала во Летонија, земајќи го со 
неа детето, кое било на возраст од три години и пет месеци.

Потоа Т. поднел барање до семеен суд во Австралија, барајќи да се утврди неговото 
татковство во однос на Е. и побарал враќање на детето според Хашката конвенција 
за граѓанските аспекти на меѓународно грабнување на дете. Семејниот суд со 
решението со датум 6 ноември 2008 година го утврдил татковството и определил 
дека апликантката и Т. имаат заедничка родителска одговорност за нивното дете 
од раѓањето. Апликантката била поканета да ја следи расправата преку телефон, 
но таа не го направила тоа. Таа не се жалела против одлуката.

Во септември 2008 година централниот орган на Летонија за прашања сврзани 
со Хашката конвенција примил барање од австралискиот централен орган. За тоа 
барање било расправано и во Окружниот суд и во Регионалниот суд, со присуство 
на Т. во обете постапки. На овие расправи, апликантката тврдела дека немало 
основа T. да биде признаен како татко на E., бидејќи во времето на нејзиното 
раѓање апликантката била мажена за друг човек. Понатаму, T. никогаш не 
изразил желба да се признае негово татковство пред таа да се врати во Летонијa. 
Апликантката тврдеше, исто така, дека T. се однесувал злоупотребувачки кон 
неа и дека детето развило врски со Летонија. Во апелациониот стадиум на 
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постапката апликантката презентирала и уверение од психолог кој тврдел дека 
детето би претрпело траума ако биде одвоено од апликантката. Летонските 
судови наредиле враќање на детето во Австралија, откако утврдиле дека 
неговото заминување оттаму било незаконито и спроведено без согласност од 
Т. Апелациониот суд решил да не го земе предвид психолошкиот извештај за Е. 
бидејќи тој се однесувал на меритумот на прашањето за доверување на детето, за 
кое требале да одлучат австралиски судови.

Апликантката одбила да се придржува кон наредбата на домашниот суд за враќање 
на детето и побарала да се одложи извршувањето на наредбата за враќање. Како 
одговор на тоа барање, домашниот суд закажал дополнителна расправа во април 
2009 година. Во март 2009 година T. неочекувано се сретнал со апликантката и 
детето додека бил во Летонија и успеал да го земе детето со себе и со него отишол 
во Австралија. Штом стигнал во Австралија, австралиските судови одлучиле да му 
го доверат детето само нему, а на апликантката ѝ допуштиле да ја гледа нејзината 
ќерка во присуство на социјален работник. На неа, исто така, ѝ било забрането да 
зборува со нејзината ќерка на летонски јазик. 

2. Одлука на Судот

Апликантката се жалеше дека имало повреда на членот 8 од Конвенцијата поради 
одлуката на летонските судови со која било наредено враќање на нејзината ќерка 
во Австралија. Во пресудата на неговиот совет од 15 ноември 2011 година, Судот 
со мнозинство гласови заклучи дека имало повреда на членот 8. По барање од 
Владата, предметот му беше упатен на Големиот совет според членот 43.

Член 8

Судот забележа дека одлуката за враќање на детето претставувала вмешување 
во правото на апликантката на почитување на нејзиниот приватен и семеен 
живот. Tоа вмешување било во согласност со закон. Судот, исто така, сметаше дека 
вмешувањето се стремело кон легитимна цел, имено, да ги заштити правата на 
детето и нејзиниот татко.

Во однос на неопходноста на вмешувањето, Судот констатираше дека имало 
широк консензус за поддршка на идејата дека во сите одлуки кои се однесуваат 
на деца, нивните најдобри интереси би морале да бидат најважни. Тие интереси 
можат да не бидат исти како оние на родителите, а во контекст на барање за 
враќање поднесено според Хашката конвенција – кое било различно од 
постапката за доверување на детето – тие морале да бидат оценети со земање 
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предвид на исклучоците определени во Хашката конвенција, особено оние кои 
се однесуваат на протекот на време (член 12) и постоењето на „голем ризик“ 
(член 13 (б)). Улогата на Европскиот суд овде беше да провери дали процесот 
на одлучување во постапката пред домашните судови, кој водел до одлука за 
враќање на девојчето во државата на вообичаен престој, бил правичен и дали 
биле заштитени нејзините најдобри интереси.

Во овој предмет, Судот констатираше дека апликантката до Регионалниот суд во 
Рига поднела уверение, подготвено од психолог по првостепената пресуда, во 
кое било укажано, меѓу другите нешта, дека би требало да се исклучи опцијата на 
моментално раздвојување на девојчето од нејзината мајка поради веројатноста 
дека тоа би го подложило девојчето на психолошка траума. Според мислење на 
Судот, било неприфатливо домашните судови да сметаат дека овој експертски 
извештај бил недопуштен поради тоа што се однесувал на меритумот на спорот 
за доверување на детето, а не на барањето за враќање кое било пред нив и дека 
оттаму не бил дел од конкретната постапка: всушност, психолошкиот извештај 
обрнал внимание на ризикот од психолошка траума, директно сврзан со 
најдобрите интереси на детето и претставувал издржано тврдење за „голем ризик“, 
кое, поради тоа, морало да биде испитано со оглед на членот 13(б) од Хашката 
конвенција, како што требало да биде испитано и прашањето дали било можно 
мајката да ја следи нејзината ќерка во Австралија и да одржува контакти со неа. 
Потребата за запазување на куси временски рокови, кои, мора да се признае, се 
утврдени и во Хашката конвенција, не можела да ги ослободи летонските власти 
од обврската да извршат ефективно испитување на такво тврдење.
 
Како заклучок, Судот сметаше дека со одбивање да го испитаат уверението 
издадено од професионалец кое разоткривало можно постоење на „голем ризик“ 
за детето во смисла на членот 13(б) од Хашката конвенција, летонските органи не 
се придржувале кон нивните процедурални обврски. Од тоа следи дека имало 
повреда на членот 8 од Конвенцијата.

Член 41

Судот одлучи Летонија да ѝ досуди на апликантката 2.000 евра за трошоци и 
издатоци. 
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Државните органи не ги извршиле нивните позитивни обврски да заштитат 
деца од сериозно запоставување, што го повредило членот 3

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ З. И ДРУГИ (Z. AND OTHERS) ПРОТИВ 
ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО

(Апликација бр. 29392/95)
10 мај 2001

1. Главни факти

Апликантите биле четворица браќа и сестри, З., девојче родено во 1982 година, 
A., момче родено во 1984 година, Б., момче родено во 1986 година и Ц., девојче 
родено во 1988 година. Во октомври 1987 година, семејството на апликантите 
било упатено на социјалните служби од страна на здравствен работник, поради 
загриженост за децата, вклучувајќи и извештаи дека З. крадела храна. Во следните 
четири и пол години социјалните служби го надгледувале семејството и на 
родителите им обезбедиле разни форми на поддршка. Проблемите продолжиле 
во текот на овој период. Во октомври 1989 година, кога била спроведена истрага за 
провална кражба, полицијата ги нашла детските соби во состојба на извалканост, 
а душеците биле натопени со урина. Во март 1990 година било пријавено дека З. 
и А. земале отпадоци од храна од канти во училиштето. Во септември 1990 година 
за А. и Б. било пријавено дека имале модрици на лицата. Во повеќе наврати било 
пријавено дека децата била заклучени во нивните соби и дека размачкувале 
измет врз прозорите. Конечно, на 10 јуни 1992 година, децата биле ставени под 
итна старателска грижа по барање од нивната мајка која кажала дека, ако децата 
не бидат одведени од неа, таа ќе ги скрши од ќотек. Психолошка консултантка, 
која ги прегледала децата, утврдила дека трите постари деца покажувале знаци 
на сериозно психолошко нарушување и забележала дека тоа бил најлошиот случај 
на запоставување и емоционална злоупотреба што таа го видела.

Јавен правен застапник, кој дејствувал во име на апликантите, повел постапка 
против локалната власт, барајќи надомест на штета поради негрижа врз основа 
на тоа што надлежниот орган не се грижел правилно за добросостојбата на децата 
и не презел делотворни чекори да ги заштити. Во постапката што завршила 
пред Домот на лордовите биле отфрлени барањата на апликантите. Во пресуда 
донесена на 29 јуни 1995 година било одлучено дека обзирите и интересите на 
јавната политика биле такви што не би требало да се смета дека локалните органи 
биле одговорни за негрижа поради невршење на нивните законски должности за 
заштита на добросостојбата на деца.
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2. Одлука на Судот

Апликантите тврдеа дека локалната власт пропуштила да преземе адекватни 
заштитни мерки за сериозното запоставување и злоупотреба за кои власта знаела 
дека потекнуваат од злоставувачко однесување на нивните родители и дека тие 
немале пристап до суд или до ефективен правен лек во врска со ова. Тие се 
повикаа на членовите 3, 6, 8 и 13 од Конвенцијата.

Член 3

Членот 3 отелотворува една од најфундаменталните вредности на демократско 
општество, апсолутната забрана за тортура или нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување. Државите мора да преземат мерки за да осигураат 
дека поединци под нивна јурисдикција не се подложени на нечовечко или 
понижувачко постапување, вклучувајќи такво постапување кое е вршено од 
приватни лица. Овие мерки треба да обезбедат ефективна заштита, особено 
на деца и други ранливи лица и да вклучат разумни чекори за спречување на 
злоставување за кое властите имале или морале да имаат сознание. 

Не беше спорно дека запоставувањето и злоупотребата претрпена од четворицата 
детски апликанти го достигнала прагот на нечовечко и понижувачко постапување. 
Всушност, Владата не оспори дека државата пропуштила да ја изврши нејзината 
позитивна обврска според членот 3 да им обезбеди адекватна заштита на 
апликантите од нечовечко и понижувачко постапување. Ова постапување ѝ било 
предочено на локалната власт уште од октомври 1987 година, која имала законска 
должност да ги штити децата и низа овластувања на располагање, вклучувајќи 
оттргнување на децата од нивниот дом. Меѓутоа, децата биле ставени под итна 
старателска грижа дури на 30 април 1992 година, по инсистирање на нивната мајка. 

Во текот на период од четири и пол години, децата во нивниот дом биле 
подложени на она што детската психолошка консултантка, која ги прегледала, 
го нарекла ужасни искуства. Одборот за надомест за кривични повреди утврдил, 
исто така, дека децата биле подложени на грозно запоставување во подолг период 
и претрпеле физичка и психолошка повреда што потекнувала од дејствија кои 
ги исполнувале елементите на законското битие на кривичното дело насилство. 
Судот призна дека социјалните служби се соочуваат со тешки и чувствителни 
одлуки и со важното балансирачко начело за почитување и зачувување на семеен 
живот. Меѓутоа, овој предмет не оставил никаков сомнеж во однос на пропустот 
на системот да ги заштити апликантите од сериозно, долготрајно запоставување 
и злоупотреба. Согласно на тоа, имало повреда на членот 3.
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Член 8

Имајќи го предвид утврдувањето повреда на членот 3, Судот сметаше дека не се 
појавило посебно прашање според членот 8.

Член 6

Судот беше уверен дека, на почетокот на постапката, имало сериозен и вистински 
спор во врска со постоење на правото наведувано од апликантите според 
домашното законодавство. Според тоа, членот 6 бил применлив на постапката 
поведена од апликантите во која тие тврделе дека имало негрижа од локалната 
власт. 

Во однос на придржувањето кон членот 6, Судот утврди дека исходот од 
поведената домашна постапка бил дека апликантите и сите деца со жалбени 
наводи како нивните не можеле да бараат надомест на штета од локалната 
власт поради негрижа за нив, колку и да е предвидлива – и сериозна – 
претрпената штета и колку и да е неразумно однесувањето на локалната власт 
во нејзиното пропуштање да преземе мерки за да се спречи таа штета. Сепак, ова 
не произлегувало од некоја процедурална пречка или од примена на некаква 
одредба за имунитет што го ограничувала пристапот до суд. Отфрлањето на 
апликантовата тужба произлегло од употребата на материјално-правни начела 
од страна на домашните судови, а не беше задача на Судот да одлучува за 
прикладноста на содржината на домашното право. Како и да е, апликантите 
имале право кога тврделе дека правната празнина која тие ја идентификувале 
во домашното право била таква што покренала прашање според Конвенцијата, 
но според мислење на Судот, тоа било прашање според членот 13, а не според 
членот 6 § 1. Затоа, Судот не утврди повреда на членот 6.

Член 13

При одлучувањето дали имало повреда на членот 13, Судот напомна дека кога се 
работи за наводен пропуст на властите да заштитат луѓе од дејствија на други луѓе, 
тогаш жртвата или семејството на жртвата треба на располагање да има механизам 
за утврдување одговорност на службени лица или тела на државата заради нивни 
дејствија или пропуштања што водат кон повреда на права од Конвенцијата. 
Понатаму, во случај на повреда на права од членовите 2 и 3, кои се рангираат како 
најфундаментални одредби од Конвенцијата, начелно, како дел од опциите за 
исправање на неправдата треба на располагање да постои можност за поднесување 
на барање за надомест на нематеријална штета произлезена од повреда на право. 
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Судот утврди дека апликантите немале на располагање соодветни правни 
средства за да се овозможи одлучување за нивните тврдења дека локалната власт 
пропуштила да ги заштити од нечовечко и понижувачко постапување или можност 
за добивање надомест за штетата која поради тоа ја претрпеле. Следствено на 
тоа, на нив не им бил овозможен ефективен правен лек за повреда на правата 
од членот 3 и соодветно на тоа, имало повреда на членот 13.

Член 41

Судот досуди надомест на материјална штета во износ од 8.000 британски 
фунти за З., 100.000 британски фунти за A., 80.000 британски фунти за Б. и 4.000 
британски фунти за В. Исто така, Судот на секој од апликантите му досуди по 
32.000 британски фунти за надомест на нематеријална штета и вкупен износ од 
39.000  британски фунти за трошоци и издатоци.166

166 Приближна вредност на една британска фунта (£) е 1,60 евра.
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Исчезнати бебиња од болници – континуирана повреда на членот 8, а Србија 
мора да даде уверливи одговори за тоа што му се случило на секое дете и да им 

надомести на родителите

ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЌ (ZORICA 
JOVANOVIĆ) ПРОТИВ СРБИЈА

(Апликација бр. 21794/08)
26 март 2013

1. Главни факти

Апликантката, Зорица Јовановиќ, беше српска државјанка, која била родена во 
1953 година.

На 28 октомври 1983 година г-ца Јовановиќ родила здраво машко дете во 
медицинскиот центар во Ќуприја, кој бил болница управувана од државата. 
Три дена подоцна, кога таа и нејзиниот син требале да бидат отпуштени од 
болницата, таа била известена дека нејзиниот син починал. Таа се обидела да 
пристапи во болничкиот оддел за новороденчиња каде што нејзиниот син ја 
поминал ноќта, но во тоа била спречена од двајца редари. Медицинска сестра се 
обидела да ѝ инјектира седатив, но таа успеала да го избегне тоа. Во состојба на 
шок и без никаква друга опција, таа се одјавила од болницата.

Телото на бебето никогаш не ѝ било предадено на г-ца Јовановиќ или на 
нејзиното семејство. Таа никогаш не добила обдукциски наод за смртта на 
синот, ниту била известена кога и каде тој, наводно, бил погребан. Болницата 
едноставно ја известила дека нејзиниот син починал на 31 октомври 1983 година 
и немало укажување за причината на смртта.

Во ноември 2002 година од локалната општина ја известиле г-ца Јовановиќ дека 
во матичните книги било запишано раѓањето на нејзиниот син, но не и смртта. 
Ова било повторно потврдено во септември 2007 година.

Кривична пријава поднесена од сопругот на г-ца Јовановиќ против персоналот 
на болницата – по извештаи во медиумите за наводни слични предмети 
– била отфрлена како неоснована во октомври 2003 година. Не било дадено 
понатамошно објаснување и не било јасно дали била или не била спроведена 
прелиминарна истрага.
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Помеѓу 2003 и 2010 година биле преземени одредени службени дејствија за да се 
подобри процедурата во болниците по смртта на новороденчиња и да се истражат 
тврдењата во 2005 година од стотици родители чии новородени бебиња исчезнале 
по нивната наводна смрт во болничките оддели, претежно од 1970.-те до 1990.-те. 
Официјални извештаи утврдиле сериозни недостатоци во законодавството што се 
применувало во 1980.-те, како и во процедурите и законските одредби во однос на 
тоа што треба да се случува кога новороденче ќе умре во болница и дека, поради 
тоа, биле оправдани сомнежите на родителите во врска со она што им се случило 
на нивните деца. Извештаите утврдиле, исто така, дека одговорот на државата во 
однос на ситуацијата бил неадекватен самиот по себе. Во декември 2010 година 
работна група воспоставена од Парламентот на Србија заклучила дека не биле 
неопходни измени на постоечкото, до тоа време веќе изменето законодавство, 
освен во однос на собирање и употреба на медицински податоци. Групата 
забележала, исто така, дека Уставот оневозможувал да се прошири применливиот 
период за гонење на кривични дела сторени во минатото, или да се воведат нови, 
посериозни кривични дела и/или построги казни.

Г-ца Јовановиќ често добивала медицински третман за депресија од 2009 година 
до 2011 година.

2. Одлука на Судот

Потпирајќи се особено врз членот 8, правото на почитување на приватен и 
семеен живот, и членот 13, правото на ефективен правен лек, г-ца Јовановиќ се 
жалеше на континуираниот пропуст на српските власти да ѝ дадат каква било 
информација за тоа што му се случило на нејзиниот син и за континуираниот 
пропуст да ја обесштетат.

Член 8

Судот истакна дека г-ца Јовановиќ останала без никаков веродостоен одговор 
што му се случило на нејзиниот син во 1983 година. Таа никогаш не го видела 
мртвото тело на нејзиниот син, причината за смртта никогаш не била утврдена 
и неговата смрт никогаш официјално не била запишана во матична книга. Ниту, 
пак, било посветено адекватно внимание на кривичната пријава поднесена 
од нејзиниот сопруг. Точно е дека српските власти самите потврдиле во 
бројни извештаи дека имало недостатоци и неадекватности во применливото 
законодавство во тоа време, процедурите и законските одредби во случај на 
умирање на новороденчиња во болница, како и во реагирањето на државата во 
однос на тврдењата дека бебиња исчезнуваат од болници.
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И покрај неколку наизглед ветувачки иницијативи помеѓу 2003 и 2010 година, 
извештајот на работната група од декември 2010 конечно заклучил дека не се 
неопходни измени на веќе изменетото законодавство. Сепак, тоа очигледно 
ја подобрило идната ситуација и практично немало влијание врз родители, 
вклучувајќи ја апликантката, кои морале да поминат низ такво тешко искушение 
во минатото.

Оттаму, Судот заклучи дека г-ца Јовановиќ претрпела континуирана повреда на 
правото на почитување на нејзиниот семеен живот поради пропустот на Србија 
да ѝ даде веродостојни информации за тоа што му се случило на нејзиниот син. 
Согласно на тоа, имало повреда на членот 8.

Судот сметаше дека немало потреба да го испитува посебно жалбениот навод 
според членот 13.

Член 46

Со оглед на значајниот број на потенцијални апликанти, Судот понатаму одлучи 
Србија да преземе – во рок од една година откако оваа пресуда ќе стане конечна 
– соодветни мерки за да им се овозможи поединечно обесштетување на сите 
родители во ситуација слична како онаа на апликантите. Тој процес треба да 
биде надгледуван од независно тело, со адекватни овластувања, така што да се 
дадат убедливи објаснувања што му се случило на секое исчезнато дете и да се 
даде адекватен надомест.

Во меѓувреме, Судот реши да го одложи испитувањето на сите слични апликации 
со кои веќе е поведена постапка пред Судот.

Член 41

Судот досуди 10.000 евра за надомест на нематеријална штета и 1.800 евра за 
трошоци и издатоци.
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	Недостатокот на судско испитување и надзорот над телефонски повици на малолетничка сместена во едукативен центар ги повредиле членот 5(4) и членот 8 од Конвенцијата
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ Д.Л. (D.L.) ПРОТИВ БУГАРИЈА

	Пропуст на Хрватска да заштити ранливо лице од повеќекратно и насилно малтретирање ги повредил членовите 3 и 8
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ЃОРЃЕВИЌ (ĐORĐEVIĆ) ПРОТИВ ХРВАТСКА

	Словенечките власти не ги извршиле нивните позитивни обврски според членот 8 да овозможат пристап на татко до неговата ќерка – меѓутоа, тој не можел да поднесе апликација во име на неговата ќерка пред Европскиот суд за човекови права бидејќи детето ѝ било
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ЕБЕРХАРД И М. (EBERHARD AND M.) ПРОТИВ СЛОВЕНИЈА

	Хрватска треба да осигури контакт помеѓу разведен татко и неговата ќерка во време компатибилно со неговиот работен распоред и во соодветни простории
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ГЛУХАКОВИЌ (GLUHAKOVIĆ) ПРОТИВ ХРВАТСКА

	Немало повреда на членот 8 од Конвенцијата во особените околности на предметот бидејќи домашните власти ги презеле сите чекори чие преземање било разумно очекувано од нив за за се остварат родителските права на апликантот 
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ГРУЈИЌ (GRUJIĆ) ПРОТИВ СРБИЈА

	Наредба за итно згрижување на новородено бебе претставувала повреда на правата на апликантите на почитување на семеен живот од членот 8
	ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ К. И Т.
(K. AND T.) ПРОТИВ ФИНСКА

	Одолжувања на постапката, што довеле до пропуштање да се обезбеди редовен контакт на мајка со нејзините синови, го повредиле нејзиното право на почитување на семеен живот
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ К.Б. И ДРУГИ (K.B. AND OTHERS) ПРОТИВ ХРВАТСКА

	Властите пропуштиле да преземат соодветни чекори за да овозможат контакт помеѓу татко и син, обајцата со попреченост, што го повредило членот 8 
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ КАЦПЕР НОВАКОВСКИ (KACPER NOWAKOWSKI) ПРОТИВ ПОЛСКА

	Пропустот да му се обезбеди на апликантот, кој бил лишен од деловна способност,  правно средство за утврдување татковство над негово дете бил несогласен со позитивните обврски на државата според членот 8 
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ КРУШКОВИЌ (KRUŠKOVIĆ) ПРОТИВ ХРВАТСКА

	Недостатокот на јасност на прописи за семејни посети на притворени лица и самоволноста при ограничување на директен контакт помеѓу апликантот и неговите роднини претставувале повреда на членот 8
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ КУРКОВСКИ (KURKOWSKI) ПРОТИВ ПОЛСКА

	Прекумерната должина на постапка за доверување на дете и пропустот на државата ефективно да истражи наводна злоупотреба врз детето ги повредиле членовите 3 и 8
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ М. И М. (M. AND M.) ПРОТИВ ХРВАТСКА

	Предложеното протерување на Авганистанец со сопруга и две малолетни деца би го повредило нивното право на почитување на семеен живот од членот 8
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ М. И ДРУГИ (M. AND OTHERS) ПРОТИВ БУГАРИЈА

	Одбивањето на правно признавање на врската родител-дете кога децата биле родени од сурогат мајка во земја во која тоа е законито претставувало повреда на членот 8 во однос на правата на децата на почитување на нивниот приватен живот
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ МЕНЕСОН (MENNESSON) ПРОТИВ ФРАНЦИЈА 

	Прекумерната должина на спроведувањето на предавање на двете деца на апликантката од нејзиниот поранешен сопруг до неа откако ѝ биле доверени децата го повредила членот 8
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ МИЈУШКОВИЌ (MIJUŠKOVIĆ) ПРОТИВ ЦРНА ГОРА

	Состојба на долга неизвесност во однос на апликантовиот личен идентитет била спротивна на членовите 6 и 8
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ МИКУЛИЌ (MIKULIĆ) ПРОТИВ ХРВАТСКА

	Пропустот на државата ефективно да овозможи контакт помеѓу дете и нејзиниот татко и дедо и баба од татковата страна и недостатокот на ефективни правни лекови ги повредиле членовите 8 и 13  
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ МИТОВИ (MITOVI) ПРОТИВ МАКЕДОНИЈА

	Одлука за изрекување затворска казна на мајка поради неизвршување на судска наредба за контакт со дете не претставувала повреда на членот 8 
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ МИТРОВА И САВИЌ (MITROVA AND SAVIK) ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

	Незаконито лишување од слобода на детски баратели на азил, спротивно на членовите 3 и 5 
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ МУСХАЏИЕВА И ДРУГИ (MUSKHADZHIYEVA AND OTHERS) ПРОТИВ БЕЛГИЈА 

	Наредби на домашни судови за враќање на три деца на нивниот татко против нивна волја и без адекватна проценка на нивните најдобри интереси го повредиле членот 8
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ Н.ТС. И ДРУГИ (N.TS. AND OTHERS) ПРОТИВ ГРУЗИЈА

	Одлука на швајцарски судови за враќање на дете грабнато од неговата мајка, од Израел во Швајцарија, не би било во неговите најдобри интереси и би го повредило членот 8
	ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ НОЈЛИНЕР И ШУРУК (NEULINGER AND SHURUK) ПРОТИВ ШВАЈЦАРИЈА

	Пропуст на полските власти да се придржуваат кон нивните позитивни обврски и да извршат наредба на семеен суд по меѓународно грабнување на дете претставувал повреда на членот 8
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ОЛЕР КАМИНСКА (OLLER KAMINSKA) ПРОТИВ ПОЛСКА

	Сегрегација на ромски деца во хрватски основни училишта била дискриминаторска мерка што го повредила членот 14 во комбинација со членот 2 од Протоколот бр. 1
	ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ ОРШУШ И ДРУГИ (ORŠUŠ AND OTHERS) ПРОТИВ ХРВАТСКА

	Утврдување на начелото на позитивна обврска да се заштити живот според членот 2, во предмет што вклучувал млад човек сериозно повреден oд неговиот поранешен наставник 
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ОСМАН (OSMAN) ПРОТИВ ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО 

	Административно лишување од слобода на малолетници заедно со нивните родители во центар за лишување од слобода кој не бил екипиран за особените потреби на децата довело до повреди на членовите 3, 5 и 8  
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ПОПОВ (POPOV) ПРОТИВ ФРАНЦИЈА

	Неадекватно згрижуваање и услови на лишување од слобода и незаконито лишување од слобода на непридружуван малолетник кој барал азил ги повредиле членовите 3, 5 и 13  
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ РАХИМИ (RAHIMI) ПРОТИВ ГРЦИЈА

	Пропустот навремено и ефективно да се истражи смртта или исчезнувањата на група Роми чиј брод потонал на црногорскиот брег го повредил членот 2 од Конвенцијата
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ РАНЃЕЛОВИЌ И ДРУГИ (RANĐELOVIĆ AND OTHERS) ПРОТИВ ЦРНА ГОРА

	Позитивни обврски на државите да заштитат жртви на трговија со луѓе
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ РАНЦЕВ (RANTSEV) ПРОТИВ КИПАР И РУСИЈА

	Одолжувања и неажурност во домашна постапка во врска со физички напад врз дете што водело кон неможност за испитување на предметот ги повредиле позитивните обврски на државата според членот 8
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ РЕМЕТИН (REMETIN) ПРОТИВ ХРВАТСКА

	Истрагата на хрватските власти за тврдењето на апликантката дека била принудена на проституција не била адекватна и така ја повредила процедуралната обврска според членот 4
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ С.М. (S.M.) ПРОТИВ ХРВАТСКА

	Право на татко чие дете било родено надвор од брак да контактира со неговото дете
	ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ САХИН (SAHIN) ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА

	Сместување на децата на првата апликантка во заедницата „Ил Фортето“ и недостигот на контакт претставувале повреди на членот 8, апликантката аплицираше и во име на децата над кои таа повеќе немала родителски права
	ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ СКОЗАРИ И ГИУНТА (SCOZZARI & GIUNTA) ПРОТИВ ИТАЛИЈА

	Тврдењето на затворен апликант за повреда на членот 8 во врска со одбивање на властите да го пренесат во затвор што бил поблиску до неговото семејство беше отфрлено како недопуштено, додека за условите за лишување од слобода беше утврдено дека биле неспои
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ СЕРЦЕ (SERCE) ПРОТИВ РОМАНИЈА

	Судска наредба за враќање на младо дете на неговиот татко во друга земја го повредила членот 8 
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ШНЕРСОНЕ И КАМПАНЕЛА (ŠNEERSONE AND KAMPANELLA) ПРОТИВ ИТАЛИЈА

	Пропустот на државните органи да ги преземат сите разумни мерки за овозможување на повторно соединување на апликантката со нејзиниот син, и покрај домашните одлуки во нејзина корист, претставувал повреда на членот 8
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ШОБОТА-ГАЈИЌ (ŠOBOTA-GAJIĆ) ПРОТИВ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

	Судење и изрекување казни на двајца детски апликанти, осудени за убиство од суд за возрасни лица, ги повредиле членовите 5 и 6 
	ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТИТЕ Т. ПРОТИВ ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО И В. (V.) ПРОТИВ ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО

	Враќање на авганистанско семејство на баратели на азил во Италија според „Даблинската“ регулатива на Европската унија без поединечни гаранции за грижа за нив би го повредило членот 3
	ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ ТАРАХЕЛ (TARAKHEL) ПРОТИВ ШВАЈЦАРИЈА

	Прекумерна должина на постапка од областа на семејните односи и неизвршување на наредба за пристап претставувале повреди на членовите 6 и 8
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ В.А.М. (V.A.M.) ПРОТИВ СРБИЈА

	Целосно ускратување на пристап на татко до дете врз основа на религиозни уверувања било дискриминаторско и го повредило членот 14 во комбинација со членот 8
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ВОЈНИТИ (VOJNITY) ПРОТИВ УНГАРИЈА

	Меѓународно грабнување на дете – пропуст да се земат предвид тврдења за „голем ризик“ за детето
	ПРЕСУДА НА ГОЛЕМИОТ СОВЕТ ВО ПРЕДМЕТОТ X ПРОТИВ ЛЕТОНИЈА

	Државните органи не ги извршиле нивните позитивни обврски да заштитат деца од сериозно запоставување, што го повредило членот 3
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ З. И ДРУГИ (Z. AND OTHERS) ПРОТИВ ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО

	Исчезнати бебиња од болници – континуирана повреда на членот 8, а Србија мора да даде уверливи одговори за тоа што му се случило на секое дете и да им надомести на родителите
	ПРЕСУДА ВО ПРЕДМЕТОТ ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЌ (ZORICA JOVANOVIĆ) ПРОТИВ СРБИЈА




