ЧЕТВРТО ОДЕЉЕЊЕ
ОДЛУКА
Представка број 8653/10
Жаклина ИВКОВИЋ-ПАШЋАН
против Србије
Европски суд за људска права (Четвртo одељење), на заседању
Одбора 24. октобра 2019. године у саставу:
Stéphanie Mourou-Vikström, председник,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, судије,
и Liv Tigerstedt, вршилац дужности заменика секретара Одељења,
Имајући у виду горе наведену представку поднесену 27. јануара 2010.
године,
Након већања, одлучује како следи:

ЧИЊЕНИЦЕ И ПОСТУПАК
Подноситељка представке, гђа Жаклина Ивковић-Пашћан, рођена је
1980. године.
Ослањајући се на чланове 8. и 13. Конвенције, подноситељка
представке се жалила да је њено дете, рођено у државној болници, отето
или можда отето и незаконито усвојено од стране друге породице одмах
по свом рођењу. У сваком случају, подноситељка представке је желела
да открије истину о судбини свог детета и тврдила је да у вези с тим није
имала ниједан ефикасан домаћи лек.
Горе наведене жалбе достављене су Влади Србије, која је поднела
запажања о допуштености и основаности. Запажања су прослеђена
подноситељки представке, која је позвана да поднесе сопствена
запажања. Поред тога, Суд је обавестио подноситељку представке о
неопходности ангажовања адвоката у овој фази поступка. Није било
одговора на допис Секретаријата.
Дописом од 19. новембра 2015. године, упућеним препорученом
поштом, подноситељка представке је обавештена да је рок за предају
пуномоћја и њених запажања истекао 23. јула и 6. септембра 2015.
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године, и да није затражено продужење рока. Скренута је пажња
подноситељки представке на члан 37. став 1. тачка (а) Конвенције који
предвиђа да Суд може избрисати представку са своје листе предмета ако
се из околности може закључити да подносилац представке не намерава
да настави поступак на основу представке. Подноситељка представке је
ово писмо примила 26. новембра 2015. године. Међутим, до данас није
било одговора.

ПРАВО
У светлу претходног, Суд закључује да подноситељка представке не
жели да настави поступак на основу представке у смислу члана 37, став
1, тачке (а) Конвенције. Надаље, у складу с чланом 37. став 1. in fine,
Суд не налази посебне околности у погледу поштовања људских права
дефинисаних Конвенцијом и протоколима уз њу које захтевају наставак
испитивања представке.
Сходно томе, овај случај би требало избрисати с листе.
Из ових разлога, Суд, једногласно,
Одлучује да избрише представку са своје листе предмета.
Састављено на енглеском језику и достављено у писаној форми 14.
новембра 2019. године.

Liv Tigerstedt
вршилац дужности секретара Одељења

Stéphanie Mourou-Vikström
председник

