На основу члана 6. став 1. Уредбе о заступнику Републике Србије пред
Европским судом за људска права („Службени гласник РС“, број 61/06 –
пречишћен текст) објављује се, на српском и енглеском језику, Пресуда
Европског суда за људска права по представкама бр. 47460/07, 49257/07,
49265/07, 1028/08, 11746/08, 14387/08, 15094/08, 16159/08, 18876/08,
18882/08, 18997/08, 22997/08, 23007/08, 23100/08, 23102/08, 26892/08,
26908/08, 29305/08, 29306/08, 29323/08, 29389/08, 30792/08, 30795/08,
31202/08, 31968/08, 32120/08, 32537/08, 32661/08, 32666/08 и 36079/08 –
Ракић и други против Србије, која гласи:

„ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА
ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕДМЕТ РАКИЋ и ДРУГИ против Србије
(Представке бр. 47460/07, 49257/07, 49265/07, 1028/08, 11746/08,
14387/08, 15094/08, 16159/08, 18876/08, 18882/08, 18997/08, 22997/08,
23007/08, 23100/08, 23102/08, 26892/08, 26908/08, 29305/08, 29306/08,
29323/08, 29389/08, 30792/08, 30795/08, 31202/08, 31968/08, 32120/08,
32537/08, 32661/08, 32666/08 и 36079/08)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР
5. октобар 2010. године

Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним
чланом 44. став 2. Конвенције. Могуће су редаторске измене.

У предмету Ракић и други против Србије,
Европски суд за људска права (Друго одељење) заседајући у већу у чијем су
саставу били:

Françoise Tulkens, председник,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, судије,
и Stanley Naismith, секретар Одељења,
после већања на затвореној седници одржаној 14. септембра 2010. године,
изриче следећу пресуду, која је усвојена на тај дан:
ПОСТУПАК

1.
Предмет је формиран на основу тридесет посебних
представки (бр.
47460/07, 49257/07, 49265/07, 1028/08, 11746/08, 14387/08, 15094/08,
16159/08, 18876/08, 18882/08, 18997/08, 22997/08, 23007/08, 23100/08,
23102/08, 26892/08, 26908/08, 29305/08, 29306/08, 29323/08, 29389/08,
30792/08, 30795/08, 31202/08, 31968/08, 32120/08, 32537/08, 32661/08,
32666/08 и 36079/08) које су Суду поднели против Србије, према
члану 34. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода
(у даљем тексту: „Конвенција”), г. Слободан Ракић и 29 других
подносилаца представки (у даљем тексту: „Подносиоци представки”;
види став 5. у даљем тексту), дана 22. октобра 2007. године, 6.
новембра 2007. године, 6. новембра 2007. године, 24. децембра 2007.
године, 29. фебруара 2008. године, 15. марта 2008. године, 20. марта
2008. године, 25. марта 2008. године, 7. априла 2008. године, 7. априла
2008. године, 7. априла 2008. године, 16. априла 2008. године, 16.
априла 2008. године, 16. априла 2008. године, 16. априла 2008. године,
26. маја 2008. године, 24. маја 2008. године, 9. јуна 2008. године, 9.
јуна 2008. године, 9. јуна 2008. године, 9. јуна 2008. године, 19. јуна

2008. године, 19. јуна 2008. године, 19. јуна 2008. године, 23. јуна
2008. године, 23. јуна 2008. године, 1. јула 2008. године, 1. јула 2008.
године, 1. јула 2008. године, односно 1. јула 2008. године.
2. Подносиоце представки је пред Судом заступао г. Н. Вукотић,
адвокат из Београда, а Владу Србије (у даљем тексту: „Влада“) њен
заступник г. С. Царић.
3. Подносиоци представки су се жалили на очигледно недоследну
праксу домаћих судова у вези са исплатом повећања плата које није на
исти начин одобрено одређеној категорији полицајаца.
4. Суд је 12. јуна 2009. године одлучио да Владу обавести о
представкама. Примењујући члан 29. став 3. Конвенције, он је такође
одлучио да њихову допуштеност и основаност разматра истовремено.

ЧИЊЕНИЦЕ
5. Подносиоци представки, г. Слободан Ракић („први подносилац
представке”), г. Живорад Ивковић („други подносилац представке”), г.
Дамјан Шапић („трећи подносилац представке”), г. Драган Јевтић
(„четврти подносилац представке”), г. Дарко Глишовић („пети
подносилац представке”), г. Радош Михајловић („шести подносилац
представке”), г. Љубиша Јанићијевић („седми подносилац
представке”), г. Ненад Јовановић („осми подносилац представке”), г.
Милан Витковић („девети подносилац представке”), г. Велибор
Терентић („десети подносилац представке”), г. Радојко Радосављевић
(„једанаести подносилац представке”), г. Драгош Томовић („дванаести
подносилац представке”), г. Предраг Тодић („тринаести подносилац
представке”), г. Небојша Милутиновић („четрнаести подносилац
представке”), г. Бојан Илић („петнаести подносилац представке”), г.
Дарко Трифуновић („шеснаести подносилац представке”), г. Јанко
Јанковић („седамнаести подносилац представке”), г. Драгиша
Здравковић („осамнаести подносилац представке”), г. Миљојко
Ђорђевић („деветнаести подносилац представке”), г. Славко
Милошевић („двадесети подносилац представке”), г. Мирослав
Вучковић („двадесет први подносилац представке”), г. Љубинко
Ћирковић („двадесет други подносилац представке”), г. Веселин
Божовић („двадесет трећи подносилац представке”), г. Небојша
Ђорђевић („двадесет четврти подносилац представке”), г. Срећко
Јанићијевић („двадесет пети подносилац представке”), г. Синиша
Милић („двадесет шести подносилац представке”), г. Владимир
Авдаловић („двадесет седми подносилац представке”), г. Славољуб
Вукић („двадесет осми подносилац представке”), г. Родољуб

Обрадовић („двадесет девети подносилац представке”) и г. Дејан
Пантић („тридесети подносилац представке”), сви држављани Србије.
I. ОКОЛНОСТИ ПРЕДМЕТА
6. Сви подносиоци представки су запослени као полицајци у
Министарству унутрашњих послова Републике Србије (у даљем
тексту: „Министарство“). Они живе и раде на Косову. 1
7. Чињенице предмета, како су их подносиоци представки изнели, могу се
сумирати како следи.

8. Влада Србије је 24. јануара 2000. године, односно 17. јула 2003.
године, усвојила две одлуке на основу којих, између осталог, свим

њеним запосленим који живе и раде на Косову би требало да буду
исплаћене двоструке плате.
9. Министарство је 31. јануара 2000. године донело одлуку у којој се
наводи да полицајци у питању имају право да им се плате повећају на
основу коефицијента од 2,5 или 4,5, у зависности од околности.
10. У ставрности су подносиоци представки примили само
повећање које је Министарство одобрило, у износу знантно нижем од
предвиђеног удвостручења плата.
11. Због тога су они 2006. године, односно 2007. године против
Министарства поднели посебне парничне тужбе Првом општинском
суду у Београду, којим су тражили исплату разлике између добијеног
повећања плата и оног које је Влада одобрила (вредност захтева
седмог, тринаестог, седамнаестог, двадесетог, двадесет седмог и
двадесет осмог подносиоца представки прелазила је 500.000 динара, а
захтеви свих других подносилаца представки су били испод овог
прага). Подносиоци представки су даље тражили исплату неодређених
износа на рачун доприноса за пензионо и инвалидско осигурање.
12. Неки подносиоци представки су имали успеха пред Општинским
судом. Остали нису. Међутим, сви подносиоци представки нису имали
успеха у другој инстанци пред Окружним судом у Београду (у даљем
тексту: „Окружни суд“). Подносиоци представки су те одлуке добили
следећих дана:
- први подносилац представке дана 26. априла 2007. године;
- други и трећи подносилац представке дана 7. маја 2007. године;
- четврти подносилац представке дана 26. јуна 2007. године;
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Сва позивања на Косово, било да је реч о територији, установама или
становништву, у овој пресуди разумеју се у потпуности у складу са Резолуцијом 1244
Савета безбедности Уједињених нација и без штетних последица у односу на статус
Косова.

- пети подносилац представке дана 3. септембра 2007. године;
- шести подносилац представке дана 19. септембра 2007. године;
- седми подносилац представке дана 1. октобар 2007. године;
- осми подносилац представке дана 26. септембра 2007. године;
- девети, десети и једанаести подносилац представке дана 8. октобра
2007. године;
- дванаести подносилац представке дана 16. октобра 2007. године;
- тринаести и четрнаести подносилац представке дана 29. октобра
2007. године;
- петнаести подносилац представке дана 19. октобра 2007. године;
- шеснаести, деветнаести и двадесет први подносилац представке
дана 11. децембра 2007. године;
- седамнаести подносилац представке дана 26. новембра 2007.
године;
- осамнаести подносилац представке дана 17. децембра 2007. године;
- двадести подносилац представке дана 13. децембра 2007. године;
- двадесет други подносилац представке дана 15. јануара 2008.
године;
- двадесет трећи подносилац представке дана 25. јануара 2008.
године;
- двадесет четврти и двадесет осми подносилац представке 11.
фебруара 2008. године;
- двадесет пети подносилац представке дана 28. фебруара 2008.
године;
- двадесет шести подносилац представке дана 27. децембра 2007.
године;
- двадесет седми и тридесети подносилац представке дана 20.
фебруара 2008. године;
- двадесет девети подносилац представке дана 18. фебруара 2008.
године.
Многе колеге подносилаца представки (у даљем тексту: “тужиоци“)
поднеле су посебне захтеве за накнаду штете у вези са истим питањем.
Неки су имали успеха, а други нису били успешни пред Окружним
судом.
13. У образложењу у предмету подносилаца представки, Окружни
суд је утврдио, између осталог, да су важећи домаћи прописи садржани
у одлуци Министарства усвојеној 31. јануара 2000. године.
14. Међутим, у седамдесет три друге пресуде, усвојене између 25.
јануара 2006. године и 1. октобра 2008. године, исти Окружни суд је
пресудио у корист тужилаца, упркос чињеници да су њихови захтеви
засновани на истим чињеницама и односили су се на иста правна
питања. У образложењу пресуда у тим другим предметима, Окружни
суд је утвр дио да су, између осталог, плате тужилаца морале да се

исплаћују у складу са одлукама Владе Србије од 24. јануара 2000.

године и/или 17. јула 2003. године.

15. Од седамдесет три горе наведене пресуде, у педесет случајева
тужени су уложили ревизије Врховном суду Србије (види ст. 24 и 27. у
даљем тексту). У преостала двадесет три случаја, међутим, тужени
нису уложили те жалбе, наводно у светлу законског прага (види став
25 у даљем тексту).
16. Влада је доставила релевантну судску праксу коју је усвојио
Врховни суд, посебно шест посебних пресуда од којих је једна донета
3. јула 2008. године, а преосталих пет између 25. децембра 2008. године
и 1. октобра 2009. године. У сваком случају, одлучујући о ревизијама,
Врховни суд је пресудио против тужилаца, иако са донекле другачијим
образложењем у поређењу са образложењем Окружног суда. Врховни
суд је посебно утврдио, између осталог, да одлука Владе од 17. јула
2003. године није била директно примењива.
17. Грађанско одељење Врховног суда је у међувремену, 23.
септембра 2008. године, одржало састанак на коме је требало да се
реши питање одлучивања у свим предметима као што су предмети
подносилаца представки (види став 29. у даљем тексту). У записнику
са овог састанка, констатовано је, између осталог, да је у два предмета
евидентирана 2008. године, где су разматране ревизије, Врховни суд
заправо потврдио одлуке нижих судова донете у корист тужилаца (Рев
II 429/08 и Рев 623/08). Међутим, овај састанак је крају одложен да се
сачека исход предмета који је покренут пред Уставним судом Србије у
вези са апстрактним разматрањем уставности одлуке Владе усвојене
17. јула 2003. године. Уставни суд је 16. априла 2010. године утврдио да
је спорна одлука неуставна.
18. У осамнаест посебних предмета тужиоци су после тога уложили
уставне жалбе Уставном суду, али према информацијама из списа
предмета, ти поступци су још у току.
19. Ниједан подносилац представки није уложио ревизију нити
покушао да добије накнаду због права загарантованог уставом.
II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАЋЕ ПРАВО
A. Одредбе које се односе на поступак уставне жалбе

20. С тим у вези, релевантне одредбе су изнете у предмету Винчић и
други против Србије (бр. 44698/06, 44700/06, 44722/06, 44725/06,
49388/06, 50034/06, 694/07, 757/07, 758/07, 3326/07, 3330/07, 5062/07,
8130/07, 9143/07, 9262/07, 9986/07, 11197/07, 11711/07, 13995/07,
14022/07, 20378/07, 20379/07, 20380/07, 20515/07, 23971/07, 50608/07,
50617/07, 4022/08, 4021/08, 29758/07 и 45249/07, ст. 22-34., 1. децембар
2009. године).

Б.

Закон о парничном поступку (објављен у „Службеном листу
Републике Србије“ – Сл. лист РС - број 125/04)

21. Члан 2. став 1. предвиђа, између осталог, да све странке имају
право на једнаку заштиту њихових права.
22. Чл. 355-384. дају детаљне податке о жалби која се може
уложити против пресуде донете у првој инстанци. Члан 355. став 1.
посебно предвиђа да се та жалба мора уложити у року од петнаест
дана.
23. Члан 438., међутим, предвиђа да се жалба у радном спору мора
уложити у року од осам дана.
24. Чл. 394. став 1., 396 и 398. предвиђају да странке могу уложити
ревизију Врховном суду. Оне то могу учинити у року од 30 дана по
пријему правоснажне одлуке донете у другој инстанци, и само ако су
нижи судови прекршили релевантне законе, било процесне или
материјалне.
25. Члан 394. став 2. предвиђа, између осталог, да ревизија “није
допуштена” кад се тужбени захтев односи на потраживање у новцу,
када „вредност оног дела правоснажне пресуде који се оспорава” не
„прелази 500.000 динара”.
26. Члан 439. предвиђа да је ревизија допуштена у парницама о
споровима о заснивању, постојању и престанку радног односа.
27. У складу са чл. 396 и 406-409, између осталог, Врховни суд, ако
прихвати ревизију коју је поднела једна заинтересована страна, има
овлашћење да преиначи и/или измени спорну пресуду или да је укине
и одреди поновно суђење пред нижим судовима.
28. Члан 422.10 предвиђа да се у поступак може поновити ако
Европски суд за људска права у међувремену донесе пресуду у односу
на Србију у вези са истим или сличним правним питањем.
В. Закон о уређењу судова (објављен у „Службеном. листу РС“, бр. 63/01,
42/02, 27/03, 29/04, 101/05 и 46/06)

29. Члан 40. ст. 2 и 3. предвиђају, између осталог, да се седница
одељења Врховног суда одржава ако постоји неко питање у вези са
доследношћу судске праксе. Сва правна схватања усвојена после тога
су обавезујућа за сва већа одељења у питању.

ПРАВО
I. ЗДРУЖИВАЊЕ ПРЕДСТАВКИ

30. Суд сматра да, у складу са Правилом 42 став 1. Пословника
Суда, представке треба здружити, с обзиром на њихово слично
чињенично стање и правни основ.
II. НАВОДНА ПОВРЕДА ЧЛАНА 6. СТАВ 1. КОНВЕНЦИЈЕ
31. Према члану 6. став 1. Конвенције, подносиоци представке су се
жалили на флагрантно недоследну судску праксу Окружног суда у
Београду.
32. Релевантне одредбе наведеног члана гласе како следи:
Члан 6. став 1.
“Свако лице, приликом утврђивања његових грађанских права и обавеза ... има
право на правично... суђење... пред ... судом ...”
A. Допуштеност

1. Аргументи странака
33. Влада је остала при ставу да подносиоци представки нису
исцрпели сва делотворна домаћа правна средства у смислу члана 35.
став 1. Конвенције. Сви они су нарочито пропустили да уложе уставну
жалбу, док седми, тринаести, седамнаести, двадесети, двадесет седми и
двадесет осми подносилац представки нису искористили ни ревизију
предвиђену чланом 394. став 2. Закона о парничном поступку (види ст.
11, 25 и 27. у горњем тексту).
34. Подносиоци представки су изнели да је, с обзиром на члан 439.
Закона о парничном поступку, ревизија једино доступна у вези са
наведеним радним споровима, а не у предметима као што су њихови о
заосталим платама (види став 26. у горњем тексту). Они су даље
констатовали да пресуде Првог општинског суда садрже упутства у
смислу да странке могу поднети жалбу против њих у року од осам а не
петнаест дана (види ст. 22, 23 и 26. у горњем тексту), чиме се
наговештава да је наведени суд и сам разматрао те предмете као радне
спорове и искључио примену члана 394. став 2. Закона о парничном
поступку.
35. У вези са уставном жалбом, подносиоци представки су тврдили
да ово правно средство није било делотворно у релевантном тренутку.
36. Најзад, Влада је додала, у вези са чланом 394. став 2. Закона о
парничном поступку, да су предмети подносилаца представки јасно
имовинске природе и да су их домаћи судови доследно сматрали
таквим. Рок од осам дана за улагање жалбе стога није од посебне
важности, посебно с обзиром да је Први општински суд дао овим
парницама деловодни број „П”, а не „П1” (овај први број означава
имовинске спорове), а да је сам Врховни суд рутински прихватио да

разматра ревизије у предметима као што је предмет подносилаца
представки кад год је законски лимит прекорачен (види ст. 15 и 16. у
горњем тексту).
2. Оцена Суда
(a) У вези са седмим, тринаестим, седамнаестим, двадесетим, двадесет
седмим и двадесет осмим подносиоцем представки

37. Суд сматра да, с обзиром на њену природу, ревизија мора у
начелу и када год је доступна у складу са релевантним правилима
парничног поступка, да се сматра делотворним домаћим правним
средством у смислу члана 35. став 1. Конвенције (види ст. 24-27. у
горњем тексту; види такође Јевремовић против Србије, број 3150/05,
став 41., 17. јул 2007. године; Илић против Србије, број 30132/04, ст.
20 и 21., 9. октобар 2007. године; и, mutatis mutandis, Дебелић против
Хрватске, број 2448/03, ст. 20 и 21., 26. мај 2005. године).
38. У посебним околностима овог предмета, међутим, Суд је
мишљења да је питање исцрпљења унутрашњим правних средстава
које је Влада поставила у вези са шест наведених подносилаца
представки тесно повезано са основаношћу њихових притужби. Он
посебно подразумева питање да ли је ревизија, чак и ако је доступна
(види ст. 25 и 26. у горњем тексту) и употребљена, могла осигурати
доследност у доношењу судских одлука у вези са захтевима у питању
(види ст. 16 и 17. у горњем тексту). Сходно томе, Суд здружује
разматрање овог питања са разматрањем основаности притужби
подносилаца представки.
(б) У вези са свим подносиоцима представки

39. Суд је већ утврдио да уставна жалба треба да се у начелу сматра
делотворном у смислу члана 35. став 1. Конвенције у вези са свим
представкама поднетим после 7. августа 2008. године (види Винчић и
други против Србије, цитиран у горњем тексту, став 51.). Пошто су сви
подносиоци представке у овом предмету покренули поступке пре тог
датума и с обзиром да не налази ниједан разлог да одступи од свог
закључка у предмету Винчић, Суд сматра да се примедба Владе с тим у
вези мора одбити.
(в) Закључак

40. Суд констатује да притужбе подносилаца представки нису
очигледно неосноване у смислу значења члана 35. став 3. Конвенције.
Он даље констатује да нису недопуштене ни по једном другом основу.
Због тога се морају прогласити допуштеним.
Б. Основаност

41. Подносиоци представки су поново потврдили своје тврдње,
додајући да је Врховни суд игнорисао своју одлуку од 23. септембра
2008. године и наставио са суђењем тужиоцима, упркос чињеници да је
Уставни суд тек требао да одлучи о уставности и/или законитости
одлуке Владе од 17. јула 2003. године (види став 17. у горњем тексту).
42. Влада је остала при ставу да није било повреде Конвенције. Она
је констатовала да су домаћи судови независни у дељењу правде и да је
на њима да тумаче и примењују релевантно домаће законодавство, што
су у случајевима подносилаца представки обавили коректно. Даље,
недоследност коју су подносиоци представки истакли не односи се ни
на једну претходну системску и/или тешку неправду нити је
укључивала праксу Врховног суда пошто је суд, баш као и Окружни
суд у случајевима подносилаца представки, доследно пресуђивао
против тужилаца. Најзад, Влада је тврдила да Врховни суд није био
формално обавезан да очекује исход било код поступка пред Уставним
судом и да је морао да буде опрезан, између осталог, у односу на
захтеве Конвенције да се предметне парнице заврше у разумном року.
43. Суд подсећа да иако се одређена одступања у тумачењу могу
прихватити као саставни део сваког правосудног система који је, баш
као и српски, заснован на мрежи судећих и апелационих судова који
имају надлежност над одређеном територијом, у случајевима
подносилаца представки супротна тумачења проистекла су из исте
судске надлежности, тј. Окружног суда у Београду, и подразумевала су
доследно пресуђивање захтева поднетих од стране многих лица у
истим ситуацијама (види Винчић и други против Србије, наведен горе,
став 56.; види такође, mutatis mutandis, Tudor Tudor против Румуније,
број 21911/03, став 29, 24. март 2009. године). Све је то створило стање
трајне неизвесности, које је заузврат морало умањити поверење
јавности у правосуђе, при чему је то поверење, јасно, једна од
основних компоненти државе засноване на владавини права. Даље, и
поред супротних тврђења Владе, изгледа да чак ни пракса Врховног
суда по овом питању није постала доследна до друге половине 2008.
године у најбољем случају (види ст. 16 и 17. у горњем тексту), што је
било много касније од покушаја подносилаца представки да поднесу
њихове ревизије (види ст. 12 и 24. у горњем тексту), иако ова
доследност очигледно није никада обезбеђена у складу са чланом 40.
Закона о уређењу судова (види ст. 17 и 29. у горњем тексту). Или,
другим речима, није се могло оправдано тврдити да су, без обзира на
чињеницу да Врховни суд никада није разматрао притужбе
подносилаца представки у трећој инстанци, њихове парнице и поред
тога решене у меритуму на начин доследан установљеној судској
пракси (види, уз mutatis mutandis, Iordan Iordanov и други против
Бугарске, број 23530/02, став 47., 2. јул 2009. године).

44. С обзиром на горе наведено и пошто не сматра погодним да
саопштава какав би стваран исход парница подносилаца представке
требало да буде (види Винчић и други против Србије, цитиран у
горњем тексту, став 56.), Суд одбија прелиминарну примедбу Владе и
сматра да је судска несигурност у питању лишила подносиоце
представки правичног суђења пред Окружним судом у Београду.
Сходно томе дошло је до повреде члана 6. став 1. по овом основу (види
такође, mutatis mutandis, Tudor Tudor против Румуније, цитиран у
горњем тексту, став 32.).
III. ПРИМЕНА ЧЛАНА 41. КОНВЕНЦИЈЕ
45. Члан 41. Конвенције предвиђа:

„Када Суд утврди прекршај Конвенције или протокола уз њу, а унутрашње
право Високе
стране уговорнице у питању омогућава само делимичну одштету, Суд ће, ако
је то
потребно, пружити правично задовољење оштећеној странци.“
A. Штета

46. Сваки подносилац представке је тражио 10.000 евра на име
укупне претрпљене штете због повреде њихових права зајамчених
чланом 6. став 1. Конвенције.
47. Влада је оспорила ове захтеве.
48. С обзиром на повреду утврђену у конкретном случају и
образложење зашто је она утврђена (види став 44. у горњем тексту,
посебно позивање на исход парница подносилаца представки), Суд
сматра да се захтеви подносилаца представки, у оној мери у којој се
односе на исплату односних сума које су тражили пред домаћим
судовима, морају одбацити (види Винчић и други против Србије,
цитиран у горњем тексту, став 61.).
49. Суд, међутим, сматра да су подносиоци представки претрпели
извесну нематеријалну штету због утврђене повреде која се не може
исправити само ако Суд утврди повреду (види такође, mutatis mutandis,
Tudor Tudor против Румуније, цитиран у горњем тексту, став 47.).
Просуђујући на основу правичности, како се захтева чланом 41.
Конвенције, Суд сваком подносиоцу представке додељује 3.000 евра
под овом ставком.
Б. Трошкови

50. Сваки подносилац представки је такође тражио 250 евра на име
представке која је довела до поступка пред Судом, као и 250 евра за
подношење њихових заједничких писаних запажања и односне
поштанске и канцеларијске трошкове.

51. Влада је оспорила ове захтеве.
52. Према пракси Суда, подносилац представке има право на
накнаду трошкова само у оној мери у којој је показано да су они
стварно и неопходно настали и да су оправдани у погледу износа. У
предметном случају, на основу докумената које поседује и горе
наведених критеријума, Суд сматра да је оправдано да сваком
подносиоцу представки додели 255 евра на име трошкова насталих у
вези са њиховим предметом пред Судом у Стразбуру.
В. Затезна камата

53. Суд сматра да је примерено да затезна камата буде заснована на
најнижој каматној стопи Европске централе банке уз додатак од три
процентна поена.

ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, СУД ЈЕДНОГЛАСНО
1. Одлучује да здружи представке;
2. Одлучује да здружи са основаношћу примедбу Владе у вези са
неисцрпљивањем домаћих правних средстава, у оној мери у којој се
она односи на ревизију, и одбија је;
3. Проглашава представке допуштеним;
4. Утврђује да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције;
5. Утврђује
(a) да Тужена држава исплати сваком подносиоцу представке, у
року од три месеца од датума када ова пресуда постане
правоснажна, у складу са чланом 44. став 2. Конвенције, следеће
износе, који ће се претворити у српске динаре по курсу важећем на
дан исплате:
(i) 3.000 евра (три хиљаде евра) на име претрпљене
нематеријалне штете, плус порез који се може платити,
(ii) 255 евра (две стотине педесет пет евра) за судске
трошкове, плус порез који се може платити сваком подносиоцу
представки;
(б) да по истеку горе наведена три месеца до исплате, треба платити
обичну камату на горе

наведене износе по стопи која је једнака најнижој каматној стопи
Европске централе банке
уз додатак од три процентна поена;

6. Одбија преостали део захтева подносилаца представки за правично
задовољење.
Састављено на енглеском језику и достављено у писаној форми на дан 5.
октобра 2010. године у складу са правилом 77 ст. 2 и 3 Пословника Суда.

Stanley Naismith
Секретар

Françoise Tulkens
Председник
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15094/08, 16159/08, 18876/08, 18882/08, 18997/08, 22997/08, 23007/08,
23100/08, 23102/08, 26892/08, 26908/08, 29305/08, 29306/08, 29323/08,
29389/08, 30792/08, 30795/08, 31202/08, 31968/08, 32120/08, 32537/08,
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JUDGMENT

STRASBOURG
5 October 2010

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

of:

In the case of Rakić and Others v. Serbia,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed

Françoise Tulkens, President,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, judges,
and Stanley Naismith, Section Registrar,
Having deliberated in private on 14 September 2010,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE
1. The case originated in thirty separate applications (nos. 47460/07, 49257/07,
49265/07, 1028/08, 11746/08, 14387/08, 15094/08, 16159/08, 18876/08, 18882/08,
18997/08, 22997/08, 23007/08, 23100/08, 23102/08, 26892/08, 26908/08, 29305/08,
29306/08, 29323/08, 29389/08, 30792/08, 30795/08, 31202/08, 31968/08, 32120/08,
32537/08, 32661/08, 32666/08 and 36079/08) lodged with the Court against Serbia, under
Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
(“the Convention”), by Mr Slobodan Rakić and 29 others (“the applicants”; see paragraph 5
below) on 22 October 2007, 6 November 2007, 6 November 2007, 24 December 2007, 29
February 2008, 15 March 2008, 20 March 2008, 25 March 2008, 7 April 2008, 7 April 2008, 7
April 2008, 16 April 2008, 16 April 2008, 16 April 2008, 16 April 2008, 26 May 2008, 24 May
2008, 9 June 2008, 9 June 2008, 9 June 2008, 9 June 2008, 19 June 2008, 19 June 2008, 19
June 2008, 23 June 2008, 23 June 2008, 1 July 2008, 1 July 2008, 1 July 2008 and 1 July 2008,
respectively.
2. The applicants were represented before the Court by Mr N. Vukotić, a lawyer
practising in Belgrade, and the Government of Serbia (“the Government”) were represented
by their Agent, Mr S. Carić.
3. The applicants complained about the flagrantly inconsistent case-law of the domestic
courts concerning the payment of the same salary increase granted to a certain category of
police officers.
4. On 12 June 2009 the Court decided to communicate the applications to the
Government. Applying Article 29 § 3 of the Convention, it also decided to rule on their
admissibility and merits at the same time.

THE FACTS
5. The applicants, Mr Slobodan Rakić (“the first applicant”), Mr Živorad Ivković (“the
second applicant”), Mr Damjan Šapić (“the third applicant”), Mr Dragan Jevtić (“the fourth
applicant”), Mr Darko Glišović (“the fifth applicant”), Mr Radoš Mihajlović (“the sixth
applicant”), Mr Ljubiša Janićijevic (“the seventh applicant”), Mr Nenad Jovanović (“the eight

applicant”), Mr Milan Vitković (“the ninth applicant”), Mr Velibor Terentić (“the tenth
applicant”), Mr Radojko Radosavljević (“the eleventh applicant”), Mr Dragoš Tomović (“the
twelfth applicant”), Mr Predrag Todić (“the thirteenth applicant”), Mr Nebojša Milutinović
(“the fourteenth applicant”), Mr Bojan Ilić (“the fifteenth applicant”), Mr Darko Trifunović
(“the sixteenth applicant”), Mr Janko Janković (“the seventeenth applicant”), Mr Dragiša
Zdravković (“the eighteenth applicant”), Mr Miljojko Đorđević (“the nineteenth applicant”),
Mr Slavko Milošević (“the twentieth applicant”), Mr Miroslav Vučković (“the twenty-first
applicant”), Mr Ljubinko Ćirković (“the twenty-second applicant”), Mr Veselin Božović (“the
twenty-third applicant”), Mr Nebojša Đorđević (“the twenty-fourth applicant”), Mr Srećko
Janićijević (“the twenty-fifth applicant”), Mr Siniša Milić (“the twenty-sixth applicant”), Mr
Vladimir Avdalović (“the twenty-seventh applicant”), Mr Slavoljub Vukić (“the twenty-eighth
applicant”), Mr Rodoljub Obradović (“the twenty-ninth applicant”) and Mr Dejan Pantić
(“the thirtieth applicant”) are all Serbian nationals.
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
6. All applicants are employed as police officers with the Ministry of Internal Affairs of
the Republic of Serbia (Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, hereinafter “the
Ministry”). They reside and work in Kosovo. 2
7. The facts, as submitted by the applicants, may be summarised as follows.
8. On 24 January 2000 and 17 July 2003, respectively, the Serbian Government adopted
two decisions whereby, inter alia, all of its employees who resided and worked in Kosovo
were to be paid double salaries.
9. On 31 January 2000 the Ministry issued a decision stating that the police officers in
question were entitled to have their salaries increased based on a coefficient of 2.5 or 4.5,
depending on the circumstances.
10. In reality, the applicants only received the increase approved by the Ministry,
amounting to significantly less than the envisaged doubling of their salaries.
11. In 2006 and 2007, therefore, they filed separate civil claims against the Ministry with
the First Municipal Court (Prvi opštinski sud) in Belgrade, seeking payment of the difference
between the salary increase received and the one granted by the Government (the value of
the seventh, thirteenth, seventeenth, twentieth, twenty-seventh and twenty-eighth
applicants' claims, respectively, exceeded 500,000 dinars, whilst the claims of all other
applicants were below this threshold). The applicants further requested payment of
unspecified amounts on account of the related pension and disability insurance
contributions.
12. Certain applicants were successful before the Municipal Court; others were not.
However, all the applicants were unsuccessful at second instance before the District Court
(Okružni sud) in Belgrade (hereinafter “the District Court”). The applicants received those
decisions on the following dates:
- the first applicant on 26 April 2007;
- the second and third applicants on 7 May 2007;
2
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- the fourth applicant on 26 June 2007;
- the fifth applicant on 3 September 2007;
- the sixth applicant on 19 September 2007;
- the seventh applicant on 1 October 2007;
- the eighth applicant on 26 September 2007;
- the ninth, tenth and eleventh applicants on 8 October 2007;
- the twelfth applicant on 16 October 2007;
- the thirteenth and fourteenth applicants on 29 October 2007;
- the fifteenth applicant on 19 October 2007;
- the sixteenth, nineteenth and twenty-first applicants on 11 December 2007;
- the seventeenth applicant on 26 November 2007;
- the eighteenth applicant on 17 December 2007;
- the twentieth applicant on 13 December 2007;
- the twenty-second applicant on 15 January 2008;
- the twenty-third applicant on 25 January 2008;
- the twenty-fourth and twenty-eighth applicants on 11 February 2008;
- the twenty-fifth applicant on 28 February 2008;
- the twenty-sixth applicant on 27 December 2007;
- the twenty-seventh and thirtieth applicants on 20 February 2008;
- the twenty-ninth applicant on 18 February 2008.
Many of the applicant's colleagues (hereinafter “the plaintiffs”) had brought separate
claims concerning the same issue; some were successful whilst others were unsuccessful in
the District Court.
13. In its reasoning in the applicants' cases, the District Court held, inter alia, that the
applicable domestic regulation was contained in the decision of the Ministry adopted on 31
January 2000.
14. However, in seventy-three other judgments, rendered between 25 January 2006 and
1 October 2008, the same District Court ruled in favour of the plaintiffs, notwithstanding the
fact that their claims were based on the same facts and concerned identical legal issues. In
its reasoning in these other cases, the District Court held, inter alia, that the plaintiffs'
salaries had to be paid in accordance with the Serbian Government's decisions of 24 January
2000 and/or 17 July 2003.
15. Of the seventy-three judgments mentioned above, in fifty cases the respondent
lodged appeals on points of law (revizije) with the Supreme Court (Vrhovni sud Srbije, see
paragraphs 24 and 27 below). In the remaining twenty-three cases, however, the
respondent lodged no such appeal, apparently in the light of the statutory threshold (see
paragraph 25 below).
16. The Government provided relevant case-law adopted by the Supreme Court, in
particular six separate judgments of which one was issued on 3 July 2008 and the remaining
five between 25 December 2008 and 1 October 2009. In each case, deciding upon appeals
on points of law, the Supreme Court ruled against the plaintiffs, albeit with somewhat
different reasoning compared to that employed by the District Court. In particular, the
Supreme Court held, inter alia, that the Government's decision of 17 July 2003 had not been
directly applicable.
17. In the meantime, on 23 September 2008, the Civil Division (Građansko odeljenje) of
the Supreme Court held a meeting which was meant to resolve the issue of how to rule in all
cases such as the applicants' (see paragraph 29 below). In the minutes of this meeting, it
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was noted inter alia that in two cases registered in 2008, where appeals on points of law
had been considered, the Supreme Court had in fact confirmed the lower courts' rulings
rendered in favour of the plaintiffs (Rev II 429/08 and Rev 623/08). The meeting, however,
was ultimately adjourned pending the outcome of a case which had been brought before
the Constitutional Court (Ustavni sud Srbije) concerning the abstract review of the
constitutionality of the Government's decision adopted on 17 July 2003. On 16 April 2010
the Constitutional Court held that the impugned decision was unconstitutional.
18. In eighteen separate cases the plaintiffs thereafter lodged their appeals with the
Constitutional Court (ustavne žalbe), but, according to the information contained in the case
file, these proceedings are all still pending.
19. None of the applicants lodged an appeal on points of law or attempted to obtain
constitutional redress.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
A. Provisions concerning the constitutional appeal procedure
20. The relevant provisions in this respect are set out in the Vinčić and Others v. Serbia
judgment (nos. 44698/06, 44700/06, 44722/06, 44725/06, 49388/06, 50034/06, 694/07,
757/07, 758/07, 3326/07, 3330/07, 5062/07, 8130/07, 9143/07, 9262/07, 9986/07,
11197/07, 11711/07, 13995/07, 14022/07, 20378/07, 20379/07, 20380/07, 20515/07,
23971/07, 50608/07, 50617/07, 4022/08, 4021/08, 29758/07 and 45249/07, §§ 22-34, 1
December 2009).
B. The Civil Procedure Act 2004 (Zakon o parničnom postupku; published in the
Official Gazette of the Republic of Serbia - OG RS - no. 125/04)
21. Article 2 § 1 provides, inter alia, that all parties shall be entitled to the equal
protection of their rights.
22. Articles 355-384 provide details as regards an appeal which may be filed against a
judgment rendered at first instance (žalba). Article 355 § 1, in particular, provides that such
an appeal must be filed within a period of fifteen days.
23. Article 438, however, provides that an appeal (žalba) in a labour dispute must be
filed within a period of eight days.
24. Articles 394 § 1, 396 and 398 provide that parties may file an appeal on points of law
(revizija) with the Supreme Court. They may do so within a period of 30 days following
receipt of a final decision rendered at second instance, and only if the relevant legislation,
procedural or substantive, has been breached by the lower courts.
25. Article 394 § 2 provides, inter alia, that an appeal on points of law is “not admissible”
in pecuniary disputes (kad se tužbeni zahtev odnosi na potraživanje u novcu) where the
“value of the part of the final judgment being contested” does “not exceed 500,000 dinars”.
26. Article 439 provides that an appeal on points of law shall be admissible in labour
cases which concern one's hiring or dismissal or the “existence” of one's employment (u
parnicama o sporovima o zasnivanju, postojanju i prestanku radnog odnosa)
27. In accordance with Articles 396 and 406-409, inter alia, the Supreme Court shall,
should it accept an appeal on points of law lodged by one of the parties concerned, have the
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power to overturn and/or amend the impugned judgment or quash it and order a re-trial
before the lower courts.
28. Article 422.10 provides that a case may be re-opened if the European Court of
Human Rights has in the meantime rendered a judgment in respect of Serbia concerning the
same or a similar legal issue.
C. The Court Organisation Act (Zakon o uređenju sudova; published in OG RS nos.
63/01, 42/02, 27/03, 29/04, 101/05 and 46/06)
29. Article 40 §§ 2 and 3 provides, inter alia, that a meeting of a division (sednica
odeljenja) of the Supreme Court shall be held if there is an issue as regards the consistency
of its case-law. Any opinions (pravna shvatanja) adopted thereupon shall be binding for all
panels (veća) of the division in question.

THE LAW
I. JOINDER OF THE APPLICATIONS
30. The Court considers that, in accordance with Rule 42 § 1 of the Rules of Court, the
applications should be joined, given their similar factual and legal background.
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION
31. Under Article 6 § 1 of the Convention, the applicants complained about the flagrantly
inconsistent case-law of the District Court in Belgrade.
32. The relevant provisions of the said Article read as follows:
Article 6 § 1
“In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a fair ... hearing ... by [a]
... tribunal ...”

A. Admissibility
1. The parties' arguments
33. The Government maintained that the applicants had not exhausted all effective
domestic remedies within the meaning of Article 35 § 1 of the Convention. In particular,
they had all failed to lodge a constitutional appeal, whilst the seventh, thirteenth,
seventeenth, twentieth, twenty-seventh and twenty-eighth applicants had also not made
use of an appeal on points of law provided under Article 394 § 2 of the Civil Procedure Act
(see paragraphs 11, 25 and 27 above).
34. The applicants submitted that, in view of Article 439 of the Civil Procedure Act, an
appeal on points of law was only available in respect of specified labour-related disputes,
not in cases such as theirs involving salary arrears (see paragraph 26 above). They further
noted that the judgments rendered by the First Municipal Court contained instructions to
the effect that the parties could lodge an appeal against them within a period of eight rather
than fifteen days (see paragraphs 22, 23 and 26 above), thus implying that the said court
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had itself considered their cases as labour-related and excluded the application of Article
394 § 2 of the Civil Procedure Act.
35. As regards the constitutional appeal, the applicants argued that this remedy had not
been effective at the relevant time.
36. Lastly, the Government added, concerning Article 394 § 2 of the Civil Procedure Act,
that the applicants' cases were clearly of a pecuniary nature and that the domestic courts
had consistently deemed them as such. The eight day deadline for the submission of an
appeal was hence of no particular relevance, especially given that the First Municipal Court
had given the suits in question a “P” rather than a “P1” registration number (the former
indicating pecuniary disputes) and that the Supreme Court itself had routinely accepted to
consider appeals on points of law in cases such as the applicants whenever the statutory
threshold had been exceeded (see paragraphs 15 and 16 above).
2. The Court's assessment
(a) As regards the seventh, thirteenth, seventeenth, twentieth, twenty-seventh and twenty-eighth
applicants

37. The Court considers that, given its nature, an appeal on points of law must, in
principle and whenever available in accordance with the relevant civil procedure rules, be
considered an effective domestic remedy within the meaning of Article 35 § 1 of the
Convention (see paragraphs 24-27 above; see also Jevremović v. Serbia, no. 3150/05, § 41,
17 July 2007; Ilić v. Serbia, no. 30132/04, §§ 20 and 21, 9 October 2007; and, mutatis
mutandis, Debelić v. Croatia, no. 2448/03, §§ 20 and 21, 26 May 2005).
38. In the specific circumstances of the present case, however, the Court is of the
opinion that the exhaustion issue raised by the Government in respect of the said six
applicants is closely linked to the merits of their complaints. In particular, it involves the
question of whether an appeal on points of law, even if available (see paragraphs 25 and 26
above) and made use of, could have secured consistency in the adjudication of the claims at
issue (see paragraphs 16 and 17 above). Consequently, the Court joins its examination of
this question to its assessment of the merits of the applicants' complaints.
(b) As regards all applicants

39. The Court has already held that a constitutional appeal should, in principle, be
deemed effective within the meaning of Article 35 § 1 of the Convention in respect of all
applications introduced as of 7 August 2008 (see Vinčić and Others v. Serbia, cited above, §
51). Since the applicants in the present case had all brought their cases before that date and
given that it finds no reason to depart from its conclusion in Vinčić, the Court considers that
the Government's objection in this regard must be dismissed.
(c) Conclusion

40. The Court notes that the applicants' complaints are not manifestly ill-founded within
the meaning of Article 35 § 3 of the Convention. It further notes that they are not
inadmissible on any other ground. They must therefore be declared admissible.
B. Merits
41. The applicants re-affirmed their submissions, adding that the Supreme Court had
ignored its own decision of 23 September 2008 and proceeded to rule against the plaintiffs
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despite the fact that the Constitutional Court had yet to decide on the constitutionality
and/or legality of the Government's decision of 17 July 2003 (see paragraph 17 above).
42. The Government maintained that there had been no violation of the Convention.
They noted that the domestic courts were independent in dispensing justice and that it was
up to them to interpret and apply the relevant domestic legislation, which in the applicants'
cases they had done correctly. Further, the inconsistency alleged by the applicants did not
relate to any prior systemic and/or grave injustice nor did it involve the Supreme Court's
case-law since this court had, just like the District Court in the applicants' cases, consistently
ruled against the plaintiffs. Lastly, the Government argued that the Supreme Court had not
been formally bound to await the outcome of any proceedings before the Constitutional
Court and had to be mindful of, inter alia, the Convention requirement to conclude the suits
in question within a reasonable period of time.
43. The Court recalls that whilst certain divergences in interpretation could be accepted
as an inherent trait of any judicial system which, just like the Serbian one, is based on a
network of trial and appeal courts with authority over a certain territory, in the applicants'
cases the conflicting interpretations stemmed from the same jurisdiction, i.e. the District
Court in Belgrade, and involved the inconsistent adjudication of claims brought by many
persons in identical situations (see Vinčić and Others v. Serbia, cited above, § 56; see also,
mutatis mutandis, Tudor Tudor v. Romania, no. 21911/03, § 29, 24 March 2009). All this
created a state of continued uncertainty, which in turn must have reduced the public's
confidence in the judiciary, such confidence, clearly, being one of the essential components
of a State-based on the rule of law. Further, notwithstanding the Governments submission
to the contrary, it would appear that even the Supreme Court's case-law on the matter had
not effectively become consistent until, at best, the latter part of 2008 (see paragraphs 16
and 17 above), which was well after some of the applicants could have attempted to lodge
their respective appeals on points of law (see paragraphs 12 and 24 above), whilst formally
this consistency had apparently never been secured in accordance with Article 40 of the
Court Organisation Act (see paragraphs 17 and 29 above). Or, in other words, it could not
reasonably be argued that, irrespective of the fact that the applicants' claims had never
been considered by the Supreme Court at third instance, their suits had nevertheless
substantively been determined in a manner consistent with that court's settled case-law
(see, mutatis mutandis, Iordan Iordanov and Others v. Bulgaria, no. 23530/02, § 47, 2 July
2009).
44. In view of the foregoing and without deeming it appropriate to pronounce as to what
the actual outcome of the applicants' suits should have been (see Vinčić and Others v.
Serbia, cited above, § 56), the Court dismisses the Government's preliminary objection and
considers that the judicial uncertainty in question deprived the applicants of a fair hearing
before the District Court in Belgrade. There has consequently been a violation of Article 6 §
1 on this account (see, mutatis mutandis, Tudor Tudor v. Romania, cited above, § 32).
III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
45. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the
internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court
shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”
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A. Damage
46. The applicants claimed EUR 10,000 each for the total damage suffered as a result of a
violation of their rights guaranteed under Article 6 § 1 of the Convention.
47. The Government contested those claims.
48. Having regard to the violation found in the present case and its reasons for so doing
(see paragraph 44 above, particularly the reference to the outcome of the applicants' suits),
the Court considers that the applicants' claims, in so far as they relate to the payment of the
respective sums sought domestically, must be rejected (see Vinčić and Others v. Serbia,
cited above, § 61).
49. The Court, however, takes the view that the applicants have suffered some nonpecuniary damage as a result of the violation found which cannot be made good by the
Court's mere finding of a violation (see, mutatis mutandis, Tudor Tudor v. Romania, cited
above, § 47). Making its assessment on an equitable basis, as required by Article 41 of the
Convention, the Court therefore awards each applicant EUR 3,000 under this head.
B. Costs and expenses
50. Each applicant also claimed EUR 250 for the application giving rise to the proceedings
before the Court, as well as EUR 250 for the submission of their joint written observations
and the related postal and office expenses.
51. The Government contested those claims.
52. According to the Court's case-law, an applicant is entitled to the reimbursement of
costs and expenses only in so far as it has been shown that these have been actually and
necessarily incurred and were also reasonable as to their quantum. In the present case,
regard being had to the documents in its possession and the above criteria, the Court
considers it reasonable to award each applicant EUR 255 for their costs and expenses
incurred in connection with their Strasbourg case.
C. Default interest
53. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the
marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three
percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to join the applications;
2. Decides to join to the merits the Government's objection as to the non-exhaustion of
domestic remedies, in so far as it concerns an appeal on points of law, and dismisses it;
3. Declares the applications admissible;
4. Holds that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention;
5. Holds
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(a) that the respondent State is to pay each applicant, within three months from the date
on which the judgment becomes final, in accordance with Article 44 § 2 of the
Convention, the following sums, to be converted into Serbian dinars at the rate applicable
on the date of settlement:
(i) EUR 3,000 (three thousand euros) in respect of the non-pecuniary damage
suffered, plus any tax that may be chargeable,
(ii) EUR 255 (two hundred and fifty-five euros) for costs and expenses, plus any tax
that may be chargeable to each applicant;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple
interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate
of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
6. Dismisses the remainder of the applicants' claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 5 October 2010, pursuant to Rule 77 §§ 2 and
3 of the Rules of Court.

Stanley Naismith
Registrar

Françoise Tulkens
President“
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