Статистички преглед предмета које Република Србија има пред Судом на
дан 25. децембар 2009. године
Број представки против Републике Србије
Број представки поднетих против Републике Србије налази се у сталном
порасту. Стога је Република Србија са 3150 поднетих представки против ње, за
нешто више од 5 година од примене Конвенције доспела на 10. место у Европи.
Сходно статистици Суда, ова бројка изражена у процентима значи да је 2,7% од
укупног броја представки поднетих Суду против свих 47 држава-чланица Савета
Европе поднет против Републике Србије. При томе, требало би имати у виду да
већина држава, против којих је поднет већи број представки у односу на Републику
Србију (Русија, Турска,Украјина, Румунија, Италија и Пољска), има знатно већи
број становника, па стога и потенцијалних подносилаца представки. Према
статистици Суда 95% тих представки бива одбачен без доставе туженој држави тј.
Републици Србији. Тренутну ситуацију најбоље показује следећи дијаграм:
Апликације у раду

Србија; 3150
Словенија; 3200
Молдавија; 3250
Грузија; 4050

37 држава чланица;
27100

Пољска; 4850
Италија; 7000

Румунија; 9750

Украјина; 10100

Русија; 32600
Турска; 12800

Овако велики број представки сведочи о великом поверењу које грађани Србије
исказују према овој међународној судској институцији, али сведочи и о извесним
системских проблемима, као што су проблем суђења у разумном року и
проблем неизвршавања правоснажних судских одлука.
Број предмета против Републике Србије који су достављени на одговор
Заступнику у 2005. години износио је 5 предмета, док је током 2006. године
достављено 40 предмета. Тада је донета и права пресуда у односу на Републику

Србију. Током 2007. године достављено је на одговор још 24. предмета и донето је
још 15 пресуда.
Током 2008. године достављено је на одговор 40 нових предмета, донето је 9
пресуда и 15 одлука.
У првој половини 2009. године достављено је 23 нова предмета и донето је
осам пресуда, а у другој половини достављена су још 24 нова предмета и донето је
још 8 пресуда, тако да укупан број предмета комуницираних током 2009. године
износи 47, док број донетих пресуда током ове године износи 16.
При томе, број подносилаца представки је знатно већи, јер у једном
предмету има 29 подносилаца, а у другом 30 подносилаца, што није занемарљиво,
како код припреме запажања за Суд, тако и у фази каснијег извршавања пресуде.
Због тога статистички извештаји Суда говоре о знатно већем броју предмета.
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Пресуде у односу на Републику Србију
До сада је донето укупно 40 пресудa у односу на Републику Србију (1
пресуда донета је 2006. године, 14 пресуда 2007. године, 9 пресуда 2008. године,
16 пресуда током 2009. године). Од 40 донетих пресуда у 37 пресуда утврђена је
бар једна повреда одредаба Конвенције, док је у 3 пресуде утврђено да није било
повреде Конвенције. Током 2009. године донето је две такве пресуде – Бјелић и
Молнар-Габор против Србије.
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Током 2009. године Суд је по донетим пресудама на име нематеријалне
штете досудио 33.000 евра, а на име трошкова поступка 14.000 евра. Поред тога у
две пресуде (Црнишанин и др. и Гришевић и др.) Суд је досудио и материјалну
штету која се своди на исплату износа досуђених по пресудама домаћих судова
које нису биле извршене.
Одлуке у односу на Републику Србију
Такође, током 2009. године донето је и 27 одлука (14 одлука је донето у
првој половини и 13 одлука у другој половини 2009. године). До сада је укупно
донето 48 одлука у односу на Републику Србију. Највећим делом те одлуке су
донете поводом склопљених поравнања или изјављених једностраних декларација.
У 2009. године судско поравнање склопљено је у 16 случајева, вансудско у једном,
а Суд је прихватао једностране декларације у 8 случајева.У свим тим случајевима
сходно Уредби о заступнику прибављена је претходна сагласност органа чији су
акти довели до поступка пред Судом, јер је процењено да ће Суд утврдити повреду
Конвенције. У два случаја Суд је проценио да подносиоци не желе да наставе
поступак, због чега је донео одлуку о скидању тих предмета са листе
комуницираних предмета (Дебељевић и Цакић-Ивковић). То се обично дешава у
оним случајевима у којима сами подносиоци процене да су им минимални изгледи
на успех у парници против државе.
У 2009. години на име склопљених поравнања досуђено је 66.000 евра, а на
име једностраних декларација 17.900 евра.
Извршавање пресуда Европског суда за људска права
У поступку извршавања пресуда, с обзиром да је Комитет министара Савета
Европе у поступку надгледања извршавања пресуда Европског суда за људска
права у складу са чланом 46 Конвенције, закључио разматрање извршавања
пресуда у три случаја (Матијашевић, Лепојић и Филиповић), нашавши да су
предузете мере задовољавајуће, фактички се поступа у погледу извршавања налога
у осталим донетим пресудама, у којима је утврђена повреда Конвецније.
Комитет министара процењује шта држава предузима после доношења
пресуда Европског суда за људска права све док не констатује да су извршени сви
налози у погледу конкретне пресуде (превођење, објављивање и дистрибуирање,
плаћање накнаде, спровођење индивидуалних и општих мера).
Заступник или други представници Сектора за заступање РС пред
Европским судом за људска права, учествују на састанцима Комитета министара
посвећеним надгледању извршавања пресуда (видети детаљније у прилогу).
Захтеви за уступање предмета Великом већу
У четири случаја (Лепојић, Качапор и др., Станковић, Фелбаб) поднети су
захтеви за уступање предмета Великом већу, с тим што је петочлани панел
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Европског суда за људска права одбио прва два захтева током 2008. године, без
посебног образложења, што је уобичајена пракса. Трећи захтев поднет је у марту
2009. године и он је одбијен већ у априлу 2009. године. Током јула 2009. године
поднет је захтев за уступање предмета Великом већу и у случају Фелбаб, јер је
установљење повреде члана 8 Конвенције у наведеном случају супротно ранијој
пракси Суда. Подносилац представке у овом предмету, незадовољан износом
досуђене накнаде (4000 евра) такође је поднео захтев за уступање овог предмета
Великом већу. Сви ови захтеви, као и захтев подносилаца представке у случају
Бјелић, одбијени су.
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