
 
 
 
 
 

Статистички подаци о раду Суда за 2006. годину 
 
 

Укупан број одлука које је донео Суд у Стразбуру током 2006. године је 28321 
(односно 28419).1 Такође, у току 2006 године је донето 1560 (1720) пресуда. 

Суд представку може обрисати са листе предмета, прогласити је 
неприхватљивом или прихватљивом. Проглашењем представке прихватљивом 
стичу се процесни услови за испитивање њеног меритума. Број ових одлука по 
врсти које је Суд донео у 2006. години се може видети у табели 1. 

 
Табела 1 � број одлука Суда по врсти 
 
Проглашене прихватљивим 2532 (269) 0,97%

Проглашене неприхватљивим 27189 (27243) 96% 

Обрисане са листе 879 (907) 0,03%

Укупан број одлука 28321 (28419)  

 

У 2005. донето је 994 пресуде којима је утврђена повреда права и 48 којима 
није. У табели 2 може се видети удео пресуда којима је утврђена повреда права 
односно да није повређено право за претходне четири године 
 
 
Табела 2 - број пресуда Суда по врсти 
 
 
ГОДИНА УТВРЂЕНА 

ПОВРЕДА 
ПРАВА  

НИЈЕ 
УТВРЂЕНА 
ПОВРЕДА 
ПРАВА 

ПРОЦЕНАТ ПРЕСУДА 
КОЈИМА НИЈЕ УТВРЂЕНА 
ПОВРЕДА ПРАВА 

2003. 521 27 5,18% 
2004. 589 40 6.79% 
2005. 993 48 4,83% 
2006. 1560 Нема података 

 

                                                 
1 С обзиром да Суд може одлучити једном одлуком о више представки јавила су се и два начина 
приказивања учинка Суда. У складу са тим први број означава број одлука које је Суд донео, а 
број у загради број представки у односу на које је донета одлука. И надаље у овом осврту ће 
бити коришћен овај начин означавања података. 
2 Овај број се односи само на представке које су проглашене прихватљивим и не укључује 
представке о чијој прихватљивости и меритуму је одлучено пресудом. 
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Када се стекну процесни услови за испитивање меритума врло је вероватно и 
да ће Суд утврдити повреду права. Тако је Суд у односу на Словачку током 
претходне године донео 35 пресуда и у свих 35 пресуда утврђена је повреда 
Конвенције. Слично је и са Мађарском (31 пресуда, а у 31. случају држава је 
изгубила спор), Швајцарском (у свих 9 пресуда констатована је повреда 
Конвенције) итд. Од бивших чланица СФРЈ Суд је највише пресуда током 
претходне године донео у односу на Словенију (190 пресуда, а у 185 пресуде 
утврђена је повреда Конвенције). У односу на Хрватску донете су 22 пресуде, а 
у 21 случају је утврђена повреда Конвенције. Према Македонији је Суд донео 
током прошле године 8 пресуда, а само у једној није утврђена повреда 
Конвенције. Најзад, у односу на БиХ Суд је током прошле године донео прву 
пресуду (случај Јеличић), обавезавши државу да плати 163.460 еура на име 
материјалне штете у виду заробљене старе девизне штедње. 

Иначе, у периоду од 1999. до 2006. године Суд је донео 6691 пресуду. У 
односу на Италију донето је 1648 пресуда,  у односу на Турску донето је 1310, 
пресуда, Француску 541 пресуда, Пољску 378 пресуда, Грчку 301 пресуда итд.  

У односу на Хрватску у истом периоду донето је 116 пресуда, Словенију 195 
пресуда, а Македонију само 14 пресуда.  

У графикону 1 може се видети у односу на које државе је донето највише 
пресуда у 2006. години. 

Turska; 334

Slovenija; 190

Ukrajina; 120

Poljska; 115Italija; 103
Rusija; 102

Francuska; 96

Rumunija; 73

Ostali; 427

 
Графикон 1 � Број пресуда у односу на државе 
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Такође, учествовање у броју представки који се тренутно налазе пред судом 
може се видети у графикону 2. Као што се може видети више од половине 
случајева који се тренутно налазе пред Судом отпада на четири државе, Русију, 
Румунију, Турску и Украјину. 

Број представки против Републике Србије које чекају на одлуку је 1088. 

 У погледу Републике Србија, до сада је донета само једна пресуда 
(Матијашевић), којом је утврђена повреда члана 6 став 2 Конвенције (право на 
претпоставку невиности). У два случаја против Србије (Дурлић и Шекеровић) 
дошло је до скидања предмета са листе и обуставе поступка. У  три предмета 
одређен је застој поступка (случајеви који се односе на Црну Гору � Бјелић, 
Дебељевић и Којовић). 

 

Rusija, 19300, 22%

Francuska, 4300, 5%

Njemačka, 3950, 4%

Če�ka Republika, 3850, 
4%

Italija, 3400, 4%

Velika Britanija, 2200, 
2%

Bugarska, 2150, 2%

Ostali, 19000, 21%

Rumunija, 10850, 12%

Turska, 9000, 10%

Ukrajina, 6800, 8%Poljska, 5100, 6%

 
Графикон 2 �Број случајева који се налазе тренутно пред Судом у односу на државе 

 

Иако је до сада донета само једна пресуда мора се уочити нагли пораст 
представки достављених на одговор Републици Србији у току 2006 године. 

Број представки које су достављене на изјашњење у 2006. години у односу на 
2005. годину се повећао осам пута. (види табелу 3) 
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Табела 3 � број поднетих представки против Републике Србије (СиЦГ) од ступања 
Конвенције на снагу 
 
 
ГОДИНА ПОДНЕТЕ ПРЕДСТАВКЕ ДОСТАВЉЕНЕ НА ИЗЈАШЊЕЊЕ 

2004. 615 1 

2005. 629 5 

2006. 671 40 

Укупно 1915 46 
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Графикон 3 � број поднетих представки 
против Републике Србије  
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Графикон 4 � Број представки достављених 
на одговор Републици Србији 

 

Ако се погледа број представки достављених на одговор другим државама, 
које су у систему Европског суда за људска права знатно дуже (види табелу 4), 
број од 40 представки достављених на изјашњење током претходне године је 
веома велики. Треба узети у обзир да је 2006 година прва година 
функционисања Суда у односу на Републику Србију те се може очекивати даљи 
раст броја представки против Републике Србије. 

 
Табела 4 
 ПОДНЕТЕ 

ПРЕДСТАВКЕ 
ПРЕДСТАВКЕ 
ДОСТАВЉЕНЕ НА 
ИЗЈАШЊЕЊЕ 

ГОДИНА 
РАТИФИКАЦИЈЕ 
КОНВЕНЦИЈЕ 

Аустрија 432 30 1958. 

Француска 2841 86 1974. 

Хрватска 606 50 1997. 
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Мађарска 528 37 1992. 

Немачка 2151 28 1953. 

Шведска 472 12 1953. 

 

Више од 90% представки достављених на одговор Републици Србији чини 
повреда права на суђење у разумном року из члана 6 става 1 Конвенције. 

Члан 6 став 1 Конвенције 
�Свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и 
обавезама или о кривичној оптужби против њега, има право 
на правичну и јавну расправу у разумном року пред 
независним и непристрасним судом, образованим на основу 
закона...� 

Истицање повреда права на суђење у разумном року је најчешће праћена са 
истицањем наводних повреда члана 13, који се односи на непостојање 
делотворног правног лека у унутрашњем правном систему којим би се 
заштитило право из Конвенције, члана 1 Протокола 1, који се односи на право 
на мирно уживање својине и члана 8, који штити право на приватан и породичан 
живот. 

Значај повреде права на суђење у разумном року се види и у томе што је до 
децембра 2006. године Европски суд за људска права у преко 150 случајева 
вођених против Словеније због дугог трајања судских поступака констатовао 
повреду права на суђење у разумном року због чега је Словенија из буџета 
морала да издвоји износ од 686.480�. 

 

 

 

 
 


