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Zahtjev br. 11203/04 

Čedomir BOGDANOVIĆ protiv Hrvatske 
 

 
 Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zasjedajući 20. veljače 2007. 
godine u vijeću sastavljenom od 

g. C. L. ROZAKIS, predsjednik, 
g.    L. LOUCAIDES, 
gđa N. VAJIĆ, 
g. K. HAJIYEV, 
g.    D. SPIELMANN, 
g.    S.E. JEBENS, 
g.    G. MALINVERNI, suci,  

i. g.    S. NIELSEN,  tajnik Odjela, 
uzimajući u obzir naprijed navedeni zahtjev podnesen 25. veljače 2004. 

godine, 
uzimajući u obzir odluku o primjeni postupka na temelju članka 29. stavak 3. 

Konvencije da se dopuštenost i osnovanost predmeta ispitaju istovremeno, 
uzimajući u obzir formalne izjave o prihvaćanju prijateljskog rješenja 

predmeta,  
nakon vijećanja, odlučuje kako slijedi:  

 
 

ČINJENICE 
 
 Podnositelj zahtjeva, g. Čedomir Bogdanović, hrvatski je državljanin i živi u 
Sisku. Pred Sudom su ga je zastupao g. Z. Kostanjšek, odvjetnik iz Siska. Tuženu 
Vladu zastupala je njezina zastupnica, gđa Š. Stažnik. 

Činjenice predmeta, prema navodima stranaka, mogu se sažeti kako slijedi. 
U kolovozu 1991. godine Hrvatska vojska privremeno je zaplijenila 

podnositeljevo vozilo u vojne svrhe. U listopadu 1992. godine podnositelju je vraćeno 
vozilo oštećeno.  

Dana 13. kolovoza 1996. godine podnositelj je pokrenuo parnični postupak 
protiv države pred Općinskim sudom u Sisku tražeći naknadu materijalne štete. 

Dana 6. studenog 1999. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama Zakona 
o obveznim odnosima („Izmjene iz 1999.“). Prema odredbama tog zakona  prekidaju 
se svi postupci pokrenuti za naknadu štete koju su počinili pripadnici hrvatske vojske 
ili policije  u obavljanju službene dužnosti tijekom Domovinskog rata. 

Dana 16. studenog 1999. godine Općinski sud u Sisku prekinuo je postupak 
sukladno gore navedenom propisu. 

Dana 31. lipnja 2003. godine stupio je na snagu novi propis („Zakon o 
odgovornosti iz 2003.“). 



Sukladno Zakonu o odgovornosti iz 2003. godine, dana 17. studenog 2003. 
godine Općinski sud odlučio je o nastavku postupka, te je dana 16. veljače 2005. 
godine donio presudu kojom odbija podnositeljevu tužbu. 

Dana 7. travnja 2006. godine Županijski sud u Sisku odbacio je podnositeljevu 
žalbu protiv prvostupanjske presude. 

U međuvremenu, dana 24. veljače 2004. godine podnositelj je podnio ustavnu 
tužbu zbog dužine postupka. Dana 19. listopada 2004. godine Ustavni sud usvojio je 
podnositeljevu tužbu, dosudio mu  naknadu od 6.000 HRK, te naredio Općinskom 
sudu u Sisku da donese presudu u navedenom predmetu što je prije moguće, a 
najkasnije šest mjeseci od objave odluke Ustavnog suda u Narodnim novinama. 
Odluka je objavljena 5. studenog 2004. godine. 

  
    

PRIGOVORI 
 

Podnositelj prigovara na temelju članka 6. stavak 1. Konvencije da je 
uvođenjem Izmjena 1999. godine produljeno trajanje postupka te mu je time 
povrijeđeno pravo na pristup sudu. 
 
 
PRAVO 
 

Dopisom od 1. prosinca 2006. godine podnositelj zahtjeva obavijestio je Sud 
da je prihvatio prijedlog za prijateljsko rješenje i da se odriče bilo kakvih daljnjih 
zahtjeva protiv Hrvatske u odnosu na činjenice ovog zahtjeva. 

Dana 29. siječnja 2007. Vlada je obavijestila Sud da su stranke postigle 
sporazum prema kojem se Vlada obavezuje isplatiti podnositelju zahtjeva 3.000 EUR, 
kao potpuno i konačno namirenje, što uključuje i troškove i izdatke. 

Sud bilježi da je između stranaka postignuto prijateljsko rješenje. Sud smatra 
da je sporazum postignut u skladu s poštivanjem ljudskih prava kako je to definirano 
Konvencijom odnosno njezinim Protokolima (članak 37. stavak 1. in fine 
Konvencije). U skladu s navedenim, članak 29. stavak 3. Konvencije ne treba više 
primjenjivati na ovaj predmet, a zahtjev treba biti brisan sa liste predmeta.  
 

Iz tih razloga sud jednoglasno, 
 
Odlučuje brisati zahtjev sa liste predmeta. 

 
 
Søren NIELSEN      Christos ROZAKIS      
       Tajnik            Predsjednik 
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