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Uvod 

 

U ovoj brošuri ćeš saznati 

kako se svi trebaju ponašati prema tebi  

ako si žrtva kaznenog djela.  

 

Saznat ćeš koja prava imaš kao žrtva.  

Saznat ćeš i kakvu pomoć i podršku trebaš dobiti. 

 

Neke od riječi u ovom letku možda ćeš teško razumjeti.  

Bilo bi dobro da zajedno s nekim pročitaš letak.  

Zajedno ćete lakše razumjeti letak. 
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Tko je žrtva? 

 

Žrtva je osoba protiv koje je napravljeno kazneno djelo.  

Na primjer, žrtva je:  

• osoba koju je netko napao 

• osoba koju je netko ozljedio 

• osoba kojoj je netko ukrao novac 

 

Svako je kazneno djelo loše i njime se krši zakon. 

 

Svatko može postati žrtva.  

To nije tvoja greška.  

Ne trebaš se sramiti toga što si žrtva. 

 

Ako si u opasnoj situaciji 

ili se ne osjećaš sigurno 

možeš nazvati broj 112. 

 

Broj 112 možeš nazvati 

• kada ti netko ukrade novac ili tvoje stvari 

 

• kada te netko prisiljava na seksualne radnje koje ne želiš  

 

• kada te netko ozlijedi 

 

• kada ti netko prijeti da će te ozljediti ili ubiti 

 

• uvijek kada osjećaš da bi mogao postati nečija žrtva  
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Kada dobiješ službenika na broju 112   

reci mu gdje se nalaziš. 

Putem telefona 112 trebao bi dobiti 

pomoć policije i hitne pomoći. 

 

Što trebaš napraviti ako postaneš žrtva kaznenog djela? 

 

Ako si žrtva kaznenog djela,  

važno je da to kažeš nekome u koga imaš povjerenja.  

Važno je i da policiji što prije prijaviš sve što se dogodilo.  

 

Što učiniti kada si postao žrtva kaznenog djela? 

 

1. Prvo trebaš policiji prijaviti što ti se dogodilo. 

 

Možeš otići u policijsku postaju u mjestu gdje živiš.  

U policijsku postaju možeš otići sam. 

 

 

U policijsku postaju možeš povesti i osobu u koju imaš povjerenja. 

To mogu biti:  

• roditelji 

• brat ili sestra 

• skrbnik 

• prijatelj 

• netko iz udruge u koju odlaziš 

• bilo tko drugi. 
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2. Policija će razgovarati s tobom i pokušati saznati što ti se dogodilo.  

 

Policija će ti postaviti puno pitanja o tome što ti se dogodilo.  

Isto tako, razgovarat će sa svjedocima. 

 

Tko je svjedok?  

Svjedok je osoba koja nešto zna o kaznenom djelu. 

Svjedoci moraju reći policiji, državnom odvjetniku i sudu 

sve što znaju o kaznenom djelu. 

Svjedoci ne smiju lagati i moraju govoriti samo istinu. 

. 

 

3. Policija će sve informacije koje je prikupila 

poslati državnom odvjetniku. 

 

Tko je državni odvjetnik?  

Državni odvjetnik odlučuje hoće li tvoj slučaj ići na sud ili ne. 

Odluka ovisi o tome ima li policija dovoljno informacija  

o tome tko je počinitelj kaznenog djela.  

U nekim slučajevima se ne zna tko je počinio kazneno djelo.  

 

4. Sud će još jednom provjeriti sve informacije 

koje su prikupljene i zatim će donijeti presudu. 

  

Što je presuda?  

Presuda je odluka suda o tome je li neka osoba kriva ili ne. 

 

Na sudu ćeš saznati kakva je presuda donesena.  
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Ako je osoba kriva, saznat ćeš i kakvu je kaznu dobila. 

 

Sada ćemo ti objasniti: 

 

• tvoja prava kad otiđeš u policiju prijaviti kazneno djelo; 

 

• tvoja prava u drugim fazama kaznenog postupka. 

 

IMAŠ PRAVO NA JEDNAKO POSTUPANJE  

 

Što znači jednako postupanje? 

 

Ako prijaviš kazneno djelo, vjerojatno ćeš pričati  

s puno ljudi koji rade: 

• na policiji  

• u državnom odvjetništvu 

• na sudu 

• u centru za socijalnu skrb.  

 

Ljudi koji rade sa žrtvama moraju se  

prema svima jednako ponašati. 

Ne smiju se prema jednoj osobi  

ponašati bolje nego prema drugoj.  

Moraju se prema tebi jednako ponašati kao  

prema svim drugim ljudima, bez obzira jesi li:  

• mlad ili star 

• muškarac ili žena 

• osoba s invaliditetom 
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• Hrvat, Srbin, Rom 

• ili pripadnik bilo koje druge skupine.  

 

IMAŠ PRAVO NA INFORMACIJE 

 

Kad dođeš na policiju prijaviti kazneno djelo,  

imaš pravo na informacije.  

To znači da će ti policija reći  

što će se sljedeće dogoditi.  

Reći će ti i koja prava imaš.  

Uputit će te gdje možeš dobiti pomoć koja ti treba.  

 

Imaš pravo na informacije koje su ti 

pristupačne i razumljive.  

Ako nešto ne razumiješ, zamoli policiju da  

ti još jednom objasni jednostavnim jezikom.  

 

U policijsku postaju možeš otići sam ili s nekim.  

Sa sobom možeš povesti osobu u koju imaš povjerenja. 

Ta osoba ti može pomoći da zajedno bolje razumijete  

sve što ti policija govori ili što te pitaju.  

Ako imaš skrbnika, možeš ga zamoliti da pođe s tobom.  

 

PRAVO NA PREVOĐENJE 

 

Ako ne govoriš dobro hrvatski jezik,  

na policiji možeš zatražiti pomoć prevoditelja.  

 

Tko je prevoditelj?  
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Prevoditelj je osoba koja pomaže u sporazumijevanju 

ljudima koji ne govore hrvatski jezik.  

 

MOŽEŠ TRAŽITI DA RAZGOVARAŠ S MUŠKARCEM ILI ŽENOM 

 

Nekim žrtvama je neugodno razgovarati  

 sa ženama policajkama o onome što im se dogodilo.  

Nekim žrtvama je neugodno razgovarati  

 s muškim policajcima o onome što im se dogodilo.  

Zato u policiji možeš tražiti da razgovaraš  

s osobom s kojom ti neće biti neugodno razgovarati. 

 

Ako je moguće, policija će ti to osigurati. 

 

INFORMACIJA O TVOJOJ KAZNENOJ PRIJAVI 

 

Nakon što prijaviš kazneno djelo, otići ćeš kući.  

Pitaj policiju kada možeš očekivati da te nazovu  

s novim informacijama o tome što se događa.  

 

Ako ti se policija dugo ne javlja,   

imaš ih pravo nazvati.  

Pitaj ih jesu li nešto saznali  

i što možeš očekivati. 
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IMAŠ PRAVO NA ZAŠTITU 

 

Kada prijaviš kazneno djelo,  

policija te mora zaštititi od:  

• zastrašivanja 

• prijetnji 

• ozljeda.  

 

Sud može narediti okrivljeniku  

da ti se ne smije približavati.  

Sud te će te obavijestiti ako 

zabrani okrivljeniku da ti se približava.  

Ako ti se okrivljenik ipak približi,  

obvezno to prijavi policiji.  

Policija će spriječiti okrivljenika da ti se ponovno približi. 

 

Tko je okrivljenik?  

Okrivljenik je osoba za koju se sumnja  

da je počinila kazneno djelo protiv tebe.  

 

ŠTO ĆE SE DOGODITI NAKON ŠTO POLICIJA 

PROVEDE ISTRAŽIVANJE? 

 

Kazneni postupak ima mnogo faza.  

Svaki je slučaj kaznenog djela različit. 

U ovom letku ne možemo objasniti 

baš sve faze kaznenog postupka.  
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Ipak sasvim je sigurno da će se tvojim slučajem 

u početku baviti policija.  

Kasnije se u slučaj mogu uključiti i druge osobe. 

Na primjer državni odvjetnik ili sudac.  

 

Uvijek trebaš biti obaviješten o tome  

tko će razgovarati s tobom u vezi sa slučajem. 

 

Uvijek kada razgovaraš o slučaju 

s policijom, državnim odvjetnikom ili sudom 

važno je da im kažeš: 

• kako se osjećaš,  

• bojiš li se nekoga, 

• plaši li te nešto vezano uz tvoj odlazak na sud 

• je li ti neugodno o nečemu pričati pred drugim ljudima. 

 

Sve što im kažeš će biti jako korisno. 

Moći će bolje razumjeti kako se osjećaš 

i vidjeti kako ti najbolje mogu pomoći.  

Uz dobru pomoć policije, suda ili državnog odvjetnika 

i tebi će biti puno lakše sudjelovati u kaznenom postupku. 

 

 

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU I  

PRAVO NA NAKNADU ŠTETE 

 

Ako je netko protiv tebe počinio kazneno djelo 

možda možeš dobiti novčanu naknadu.  
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Što znači da je netko protiv tebe počinio kazneno djelo?  

To znači da te netko udario,  

ozljedio ili ti je na neki drugi način nanio bol. 

 

Što znači novčana naknada?  

To je novac koji ti može pomoći ako si postao žrtva 

koja je pretrpjela kazneno djelo. 

Više o tome možeš saznati ako se raspitaš 

na policiji, u državnom odvjetništvu ili na sudu.  

 

Što je šteta? 

Žrtva zbog kaznenog djela često pretrpi štetu.  

Jedan primjer je ako te netko prisili da mu daš novac. 

Tako ti izgubiš novac, pa se kaže da si pretrpio štetu. 

 

Drugi primjer je ako te netko ozlijedi, pa trpiš bol. 

Ako te boli zbog ozljede koju ti je netko skrivio, 

kaže se da si pretrpio štetu. 

 

Ima još primjera štete. 

O njima možeš više saznati ako se raspitaš 

na policiji, u državnom odvjetništvu ili na sudu  

O svim ovim temama možeš više saznati 

i ako nazoveš na telefonski broj 116 006.  

Poziv je za tebe besplatan. 
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Možeš zamoliti svog skrbnika, roditelje, ili nekoga 

kome vjeruješ da se o svemu ovome raspita umjesto tebe.  

 

PRAVO NA PODRŠKU 

 

Žrtva kaznenog djela ima pravo dobiti podršku.  

To znači da postoje ljudi koji ti mogu  

• pružiti savjet 

• dati informaciju 

• otići s tobom na sud 

• porazgovarati s tobom ako to želiš 

 

Kako možeš dobiti podršku? 

 

Od ponedjeljka do petka  

možeš nazvati broj 116 006. 

Tu ćeš dobiti informacije koje te zanimaju. 

Saznat ćeš koje organizacije postoje u tvom mjestu 

i kako ti one mogu pomoći. 

Poziv je besplatan. 

Linija ne radi vikendom ni praznicima. 

 

Županijski sudovi imaju odjel za podršku žrtvama. 

Tamo možeš dobiti pomoć ako si žrtva kaznenog djela. 

Postoji i mreža podrške žrtvama kaznenih djela. 

Mrežu čine razne organizacije. 

Klikni ovdje i saznaj gdje se možeš javiti za podršku. 

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/mreza-podrske-i-suradnje-za-zrtve-i-svjedoke-kaznenih-djela/19859
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Telefonski broj i adresu organizacija 

koje pružaju pomoć žrtvama 

možeš dobiti i od policije. 

  

Od svih tih organizacija možeš dobiti:   

• emocionalnu podršku 

• informacije 

• praktičnu pomoć.  

Njihova pomoć za tebe je besplatna.  
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