ODJELI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

BEZ SVJEDOKA NEMA
PRAVDE
„Nisam znala što me
očekuje... Pojasnili ste mi
prava koje imam kao žrtva.“

Odjeli sa sjedištem u županijskim sudovima djeluju
i na nadležnim općinskim i prekršajnim sudovima.

OSIJEK

Županijski sud u Osijeku
031 228 500
Europska avenija 7
podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

RIJEKA

Županijski sud u Rijeci
051 355 645
Žrtava fašizma 7
podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

031 || 4801
4801 062
062
031

SISAK
„Bilo mi je puno lakše
svjedočiti jer ste mi objasnili
tko je tko u sudnici.“

Županijski sud u Sisku
044 524 419
Trg Ljudevita Posavskog 5
podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

SPLIT

„Puno mi je značilo što ste
me slušali i bili uz mene
tijekom cijelog postupka.“

Županijski sud u Splitu
021 387 543
Gundulićeva 29a
podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

VUKOVAR

ODJEL ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I
SVJEDOCIMA

ŽRTVA STE ILI
SVJEDOK
KAZNENOG DJELA
ILI PREKRŠAJA?

Županijski sud u Vukovaru
032 452 529
Županijska 33
podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

ZADAR

„Hvala što ste mi bili
podrška u sudnici tijekom
svjedočenja...“

Županijski sud u Zadru
Borelli 9
podrska-svjedocima@pravosudje.hr

023 203 640

ZAGREB
„..i što ste me smjestili
u posebnu prostoriju
tako da se nisam morala
susresti na hodniku s
okrivljenikom.“

Županijski sud u Zagrebu
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

01 4801 062

Općinski kazneni sud u Zagrebu
Ilica 207

01 3477 333

podrska-svjedocima-zg@pravosudje.hr
www.pravosudje.gov.hr
Sadržaj ovog letka isključiva je odgovornost Ministarstva
pravosuđa i tvrtke Mapa znanja d. o. o. i ne može se ni na koji
način smatrati da odražava gledište Europske unije.

Ovaj projekt
financira
Europska unija

ISKAZI ŽRTAVA I SVJEDOKA VAŽNI SU ZA DONOŠENJE
PRAVIČNE PRESUDE.

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima prije, tijekom
i nakon svjedočenja pruža:

Žrtva ste razbojništva,
nasilja u obitelji, seksualnog nasilja,
prijetnje… Svjedok ste ubojstva,
nanošenja teške tjelesne ozljede,
prometne nesreće ili drugog kaznenog
ili prekršajnog djela?

•
•
•
•

Žrtve i svjedoci su unatoč uobičajenom osjećaju
nelagode, straha zbog susreta s okrivljenikom i
nesnalaženja u zgradi suda najčešće zainteresirani za
sljedeća pitanja:

emocionalnu podršku
informacije o fazama kaznenog i prekršajnog
postupka
informacije o pravima
praktične informacije.

Što mi se može dogoditi ako se ne odazovem sudskom
pozivu ili odbijem svjedočiti?

Službenici Odjela:
•
•
•
•

•

dočekuju žrtve i svjedoke prilikom dolaska na sud
osiguravaju žrtvama i svjedocima boravak u
posebnoj prostoriji
osiguravaju pratnju žrtvama i svjedocima tijekom
davanja iskaza
informiraju žrtve i svjedoke o institucijama i
organizacijama koje pružaju stručnu psihosocijalnu
podršku i pravnu pomoć
odgovaraju na upite upućene telefonski i e-poštom.

Službenici Odjela obavezni su čuvati u povjerenju sve
informacije o svjedocima i žrtvama.

Svaka osoba koja je žrtva
ili svjedok može se obratiti
Odjelu za podršku žrtvama i
svjedocima osobno, telefonski
ili e-poštom.

1

svjedok / žrtva

2

sudac / sudsko vijeće

3

zapisničar

4

državno odvjetništvo

5

opunomoćenik žrtve

6

branitelj

7

okrivljenik

8

javnost

Kako izgleda sudnica i gdje se
tko nalazi?

Ako ste iz objektivnih razloga spriječeni svjedočiti u
vrijeme kada ste pozvani, dužni ste svoj izostanak
pravovremeno opravdati sucu koji vodi postupak. U
protivnom, sudac može naložiti policijskim službenicima
prisilno dovođenje, izreći Vam novčanu kaznu ili kaznu
zatvora.
Koliko ću se zadržati na sudu?
Boravak na sudu može trajati kratko, a ponekad i više
sati; u pravilu završava do kraja radnog vremena suda.
Ako imate zdravstvenih problema, ponesite potrebne
lijekove i nešto za osvježenje.
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