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VICATIS - PREGLED POSTOJEĆEG SUSTAVA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA –  

REPUBLIKA HRVATSKA 

 

 

I. NORMATIVNI I ZAKONSKI OKVIR 

 

1. Pravni položaj žrtava kaznenih djela 

 

Središnje odredbe koje uređuju položaj žrtava kaznenih djela u Hrvatskom pravnom sustavu 

sadržane su u hrvatskom Zakonu o kaznenom postupku (dalje u tekstu: ZKP).
1
 Žrtva je kao 

poseban procesni subjekt uvedena u hrvatski kaznenoprocesni sustav 2008. godine, 

donošenjem novog ZKP-a. Do tada je pojam žrtve bio izostavljen iz teksta Zakona. Međutim, 

to ne znači da žrtva kaznenog djela nije imala prepoznat položaj u kaznenoprocesnom 

sustavu. Upravo suprotno, izuzetno snažan položaj žrtava bio je zajamčen kroz procesni 

institut oštećenika.
2
 Oštećenik tradicionalno ima vrlo snažan položaj u hrvatskom 

kaznenoprocesnom sustavu, s mogućnošću da u postupku sudjeluje kao tužitelj. Oštećenik kao 

tužitelj može preuzeti kazneni progon od države i djelovati kao glavni tužitelj u slučajevima 

kada državni odvjetnik utvrdi da nema osnova za kazneni progon ili kada odustane od vođenja 

kaznenog postupka. Oštećenik također ima pravo zahtijevanja naknade štete u kaznenom 

postupku, kao i obvezu sudjelovanja u postupku u svojstvu svjedoka. 

 

Uvođenje žrtve kao posebnog subjekta kaznenog postupka nije dovelo do značajnijih 

promjena procesnog instituta oštećenika, već se žrtva kaznenog djela pojavljuje kao odvojeni 

procesni institut s posebnim procesnim pravima. Prava žrtava moguće je podijeliti u dvije 

skupine: izvanprocesna i procesna prava. Izvanprocesna prava prvenstveno se odnose na 

pomoć i zaštitu organizacija za pomoć i zaštitu žrtava, dok se kod procesnih prava 

prvenstveno misli na zaštitu od sekundarne viktimizacije žrtava tijekom njihovog 

sudjelovanja u kaznenom postupku. Dodajmo da žrtve mogu odlučiti hoće li preuzeti ulogu 

oštećenika u kaznenom postupku, čime im se omogućuje aktivno sudjelovanje u postupku s 

ciljem promicanja njihovih vlastitih interesa i ostvarivanja ishoda postupka koji bi bio u 

skladu s tim interesima. 

                                                 
1
 NN 152/2008, 76/2009, 80/2011, 121/2011 - pročišćeni tekst, 91/12 - Odluka Ustavnog suda Republike 

Hrvatske, 143/2012, 56/2013, 145/2013, 152/2014, 70/2017. 
2
 Usp. Tomašević, Goran; Pajčić, Matko, Subjekti u kaznenom postupku: pravni položaj žrtve i oštećenika u 

novom hrvatskom kaznenom postupku, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 15, br. 2/2008, str. 817-

857.  



 

 

 

 

Najnovije izmjene pravnog položaja žrtava kaznenih djela uvedene su u ZKP izmjenama i 

dopunama iz srpnja 2017. godine. Cilj tih izmjena bio je implementirati odredbe Direktive 

2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012., čime bi se uspostavio 

minimalni standard prava, pomoći i zaštite žrtava kaznenih djela. Time bi se također 

zamijenila Okvirna odluka Vijeća 2001/220/JHA (u daljnjem tekstu: Direktiva).
3
 Nakon 

donošenja tih izmjena i dopuna možemo zaključiti da je hrvatski ZKP u potpunosti usklađen s 

odredbama Direktive.
4
 

 

Definicija žrtve kaznenog djela je propisana u članku 202. stavku 11. ZKP-a. Prema toj 

odredbi žrtva kaznenog djela je fizička osoba koja je pretrpjela fizičke i duševne posljedice, 

imovinsku štetu ili bitnu povredu temeljnih prava i sloboda koji su izravna posljedica 

kaznenog djela. Žrtvom kaznenog djela smatraju se i bračni i izvanbračni drug, životni partner 

ili neformalni životni partner te potomak, a ako njih nema, predak, brat i sestra one osobe čija 

je smrt izravno prouzročena kaznenim djelom te osoba koju je ona na temelju zakona bila 

dužna uzdržavati. 

 

Temeljne odredbe koje uređuju položaj žrtve sadržane su u člancima 43.-50. ZKP-a. Članak 

43. stavak 1. navodi prava žrtava kaznenih djela. Ta prava, između ostalog, uključuju: pristup 

službama za potporu žrtvama kaznenih djela, djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć i 

potporu tijela, organizacije ili ustanove za pomoć žrtvama kaznenih djela, zaštitu od 

zastrašivanja i odmazde, zaštitu dostojanstva tijekom ispitivanja žrtve kao svjedoka, pratnju 

osobe od povjerenja pri poduzimanju radnji u kojima sudjeluje. Osim prava koja su zakonom 

zajamčena svim žrtvama kaznenih djela, posebna su prava zajamčena posebnim skupinama. 

Primjerice, posebna prava djece žrtava kaznenih djela zajamčena su člankom 44., stavkom 1., 

a prava žrtava kaznenog djela protiv spolne slobode i žrtava kaznenog djela trgovanja ljudima 

člankom 44., stavkom 4. Novu skupinu žrtava koja je uvedena u ZKP izmjenama i dopunama 

iz srpnja 2017. predstavljaju žrtve za koje su utvrđene posebne potrebe zaštite, uzimajući u 

obzir njihove osobne karakteristike. Prava posljednje skupine žrtava propisana su člankom 

44., stavkom. 5. te uključuju, između ostalog, pravo da je ispituje osoba istog spola, pravo 

uskraćivanja odgovora na pitanja koja nisu u vezi s kaznenim djelom, a odnose se na strogo 

osobni život žrtve te pravo zahtijevanja ispitivanja pomoću audio-video uređaja. 

 

Osim ZKP-a, postoje i drugi propisi koji predstavljaju značajne pravne izvore za položaj 

žrtava kaznenih djela u hrvatskom pravnom sustavu. Oni, među ostalim, uključuju Zakon o 

novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela,
5
 Zakon o policijskim poslovima i ovlastima,

6
 

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji,
7
 Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme 

                                                 
3
 OJ L 315, 14. 11. 2012, str. 57-73. 

4
 Usp. Burić, Zoran, Novi položaj žrtve u kaznenom postupku – u povodu obveze transponiranja odredaba 

Direktive 2012/29/EU u hrvatski kaznenopravni sustav, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 22, br. 

2/2015, str. 383-410. 
5
 NN 80/2008, 27/2011. Više o tom Zakonu i njegovoj provedbi u praksi vidi: Bukovac Puvača, Maja, Državne 

naknade za žrtve kaznenih djela u Republici Hrvatskoj, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, sv. 34, br. 

1/2013, str. 333-357. 
6
 NN 76/2009, 92/2014. 

7
 NN 70/2017. 



 

 

oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu,
8
 Zakon o besplatnoj pravnoj 

pomoći
9
 te Zakon o sudovima.

10
 U Hrvatskoj postoji mnogo podzakonskih akata relevantnih 

za položaj žrtava kaznenih djela.
11

 

 

 

1. b Pravni status žrtava nasilja u obitelji 

Nasilje u obitelji je kazneno djelo i prekršaj u hrvatskom kaznenopravnom sustavu. Stoga, 

kako bismo predstavili pravni status žrtava obiteljskog nasilja, moramo gledati odredbe 

hrvatskog kaznenog, kao i prekršajnog zakona. U ovom dijelu izvješća, samo se usredotočimo 

na položaj žrtava nasilja u obitelji, dok se problemi vezani uz razgraničenje obiteljskog nasilja 

kao kaznenog djela i obiteljskog nasilja kao prekršaja analiziraju u sljedećem poglavlju 

izvješća. 

ZKP ne sadrži odredbe koje se posebno odnose na žrtve obiteljskog nasilja. Stoga žrtve nasilja 

u obitelji mogu koristiti sva prava koja su zajamčena žrtvama kaznenih djela generalno, a 

kada one pripadaju određenoj kategoriji žrtava (npr. djeca, žrtve s posebnim zaštitnim 

potrebama) mogu se koristiti pravima zajamčenima za tu kategoriju. 

Osnovna odredba koja regulira položaj žrtava obiteljskog nasilja kao prekršaja u Hrvatskoj je 

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (dalje: ZZNO). Prvi ZZNO usvojen je 2003. godine.
12

 Prvi 

ZZNO zamijenjen je drugim ZZNO-om u 2009. godini.
13

 Trenutni ZZNO usvojen je u srpnju 

2017.
14

 i stupit će na snagu 1. siječnja 2018. Navodit ćemo posljednji u ovom izvješću. Prava 

žrtava obiteljskog nasilja primarno su regulirana prije svega u članku 6. ZZNO-a. Ta odredba, 

u stavku 1. sadrži popis od 15 prava žrtava nasilja u obitelji, među ostalima: pravo na pristup 

uslugama podrške žrtvama, pravo na djelotvorno pravno zastupanje u postupku, pravo na 

privremeno smještanje u odgovarajuću ustanovu. Ista odredba također navodi da žrtve nasilja 

u obitelji imaju druga prava propisana zakonom kojima se uređuje kazneni postupak,
15

 osim 

ako takva prava, po svojoj prirodi, smiju biti korištena samo od žrtve kaznenog djela. 

Na hrvatski zakon koji regulira status žrtava obiteljskog nasilja snažno utječe međunarodno, a 

posebno europsko zakonodavstvo koje uređuje istu stvar. Od međunarodnog prava posebnu 

važnost daje Deklaracija UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).
16

 

Odbor za uklanjanje diskriminacije žena u zaključnim očitovanjima o četvrtom i petom 

periodičnom izvješću Hrvatske koji je usvojen u srpnju 2015. godine, izrazio je zabrinutost 

zbog fenomena nasilja nad ženama u Hrvatskoj. Posebna je zabrinutost bila izražena u 

pogledu sljedećih pitanja: kašnjenje u ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i 

                                                 
8
 NN 64/2015. 

9
 NN 143/2013. 

10
 NN 28/2013, 33/2015, 82/2015, 82/2016. 

11
 Posljednji takav akt je Pravilnik o načinu provedbe pojedinačne procjene žrtve, NN 106/2017. 

12
 NN 116/2003. 

13
 NN 137/2009. 

14
 NN 70/2017. 

15
 Što je ZKP. 

16
 Republika Hrvatska ratificirala je Konvenciju 1992. godine, a njezin Fakultativni protokol 2001. godine, vidi 

internetsku stranicu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, 

http://www.prs.hr/index.php/medunarodni-dokumenti/ un-dokumenti / 192-dokumenti-un-a (zadnji put 

posjećeno 15. studenog 2017.). 



 

 

suzbijanju nasilja nad ženama i nasilju u obitelji; praksu dvostrukog uhićenja, pri čemu su 

žene žrtve obiteljskog nasilja uhićene i povremeno sankcionirane, zajedno s navodnim 

agresorima, da su verbalno uvredljive ili se brane; mnogobrojne pravne praznine koje 

rezultiraju da žene pokreću prekršajne postupke umjesto kaznenih, jer prekršajni 

omogućavaju puno bržu provedbu zaštite ali istovremeno ne tako jake sankcije kao u 

kaznenom, isključenje iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji intimnih partnerskih odnosa i 

prošlih odnosa u kojima partneri i dalje predstavljaju prijetnju nasiljem, u kojima partneri nisu 

živjeli zajedno, živjeli zajedno manje od tri godine ili nisu imali djecu zajedno; obustava 

zaštitnih naloga kada se navodni počinitelj nasilja u obitelji žali protiv takvog naloga; 

neodgovarajući broj skloništa za žene žrtve nasilja.
17

 

U europskom kontekstu, Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad 

ženama i nasilju u obitelji (Istanbulska)
18

 ne može se zaobići. Republika Hrvatska je potpisala 

Konvenciju u siječnju 2013. godine, ali još nije ratificirana. U međuvremenu, ratifikacija 

Konvencije postala je jedno od vodećih ideoloških pitanja u hrvatskom društvu. Iako je Vlada 

najavila da će Konvencija biti ratificirana do kraja 2017.,  još uvijek je nemoguće predvidjeti 

što će se stvarno dogoditi.
19

 Glavni argument protiv ratifikacije jest da Konvencija promiče 

rodnu ideologiju.  

Najvažniji instrument europskog prava koji regulira položaj svih žrtvi, a ne samo žrtava od 

obiteljskog nasilja je već spomenuta Direktiva 2012/29 /EU Europskog parlamenta i Vijeća 

od 25. listopada 2012. kojom se utvrđuju minimalni standardi prava, podrške i zaštite žrtava 

kaznenih djela. Odredbe ove Direktive prenesene su u hrvatsko pravo prvenstveno izmjenama 

ZKP-a. 

 

1.c Kazneni progon zbog nasilja u obitelji 

 

Nasilje u obitelji prvi se put priznaje kao zaseban pravni fenomen u hrvatskom zakonodavstvu 

1998. godine kada je usvojen Obiteljski zakon koji stupa na snagu u srpnju 1999. godine. U 

skladu s tim Zakonom nasilje u obitelji priznaje se kao prekršaj i može se kazniti  zatvorskom 

kaznom u trajanju do 30 dana.
20

 Prije toga kazneni je progon zbog nasilja u obitelji bio moguć 

samo za čin koji nije u skladu sa Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira.    

 

Obiteljsko nasilje prvi se puta priznaje kao kazneno djelo 2000 .godine. Izmjenama i 

dopunama Kaznenog zakona koje su usvojene te godine
21

 uvodi se novo kazneno djelo: 

                                                 
17

 CEDAW/C/HRV/CO/4-5, str. 5. dostupno na 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/HRV/CO/4-

5&Lang=En (zadnji put posjećeno 15. studenog 2017.). 
18

 CETS br. 210, dostupno na https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210 (zadnji 

put posjećeno 15. studenog 2017).  
19

 Tema je opsežno popraćena od strane medija. Za najnovije informacije o medijima pogledajte 

https://www.vecernji.hr/vijesti/ratifikacija-istanbulske-konvencije-podijelila-hdz-1199880 (zadnji put posjećeno 

15. studenog 2017.). 
20

 Članak 362. Obiteljskog zakona(„Narodne novine“ br. 162/1998). Ova odredba glasila je: Bračni drug ili bilo 

koji punoljetni član obitelji koji se protivno članku 118. ovoga Zakona u obitelji nasilnički ponaša kaznit će se za 

prekršaj kaznom zatvora u trajanju od 30 dana. 
21

 „Narodne novine“ br. 129/2000. 



 

 

Nasilničko ponašanje u obitelji. To kazneno djelo u hrvatskom zakonodavstvu postoji do 1. 

siječnja 2013. godine kada novi Kazneni zakon (dalje u tekstu: KZ) stupa na snagu. U novom 

KZ-u nasilje u obitelji prestaje biti zasebno kazneno djelo. Točnije, nasilje u obitelji uređuje 

se kao teži oblik mnogih drugih kaznenih djela. Cilj ovog novog pristupa prema nasilju u 

obitelji u kaznenom pravu je povlačenje jasne crte između nasilja u obitelji kao kaznenog 

djela s jedne strane i nasilja u obitelji kao prekršaja s druge strane. Međutim, taj novi koncept 

mnogi podvrgavaju kritici, posebice zbog blažeg stava prema nasilju u obitelji u odnosu na 

prijašnji zakon. Zbog toga zakonodavac ponovo uvodi nasilje u obitelji kao zasebno kazneno 

djelo 2015. godine izmjenama i dopunama KZ-a.
22

 Sada se nasilje u obitelji u Hrvatskoj 

ponovno vodi kao zasebno kazneno djelo. 

 

U isto se vrijeme nasilje u obitelji u hrvatskom zakonodavstvu vodi i kao prekršaj. Kao što je 

već ranije navedeno, to se po prvi puta uređuje Obiteljskim zakonom iz 1998. godine. Prvi 

zakon koji se obuhvatnije bavi nasiljem u obitelji kao prekršajem bio je Zakon o zaštiti od 

nasilja u obitelji (dalje u tekstu: ZZNO) koji je usvojen 2003. godine. U skladu sa ZZNO-om  

nasilje u obitelji još je uvijek prekršaj.  

 

Budući da je nasilje u obitelji još uvijek i kazneno djelo i prekršaj, u praksi se često teško 

odlučiti treba li počinitelja kazneno goniti mehanizmima kaznenog prava ili mehanizmima 

prekršajnog prava.  Kazneno pravo ima na raspolaganju strože sankcije, no prekršajno pravo 

brže reagira na  slučajeve nasilja u obitelji. To je još uvijek veoma kontroverzno pitanje u 

hrvatskom zakonodavstvu. 

 

2.Okviri nacionalne politike 

 

Nasilje u obitelji veoma je bitno pitanje nacionalne politike u Hrvatskoj. U rujnu 2017. godine 

Vlada usvaja Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. 

godine.
23

 Strategija je usredotočena na 7 pitanja: prevenciju nasilja u obitelji, zakonski okvir  

za zaštitu od nasilja u obitelji, potporu žrtvama nasilja u obitelji, psihosocijalni tretman 

počinitelja nasilja u obitelji, unapređenje međuresorne suradnje, izobrazbu stručnjaka koji 

rade u području zaštite od nasilja u obitelji, podizanje javne svijesti o problemu nasilja u 

obitelji. Toj je strategiji prethodila Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za 

razdoblje od 2011. do 2016. godine.
24

 Postoje još dvije Nacionalne strategije zaštite od nasilja 

u obitelji, jedna za razdoblje od 2005. do 2007. godine
25

 i druga za razdoblje od 2008. do 

2010. godine.
26

  

 

Nasilje u obitelji u Hrvatskoj se smatra međuresornim pitanjem, to jest problemom koji treba 

rješavati koordiniranim djelovanjem raznih javnih ustanova i organizacija civilnog društva. 

Godine 2010. potpisan je Sporazum o suradnji između ministarstava nadležnih za poslove 
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 „Narodne novine“ br. 56/2015. 
23

 Narodne novine“ br. 96/2017.  Tekst Nacionalne strategije nalazi se na sljedećoj stranici: 

http://www.mspm.hr/UserDocsImages//Vijesti2017//Nacionalna%20strategija%20zastite%20od%20nasilja%20u

%20obitelji%20za%20razdoblje%20do%202017.%20do%202022.%20godine.pdf (posljednji pristup 16. 

Studenog 2017.) 
24

 „Narodne novine“ br. 20/2011. 
25

 „Narodne novine“ br. 182/2004. 
26

 „Narodne novine“ br. 126/2007. 

http://www.mspm.hr/UserDocsImages/Vijesti2017/Nacionalna%20strategija%20zastite%20od%20nasilja%20u%20obitelji%20za%20razdoblje%20do%202017.%20do%202022.%20godine.pdf
http://www.mspm.hr/UserDocsImages/Vijesti2017/Nacionalna%20strategija%20zastite%20od%20nasilja%20u%20obitelji%20za%20razdoblje%20do%202017.%20do%202022.%20godine.pdf


 

 

pravosuđa, unutarnje poslove, obitelji, zdravstva, socijalne skrbi te obrazovanja. Temeljem 

Sporazuma osnovan je Nacionalni tim za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad 

ženama koji čine predstavnici ministarstava potpisnika sporazuma. Uz Nacionalni tim 

osnovani su i Županijski timovi koje čine predstavnici policije, prekršajnih i kaznenih sudova, 

zdravstvenih i odgojno-obrazovnih ustanova, centara za socijalnu skrb te organizacija civilnog 

društva. Zadaće ovih timova su da koordinirano prate i nadziru rad svih nadležnih tijela koja 

postupaju u slučajevima nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, te unapređuju njihov rad kroz 

uspostavu i provedbu zajedničke edukacije.
27

 

 

Uz Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji trebalo bi u kontekstu ovog izvješća 

spomenuti i još dva strateška dokumenta. To su Nacionalna politika za ravnopravnost spolova 

za razdoblje od 2011. do 2015. godine
28

 i Nacionalna strategija za prava djece u Republici 

Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Jedno od sedam područja  Nacionalne 

politike za ravnopravnost spolova je uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama. To će isto 

tako biti i jedan od prioriteta nove Strategije za ravnopravnost spolova koja je u izradi.
29

 

Jedan od četiri strateška cilja Nacionalne strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj je i 

eliminacija svih oblika nasilja nad djecom.
30

 

 

Ostali strateški dokumenti koji se moraju spomenuti u kontekstu nasilja u obitelji su Protokol 

o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja 

koji se također bave pitanjem međuresorne suradnje i koordinacije. 

 

3. Pravo žrtava kaznenih djela na informaciju o pravima  

 

Osnovne odredbe koje reguliraju prava žrtava kaznenih djela da budu obaviješteni o svojim 

pravima nalaze se u članku 43., stabku 4.-6. Zakona o kaznenom postupku. Stavak 4. 

propisuje da su sud, državni odvjetnik, istražitelj i policija dužni obavijestiti žrtvu o 

njegovim/njezinim pravima kada poduzimaju prve procesne radnje u kojima sudjeluje žrtva. 

Dužni su to učiniti na razumljiv način. Stavak 5. obvezuje ih da postupaju obzirno prema 

žrtvama kaznenih djela i da budu sigurni da su žrtve razumjele obavijest o svojim pravima. 

Stavak 6. propisuje njihovu dužnost da upute žrtvu, na razumljiv način, o važnosti 

njegova/njezina sudjelovanja u postupku u ulozi oštećenika. 

 

Detaljne odredbe koje se odnose na način na koji policijski službenici obavještavaju žrtve o 

njihovim pravima nalaze se u pravilniku: Pravilnik o načinu postupanja policijskih 

službenika.
31

 Prema tim odredbama policijski službenik će obavijestiti žrtvu, u vrijeme prvog 

kontakta s njim/njom, na razumljiv i prikladan način o pravima koja njemu/njoj pripadaju i o 

načinu na koji ih on/ona može ostvariti. Za vrijeme tog procesa policijski službenik će voditi 

računa o žrtvama koje spadaju u jednu od posebnih kategorija žrtava (invalid, dijete, stranac i 

                                                 
27

 Vidi Nacionalna strategija 2017-2022, str. 41-42 
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 Tekst Nacionalne politika nalazi se na sljedećoj stranici:  

https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages//arhiva/preuzimanje/biblioteka-

ona//Publikacija_Nacionalna%20politika%20za%20ravnopravnost%20spolova%202011.-2015.pdf (posljednji 

pristup 16. Studenog 2017.) 
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 Nacionalna strategija 2017-2022, str. 10 
30

 Ibid.  
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 NN 89/2010, 76/2015.  
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drugi). Obavijest se prvo daje usmeno, a potom pismeno. Obavijest koja je dana žrtvama 

sadržava ne samo obavijest o pravima, već i obavijest o dostupnim službama za potporu i 

besplatnom telefonskom broju za pomoć žrtvama kaznenih djela. Policijski službenik će 

učiniti sve navedeno, neovisno o tome želi li žrtva prijaviti kazneno djelo ili ne želi prijaviti 

kazneno djelo.  

 

Što se tiče državnih odvjetnika, njihova dužnost da obavijeste žrtve o njihovim pravima je 

daljnje regulirana u Poslovniku državnog odvjetništva.
32

 Međutim, ove odredbe propisuju 

samo da je državni odvjetnik dužan obavijestiti žrtvu o njezinim pravima u skladu sa 

Zakonom o kaznenom postupku i posebnim zakonom (Članak 90. stavak 2.). Obvezujući 

nalog Glavnog državnog odvjetnika svim županijskim i općinskim državnim odvjetništvima 

od 9. srpnja, 2014. godine, obvezao je sve državne odvjetnike da obavijeste žrtve o njihovim 

pravima te o postojanju i upućivanju žrtava Odjelima za pomoć i potporu žrtvama i 

svjedocima koji su uspostavljeni na više općinskih sudova i o mogućnosti kontaktiranja 

Nacionalnog pozivnog centra za pomoć žrtvama kaznenih djela i prekršaja (besplatan broj 

116006).
33

 

 

Ne postoje posebne odredbe koje reguliraju način na koji bi suci trebalo obavijestiti žrtve o 

njihovim pravima. 

 

Istraživački projekt koji je proveden u Hrvatskoj u posljednje dvije godine je identificirao 

određene probleme u načinu na koji su žrtve informirane o svojim pravima i dao preporuke 

kako bi popravio situaciju.
34

 Problemi se primarno odnose na formu u kojoj su žrtvama dane 

informacije o njihovim pravima i o službama za potporu (usmeno umjesto pisano) i na nisku 

razinu dostupnosti informacije na stranim jezicima.  

 

3. b  Informacije za žrtve nasilja u obitelji  

 

Kao što je već ranije navedeno, žrtve nasilja u obitelji se u ZKP-u ne navode kao zasebna 

skupina žrtava. To znači da u slučajevima kada se nasilje u obitelji vodi kao kazneno djelo ne 

postoje odredbe koje se tiču prava žrtava nasilja u obitelji na dobivanje informacija. Ista je 

situacija i sa svim ostalim žrtvama (vidi gore).  

  

Međutim, situacije je nešto drugačija u slučajevima kada se nasilje u obitelji vodi kao prekršaj 

jer tada vrijede odredbe ZZNO-a.  Posebne odredbe s informacijama o pravima žrtava nasilja 

u obitelji nalaze se u članku 2. stavku 3. ZZNO-a. No te su odredbe nastale po uzoru na slične 

odredbe  ZKP-a i ne predstavljaju nikakvu novost. 

 

Posebne odredbe o načinu na koji bi se žrtve nasilja u obitelji trebalo upoznati s njihovim 

pravima nalaze se u Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, u stavku 3.4. (s 
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 NN 5/2014, 123/2015.  

Nacionalna strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. 

do 2020. godine, NN 75/2015.  
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 Vidi Izvještaj o projektu Burić, Zoran; Lučić, Branka, Pravni i institucionalni aspekti položaja žrtve kaznenog 

djela u RH, str. 33-35, dostupan na  

http://www.hpc.hr/news.aspx?newsID=40&pageID=41 (zadnji put posjećeno 15. studenog 2017.).  
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obzirom na policijske službenike/ce), u stavku 2.2. (s obzirom na djelatnike/ce centra za 

socijalnu skrb) te u stavku 3. (s obzirom na pravosudna tijela).  

 

 

 

 

 

II. INSTITUCIONALNI OKVIR 

 

1. Sustav podrške žrtvama u Hrvatskoj 

 

Sustav podrške žrtvama (dalje u tekstu: SPŽ) u Hrvatskoj se sastoji od državnih tijela te 

nevladinih organizacija. Državna tijela koja djeluju u SPŽ-u u Hrvatskoj te njihove djelatnosti 

su: 

 

1. Ministarstvo pravosuđa – Postoji posebno tijelo unutar samog ministarstva – Samostalna 

služba za podršku žrtvama i svjedocima - koje je odgovorno za koordinaciju, harmonizaciju te 

nadzor rada odjela za podršku žrtvama i svjedocima koji djeluju pri sudovima. Također, 

Samostalna služba ima vodeću ulogu u institucionalizaciji SPŽ-a u Hrvatskoj, promovira 

međuresornu suradnju na terenu te upravlja strategijom razvoja SPŽ-a. 

 

2. Ministarstvo unutarnjih poslova - Navedeno ministarstvo surađuje sa Ministarstvom 

pravosuđa u Povjerenstvu za nadzor i poboljšanje sustava za podršku žrtvama i svjedocima. 

Policijski službenici imaju ključnu ulogu u informiranju žrtava o njihovim pravima. 

Informacije koje policijski službenici prenose žrtvama o njihovim pravima sastoje se i od 

podataka o dostupnim organzacijama koje pružaju pomoć žrtvama. Sve policijske uprave (u 

hrvatskoj ima 20 policijskih uprava) imaju koordinatore koji su zaduženi za suradnju sa 

Samostalnom službom za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima. 

 

3. Državno odvjetništvo - Državni odvjetnici su dužni obavijestiti žrtvu o njenim pravima te 

ih uputiti da se obrate odjelima za podršku žrtvama i svjedocima koji djeluju pri županijskim 

sudovima. 

 

4. Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima - Takvi odjeli postoje na 7 županijskih sudova 

(Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, Vukovar, Sisak, Zadar). Uloga odjela je pružiti emocionalnu 

podršku, praktične informacije te podatke o pravima žrtava i svjedoka. 

 

5. Centri za socijalnu skrb, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo zdravstva. 

 

Nevladine organizacije (NVO) važan su dio hrvatskog SPŽ-a, posebno u sljedećim 

područjima: žrtve ratnih sukoba, žrtve spolnog i obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima, 

djeca kao žrtve. NVO ustanovljavaju i vode skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, primarno za 

žene i djecu. 

 



 

 

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja je ustanovilo Ministarstvo 

pravosuđa u suradnji sa Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima. Samostalna služba za 

podršku žrtvama i svjedocima nadzire rad Nacionalnog pozivnog centra. 

 

Nedavna istraživanja su pokazala mnoge probleme u vezi regionalne pokrivenosti SPŽ-a u 

Hrvatskoj.
35

 To se odnosi na dijelove SPŽ-a koji su u nadležnosti državnih tijela, a također i 

onih u nevladinim organizacijama. U ovome trenutku odjeli za podršku žrtvama i svjedocima 

djeluju pri samo 7 županijskih sudova. Dok ih nema na općinskim te prekršajnim sudovima. 

No, na nekim područjima, uspostavljeni odjeli pri županijskim sudovima pružaju svoje usluge 

općinskim i prekršajnim sudovima ustanovljenima na području tog županijskog suda. 

Također, rijetka je prisutnost nevladinih organizacija koje su dio SPŽ-a u ruralnim 

područjima.
36

   

 

Navedeno istraživanje je pokazalo kako određena državna tijela upućuju žrtve odijelima pri 

županijskim sudovima, ali i nevladinim organizacijama koje pružaju specijaliziranu podršku 

određenim skupinama žrtava. Najviši postotak prakse takvog upućivanja zabilježen je unutar 

policije. Druge državne institucije - sudovi, državna odvjetništva, centri za socijalnu skrb - 

uglavnom upućuju žrtve drugim državnim tijelima koja su dio SPŽ-a (odjeli pri županijskim 

sudovima). Također, broj upućivanja je mnogo viši kod županijskih sudova nego kod 

općinskih i prekršajnih sudova, što bi se moglo objasniti nepostojanjem odjela za podršku 

žrtvama i svjedocima na toj razini. 

 

Podrška pružena unutar SPŽ-a razlikuje se ovisno o organizaciji koja ju pruža, ali je dostupna 

prije, tijekom i nakon završetka kaznenog postupka te je također neovisna od njega, što znači 

da žrtva može pristupiti SPŽ-u pa i ako odluči ne prijaviti kazneno djelo ili aktivno 

sudjelovati u kaznenom postupku. 

 

1. a Žrtve nasilja u obitelji 

 

Imajući obzira prema žrtvama obiteljskog nasilja, posebno ženama i djeci, može se 

konstatirati kako je u Hrvatskoj SPŽ namijenjen žrtvama obiteljskog nasilja puno bolje 

razvijen od SPŽ-a namijenjenog žrtvama drugih kaznenih djela. Navedeno stanje je primarno 

rezultat činjenice postojanja razvijene NVO scene koja promovira i štiti prava te interese 

žrtava nasilja u obitelji. 
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