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Jaká je úloha asistenčního orgánu?
Asistenčním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske) a
žadatel může k tomuto orgánu podat v těchto případech žádost.
Podle chorvatského práva se označují za tzv. přeshraniční případy (prekogranični slučajevi).
Asistenční orgán co nejrychleji předá žádost a její přílohy příslušnému orgánu země, ve které žadatel požaduje odškodnění,
a to v úředním jazyce dané země nebo v jiném jazyce, který tato země považuje za přijatelný.
Výše uvedená žádost se podává na formuláři předepsaném Evropskou komisí.
Pokud orgán odpovědný za rozhodování o žádosti v dotyčné zemi požádá, aby žadatel, svědci, soudní znalci nebo jiné
osoby byli slyšeni v Chorvatské republice, provede slyšení Výbor pro odškodnění obětí trestných činů (Odbor za novčanu
naknadu žrtvama kaznenih djela), který poté předloží zprávu ze slyšení orgánu druhé země, který odpovídá za vydání
rozhodnutí o žádosti.
Jestliže orgán druhé země, který odpovídá za vydání rozhodnutí o žádosti, požádá, aby se slyšení uskutečnilo pomocí
technických pomůcek, proběhne slyšení ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti Chorvatské republiky pod podmínkou,
že osoba, která má být slyšena, s tímto postupem souhlasí.
Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?
Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky jako asistenční orgán přeloží žádost do jazyka země, od níž je odškodnění
požadováno, nebo do jiného jazyka určeného jako komunikační jazyk dotyčné země.
Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?
Při zaslání žádosti do zahraničí se nehradí žádné administrativní nebo jiné poplatky.
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