Hrvaška

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Hrvaška
To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice:

.

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?
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https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v
domači državi)?
Da, zahtevo lahko predložite ministrstvu za pravosodje Republike Hrvaške neposredno ali jo pošljete s priporočeno pošto.
V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo dokumente?
Zahteva in dokazila morajo biti v hrvaščini. Če so zahteva in dokazila v tujem jeziku, jih je treba predložiti z overjenim prevodom, ki
ga opravi uradni sodni prevajalec.
Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?
Organ odločanja ne prevaja zahteve ali dokazil in ne nosi stroškov prevoda.
Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih
lahko plačam?
V postopku v zvezi s to zahtevo se ne plačajo nobene upravne ali druge pristojbine.
Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko
uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?
Če odbor za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj pozove vložnika na zaslišanje ali k udeležbi v postopku, je vložnik upravičen do
povračila potnih stroškov.
Na splošno velja, da se v postopku in med odločanjem navzočnost vložnika ne zahteva, če pa se zahteva zaslišanje vložnika, prič,
s strani sodišča imenovanih izvedencev ali drugih oseb, pa lahko odbor za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj kot organ odločanja
od pristojnega organa druge države članice EU, v kateri je bila vložena zahteva za odškodnino, zahteva, naj ta dejanja opravi.
Poleg tega je mogoče zaslišanje, ki se zahteva v takem postopku, opraviti s tehničnimi sredstvi, kar vključuje računalniško
tehnologijo, elektronska komunikacijska omrežja ter druga sredstva za prenos slike in zvoka. V takem primeru zaslišanje opravi
odbor za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj kot organ odločanja.
Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?
Da.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje
zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?
Tuja zdravniška potrdila se sprejmejo, vendar odbor za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj kot organ odločanja preveri in ovrednoti
zdravniška potrdila ter lahko po potrebi zahteva mnenje zdravniškega izvedenca.
Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?
Ne.
Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?
Pristojni organ sprejme odločitev o zahtevi v približno 60 dneh, če je zahteva popolna in pravilna (če so pridobljene in predložene
vse zahtevane listine, informacije in dokazi, ki so potrebni za sprejetje odločitve). Če pa je zahteva nepopolna, je lahko čas,
potreben za sprejetje odločitve, daljši.
V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?
Odločba o zahtevi se izda v hrvaščini.
Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?
Zoper odločbo ni pritožbe, vložnik pa lahko sproži upravni spor z vložitvijo upravne tožbe pri pristojnem upravnem sodišču v
30 dneh od vročitve odločbe.
Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?
Ne.
Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?
Da.
Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija
ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila
o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
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