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Naknada žrtvama kaznenih djela
Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Direktivom 2004/80/EZ
Opće informacije
Direktiva Vijeća 2004/80/EZ od 29. travnja 2004. o naknadi žrtvama kaznenih djela
Direktiva se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije.
U skladu s njom svaka država članica EU-a treba uspostaviti nacionalni sustav naknade štete svim žrtvama nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom.
Prema Direktivi sve bi žrtve nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom trebale imati pristup nacionalnom sustavu naknade štete u državi članici na čijem
je državnom području počinjeno kazneno djelo.
Kako bi se žrtvama nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom omogućila naknada štete u prekograničnim predmetima, Direktivom se uspostavlja sustav
suradnje među nacionalnim tijelima:
Osobe nad kojima je počinjen zločin dok su boravile u inozemstvu (u državi članici EU-a u kojoj ne žive) mogu podnijeti zahtjev pomoćnom tijelu u državi u
kojoj žive (u tražilici u nastavku teksta odaberite „pomoćno tijelo”).
Pomoćno tijelo prevodi i prosljeđuje zahtjev tijelu koje odlučuje u državi članici u kojoj je počinjen zločin (u tražilici u nastavku teksta odaberite „tijelo koje
odlučuje”). Tijelo koje odlučuje nadležno je za procjenu zahtjeva i isplatu naknade.
Pomoćna tijela i tijela za odlučivanje međusobno komuniciraju na jezicima koje su prihvatila. Prihvaćeni jezici su jezici države članice tijela kojemu je poslana
informacija relevantna za predmet (npr. zahtjev, odluka ili druga obavijest).
Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.
Pomoćnim tijelima i tijelima za odlučivanje pomažu nacionalne središnje službe za kontakt (u tražilici u nastavku teksta odaberite „središnja služba za
kontakt”) koje promiču suradnju između nadležnih tijela, pružaju pomoć te traže rješenja u prekograničnim slučajevima.
Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni Direktive i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima.
Ostale poveznice
Naknada štete žrtvama kaznenih djela u Europskoj uniji
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