Premoženjskopravni zahtevek
V kazenskem postopku vam nadomestilo
za škodo, nastalo s kaznivim dejanjem, ne
pripada že kar samo po sebi, vendar pa lahko
sodišče že med postopkom odloči tudi o
vašem premoženjskopravnem zahtevku.

Informacije za žrtve kaznivih
dejanj
Če menite, da ste postali žrtev kaznivega
dejanja, ali se počutite drugače ogrožene,
lahko to prijavite policiji. Če želite, lahko pri
tem ostanete anonimni.

Če se sodišče odloči, da premoženjskopravnega
zahtevka ne bo obravnavalo, oškodovanca napoti na
pravdo (to pomeni, da mora oškodovanec vložiti tožbo
v novem (pravdnem) postopku).

Več informacij o možnostih in pravicah
žrtev (tudi izven sodnih postopkov) ter
o organizacijah, ki vam lahko pomagajo,
najdete na spletni strani policije
www.policija.si.

Več informacij na spletnem mestu:

nasodiscu.si/oskodovanec

Škoda, ki vam je nastala s storitvijo
kaznivega dejanja, je lahko:
• zmanjšanje premoženja (navadna škoda),
• preprečitev povečanja premoženja
(izgubljeni dobiček),
• povzročitev telesnih ali duševnih bolečin
(nepremoženjska škoda).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada v okviru operacije Učinkovito pravosodje.
Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo
pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost
za napake v podanih informacijah v brošuri je izključena.
Vsebina je bila nazadnje pregledana dne 12. 7. 2018.

Sodstvo Republike Slovenije

Oškodovanec
Osnovne informacije o postopku na
sodišču

Za oškodovance

1

Če ste bili s kaznivim dejanjem oškodovani,
boste na sodišče vabljeni, da poveste, kar
veste o dogodku. S tem sodišču pomagate,
da odloči v zadevi.
Kot oškodovanec imate v postopku podobno
vlogo kot priča, o kateri si lahko več preberete
na spletnem naslovu nasodiscu.si/prica.

ZAPISNIKAR
ZAGOVORNIK

SODNIK

Priprava na zaslišanje

Osvežite si spomin na dogodek.

POVRAČILO STROŠKOV
Kot oškodovanec oziroma priča imate
pravico do povračila:

Včasih pomaga tudi, če si napišete obnovo dogodka.

• potnih stroškov,

Na obravnavo ne pozabite prinesti vabila, ki ste ga

• stroškov za prehrano in prenočišče (le pod

prejeli. Če boste uveljavljali premoženjskopravni
zahtevek, s seboj prinesite tudi dokumentacijo v zvezi s
povzročeno škodo.
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Prihod na sodišče

določenimi pogoji),
• izgubljenega zaslužka (sodišče izda potrdilo
za delodajalca).
Povračilo morate zahtevati takoj po koncu
zaslišanja.

Na sodišču bodite 15 minut prej.

TRAJANJE ZASLIŠANJA

Varnostniku boste morali izročiti mobilni telefon

Zaslišanje navadno traja toliko časa, da

— počakal vas bo pri varnostnikih ali pravosodnih

poveste vse, kar veste, oziroma dokler niso

policistih, vam pa bodo izročili potrdilo ali ključ.

izčrpana vsa vprašanja. To je odvisno od tega,
o čem pričate ter koliko vprašanj imajo stranke
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OBDOLŽENEC

DRŽAVNI TOŽILEC

OŠKODOVANEC

Zaslišanje

Najpogosteje je treba sodišče obiskati le

Med pričanjem ste dolžni govoriti resnico in ničesar

niste prišli na vrsto, vas bodo povabili na

zamolčati. Krivo pričanje je namreč kaznivo dejanje.

naslednjo obravnavo.

enkrat, vendar to ni pravilo. Če na obravnavi

Na vprašanje smete odreči odgovor, če bi s svojim
sramoto, precejšnjo premoženjsko škodo ali pa v
kazenski pregon sebe ali svoje bližnje sorodnike.
Ko končate z odgovarjanjem, lahko priglasite
premoženjskopravni zahtevek in stroške.

v prisotnosti storilca (obdolženca v kazenskem
postopku). Zaslišanje je lahko dolgotrajno,
udeleženci vam lahko zastavljajo tudi neprijetna
vprašanja, prisotnost storilca pa za večino
oškodovancev predstavlja dodaten stres.

min do več ur.

Med pričanjem ste dolžni govoriti resnico.

odgovorom na takšna vprašanja spravili v hudo

Kot oškodovanec boste v vlogi priče zaslišani

in sodišče. Obisk sodišča lahko traja vse od 5

Več informacij na spletnem mestu:

nasodiscu.si/oskodovanec

Vaša varnost je ključnega pomena
Če imate kakršnekoli zadržke glede
pričanja (npr., da v prisotnosti obdolženca
ne morete povedati vsega, kar bi želeli),
pa tudi, če se na sodišču ne počutite
varno, takoj po prejemu vabila o tem
obvestite sodišče, ko boste prišli na
sodišče, pa se lahko obrnete na sodno
osebje ali sodnika, ki se bo po potrebi
odločil za dodatne varnostne ukrepe.

