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Informacije za roditelje 

Naša kćer/naš sin je počinio 
kazneno djelo 

Što slijedi nakon prijave? 

Prije svega potrebno je razjasniti što se točno dogodilo. Policija zatim u tu svrhu 
utvrđuje činjenično stanje, ispituje oštećenika i svjedoke. Nakon toga slijedi ispitivanje 
osobe osumnjičene za kazneno djelo. 

Ukoliko je sumnja u kazneno djelo osnovana, policija dalje prosljeđuje izvješće 
Pravobraniteljskog ureda za mladež.Time se nastavlja provoditi kaznena istraga sa 
ciljem razjašnjavanja točnog tijeka počinjenog djela kao i motive za izvršenje djela. Uz 
to se provodi saslušanje osumnjičene maloljetnice ili maloljetnika te ako je potrebno i 
saslušanje svjedoka i suočavanje. 

Pravobraniteljski ured za mladež dužan je ujedno razjasniti osobnu situaciju 
maloljetnika ili maloljetnice. Stoga su na razgovor uz maloljetnicu ili maloljetnika 
pozvani i roditelji. Ukoliko se uspostavi da je maloljetnici ili maloljetniku potrebna 
pedagoška njega ili psihijatrijsko liječenje, poduzet će se sigurnosne mjere. 
Pravobraniteljski ured za mladež također odlučuje o primjerenoj kazni. 

Koliko traje donošenje odluke? 

Ovisno o činjeničnom stanju, policijska istraga te istraga Pravobraniteljskog ureda za 
mladež vremenski različito traju. Donošenje odluke, koja je u kaznenom pravu opće 
poznata pod nazivom presuda, traje od nekoliko tjedana do više mjeseci. 

Što možemo učiniti ukoliko se ne slažemo sa odlukom? 

Pismena odluka se nalazi u kaznenom nalogu. Uz to se nalaze i upute o pravnom 
lijeku. Prigovor se načelno može podnijeti unutar 10 dana. 

Hoće li naša kćer/naš sin biti upisan u upisnik pravomoćnih presuda? 

Više informacija o tome možete pronaći u brošuri „Upisnik pravomoćnih presuda“. 

Koji troškovi su predviđeni našoj kćeri/našem sinu? 

Ukoliko je maloljetnik ili maloljetnica prekršajem prouzročila štetu, obvezan/na je istu 
štetu nadoknaditi (naknada za popravak, otkup, itd.). K tome spada i plaćanje odštete 
ukoliko je žrtva slijedom težeg kaznenog djela pretrpjela duševne boli ili je primjerice 
zadobila velike boli. 
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Maloljetnik je osim toga dužan platiti troškove postupka. U pravilu se naplaćuje 
paušalna pristojba od 140.- CHF (90.- CHF  za mlađe od 15 godina). Uz to se mogu 
zaračunati daljnji troškovi istrage (vještačenje, itd.). 

Za što smo mi roditelji odgovorni? 

Šteta 

Načelno vrijedi pravilo da su roditelji sami odgovorni za zanemarivanje roditeljske 
dužnosti nadzora spram svog djeteta. 

Troškovi postupka 

Troškove snosi dijete; ono je pokrenulo kazneni postupak za maloljetnike, a ne roditelji.  
U posebnim okolnostima se roditelji mogu sporazumno proglasiti odgovornim za 
snošenje troškova. 

Što je zaštitna mjera i što to znači? 

Ukoliko je maloljetniku ili maloljetnici potrebna posebna pedagoška njega ili terapijsko 
liječenje, dodatno će se poduzeti takozvane sigurnosne mjere. Postoje četiri različite 
vrste sigurnosnih mjera koje se u svojoj formi ponovno razlikuju: 

 Nadzor 

 Pojedinačni program postupanja 
(U okvirima pojedinačnog programa postupanja može se primjerice uspostaviti 
socijalno-pedagoški program za pomoć obitelji ili raspored dnevnih aktivnosti) 

 Ambulantno liječenje 
(npr. psihoterapija) 

 Smještaj maloljetnika (stacionarna mjera) 

Kod nekih mjera su troškovi prilično visoki, a moraju ih podmiriti roditelji. 
Pravobraniteljski ured za mladež određuje visinu mjesečnog doprinosa na temelju 
dohodovnog i imovinskog stanja. 


