NADZOR NAD UVJETNO PUŠTENIM ZATVORENICIMA
Zajedno pronaći rješenja
ŠTO JE CILJ NADZORA NAD UVJETNO PUŠTENIM ZATVORENICIMA?
Cilj je da se zajedno s njima postigne da oni vode život bez kažnjivih djela, odnosno bez kazni. Isto
tako je cilj da im se u tome pruži podrška, osigurati njihovu egzistenciju i promijeniti njihov život na
pozitivan način.

ŠTO JE ZADAĆA NADZORA NAD UVJETNO PUŠTENIM ZATVORENICIMA?
Situacija nakon kaznenog djela, osude ili puštanja iz zatvora povezana uglavnom je povezana s
velikim poteškoćama. Zadaća probacijskog službenika sastoji se u tome da Vam pruži podršku
prilikom rješavanja Vaših problema. Osim rada i smještaja/stanovanja važna će tema biti i Vaše
kazneno djelo, kako biste ubuduće u problematičnim situacijama mogli naći bolje mogućnosti za
rješavanje istih.
Probacijski službenik će zajedno s Vama utvrditi ciljeve praćenja, a na čijoj realizaciji morate surađivati
jedan s drugim. U slučaju pojave poteškoća Vaš probacijski službenik će zajedno s Vama tražiti
mogućnosti za rješavanje problema.
Osim zadatka da Vam pruže podršku, probacijski službenik ima i kontrolnu funkciju – posebno onda,
kada postoji opasnost od ponovnog počinjenja kaznenog djela.
Probacijski službenik izvještava sud / državno odvjetništvo u određenim vremenskim razdobljima i
određenim povodima o rezultatima nadzora i potiče možebitne daljnje mjere (na primjer davanje uputa
o ponašanju uz uvjetnu kaznu). Ako ste dobili upute o ponašanju, Vaš će Vas probacijski službenik
poduprijeti u njihovom poštivanju i o tome izvještavati sud.

KOJU ULOGU IMA SUD / DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO?
Sud / državno odvjetništvo određuje nadzor nad uvjetno puštenim zatvorenicima i može ga ukinuti.
Osnovu za prijevremeno ukidanje nadzora nad uvjetno puštenim zatvorenicima čine izvješća
probacijskog službenika.

KAKO ĆE IZGLEDATI VAŠA SURADNJA S PROBACIJSKIM SLUŽBENIKOM?
Vi ste po zakonu obvezatni održavati kontakte sa svojim probacijskim službenikom. Trajno odbijanje
kontakta može imati kaznenopravne posljedice. Učestalost Vaših kontakata određujete Vi i Vaš
probacijski službenik u skladu s aktualnim stanjem Vaših problema, ciljevima nadzora i opasnošću od
ponovnog počinjenja kaznenog djela.
Osobni kontakti s Vašim probacijskim službenikom osnova su suradnje na pozitivnoj promjeni Vaše
situacije. Iskoristite ih!

KADA ZAVRŠAVA NADZOR NAD UVJETO PUŠTENIM ZATVORENICIMA?
Sud ili državno odvjetništvo odredili su trajanje nadzora. Najčešće isto završava s istekom takozvanog
roka kušnje. Ako se ciljevi nadzora nad uvjetno puštenim zatvorenikom postignu i ranije, odnosno ne
postignu, pokrenut će se ukidanje nadzora.

POTICAJI I KRITIKE
Kako bismo mogli poboljšati naš rad, bili bismo Vam zahvalni na Vašim poticajima, željama, ali i
pritužbama. Molimo Vas da nam se obratite telefonskim putem na neku od naših ustanova ili nam
pošaljite elektronsku poruku na adresu e-pošte info@neustart.at. Hvala!

IMATE JOŠ PITANJA?
Ako imate još pitanja, molimo Vas da se obratite svom probacijskom službeniku ili voditelju
organizacije NEUSTART.

Osobne podatke koji postanu poznati u okviru izvršenja nadzora, obrađuje NEUSTART (sjedište: Castelligasse 17 | 1050 Wien
(Beč)) elektronskim putem.
Našu podršku trebaju i žene i muškarci. Zahvaljujući uravnoteženom broju djelatnica i djelatnika mi smo stručna organizacija za
rješavanje posljedica i uzroka kriminala. Radi jednostavnijeg razumijevanja ovog informativnog lista koriste se samo oblici za
muški rod.
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