
Ang mga tao na nasa ilalim ng internasyonal 
at pansamantalang proteksyon na nasa 
Republika ng Croatia nang legal ay may 
ilang karapatan, tulad ng karapatan sa 
paninirahan, panlipunang kabutihan, trabaho, 
pangangalaga sa kalusugan, atbp., at may mga 
tiyak na legal na instrumento para sa kanila 
upang protektahan ang mga karapatang ito. 

pamamagitan ng isang opisyal na 
desisyon. 
Pagkatapos ng dalawang taon, 
depende sa iyong partikular na 
sitwasyon at ayon sa Social 
Welfare Act, maaari kang 
magkaroon ng karapatang ibalik 
ang iyong mga gastos sa pabahay 
kung ikaw ay tumatanggap ng 
garantisadong minimum na 
benepisyo. 
Ang mga taong nasa ilalim ng 
internasyonal na proteksyon ay 
may karapatan sa paninirahan 
kung wala silang pera o ari-arian 
na magagamit para suportahan 
ang kanilang sarili. 

PAANO KO MAPOPROTEKTAHAN 
ANG AKING KARAPATAN SA 
PANINIRAHAN?
Kung hindi ka nasiyahan sa 
desisyon ng center, maaari kang 
magpasa ng apela sa Ministry of 
Labour, Pension System, Family 
and Social Policy sa loob ng 15 
araw mula nang matanggap ang 
desisyon. Pagkatapos magpapasya 
ng Ministry sa apela at maaari 

kang gumawa ng legal na aksyon 
laban sa desisyon sa kaukulang 
administribong korte sa loob ng 8 
araw pagkatapos matanggap ang 
desisyon.

KARAPATAN SA 
PANLIPUNANG 
KABUTIHAN
Ang mga taong nasa ilalim ng 
internasyonal na proteksyon, 
pati na rin ang mga dayuhang 
mamamayan sa ilalim ng 
pansamantalang proteksyon at ang 
kanilang mga miyembro ng pamilya 
na nasa Republika ng Croatia nang 
legal ay maaaring ma-access ang 
mga karapatan sa sistema ng 
panlipunang kabutihan sa ilalim 
ng parehong mga kondisyon tulad 
ng lahat ng mga mamamayan ng 
Croatia na naninirahan sa Croatia. 

ALING MGA KARAPATAN IYON?   
Ang isa ay ang karapatan sa 
mga benepisyo sa pananalapi: 
ang garantisadong minimum 
na benepisyo, isang beses 
na allowance, allowance sa 
pabahay, personal na allowance 
sa kapansanan o aid at care 
allowance.
Ang isa pa ay ang karapatan 
sa mga serbisyong panlipunan; 
konsultasyon at pagtanggap ng 
impormasyon tungkol sa iyong 
mga karapatan sa sistema ng 
panlipunang kabutihan.
Upang magamit ang iyong 
karapatan sa paninirahan, 

kailangan mong magsumite ng 
isang kahilingan sa naaangkop na 
social welfare center (depende sa 
iyong lugar ng paninirahan). 

PAAANO KO POPROTEKTAHAN 
ANG AKING MGA KARAPATAN 
SA SISTEMA NG PANLIPUNANG 
KABUTIHAN?
Kung hindi ka nasiyahan kung 
paano inaasikaso ng isang 
empleyado ng social welfare 
ang iyong kaso, maaari kang 
magsumite ng reklamo sa direktor 
ng social welfare center. 
Ang direktor ay kailangang 
tugunan ang reklamo at ipaalam 
sa iyo sa pamamagitan ng sulat 
ng kung ano ang kanilang natukoy 
at ang mga hakbang na kanilang 
ginawa nang hindi lalampas sa 15 
araw pagkatapos mong isumite 
ang iyong reklamo.
Kung hindi ka nasiyahan sa 
desisyon ng center, maaari kang 
magpasa ng apela sa Ministry of 
Labour, Pension System, Family 
and Social Policy sa loob ng 15 
araw mula nang matanggap ang 
desisyon.
Kailangang ipaalam sa iyo ng 
Ministry kung ano ang kanilang 
natukoy at ang mga hakbang 
na ginawa sa loob ng 30 araw 
pagkatapos matanggap ang 
reklamo. Kung hindi ka nasiyahan 
sa desisyon ng Ministry, maaari 
kang magsumite ng reklamo sa 
Komite.
Ang reklamo ay dapat madaling 
maunawaan at naglalaman ng mga 
sumusunod:
• Pangalan, apelyido at ang 

address ng taong nagsusumite 
ng reklamo

• lugar, oras at paglalarawan ng 
mga serbisyong panlipunan na 
natanggap at ang mga aksyon o 
nabigong pagkilos na lumabag sa 
iyong mga karapatan 

•  lagda ng taong nagsusumite ng 
reklamo.

KARAPATAN 
SA TRABAHO    
Ang mga taong nasa ilalim ng 
internasyonal na proteksyon 
pati na rin ang mga dayuhang 
mamamayan sa ilalim ng 
pansamantalang proteksyon ay 
maaaring magtrabaho sa Republika 
ng Croatia nang walang permit sa 
paninirahan, permit sa trabaho o 
sertipiko ng pagpaparehistro ng 
trabaho. 
Sa pagsisimula ng trabaho, ikaw 
bilang manggagawa, at ang iyong 
employer ay kapwa tinatanggap 
ang ilang obligasyon at 
tumatanggap ng ilang karapatan. 
 
ANG MGA KARAPATAN NG MGA 
MANGGAGAWA AY:
• karapatang pumirma ng isang 

nakasulat na kontrata sa 
trabaho (karaniwan para sa 
isang walang tiyak na panahon, 
at tangi sa ilang mga kaso para 
sa isang tinukoy na panahon), 
pagkatapos nito ay irehistro ng 
employer ang manggagawa para 
sa kinakailangang pensyon at 
health insurance at nagbibigay 
ng mga kondisyon para sa ligtas 

na trabaho 
• karapatang tumanggap ng sahod 

para sa trabahong isinagawa 
at dagdag na sahod para sa 
mahirap na kondisyon sa 
pagtatrabaho, trabaho tuwing 
Linggo o pista opisyal pati na rin 
ang overtime o pagtatrabaho sa 
gabi 

• karapatang magpahinga (araw-
araw na break na 30 minuto, 
araw-araw na panahon ng 
pahinga ng hindi bababa sa 
12 oras, o 10 oras sa kaso ng 
mga seasonal na manggagawa, 
lingguhang panahon ng 
pagpapahinga nang hindi bababa 
sa 24 oras at isang taunang may-
bayad na leave na hindi bababa 
sa apat na linggo) 

• karapatan sa maternity, parental 
o adoption leave, half time na 
trabaho, binawasang oras ng 
trabaho dahil sa karagdagang 
pag-aalaga sa isang bata na 
may malubhang kapansanan 
sa pag-unlad, pagbubuntis at 
or breastfeeding leave pati na 
rin ang karapatang bumalik sa 
kanilang trabaho o sa isang 
angkop na posisyon pagkatapos 
ng nasabing panahon ng leave

• karapatan sa panahon ng abiso 
sa kaso ng regular na resignation 
dahil sa personal na dahilan 
o pagkansela ng kontrata sa 
trabaho na may alok na bago na 
tinanggihan ng manggagawa, 
gayundin ang karapatan sa 
severance pay kung ang trabaho 
ay natapos pagkatapos ng 
dalawang taong pagtatrabaho 
para sa isang employer

• pagpigil sa diskriminasyon sa 
panahon ng proseso ng pagpili 
ng empleyado at sa panahon ng 
trabaho. 

ANG MGA OBLIGASYON NG 
MANGGAGAWA AY: 
• upang magtrabaho ayon sa 

kontrata ng trabaho at mga 
tagubilin ng employer (dumating 
sa oras, hindi mag-break nang 
mas matagal sa 30 minuto, hindi 
umalis sa trabaho nang maaga)

• ipaalam sa employer sa tamang 
oras sakaling magkaroon ng 
pansamantalang kawalan ng 
kakayahan sa trabaho (sick leave) 

• bayaran ang employer sa 
anumang pinsalang dahil sa 
sadya o malubhang kapabayaan. 

PAANO KO MAPOPROTEKTAHAN 
ANG AKING KARAPATAN BILANG 
EMPLEYADO?
Bago tumingin upang 
maprotektahan ang iyong mga 
karapatan, mahalaga na matukoy 
kung aling karapatan ang nilabag, 
dahil iyon ang tumutukoy sa legal 
na proseso para sa paghiling na 
gamitin ang karapatang iyon.

1. 
Kung ang isa sa mga karapatan 
ay nilabag ng iyong employer 
(halimbawa, ang iyong kontrata sa 
trabaho ay kinansela nang labag sa 
batas, hindi ka binigyan ng iyong 
arawan o lingguhang panahon ng 
pahinga, atbp), mahalagang hilingin 
muna sa employer na itama ang 
paglabag na ito. 
Paano ko gagawin iyon? Sa loob ng 

15 araw ng paglabag ng karapatan, 
hilingin mula sa iyong employer, sa 
pamamagitan ng sulat, na iyong 
gagamitin ang karapatan mo. 
Ang employer ay kailangang tuparin 
ang iyong kahilingan sa loob ng 15 
araw. Kung hindi nila ito ginawa, 
maaari kang humingi ng proteksyon 
sa nilabag na karapatan sa 
naaangkop na hukuman sa loob din 
ng 15 araw. 

IMPORTANTE! Hindi ka maaaring 
humingi ng proteksyon sa 
mga nilabag na karapatan sa 
naaangkop na hukuman nang 
hindi mo muna hinihiling sa 
iyong employer na gamitin ang 
mga karapatang iyon.

2. 
Kung naniniwala kang biktima 
ka ng harassment o sexual 
harassment sa trabaho na ginawa 
ng iyong employer o katrabaho, 
maaari kang makipag-ugnayan sa 
commissioner para sa proteksyon 
ng iyong dignidad, kung ang iyong 
lugar ng trabaho ay mayroong 
commissioner. Gayundin, depende 
sa uri ng harassment, maaari 
kang makipag-ugnayan sa General 
Ombudswoman o isa sa mga 
espesyal na ombudswoman, ang 
State Inspectorate, o humingi ng 
proteksyon sa isang korte. 
Kung may balidong dahilan ka para 
maniwala na hindi poprotektahan 
ng iyong employer ang dignidad 
mo, hindi mo na kailangang 
magsumite ng reklamo sa 
employer at may karapatan ka na 
tumigil sa trabaho, pero sa loob ng 

8 araw pagkatapos noon, kailangan 
mong humingi ng proteksyon sa 
naaangkop na korte at ipaalam ito 
sa iyong employer. 
Pagkatapos tumigil sa trabaho, 
may karapatan kang tumanggap ka 
ng kabayarang sa parehong halaga 
na parang nagtatrabaho ka pa.

IMPORTANTE! Kung ang isang 
korte ay nagpasya ng pinal na 
desisyon na ang iyong dignidad 
ay hindi nilabag, ang employer 
ay maaaring hilingin na ibalik 
mo ang kabayaran na natanggap 
mo.

3. 
Maaari kang mag-ulat ng paglabag 
sa iyong mga karapatan o iba pang 
problema sa organisasyon ng iyong 
employer sa Labour Inspectorate 
of the Republic of Croatia 
(DIRH). Ang form sa pag-uulat ay 
matatagpuan sa https://dirh.gov.
hr/podnosenje-prijava/83, at may 
address sa pakikipag-ugnayan sa 
https://dirh.gov.hr.
Ang Labour Inspectorate ay nagmo-
monitor ng tinatawag na ‘grey 
economy work’ (hindi rehistradong 
pagtatrabaho), pagbabayad 
ng sahod, pagsunod sa mga 
regulasyon sa oras ng trabaho at 
pahinga, pagtatrabaho ng mga 
menor de edad, trabaho ng mga 
pansamantalang employment 
agency, tagapamagitan sa trabaho, 
atbp. 
Kung ang Inspectorate ay 
nagpasiya na ang iyong employer 
ay lumabag sa isa sa mga 
karapatan na nagmula sa trabaho, 

isang indictment proposal ang 
isasampa laban sa kanila.

4. 
Para sa ilang paglabag, maaari 
ring magsampa ng kasong kriminal 
laban sa employer. 
Ito ay paglabag sa karapatan sa 
trabaho (Artikulo 131 ng Criminal 
Law Act), hindi pagbabayad ng 
bahagi ng sahod ng manggagawa 
o kabuuan nito (Artikulo 132 ng 
Criminal Law Act), na may ilang 
mga eksepsiyon, harassment 
sa trabaho (Artikulo 133 ng 
Criminal Law Act, paglabag sa 
mga karapatan sa panlipunang 
seguridad (Artikulo 134 ng Criminal 
Law Act) at labag sa batas na 
pagtatrabaho (Artikulo 135 ng 
Criminal Law Act).

ANG 
PROTEKSYON 
NG MGA 
KARAPATAN    
ANG PANGKALAHATANG 
DEKLARASYON NG KARAPATANG 
PANTAO

Artikulo 1

Lahat ng tao ay 
ipinanganak na 
malaya at pantay-
pantay sa dignidad 

KARAPATAN SA 
PANINIRAHAN    
Ang mga taong nasa ilalim ng 
internasyonal na proteksyon ay 
may karapatan sa paninirahan 
kung wala silang pera o ari-arian 
na magagamit para suportahan 
ang kanilang sarili. Mayroon silang 
karapatang ito sa pinakamatagal 
na dalawang taon mula sa araw 

na kanilang 
natanggap 
ang desisyon 
sa pagbibigay 
sa kanila ng 
internasyonal na 
proteksyon.
Upang magamit 
ang iyong 
karapatan sa 
paninirahan, 

kailangan mong magsumite ng 
isang kahilingan sa naaangkop na 
social welfare center (depende sa 
iyong lugar ng tirahan)1.
Ang social welfare center ang 
magpapasya sa iyong kahilingan sa 

1     Ayon sa 
Social Welfare 
Act, pagkatapos 
ng 31 Disyembre 
2022, magsasara 
ang mga social 
welfare center 
at ang kanilang 
trabaho ay kukunin 
ng Croatian Social 
Welfare Institute 
sa 1 Enero 2023.

at karapatan. Sila 
ay pinagkalooban 
ng katwiran at 
konsensya at dapat 
kumilos para sa 
isa’t isa sa diwa ng 
kapatiran.

Sa Republika ng Croatia, ang 
mga karapatang pantao ay 
ginagarantiyahan ng Konstitusyon 
ng Republika ng Croatia, ng mga 
internasyonal na kasunduan na 
nilagdaan ng Republika ng Croatia 
at ng mga batas ng Croatia. 
Sa Artikulo 3 ng Konstitusyon 
ng Republika ng Croatia, ang 
proteksyon ng karapatang pantao 
ay itinatag bilang pinakamataas 
na halaga ng prayoridad sa 
konstitusyon  ng Croatia, ang 
Artikulo 14 ay nagbabawal sa 
diskriminasyon at ang Title III ay 
ginagarantiyahan ang proteksyon 
ng karapatang pantao at mga 
pangunahing kalayaan. 
Ang mga tao na nilabag ang mga 
karapatan sa kalayaan ay nilabag ay 
maaaring humingi ng proteksyon ng 
kanilang mga karapatan sa korte o 
sa labas ng korte. 
Maaari kang humingi ng proteksyon 
sa labas ng korte sa pamamagitan 
ng pagsusumite ng reklamo 
sa alinman sa mga opisina ng 
ombudsman.
Sa Croatia, mayroong isang General 
Ombudswoman at 3 espesyal na 
ombudswoman: ang Ombudswoman 

para sa mga Bata, Ombudswoman 
para sa Pagkapantay-pantay ng 
kasarian at ang Ombudswoman 
para sa mga taong may 
kapansanan.

MGA REKLAMO SA GENERAL 
OMBUDSWOMAN AT SA MGA 
SPECIAL OMBUDSWOMAN

KAILAN PWEDENG MAKIPAG-
UGNAYAN SA GENERAL 
OMBUDSWOMAN?
Maaari kang makipag-ugnayan sa 
General Ombudswoman kapag: 

1. 
Naniniwala ka na iyong mga 
konstitusyonal at legal na  
karapatan at kalayaan ay 
nanganganib o nilabag dahil sa 
labag sa batas o maling aksyon sa 
pamamagitan ng:
• mga bahagi ng estado tulad 

ng Ministry of Labour, Pension 
System, Family and Social Policy 
o ang Ministry of the Interior

• mga katawan ng lokal o 
rehiyonal na pamahalaan, hal. 
ng mga county, lungsod o 
munisipalidad 

• mga legal na tao na may 
pampublikong awtoridad tulad 
ng Croatian Pension Insurance 
Institute o Croatian Health 
Insurance Fund

2. 
Naniniwala ka na biktima ka ng 
diskriminasyon. 
Sa Republika ng Croatia, 
ipinagbabawal ng Anti-
discrimination Act ang 

diskriminasyon batay sa:
lahi, lahi o kulay ng balat, 
kasarian, wika, edad, politika o 
iba pang paniniwala, katayuan 
sa ekonomiya, edukasyon, 
pambansa o panlipunang 
pinagmulan, pagiging kasapi ng 
unyon, kapansanan, katayuan sa 
lipunan, katayuan sa pag-aasawa 
o pamilya, katayuan sa kalusugan, 
genetic heritage, relihiyon, 
pagkakakilanlan ng kasarian 
o pagpapahayag o sekswal na 
oryentasyon. 

Maaari kang magsumite ng 
reklamo sa General Ombudswoman 
kapag naniniwala ka na ang 
batayan ng diskriminasyon na 
iyong kinakaharap ay dahil sa 
lahi, etnisidad o kulay ng balat, 
wika, relihiyon, pulitika o iba 
pang paniniwala, pambansa o 
panlipunang pinagmulan, katayuan 
sa ekonomiya, pagiging miyembro 
ng unyon, edukasyon, katayuan 
sa lipunan, edad, katayuan sa 
kalusugan at / o genetic heritage.
Maaari ka ring magsumite ng 
reklamo sa General Ombudswoman 
kung nais mong mag-ulat ng 
mga iregularidad na nalaman 
mo sa trabaho na kinokontrol ng 
Protection of Persons Reporting 
Irregularities Act (Artikulo 4). 
Maaari ka ring magsumite ng 
reklamo sa General Ombudswoman 
sa ngalan ng ibang tao na ang 
mga karapatan ay pinagbantaan 
o nilabag, ngunit kailangan mong 
magkaroon kang pahintulot ng 
taong iyon. Ang pahintulot sa 
pagkilos ng General Ombudswoman 

ay hindi kailangang sertipikahan 
ng notaryo publiko; sapat na ang 
nakasulat na pahayag na nilagdaan 
ng tao. 

ANO ANG DAPAT NA NILALAMAN 
NG REKLAMONG ISUSUMITE SA 
GENERAL OMBUDSWOMAN?
• Kailangang naglalaman ito ng 

pangalan at apelyido ng taong 
nagsusumite ng reklamo o ng 
taong nilabag ang karapatan

• iyong address, ikaw ay man 
nagsusumite ng reklamo sa 
pamamagitan ng regular na 
pagpapadala ng sulat o e-mail

• ang mga pangyayari na 
pinagbabatayan ng reklamo 
(kasama ang mga kopya ng mga 
dokumento na may kaugnayan 
sa reklamo)

• impormasyon tungkol sa 
institusyon/organisasyon/grupo 
na nagbanta o lumabag sa isang 
karapatan

• impormasyon kung mayroong 
legal na instrumento, tulad ng 
isang reklamo o aksyon ng korte, 
ay nagamit at kailan ito ginamit

• lagda ng taong nagsusumite 
ng reklamo o ang nilagdaang 
pahintulot ng tao na  
isinusumite mo ang reklamo sa 
pangalan niya (ang nilagdaang 
pahintulot ay hindi kailangang 
sertipikahin ng isang notaryo 
publiko).

Ang isang form na maaaring 
makatulong sa pagsulat ng 
reklamo ay matatagpuan sa 
https://www.ombudsman.hr/hr/
kako-podnijeti-prituzbu/. 



FILKung nais mong gumawa ng aksyon 
nang hindi nagpapakilala, kailangan 
mong sabihin ito sa reklamo.

PAANO AT KAILAN ISUSUMITE 
ANG REKLAMO?   
Ang reklamo ay maaaring isumite sa 
paraang sulat, sa pamamagitan ng 
e-mail at sa personal sa
Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb at 
info@ombudsman.hr.
Sa personal maaari itong isumite 
(na may paunang pagtawag upang 
makakuha ng appointment) sa mga 
tanggapan sa Zagreb, Rijeka, Osijek 
at Split.  
  
KAILAN AKO MAAARING 
MAKIPAG-UGNAYAN SA 
OMBUDSWOMAN FOR CHILDREN?
Maaari kang magsumite ng reklamo 
sa Ombudswoman for Children 
kung ang reklamo ay tungkol sa 
paglabag sa mga karapatan ng 
isang partikular na bata o tungkol 
sa pangkalahatang pangyayari na 
nagbabanta sa mga karapatan at 
interes ng mga bata. 

ANO ANG DAPAT NA NILALAMAN 
NG REKLAMO?
• Kailangang naglalaman ito ng 

pangalan, apelyido at address 
ng tao 

• pangalan, apelyido, edad at ang 
address ng bata

• pangalan ng grupo na tungkol 
saan ang reklamo

• paglalarawan ng problema; paano 
nilabag ang karapatan ng bata

• kopya ng mga legal na hakbang 
na ipinatupad sa proseso at iba 
pang mga dokumento.

Ang isang form na maaaring 
makatulong sa pagsulat ng reklamo 
ay matatagpuan sa https://dijete.
hr/hr/prituzba-zbog-povrede-
prava-djeteta/.

PAANO AT KAILAN ISUSUMITE 
ANG REKLAMO?  
Ang reklamo ay maaaring isumite 
nang pasalita sa pamamagitan ng 
telepono o sa personal, pati na rin 
sa pagsulat:
•  sa pamamagitan ng pagpapadala 

ng sulat sa Teslina 10, 
10 000 Zagreb

•  sa pamamagitan ng telepono 
mula Lunes hanggang Huwebes 
mula 09:00 hanggang 12:00 sa 
numerong 01 4929 669

•  sa pamamagitan ng fax sa 
numerong +385 1 4921 277

•  sa pamamagitan ng e-mail sa 
info@dijete.hr

•  sa address para sa mga bata 
lamang: mojglas@dijete.hr.

KAILAN AKO MAAARING 
MAKIPAG-UGNAYAN SA 
OMBUDSWOMAN FOR GENDER 
EEQUALITY?
Ang sinumang tao na naniniwala 
na sila ay nakaranas ng 
diskriminasyon dahil sa kasariam, 
estado ng pamilya, o sekswal na 
oryentasyon sa anumang aspeto 
ng kanilang buhay at trabaho ay 
maaaring makipag-ugnayan sa 
Ombudswoman for Gender Equality.

PAANO AT KAILAN ISUSUMITE 
ANG REKLAMO?  
Ang reklamo ay maaaring isumite 
gamit ang form ng pag-uulat ng 

diskriminasyon na makukuha sa 
https://prs.hr/contact/form.
• Sa pamamagitan ng 

pagpapadala ng sulat sa address 
Preobraženska 4/1, 
10 000 Zagreb

•  o sa pamamagitan ng e-mail sa 
ravnopravnost@prs.hr.

KAILAN AKO MAAARING 
MAKIPAG-UGNAYAN SA 
OMBUDSWOMAN FOR PERSONS 
WITH DISABILITIES?
Ang Ombudswoman for Persons 
with Disabilities ay tumatanggap 
ng mga indibidwal na reklamo 
na ginawa ng mga taong may 
kapansanan at mga nagtatrabaho 
sa kanilang interes at sinusuri 
ang mga kaso kung saan may 
reklamo tungkol sa paglabag sa 
mga karapatan ng mga taong may 
kapansanan.

ANO ANG DAPAT NA NILALAMAN 
NG REKLAMO?
• Kailangang naglalaman ito ng 

pangalan, apelyido at address 
ng tao pati na rin ang uri ng 
kapansanan/pinsala ng tao 

• pangalan, apelyido, address 
at impormasyon sa pakikipag-
ugnayan ng taong nagsusumite 
ng reklamo sa ngalan ng isang 
taong may kapansanan o isang 
bata na may kapansanan sa pag-
unlad (pati na rin ang kanilang 
relasyon) 

• pangalan ng grupo na tungkol 
saan ang reklamo

• ang paglalarawan ng problema; 
paano nalabag ang karapatan ng 
tao at may kaugnayan sa alin

• kopya ng mga legal na hakbang 
na ipinatupad sa proseso at iba 
pang mga dokumento.

PAANO AT KAILAN ISUSUMITE 
ANG REKLAMO?    
Ang reklamo ay maaaring isumite 
sa pamamagitan ng pagpuno ng 
form na makukuha sa https://posi.
hr/zagreb/.
Ang reklamo ay maaaring isumite:
•  sa pamamagitan ng pagpapadala 

ng sulat sa address na Savska 
cesta 41/3, 10 000 Zagreb

•  sa pamamagitan ng telepono sa 
numerong 01 6102 170

•  sa pamamagitan ng fax sa 
numerong 01 6177 901

•  sa pamamagitan ng email sa 
ured@posi.hr sa pamamagitan 
ng e-mail sa ured@posi.hr

•  o sa pamamagitan ng pagpunta 
nang personal, ngunit ito ay 
nangangailangan ng paunang 
pagtawag upang makakuha ng 
appointment.

PROTEKSYON NG 
KORTE
Mayroong ilang mga uri ng mga 
hukuman sa Republika ng Croatia 
(parehong regular at specialised) 
kung saan maaari kang bumaling 
para sa proteksyon ng mga 
karapatan sa korte. 

PAANO KO SISIMULAN ANG 
PAGLILITIS SA KORTE?   
Ang isang paglilitis sa korte ay 
karaniwang pinasimulan ng taong 

ang mga karapatan ay nilabag, sa 
pamamagitan ng pag-file ng isang 
paghahabol sa isang hukuman. 
Kung ang usapin ay isang kriminal 
na pagkakasala o isang maliit 
na pagkakasala, ang paglilitis 
ay maaaring simulan ng State 
Attorney’s Office of the Republika 
ng Croatia (DORH), mga presinto 
ng pulisya, ang State Inspectorate 
ng Republika ng Croatia at iba pang 
mga awtorisadong taga-usig ayon 
sa mga espesyal na regulasyon.  

HALIMBAWA: kung ang kriminal 
na pagkakasala ay ginawa dahil 
sa lahi, kulay ng balat, reliyong 
kinabibilangan , nasyonalidad 
o etnikong background, 
kapansanan, kasarian, 
sekswal na oryentasyon o 
pagkakakilanlan ng kasarian 
(hate crime), the criminal 
proceeding is initiated by 
DORH. Ang biktima ng kriminal 
na pagkakasala ay maaaring 
lumahok sa paglilitis bilang 
isang saksi at maghanap, bilang 
nasirang partido, ng kabayaran 
para sa pinsala na nagreresulta 
mula sa kriminal na pagkakasala.

HALIMBAWA: Ang empleyado na 
nahaharap sa diskriminasyon 
sa trabaho dahil sa kanilang 
nasyonalidad ay maaaring 
maghabla ng diskriminasyon sa 
korte sa munisipyo. Ang isang 
partido na hindi nasiyahan sa 
desisyon ng korte kung saan 
unang isinagawa ang paglilitis 
ay maaaring maghain ng apela 

Administration), habang ang 
sekundaryang tulong legal ay 
ibinibigay ng mga abogado. Ilan 
sa mga asosasyon na nagbibigay 
ng libreng tulong legal ay ang 
Association for Helping and 
Educating Victims of Mobbing, 
Law Clinic ng University of Zagreb 
Faculty of Law, Croatian Law Center, 
Center for Peace Studies, Jesuit 
Refugee Service at iba pa.

ANO ANG KASAMA SA PRIMARYA 
AT SEKUNDARYANG TULONG 
LEGAL?
Kabilang sa primaryang tulong legal 
ang:
• pangkalahatang legal na 

impormasyon at legal na payo 
• pagbalangkas ng mga isusumite 

sa mga tanggapan sa Republika 
ng Croatia at representasyon 
sa mga paglilitis sa kanila (hindi 
kasama ang mga korte) pati na 
rin ang pagbuo ng mga isusumite 
sa European Court of Human 
Rights at mga internasyonal na 
organisasyon 

• tulong legal sa mapayapang 
pagsasaayos ng alitan sa labas 
ng korte.

Kabilang sa sekundaryang tulong 
legal ang:
• Payong legal
• pagbalangkas ng mga isusumite 

sa hakbang ng proteksyon ng 
karapatan ng mga manggagawa 
sa employer

• pagbalangkas ng mga isusumite 
at representasyon sa mga 
paglilitis sa korte

• legal na tulong sa mapayapang 

sa korte sa county sa loob ng 
nakalaan panahon, ayon sa 
Instruction of legal remedy 
na nakasaad sa katapusan ng 
desisyon ng korte kung saan 
unang isinagawa ang paglilitis.  

Sa panahon ng isang paglilitis sa 
korte, maaari kang kumatawan 
sa iyong sarili o magbigay ng 
kapangyarihan ng abogado sa 
ibang tao, kadalasan ay sa isang 
abogado. Ang listahan ng lahat ng 
mga abogado na nagtatrabaho sa 
Republika ng Croatia ay makikita 
sa website ng Croatian Bar 
Association 
(https://www.hok-cba.hr/). 
Kapag nagsisimula ng isang 
paglilitis sa korte, kailangan mong 
isaalang-alang ang mga gastos ng 
korte dahil ang partido na natalo sa 
paglilitis ay dapat magbayad para 
sa mga gastos sa korte ng kalabang 
partido. 

LIBRENG TULONG LEGAL 
Kung mo kayang magbayad para 
sa isang abogado sa iyong sarili, 
maaari kang magsumite ng isang 
kahilingan para sa libreng tulong 
legal alinsunod sa Free Legal Aid 
Act. 
Ang libreng tulong legal ay 
maaaring maging primaya o 
sekundarya.
Ang primaryang tulong legal 
ay ibinibigay ng mga opisina 
sa pamamahala, awtorisadong 
asosasyon at legal na klinika (ang 
listahan ng mga tagapagbigay 
nito ay matatagpuan sa website 
ng Ministry of Justice and Public 

pagsasaayos ng alitan
• exemption sa pagbabayad ng 

mga gastos sa korte at mga 
bayarin sa korte.

PAANO MAKAHILING NG LIBRENG 
TULONG LEGAL?
Upang makatanggap ng libreng 
primaryang tulong legal, maaari 
kang direktang makipag-ugnayan 
sa mga asosasyon at grupo na 
nagbibigay ng primaryang tulong 
legal. 
Upang makatanggap ng 
sekundaryang tulong legal, 
magsumite ng isang nakasulat 
na kahilingan sa tanggapan ng 
state administration office na 
tumutugma sa iyong lugar ng 
tirahan o pananatili, o sa City 
Office for General Administration  
ng Lungsod ng Zagreb, gamit ang 
naaangkop na form. Kung ang 
iyong kahilingan para sa libreng 
tulong legal ay tinanggihan, 
maaari kang magsumite ng isang 
reklamo sa Ministry of Justice 
at Public Administration, at kung 
hindi ka nasiyahan sa desisyon 
ng Ministry, maaari kang maghain 
ng isang claim sa kaukulang 
administratibong korte. 
Para sa lahat ng impormasyon 
kaugnay sa paggamit ng iyong 
karapatan sa libreng tulong legal, 
maaari kang magpadala ng isang 
e-mail sa 
besplatna.pravna.pomoc@mpu.hr.

MGA KARAPATAN 
NG TAO SA 
ILALIM NG 
INTERNASYONAL 
AT 
PANSAMANTALANG 
PROTEKSYON

Ured za ljudska prava i prava 
nacionalnih manjina Vlade 
Republike Hrvatske
Mesnička 23, 10 000 Zagreb
Tel: +385 (1) 4569 358
E-mail: ured@uljppnm.gov.hr

LJUDSKAPRAVA.GOV.HRMINISTRY OF LABOUR, 
PENSION SYSTEM, FAMILY AND 
SOCIAL POLICY
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

MINISTRY OF JUSTICE AND 
PUBLIC ADMINISTRATION
Ulica grada Vukovara 49 
10 000 Zagreb

OPISINA NG PANGKALAHATANG 
OMBUDSWOMAN
Savska cesta 41/3 
(Zagrepčanka building)
10 000 Zagreb

OFFICE OF THE OMBUDSWOMAN 
FOR GENDER EQUALITY
Preobraženska 4/1
10 000 Zagreb

OFFICE OF THE OMBUDSWOMAN 
FOR PERSONS WITH 
DISABILITIES
Savska cesta 41/3 
10 000 Zagreb

OFFICE OF THE OMBUDSWOMAN 
FOR CHILDREN
Teslina 10
10 000 Zagreb

STATE INSPECTORATE
Šubićeva 29
10 000 Zagreb

STATE ATTORNEY’S OFFICE NG 
REPUBLKA NG CROATIA
Address
Gajeva 30a
10 000 Zagreb

LIBRENG 
TULONG 
LEGAL:

ASSOCIATION FOR HELPING 
AND EDUCATING VICTIMS OF 
MOBBING
Telepono: 01 3907 301
E-mail: 
udruga.mobbing@zg.t-com.hr
https://mobbing.hr/

LAW CLINIC NG UNIVERSITY 
OF ZAGREB FACULTY OF LAW
Oras Trabaho: mga araw ng 
trabaho mula 10:00 hanggang 
12:00, Miyerkules at Huwebes 
mula 17:00 hanggang 19:00 
Telepono:
01 4811 311,
01 4811 320,
01 4811 324 o
01 4811 356.
Address: Palmotićeva ulica 30
10 000 Zagreb
https://klinika.pravo.hr/

CROATIAN LAW CENTER
Telepono: 01 4854 934
E-mail: hpc@hpc.hr
http://www.hpc.hr/

CENTER FOR PEACE STUDIES 
Pumunta nang personal na may 
paunang pagtawag: Lunes mula 
10:00 to 12:00 at Huwebes mula 
17:00 to 19:00 
Selska cesta 112c  
10 000 Zagreb
Telepono: 091 3300 183
E-mail: cms@cms.hr

JESUIT REFUGEE SERVICE
Maksimirska cesta 286
10 000 Zagreb
Oras ng Trabaho: Lunes hanggang 
Biyernes mula 08:00 hanggang 
16:00
Telepono: 098 9792 298

MINISTRY OF JUSTICE AND 
PUBLIC ADMINISTRATION
Hanapin ang impormasyon na 
may kaugnayan sa paggamit ng 
iyong karapatan sa libreng legal 
na tulong sa besplatna.pravna.
pomoc@mpu.hr.


