PREPORUKE ZA DEŽURSTVA SUDOVA I ŽURNO RJEŠAVANJE PREDMETA
OBITELJSKOPRAVNE PROBLEMATIKE
Prema Obiteljskom zakonu od 1. siječnja 2006. godine postupci obiteljskopravne zaštite u
nadležnosti su sudova te Zakon člankom 263. propisuje hitnost i implicira potrebu 24-satnog
dežurstva u sudovima što, koliko je Uredu pravobranitelja za djecu poznato, za sada, osim
rijetkih izuzetaka, nije organizirano. U dosadašnjoj praksi centara za socijalnu skrb koji su do
1. siječnja 2006. godine bili nadležni za donošenje odluka iz domene obiteljskopravne zaštite
pokazala se nužnost donošenja privremenih rješenja koja su nerijetko zbog žurnosti donošena
i u usmenoj formi kako bi se djeca maksimalno zaštitila. Predmeti obiteljskopravne zaštite
izrazito su složene naravi, u velikom broju slučajeva opterećeni konfliktnim situacijama koje
zahtijevaju žurno rješavanje kako bi se tenzije smirile i osiguralo mirno okruženje za djecu
koja su najčešće u središtu roditeljskog sukoba, a vrlo često se ukazuje i potreba hitnog
zbrinjavanja djece u slučaju njihove ugroženosti. Stoga je neophodno potrebno pri nadležnim
sudovima osigurati službu dežurstva izvan redovnog radnog vremena, u dane tjednog odmora,
neradne dane i državne blagdane jer, kako su to pokazala dosadašnja iskustva, najčešće
upravo u to vrijeme problemi obiteljskopravne problematike eskaliraju te se ukazuje potreba
za njihovo žurno rješavanje. Sukladno tome upućena je preporuka Ministarstvu pravosuđa RH
i Vrhovnom sudu RH da se organizira služba dežurstva sudova u predmetima
obiteljskopravne zaštite. Uz uvođenje službe dežurstva također smo ukazali i na potrebu
žurnosti u svim sudskim postupcima u domeni obiteljskog nasilja te izricanja mjera opreza u
kaznenim postupcima kako bi se žrtve obiteljskog nasilja zaštitile i tijekom trajanja postupka.
Također je, s obzirom na zabrinjavajući porast obiteljskog nasilja, ukazano na potrebu
poduzimanja mjera za provođenje psihosocijalnog tretmana nasilnika te organiziranje mreže
ustanova koje će taj tretman provoditi jer se samim sankcioniranjem nasilnika bez adekvatnog
tretmana nasilnika problem obiteljskog nasilja ne može riješiti. Smatramo da su ove promjene
nužne kako bi se na kvalitetan način doprinijelo boljoj zaštiti prava i dobrobiti djece.

