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Predmet: preporuka za osnivanje stručne službe u sudskim odjelima za
obiteljskopravnu zaštitu djece
- dostavlja se
Poštovani,
Ured pravobranitelja za djecu u okviru svojih zakonom propisanih ovlasti prati ostvarivanje
prava djece na brojnim područjima od kojih je jedno i zaštita prava djece u okviru
pravosudnog sistema.
Pravosudno-zaštitna prava djece predstavljaju ukupnost sadržajno različitih prava, vezanih uz
specifični pravni položaj djece kada su ona npr. žrtve kaznenog djela, počinitelji kaznenog
djela, ili kada im je potrebno osigurati neka prava iz područja obiteljskih odnosa. Upravo
postupci obiteljskopravne zaštite djece imaju izuzetnu važnost budući se u takvim postupcima
rješava o bitnim pitanjima vezanim uz daljnju skrb o djeci. Razvod roditelja, prestanak
obiteljske zajednice te druge životne situacije, koje nameću potrebu odlučivanja o daljnjoj
skrbi za dijete, izrazito su bolni i stresni događaji u životu obitelji, a posebice djeteta.
Izmijenjene životne okolnosti, uz intenzivne emocionalne reakcije i roditeljski sukob, koji
najčešće prati postupke obiteljskopravne zaštite, stresno djeluje na sve sudionike, a osobito
djecu koja se nađu u njegovom središtu. Suđenja izazivaju nelagodu i kod odraslih, a posebno
kod djece te je stoga izrazito važno postupak na sudu prilagoditi kako bi djeca tijekom tog
postupka bila maksimalno zaštićena od dodatne traumatizacije te im se pružila potrebna
pomoć i podrška.
Prema informacijama kojima ovaj Ured raspolaže, sudovi koji sude u postupcima
obiteljskopravne zaštite ne raspolažu posebnim prostorima prilagođenim potrebama djece te
djeca, ukoliko sudjeluju u postupku, dolaskom na sud doživljavaju dodatni stres. I pristup
suca u svakom pojedinom slučaju ovisan je o sučevim osobinama ličnosti te nerijetko
ispitivanje djeteta od strane suca bude nepripremljeno, suviše formalizirano i kruto što
nepovoljno djeluje na dijete, koje je prestrašeno već i samim dolaskom na sud. Da bi se prava
djece u takvim situacijama maksimalno zaštitila i nadalje smatramo potrebnim osnivanje
posebnih obiteljskih sudova, koji bi svojim specijaliziranim stručnim kadrom mogli
odgovoriti na zahtjeve ove složene problematike.
No, kako naši dosadašnji prijedlozi i preporuke, upućeni u tom smjeru, nisu prihvaćeni,
smatramo kako je, bar u postojećoj organizaciji sudova, moguće neznatnim ulaganjima,
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poboljšati položaj djece. Stoga Vam, temeljem čl. 10. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN
96/03), preporučamo da, sukladno rješenju iz Zakona o sudovima za mladež, pri svakom
sudskom odjelu, koji se bavi obiteljskopravnom problematikom, zaposlite stručne suradnike
(socijalne radnike, psihologe…), koji će svojim stručnim znanjima i metodama pomoći, kako
sucima, koji donose odluke u obavljanju njihovih dužnosti, tako i sudionicima postupka,
osobito djeci. Također Vam preporučamo da pri svakom sudu barem jednu prostoriju
prilagodite boravku djeteta na sudu kako bi se prikladno uređenim prostorom barem donekle
umanjila neugodnost, stres i strah, koje djeca doživljavaju zbog boravka na sudu. Naime,
djetetu je važno omogućiti sigurno i podržavajuće okruženje, te osobu koja će ga zaštititi,
kojoj dijete može vjerovati i obratiti joj se za pomoć i podršku tijekom za njega neugodnog i
teškog razgovora.
Iskreno se nadamo da će ove preporuke biti prihvaćene kako bismo na kvalitetan način
zajednički pridonijeli boljoj zaštiti prava i dobrobiti djece.
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