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Terminologija

Pristup pravosuđu: „Pristup pravosuđu može se definirati kao mogućnost dobivanja 
pravednog i pravovremenog pravnog lijeka zbog kršenja prava navedenih u nacionalnim i 
međunarodnim normama i standardima (uključujući Konvenciju o pravima djeteta). Nedostatan 
pristup pravosuđu značajka je siromaštva i predstavlja prepreku iskorjenjivanju siromaštva 
te promicanju rodne jednakosti... odgovarajući pristup pravosuđu zahtijeva osnaživanje sve 
djece u pravnim pitanjima: svi trebaju imati mogućnost ostvariti svoja prava putem pravnih i 
drugih usluga, kao što su obrazovanje o pravima djeteta ili savjetovanje i podrška informiranih 
odraslih osoba.”

Izvor: Pristup UN-a pravosuđu za djecu (2008.)

Dijete: „Svaka osoba mlađa od osamnaest godina.”

Izvor: Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta (1989.), članak 1.

Pravosuđe prilagođeno djeci: „odnosi se na pravosudne sustave koji jamče poštovanje 
i učinkovitu provedbu svih prava djeteta na najvišoj dostižnoj razini... ono je u konkretnom 
smislu pristupačno, prilagođeno dobi, brzo, temeljito, prilagođeno potrebama i pravima djeteta 
te usmjereno na djecu, uz poštovanje prava djeteta, što uključuje pravo na pravičan postupak, 
na sudjelovanje u postupku i njegovo razumijevanje, poštovanje privatnog i obiteljskog života 
te integritet i dostojanstvo.”

Izvor: Smjernice Odbora ministara Vijeća Europe o  
pravosuđu prilagođenom djeci (2010.), II c

Dijete u sukobu sa zakonom: „dijete koje je navodno prekršilo kazneni zakon, za to je 
optuženo ili je utvrđeno da se to dogodilo, nakon što je navršilo dob za kaznenu odgovornost, a 
prije navršavanja dobi od 18 godina.”

Izvor: Pravosuđe u pitanjima koja uključuju djecu u sukobu sa zakonom:  
Model zakona o maloljetničkom pravosuđu i prateći komentar, UNODC (2013.)

Alternativne mjere: „Uvjetno preusmjeravanje djece u sukobu sa zakonom od pravosudnog 
postupka s pomoću razvijanja i primjene procedura, struktura i programa koji omogućuju 
mnogima – ili svima – da s njima postupaju nesudska tijela, čime se izbjegavaju negativni 
učinci vođenja sudskog postupka i kaznenog dosjea.”

Izvor: Priručnik o mjerama diverzije i alternativnim mjerama umjesto pritvora,  
UNICEF (2010.)

Pravni stručnjak: U Smjernicama termin „pravni stručnjak” označava svaku kvalificiranu 
osobu koja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ima pravo pružati pravne savjete i pomoć 
te zastupati dijete.

Pravna pomoć: U Smjernicama „pravna pomoć” obuhvaća pravne savjete, pomoć i 
zastupanje djece.
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Roditelj/i: ovaj izraz označava „osobu (osobe) s roditeljskom odgovornošću u skladu s 
nacionalnim zakonodavstvom. U slučaju odsutnosti jednog ili oba roditelja, ili ako više nemaju 
roditeljsku odgovornost, to može biti skrbnik ili opunomoćenik djeteta.”

Izvor: Smjernice Odbora ministara Vijeća Europe o  
pravosuđu prilagođenom djeci (2010.), II b

Restorativna pravda/proces: „Svaki proces u kojem žrtva, počinitelj i/ili bilo koja druga 
osoba ili član zajednice na kojeg je utjecalo kazneno djelo aktivno surađuju na rješavanju 
problema proizišlih iz kaznenog djela, često uz pomoć pravedne i nepristrane treće strane. 
Primjeri restorativnog procesa obuhvaćaju medijaciju, grupno savjetovanje i suđenje u krugu 
zajednice.”

Izvor: Temeljna načela UN-a o korištenju programa restorativne pravde  
u kaznenopravnim pitanjima (2000.)

Sekundarna viktimizacija: ovaj izraz označava „viktimizaciju koja nije izravna posljedica 
kaznenog djela, nego nastaje zbog reakcija institucija i pojedinaca na žrtvu”.

Izvor: Pravosuđe u stvarima koje uključuju djecu žrtve i svjedoke kaznenih djela,  
model zakona i prateći komentar, UNODC (2009.)
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predgovor 

iz Hrvatske odvjetničke komore

odvjetništvo kao neovisna i samostalna služba koja osigurava pružanje pravne pomoći 
fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa izuzetno je 
posvećeno pitanju osiguravanja i pružanja efikasne pravne pomoći najosjetljivijoj kategoriji – 
djeci.
 
U kontekstu zakonskih ovlasti i obveza temeljem kojih odvjetništvo prati te proučava odnose 
i pojave koji su od interesa za uređenje i zaštitu sloboda i prava građana, Komora je u svojem 
dosadašnjem radu posvetila značajnu pažnju zaštiti prava i interesa djeteta te je svoj djeci, 
bez ikakvog ograničenja osigurala besplatnu pravnu pomoć u ostvarenju njihovih prava na 
način da ih bez ikakve naknade zastupa u sudskim postupcima. odvjetništvo tako spada u 
vrlo malenu skupinu službi koje su i na takav, vrlo konkretan način pokazale osjetljivost za 
probleme najranjivijih.

Tradicija odvjetničkog rada „pro bono“ u korijenima je hrvatskog odvjetništva pa stoga 
hrvatski odvjetnici pozdravljaju donošenje Smjernica za pravnu pomoć prilagođenu djeci i 
spremni su ih u cijelosti implementirati u svojem radu.
 
Tako će Smjernice biti ugrađene i u sustav trajne izobrazbe odvjetnika za rad s djecom, 
branitelja djece i maloljetnika, u pružanju pravne pomoći djeci-žrtvama kaznenih djela kao i 
svim drugim postupcima u kojima se kao stranka pojavljuje dijete. 
 
Stoga Komora u cijelosti podržava Smjernice te predlaže i preporuča svim dionicima u 
pravosuđu, kao i onima koji se u svakodnevnom radu susreću s problematikom zaštite djece i 
njihovih prava, da Smjernice postanu dio njihovog svakodnevnog rada te da postanu istinski 
standard utvrđivanja, ocjene, procjene i pravne pomoći prilagođene djetetu.

Konačno, neka nam vodilja bude mudra misao Abrahama Lincolna koji je rekao kako čovjek 
nikada nije viši nego kada klekne da bi pomogao djetetu.
 

Hrvatska odvjetnička komora
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iz ureda pravobraniteljice za djecu

Ured pravobraniteljice 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 sustava. djeca kao sudionici pravosudnog postupka zahtijevaju posebnu zaštitu 
te je nužno da ta zaštita bude osigurana kroz kvalitetno zakonsko uređenje, ali i odgovarajuću 
primjenu propisa u praksi. 

Postojeće hrvatsko zakonodavstvo daje dobar okvir, iako i tu ima mjesta unapređenju, no 
postavlja se pitanje imamo li primjerene uvjete i odgovarajući pristup djeci sudionicima 
pravosudnog postupka. obraćanja roditelja i djece pravobraniteljici za djecu, kao i neposredni 
kontakti sa stručnjacima koji rade u ovom području, ukazuju nam kako postoje slabosti u 
funkcioniranju sustava zaštite djece u pravosudnom postupku koje nažalost predstavljaju rizik 
za djetetovu traumatizaciju ili njegovu sekundarnu viktimizaciju. 

Nedovoljan broj stručnih djelatnika na sudovima, neusklađenosti postupanja, nepostojanje 
ili nekorištenje tehničkih uvjeta za ispitivanje djeteta, nužnost cjeloživotnog profesionalnog 
usavršavanje sudaca i drugih stručnjaka koji dolaze u kontakt s djecom te bolja povezanost 
i suradnja pravosuđa i socijalne skrbi samo su neki od uočenih izazova. Položaj djeteta u 
pravosudnom postupku dodatno otežavaju i dugotrajnost postupaka, višestruko ispitivanje 
djeteta, ponovljena vještačenja, inzistiranje na neposrednom svjedočenju i pojavljivanju 
djeteta na sudu, nedostatna zaštita privatnosti djeteta te nedovoljna informiranost roditelja i 
djece o pravima djece i načinima njihovog ostvarenja. 

Pravobraniteljica za djecu godinama ukazuje na potrebu i nužnost poštivanja prava koja su 
za djecu propisana te neposrednog provođenja propisa u praksi. Podrška i pomoć djetetu 
sudioniku u pravosudnom postupku mora biti sustavna i pod jednakim uvjetima dostupna 
svakom djetetu. Svakom djetetu mora biti zajamčen tretman prilagođen njegovoj dobi i 
njegovim specifičnim potrebama te posvećen zaštiti najboljeg interesa djeteta. Podrška i 
pomoć djetetu ne smije se ograničiti samo na pravnu pomoć u pravosudnom postupku, već 
treba biti osigurana i izvan njega kroz sustav socijalne skrbi, zdravstva i civilnog društva. 
osobe koje dolaze u kontakt s djecom sudionicima pravosudnog postupka, neovisno o tome 
kojem sustavu pripadaju, moraju biti posebno osposobljene za uočavanje potreba djeteta i 
pružanje odgovarajuće podrške, stoga je izuzetno važno postavljanje standarda pri njihovoj 
selekciji, ali i kontinuirano ulaganje u njihovu edukaciju i superviziju.

Smjernice za pravnu pomoć prilagođenu djeci mogu pomoći odgovornima za funkcioniranje 
pravosudnog sustava da rukovodeći se njima postave jasne kriterije i standarde u osiguranju 
prava djeteta na odgovarajuću pravnu pomoć, a samim stručnjacima koji će ih primjenjivati 
biti vodič kako to pravo konkretno osigurati. Prava djece u pravosudnom postupku ne smiju 
ostati samo prava na deklarativnoj razini već moraju zaživjeti u svakodnevnoj praksi, za što 
punu odgovornost snose odrasli. Samo na taj način možemo djetetu pokazati da smo tu da 
mu pomognemo i da smo na njegovoj strani.

Ured pravobraniteljice za djecu
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uvod

djeca dolaze u dodir sa zakonom iz raznih razloga – kao optuženici ili svjedoci u kaznenim 
postupcima; kao stranke u obiteljskim postupcima; kao žrtve tjelesnog ili psihološkog nasilja, 
seksualnog zlostavljanja ili drugih kaznenih djela i kršenja prava te kao stranke u građanskim i 
upravnim sporovima u pitanjima koja obuhvaćaju zdravstvenu skrb, socijalnu skrb, teškoće u 
razvoju i zahtjeve za azil ili izbjeglički status. Ishodi tih slučajeva mogu biti osobito bitni za život 
djece i u dugoročnom i u kratkoročnom smislu. oni određuju hoće li dijete završiti u pritvoru, s 
kim će živjeti, kakav će mu kontakt biti omogućen s roditeljima, braćom i sestrama, u kojoj će 
zemlji živjeti i gdje će ići u školu.

većina djece u kontaktu sa zakonom iskustvo pravosudnog postupka u najboljem slučaju 
smatra zbunjujućim, a u najgorem slučaju izvorom straha, uznemirenosti i sekundarne 
viktimizacije. Često se događa da je djeci teško komunicirati s odraslima koji su uključeni 
u postupak, nemaju povjerenja u policiju i suce, nedostaju im osnovne informacije, 
razumijevanje procesa i procedura te su suočena s diskriminacijom zbog svoje dobi, roda i 
drugih značajki kao što je, primjerice, život i rad na ulici ili traženje azila. Prisjećanje na bolne 
događaje može biti veoma stresno za djecu žrtve i svjedoke, a ako pravosudni postupak nije 
prilagođen djetetu, može imati dugotrajne i štetne posljedice za njegov oporavak. Mnogi 
pravosudni sustavi, međutim, ne poduzimaju ništa ili poduzimaju jako malo da djeci omoguće 
sudjelovanje u pravosudnim postupcima na siguran, svrhovit i dostojanstven način.

važna sastavnica pravosudnog sustava prilagođenog djeci jest da djeca imaju pristup stručnim 
i specijaliziranim pravnim stručnjacima u koje imaju povjerenja. Takvi stručnjaci mogu u velikoj 
mjeri promijeniti iskustvo djeteta u pravosudnom sustavu i ishod slučaja.

Regionalni ured UNICEF-a za Europu i središnju Aziju (UNICEF ECARo) proveo je 2015. godine 
istraživanje o pristupu djece pravosuđu (Jednake mogućnosti za pristup djece pravosuđu 
u srednjoj i istočnoj Europi te središnjoj Aziji, UNICEF, Ženeva, 2015.). Zahvaljujući tom 
istraživanju, zaključeno je da u regiji ne postoji dovoljno uputa za rad pravnih stručnjaka koji 
djeci pružaju podršku i pomoć u pristupanju pravosuđu. Zato su izrađene Smjernice za pravnu 
pomoć prilagođene djeci kao praktičan alat za podršku iskusnim, ali i tek diplomiranim pravnim 
stručnjacima u njihovu svakodnevnom radu na prvoj liniji obrane prava djece.

Smjernice su namijenjene državnim i privatnim odvjetnicima, pomoćnicima odvjetnika i 
drugim pravnim stručnjacima koji djeci pružaju pravnu pomoć u građanskim, kaznenim, 
upravnim i restorativnim sudskim postupcima te koji zastupaju djecu u predmetima koje 
rješavaju nacionalna, regionalna i međunarodna tijela za praćenje ljudskih prava. Usmjerene su 
prvenstveno na stručnjake koji izravno zastupaju djecu, a ne odvjetnike koji zastupaju dijete u 
svojstvu neovisnog skrbnika ili „prijatelja” suda.

Smjernice su usmjerene na stajališta, znanja i vještine nužne da bi dijete korisnik dobilo 
najbolje moguće zakonsko zastupanje i podršku. Uzimaju u obzir činjenicu da stručnjaci često 
rade unutar nesavršenih pravosudnih sustava i bore se s niskim plaćama, neodgovarajućim 
zakonodavstvom, dugotrajnim odgodama u sudskim postupcima, a njihovi klijenti nemaju 
pristup uslugama prilagođenima djeci.

UNICEF je Smjernice izradio u uskoj suradnji s mrežom od dvadesetak pravnih stručnjaka iz 12 
različitih zemalja u regiji. Nadamo se da će one također biti relevantne za stručnjake u drugim 
regijama. Pravni stručnjaci uključeni u ovaj rad ispunili su detaljan upitnik o sadržaju smjernica, 
testirali ih u svom svakodnevnom radu i znatno doprinijeli razvoju i praktičnoj primjeni 
smjernica. U Smjernicama navodimo i citate tih odvjetnika.
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odvjetnike u gotovo svim područjima prava obvezuju kodeksi profesionalnog ponašanja i 
etički kodeksi. Najčešća načela koja postoje u cijelom svijetu obvezuju odvjetnike da djeluju s 
iskrenošću i integritetom, u najboljem interesu svojih klijenata, da podržavaju vladavinu prava, 
ne djeluju kada postoji sukob interesa i održavaju tajnost podataka svojih klijenata. Smjernice 
su oblikovane tako da upotpune profesionalne kodekse i potaknu na razmišljanje o tome kako 
ih primijeniti u radu s djecom. 

Smjernice se temelje na međunarodnim i regionalnim standardima koji se odnose na pristup 
djece pravosuđu (relevantne instrumente i smjernice možete pronaći u popisu korištene 
literature). Na početku su predstavljena četiri opća načela Konvencije UN-a o pravima djeteta 
– pravo na zaštitu od diskriminacije, pravo na život, opstanak i razvoj, pravo djeteta da bude 
saslušano i načelo da najbolji interes djeteta mora imati prednost pri donošenju odluka koje se 
na njega odnose – i načini na koje ta načela trebaju utjecati na rad pravnih stručnjaka.

Sljedeći dijelovi strukturirani su oko ključnih tema i izazova koji se pojavljuju prilikom 
pružanja pravne pomoći prilagođene djeci, što obuhvaća: osiguravanje kompetencija za 
djelovanje, djelovanje u najboljem interesu djeteta, komuniciranje na način prilagođen djetetu, 
omogućavanje sudjelovanja djetetu u pravosudnom postupku, reagiranje na diskriminaciju 
i njezino sprečavanje, sigurnost djece i suradnju s drugim tijelima. Iako Smjernice ne mogu 
opisati baš svaku situaciju ili okolnost s kojom se suočavaju pravni stručnjaci u pružanju 
pravne pomoći djeci, nadamo se da će omogućiti snažan i praktičan okvir djelovanja koji 
promiče i podržava pristup djece pravosuđu.



12  Smjernice za pravnu pomoć prilagođenu djeci

Temeljna naČela

Smjernice su zasnovane na četiri temeljna načela na kojima se temelje Konvencija UN-a o 
pravima djeteta i zaštita prava djece u pravosudnim sustavima. Pravni stručnjaci trebaju uzeti 
u obzir ta načela u svim postupcima u kojima postoji utjecaj na djecu. Načela su detaljnije 
razrađena u samim Smjernicama, a ovdje predstavljamo kratki uvod.

1. nediskriminacija

„države potpisnice poštovat će i osigurati svakom djetetu na svojem području 
prava navedena u ovoj Konvenciji bez ikakve diskriminacije prema djetetu, 
njegovim roditeljima ili zakonskim skrbnicima glede njihove rase, boje kože, 
spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnoga, etničkoga ili 
socijalnog podrijetla, imovine, teškoća u razvoju, obiteljskog podrijetla ili kakve 
druge okolnosti.

države potpisnice poduzet će sve potrebne mjere za zaštitu djeteta od svih 
oblika diskriminacije ili kažnjavanja koji polaze od položaja, djelatnosti, izraženog 
mišljenja ili uvjerenja roditelja, zakonskih skrbnika ili članova obitelji.”

Konvencija UN-a o pravima djeteta, članak 2. (1) i (2)

U svakoj fazi kontakta djeteta s pravosudnim sustavom pravni stručnjak treba osigurati da se 
djetetu bez diskriminacije nude odgovarajuće usluge. Sa svakim klijentom treba se postupati 
osjetljivo i uz razumijevanje problema s kojima se suočavaju djeca ili skupine djece zbog svog 
spola, dobi, rase, teškoće u razvoju i drugih okolnosti. Mnoga su djeca u kontaktu sa zakonom i 
žrtve diskriminacije te je nužno nastojati da se to ispravi i spriječi.

Pravo na nediskriminaciju osobito je važno za pravne stručnjake koji rade s ranjivim skupinama 
djece u kontaktu sa zakonom, jer je tada potrebno poduzeti posebne mjere da bi se osiguralo 
jednako ostvarivanje i poštovanje njihovih prava. Primjerice, djeca koja govore manjinskim 
jezikom tijekom pravosudnog postupka možda će trebati uslugu tumača.

2. najbolji interes

„u svim postupanjima koja u vezi s djecom poduzimaju javne ili privatne 
ustanove socijalne skrbi, sudovi, državna uprava ili zakonodavna tijela mora se 
prvenstveno voditi računa o interesima djeteta.”

Konvencija UN-a o pravima djeteta, članak 3.
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Pravni stručnjaci imaju važnu ulogu u jamčenju prava djece da će najbolji interes djece imati 
prednost kada su ona izravno ili neizravno uključena u pravosudni sustav ili kada na njih 
taj sustav utječe. odbor za prava djeteta u svom općem komentaru br. 14 (2013.) nudi niz 
smjernica o čimbenicima koje je potrebno uzeti u obzir kod procjene najboljeg interesa djeteta. 
one obuhvaćaju: mišljenje djeteta; identitet djeteta; očuvanje obiteljske sredine; skrb, zaštitu i 
sigurnost djeteta; pravo djeteta na zdravlje; ranjive situacije i pravo djeteta na obrazovanje. Kod 
procjenjivanja najboljeg interesa djeteta pravni stručnjaci također trebaju uzeti u obzir činjenicu 
da su relevantna i druga opća načela – opstanak i razvoj, pravo djeteta da bude saslušano i 
načelo nediskriminacije.

Načelo najboljeg interesa pojedinog djeteta dinamičan je koncept koji se neprestano 
razvija dok dijete raste, a okolnosti se razvijaju i mijenjaju. Svako dijete ima pravo na to da 
njegov najbolji interes bude od najveće važnosti, ali to je potrebno uravnotežiti s različitim 
najboljim interesima druge djece, skupina djece ili odraslih, primjerice optuženika u kaznenim 
postupcima ili braće i sestara u sporovima oko kontakta s roditeljima.

„zaštita najboljeg interesa djeteta znači, na primjer, da klasični ciljevi 
kaznenog pravosuđa, kao što su represija/kažnjavanje, moraju ustupiti mjesto 
ciljevima rehabilitacije i restorativne pravde u postupanju s maloljetnim 
prijestupnicima.”

Odbor za prava djeteta UN-a, Opći komentar br. 10, stavak 10.

3. opstanak i razvoj

„države potpisnice u najvećoj će mogućoj mjeri osigurati opstanak i razvoj 
djeteta.”

Konvencija UN-a o pravima djeteta, članak 6. (2)

Načelo zaštite prava djeteta na opstanak i razvoj usko je povezano s najboljim interesom 
djeteta. ostvarivanje tog prava u praksi znači zaštititi djecu od povrede do koje može doći 
tijekom pravosudnog postupka; primjerice, djeca svjedoci trebaju biti zaštićena od opasnosti 
da im se osvete počinitelji kaznenih djela i/ili se mora osigurati da djeca u kontaktu sa zakonom 
jasno razumiju svaku fazu odvijanja svog predmeta. Svi oblici lišavanja slobode (uključujući 
uhićenje, zadržavanje u pritvoru i zatvor) mogu imati negativne posljedice na opstanak i razvoj 
djeteta. Pravni stručnjaci trebaju osigurati, koliko je to u njihovoj moći, da se lišavanje slobode 
djece provodi samo kao krajnja mjera i na najkraće moguće razdoblje.
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4. pravo djeteta da bude saslušano

„države potpisnice osigurat će djetetu koje je u stanju oblikovati vlastito 
mišljenje pravo na slobodno izražavanje njegovih stavova o svim stvarima koje 
se na njega odnose, te ih uvažavati u skladu s dobi i zrelošću djeteta.”

Konvencija UN-a o pravima djeteta, članak 12. (1) i 12(2)

Zbog toga je osobito potrebno djetetu dati mogućnost da bude saslušano u svim pravosudnim 
i upravnim postupcima koji na njega utječu, bilo izravno ili putem zastupnika ili odgovarajućeg 
tijela, na način koji je usklađen s proceduralnim pravilima nacionalnog zakonodavstva.

djeca moraju imati mogućnost izražavanja svojih stajališta, mišljenja i izvora zabrinutosti te 
aktivnog sudjelovanja tijekom cijelog pravosudnog postupka, ako je to u njihovu najboljem 
interesu. da bi se to provelo u praksi, pravosudni postupci moraju biti posebno prilagođeni 
djeci i ona moraju dobivati odgovarajuće informacije o procesu, odabirima koji su im dostupni 
i mogućim posljedicama tih odabira. Pravo djeteta na šutnju i nesudjelovanje jednako je važno.

Pravni stručnjaci trebaju procijeniti dob i zrelost djeteta te u kojoj će se mjeri uzeti u obzir 
stajališta, mišljenja, zabrinutosti i svjedočenje djeteta. U općem komentaru br. 12 odbora 
za prava djeteta iz 2009. navodi se da dob sama po sebi ne može odrediti važnost djetetova 
stajališta te da informacije, iskustvo, okruženje, društvena i kulturna očekivanja te razina 
podrške doprinose razvoju sposobnosti djeteta da oblikuje stajalište.

„djecu treba smatrati potpunim nositeljima prava i prema njima postupati kao 
prema potpunim nositeljima prava, i ona trebaju imati pravo ostvarivati sva 
svoja prava, pri čemu se uzima u obzir njihova sposobnost oblikovanja vlastitih 
stajališta, kao i okolnosti slučaja.”

Smjernice Odbora ministara Vijeća Europe o  
pravosuđu prilagođenom djeci (2010.)
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Smjernica Br. 1:  Kompetencije kod pružanja 
pravne pomoći djeci

pravni stručnjaci koji djeci pružaju pravnu pomoć trebaju poznavati relevantne 
nacionalne zakone i procedure te prava djece, njihove razvojne faze i način 
komuniciranja s djecom. Trebaju ažurirati svoje vještine i redovito ih obnavljati kroz 
stručno usavršavanje.

Pružanje kompetentne i djelotvorne pravne pomoći djeci obuhvaća više od pukog poznavanja 
relevantnih nacionalnih zakona i procedura: također je bitna visoka razina motivacije, 
predanost, vještina, edukacija i znanje. Pravni stručnjaci trebaju:

 ∙ poznavati prava djece i način njihove primjene u praksi, što minimalno obuhvaća odredbe 
Konvencije UN-a o pravima djeteta i Smjernice vijeća Europe o pravosuđu prilagođenom 
djeci

 ∙ poznavati građanske, kaznene i upravne sudske postupke u kojima sudjeluju djeca, 
uključujući različite mjere koje je moguće poduzeti, kao što su alternativne mjere ili 
procesi restorativne pravde

 ∙ znati kada i kako tražiti specijalizirane savjete i podršku od odgovarajućih stručnjaka kao 
što su psiholozi i socijalni radnici

 ∙ dobro poznavati različite faze tjelesnog, kognitivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja 
djeteta

 ∙ voditi računa o načinima na koje djeca komuniciraju i kako se to može promijeniti tijekom 
njihova djetinjstva

 ∙ imati sposobnost djelotvorne komunikacije s djecom

 ∙ biti osviješteni i osjetljivi pri postupanju s djecom žrtvama i svjedocima kako bi se izbjegla 
sekundarna viktimizacija

 ∙ unaprijed poduzeti sve potrebne provjere, primjerice otkriti eventualno postojanje 
osuđujućih kaznenih presuda

 ∙ preuzeti odgovornost za kontinuirano pohađanje obuka i informiranost o promjenama u 
zakonodavstvu i praksi koje se tiču djece.

Trenutačno postoji samo nekoliko jurisdikcija u Europi i središnjoj Aziji, ili čak na globalnoj 
razini, u kojima je obvezno da stručnjaci koji pružaju pravnu pomoć djeci budu za to 
specijalizirani i educirani. osim toga, ne postoji mnogo jurisdikcija u kojima se sustavno prati 
rad pravnih stručnjaka i osigurava kvaliteta njihova rada uz definirane kodekse ponašanja 
za rad s djecom. Pravni stručnjaci trebaju poticati razvijanje takvih kodeksa ili propisa te 
pristup edukaciji i specijalizaciji tako što će usko surađivati s odvjetničkom komorom i drugim 
odgovarajućim tijelima.
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Smjernica Br. 2:  djelovanje u najboljem 
interesu djeteta

u svim postupcima koji se poduzimaju kada su djeca u kontaktu sa zakonom 
prvenstveno treba voditi računa o najboljem interesu djeteta. pravni stručnjaci moraju 
biti svjesni te obveze i poštovati je tako što će procijeniti u čemu se sastoji najbolji 
interes djece klijenata, te u skladu s njime djelovati.

Načelo najboljeg interesa djeteta treba utjecati na sve aspekte suradnje s djetetom klijentom. 
Iako je ovo načelo često izraženo u obiteljskim i građanskim sporovima, također je bitno da se 
njegova važnost naglasi u kaznenim postupcima. ono treba utjecati:

 ∙ na način na koji pravni stručnjak izgrađuje odnos s djetetom: on/ona treba, primjerice, 
posvetiti vrijeme i resurse izgradnji odnosa punog povjerenja s djetetom kako bi razumio/
razumjela što je u najboljem interesu djeteta

 ∙ na način na koji pravni stručnjak razvija i prilagođava strategije slučaja za postizanje 
najboljeg pravnog ishoda: stručnjak, primjerice, može odlučiti da je u najboljem interesu 
djeteta prihvaćanje nagodbe, neodgovaranje tijekom razgovora s policijom ili može 
zagovarati alternativne mjere i postupke restorativne pravde kao alternativno rješenje 
umjesto suđenja

 ∙ na način komuniciranja s drugim ključnim sudionicima, kao što su policijski službenici ili 
suci, kako bi se osiguralo da najbolji interes djeteta ima prednost tijekom različitih faza 
pravosudnog postupka: pravni stručnjak, primjerice, može odlučiti da je u najboljem 
interesu djeteta snažno zagovarati da se odgode tijekom postupaka svedu na minimum; 
zalagati se za prostor prilagođen djetetu u sudnici ili za što manje ponavljanja ispitivanja 
tako što će informacije prenijeti drugim stručnjacima (uz djetetov pristanak)

 ∙ na to kako zagovarati najbolji interes djeteta da ga tako tumače sud ili tribunal. U mnogim 
jurisdikcijama sud ima odgovornost djelovanja u najboljem interesu djeteta (primjerice 
u obiteljskim sudskim postupcima u vezi s nalozima o prebivalištu). Može postojati jasan 
zakonski okvir prema kojem se definiraju relevantni kriteriji koje je potrebno uzeti u obzir 
kod definiranja najboljeg interesa djeteta. Pravni stručnjaci mogu sudu ili tribunalu izložiti 
uvjerljive argumente u vezi s najboljim interesom djeteta.

Kod procjenjivanja najboljeg interesa djeteta tijekom različitih faza sudskog postupka pravni 
stručnjaci trebaju uzeti u obzir stajališta djeteta i pridati im prikladnu važnost jer djeca moraju 
imati važnu ulogu u određivanju onoga što je u njihovu najboljem interesu. osobito je važno 
da zakonski zastupnik djeteta ne stišava djetetov glas ako se ne slaže sa stavom koje dijete 
izražava, jer je uloga zastupnika dobivanje informiranog pristanka djeteta o tome koju je 
strategiju najbolje koristiti.

Ne postoji konačan „popis” čimbenika koje je potrebno uzeti u obzir kod procjene najboljeg 
interesa djeteta. Bilo bi nemoguće sastaviti takav popis jer se u svakom pojedinom slučaju 
razlikuju okolnosti u kojima se pojedino dijete nalazi. Procjena najboljeg interesa djeteta 
kontinuiran je proces koji se neprestano mora provjeravati i prilagođavati u skladu s 
promjenama okolnosti ili stajališta djeteta. Postoje, međutim, kriteriji koji se moraju razmotriti 
kada se procjenjuje način djelovanja u najboljem interesu djeteta: opća dobrobit djeteta; 
tjelesni, mentalni, duhovni, moralni, psihološki i socijalni status djeteta; potreba djeteta za 
obrazovanjem te zdravim i sigurnim okruženjem. Nužno je razmotriti nekoliko različitih pristupa 
kod procjenjivanja najboljeg interesa djeteta:
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 ∙ zauzeti holistički (cjeloviti) pristup razvoju djeteta i njegovoj dobrobiti na temelju dobrog 
odnosa s djetetom te poznavanja djetetova života i okolnosti izvan isključivo pravnih 
pitanja sudskog predmeta. odgoj pravnih stručnjaka i društvene okolnosti u kojima su 
odrasli ili u kojima žive često se uvelike razlikuju od onih djece klijenata. Trebaju toga biti 
svjesni i potruditi se da razumiju kontekst u kojem dijete odrasta.

 ∙ savjetovati se s drugima – primjerice sa socijalnim radnicima, roditeljima, nastavnicima, 
liječnicima i psiholozima – da bi se stekla bolja slika o potrebama djeteta

 ∙ treba poznavati uobičajene probleme koji mogu utjecati na djecu kako bi se dobio 
kontekst pojedinih slučajeva – primjerice, utjecaj iskustva nasilja ili svjedočenja nasilju, 
mentalnih bolesti, ovisnosti o drogama i alkoholu te raspada obitelji

 ∙ uzeti u obzir dugoročne i kratkoročne okolnosti za budućnost djeteta: ono što je 
neposredno u najboljem interesu djeteta treba uravnotežiti s najboljim interesom tog 
djeteta za pet, deset ili više godina

 ∙ uravnotežiti opasnosti povezane s nekim postupkom, za koji smatrate da je u najboljem 
interesu djeteta, sa zaštitnim čimbenicima u životu djeteta koji bi mogli ublažiti te 
opasnosti.

Kako sudovi procjenjuju najbolji interes djeteta u engleskoj i Walesu

„procjenjivanje najboljeg interesa djeteta obuhvaća procjenu dobrobiti u najširem 
smislu, uzimajući po potrebi u obzir širok raspon etičkih, društvenih, moralnih, 
vjerskih, kulturnih i emocionalnih pitanja te pitanja dobrobiti. potrebno je razmotriti 
sve što doprinosi dobrobiti i sreći djeteta ili je povezano s razvojem djeteta i njegovim 
postojanjem sada i u budućnosti, a to uključuje obiteljsko, obrazovno i društveno 
okruženje djeteta. društvena, kulturna, etnička i vjerska zajednica djeteta mogu imati 
veliku važnost, te je i njih potrebno uzeti u obzir. Sudac mora imati holistički pristup.”

Sudac Munby, Re G (Djeca) [2012] EWCA Civ 1233
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Smjernica Br. 3: djelotvorno sudjelovanje

pravni stručnjaci moraju osigurati da se tijekom pravosudnog postupka saslušaju 
stajališta i glas djeteta te da im se prida odgovarajuća važnost.

Članak 12. Konvencije o pravima djeteta jasno zahtijeva da djeca koja su sposobna oblikovati 
svoja stajališta imaju pravo sudjelovati i slobodno izraziti ta stajališta u svim pravosudnim i 
upravnim postupcima koji na njih utječu. Njihovim se stajalištima mora pridati odgovarajuća 
važnost, u skladu s njihovom dobi i zrelošću. To je osobito važno u kontekstu sudskih 
postupaka u kojima se i prečesto događa da nadležna tijela donose odluke koje imaju važan i 
dugotrajan utjecaj na život djece a da nisu prvo saslušali stajališta te djece.

Aktivno sudjelovanje djece u sudskim predmetima koji se na njih odnose može biti veoma 
korisno i za njih i za pravosudni postupak. djeci žrtvama i svjedocima može pomoći u oporavku 
ako se njihovo mišljenje sasluša i uzme u obzir, to im može poboljšati samopouzdanje te 
razumijevanje vještina i potencijala koje posjeduju. djeci počiniteljima pravo sudjelovanja 
može pomoći da razviju osjećaj odgovornosti te potaknuti njihovu rehabilitaciju i reintegraciju 
u zajednicu. Pravni stručnjak bolje će razumjeti u čemu se sastoji najbolji interes djeteta ako 
s djetetom klijentom razmjenjuje stajališta, čime se stvara temelj za inovativna i kreativna 
rješenja pravnih problema. Sudjelovanje mora u svakom trenutku biti dobrovoljno, a djeca 
također imaju pravo ne sudjelovati ako to ne žele.

„Svi procesi u kojima postoji saslušanje i sudjelovanje djeteta/djece moraju 
biti: transparentni i informativni, dobrovoljni, puni poštovanja, relevantni, 
prilagođeni djeci, inkluzivni, utemeljeni na edukaciji, sigurni i osjetljivi na  
rizike te odgovorni.”

Odbor za prava djeteta UN-a, Opći komentar br. 12

Pravni stručnjaci imaju ključnu ulogu u omogućavanju prava djece na sudjelovanje u 
pravosudnom sustavu. Navodimo nekoliko preporuka za ostvarivanje ovog prava u praksi:

 ∙ Nemojte nikada podcjenjivati sposobnost djece da donose utemeljene odluke o svom 
životu.

 ∙ Podržite mogućnost djetetova sudjelovanja gradeći odnose koji se temelje na povjerenju i 
komunikacijom koja je prilagođena djetetu (vidi smjernice br. 4 i 5).

 ∙ djeci pružajte sve informacije koje su im potrebne za svrhovito sudjelovanje (vidi 
smjernicu br. 6).

 ∙ da biste djeci omogućili donošenje informiranih odluka, dajte im jasna objašnjenja 
dugoročnih i kratkoročnih posljedica njihovih odluka (vidi smjernicu br. 6).

 ∙ Na odgovarajući način pripremite dijete prije svakog saslušanja i objasnite mu kako, 
kada i gdje će se odvijati saslušanje, tko će biti sudionici i kako će se uzeti u obzir njegova 
stajališta.

 ∙ Pobrinite se da se interesi, stajališta i osjećaji djeteta što jasnije prenesu relevantnim 
tijelima kao što su sudovi i socijalna služba (vidi smjernicu br. 12).

 ∙ Pozitivno djelujte kako biste osigurali sudjelovanja djeteta, što uključuje djecu s 
teškoćama u razvoju ili teškoćama u komunikaciji (vidi smjernicu br. 10).
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 ∙ Pobrinite se da se djeca na saslušanju tijekom pravosudnog postupka mogu slobodno 
izraziti i da se postupci provode na način prilagođen djetetu. Primjerice, tijekom razgovora 
s policijom pravni stručnjak treba reagirati ako je ispitivanje neprikladno ili neprijateljsko 
(vidi smjernicu br. 7), a također može postojati potreba za educiranjem drugih pravnih 
stručnjaka o pravu djece na sudjelovanje.

 ∙ Informirajte dijete o načinu na koji je sud ili tribunal uzeo u obzir njegova stajališta 
pri donošenju odluke. Takve povratne informacije često se zanemaruju iako čine 
važnu sastavnicu procesa; time se naglasak stavlja na uvjet da se stajališta djeteta ne 
saslušavaju samo da bi se zadovoljila forma nego da se zaista shvate ozbiljno.
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Smjernica Br. 4: izgradnja odnosa

pravni stručnjak treba s djetetom klijentom izgraditi odnos pun povjerenja i podrške.

Uspostavljanje i održavanje povezanosti s djetetom temelj je kvalitetnog zastupanja i podrške. 
Ako je to moguće, isti pravni stručnjak treba komunicirati s djetetom od početka do kraja 
sudskog postupka, a ako dijete izrazi želju za pravnim stručnjakom određenog spola, tome 
također treba izići ususret.

Pravni stručnjaci trebaju na početku objasniti da se njihova uloga razlikuje od uloge drugih 
odraslih osoba u pravosudnom sustavu (kao što su suci i tužitelji) te da je njihov zadatak 
djetetu pružiti najbolje moguće zastupanje i pomoć. da bi se izgradilo povjerenje, potrebno je 
tijekom cijelog procesa pažljivo usmjeravati očekivanja tako da pravni stručnjak ne obeća da 
će djetetu pružiti nešto što će se pokazati nemogućim. ovisno o okolnostima slučaja, izgradnja 
povjerenja također može uključivati usku suradnju s obitelji djeteta i drugim odraslim osobama 
koje predstavljaju izvor podrške (vidi smjernicu br. 8).

Preporučuje se osobni susret s djetetom. Na taj način stručnjak može djetetu objasniti što se 
događa, koje su mogućnosti dostupne i što će se dogoditi kasnije te može odgovoriti na sva 
pitanja koja dijete postavi. Problemi u komunikaciji mogu se puno lakše riješiti na sastanku 
uživo. Na taj način stručnjak također stječe dojam o djetetu i može procijeniti okolnosti u 
kojima se dijete nalazi. Tako se često bolje razumije slučaj i pronalaze kreativna rješenja u 
interesu djeteta. Čak i ako su financijska sredstva ograničena, stručnjaci trebaju na sve načine 
nastojati da se s djetetom susretnu uživo koliko god puta je to potrebno kako bi pripremili 
dijete, vodeći računa o tome da dijete također može imati školske i obiteljske obveze. 

osim sastajanja uživo, mogu se koristiti i drugi oblici komunikacije da bi se održala povezanost 
s djetetom klijentom. Stručnjak može redovito obavještavati dijete o napredovanju predmeta 
poštom, telefonski, tekstualnim porukama, preko društvenih medija ili elektroničkim porukama. 
Bitno je provjeriti da su ti oblici komunikacije za dijete dovoljno sigurni, pristupačni, povjerljivi i 
pouzdani. Također trebate razjasniti da kod nekih oblika komunikacije postoji veća povjerljivost – 
primjerice policija može analizirati tekstualne poruke ako tijekom istrage zaplijeni mobilni telefon.

Prvi susret s djetetom osobito je važan za stvaranje pozitivnog dojma, što bi trebalo pomoći  
da se dijete osjeća sigurno i podržano. Kao i kod susreta s odraslim klijentom, za prvi sastanak 
treba se temeljito pripremiti proučavanjem svih relevantnih materijala te poznavanjem 
primjenjivih zakona i djetetovih životnih okolnosti. U idealnom je slučaju mjesto odvijanja 
sastanka/sastanaka ugodno okruženje prilagođeno djetetu, koje mu nudi najbolju priliku da se 
osjeća sigurno i da može slobodno razgovarati: ponekad je djetetov dom idealno mjesto. Ako 
se prvi sastanak odvija u uredu, nije potrebno puno novca da se taj prostor prilagodi djetetu: 
mora se osigurati da su zaposlenici prijamnog ureda educirani za pružanje dobrodošlice djeci i 
da u čekaonici postoji dovoljno igračaka i knjiga prikladnih za djecu različite dobi. Pobrinite se 
da dijete ne čeka predugo i sobu za sastanak uredite tako da pravni stručnjak nije u službenoj 
poziciji, za svojim stolom.

Ako se prvi sastanak odvija u policijskoj stanici, prostoriji za zatvorenike u sudnici ili 
detencijskom ili imigracijskom centru, vodite računa o ranjivosti djeteta i o tome koliko je to 
iskustvo stresno. Pravni stručnjaci često su naviknuti na rad u ovakvim okruženjima i mogu 
zaboraviti koliko ona djeci mogu biti strana i zastrašujuća. U takvim okolnostima dođite na 
vrijeme (jer dugo čekanje može narušiti povjerenje u vašu predanost), sastanite se nasamo (u 
idealnom slučaju u odvojenoj prostoriji bez policajaca ili detencijskih službenika) te koristite 
odgovarajući način komunikacije.
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Bez obzira na to gdje se odvija sastanak, prije početka rasprave o pravnim temama „razbijte 
led” i počnite graditi povjerenje kod djeteta tako što ćete pitati kako se osjeća i postavljati 
neformalna pitanja koja nisu povezana sa slučajem. dajte djetetu do znanja da ste tu da mu 
pomognete i da ste na njegovoj strani. dopuštajte pauze i prihvatite činjenicu da dijete može 
biti uznemireno ili imati problema u koncentraciji tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

Logistika je također važna da bi se uspostavila povezanost i da bi se osiguralo glatko odvijanje 
procesa. važno je saznati kako će dijete doći do suda ili na sljedeći sastanak, kako će biti 
pokriveni troškovi puta i koji je najbolji način komunikacije ako dođe do promjena u zadnji tren.

I konačno, ako odnos s djetetom više ne funkcionira i dijete zatraži promjenu odvjetnika, 
poštujte pravo djeteta da odabere odvjetnika kojeg želi, ali objasnite i do kakvih eventualnih 
poteškoća tada može doći. 

„rad s djecom više je od rada profesionalnog odvjetnika jer ponekad moramo 
biti i psiholozi da bismo razumjeli dječje glasove.”

Odvjetnik iz Albanije
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Smjernica Br. 5:  Komunikacija prilagođena 
djetetu

djeca ne mogu svrhovito sudjelovati u postupcima ako pravni stručnjaci ne 
komuniciraju na način prilagođen djetetu.

Kvalitetna pravna pomoć temelji se na komunikaciji. da bi djelotvorno komunicirali s djetetom, 
stručnjaci moraju imati drugačiji pristup od onog koji koriste s odraslima. Trebaju uzeti u obzir 
dob, rod, vjeru, tjelesne i/ili mentalne teškoće, razinu povjerenja i razvojnu fazu, emocionalno 
stanje, obrazovanje i kulturu. Također trebaju uzeti u obzir činjenicu da je razvoj djeteta 
dinamičan i da na dijete u velikoj mjeri utječu iskustva i odnosi s osobama koje su u njegovu 
životu važne te njegov doživljaj iskustava i odnosa, kao i reakcije na njih. 

Kako bi se procijenili kapaciteti djeteta, važno je ne donositi pretpostavke na temelju 
kronološke dobi, nego integrirati znanja o razvoju djeteta s dostupnim informacijama o 
pojedinom djetetu. Ključno je da način na koji stručnjak komunicira s djetetom ne doprinosi 
iskustvu diskriminacije ili zlostavljanja koje je dijete doživjelo.

dobra komunikacija ima različite elemente koji obuhvaćaju: davanje klijentima informacija 
koje su im potrebne, aktivno slušanje i izlaganje različitih mogućnosti bez osude, tako da dijete 
može zadržati kontrolu nad odlučivanjem; davanje mogućnosti djeci da imaju uza se osobe za 
podršku tijekom savjetovanja (primjerice roditelj/skrbnik, stručnjak od povjerenja, brat/sestra, 
prijatelji); strpljivost i razumijevanje; jasan i precizan način govora te korištenje riječi koje dijete 
razumije: 

 ∙ upotrebljavati jednostavan rječnik koji odgovara djetetovoj dobi i društvenim okolnostima

 ∙ koristiti kratke i uobičajene riječi

 ∙ koristiti kratke rečenice

 ∙ postavljati jasna nedvosmislena pitanja

 ∙ izbjegavati stručni jezik i pravnički žargon.

„Svako dijete prolazi kroz velike društvene i tjelesne promjene; pokušajte se 
staviti u poziciju djeteta kada vidite da se ne slažete s izrečenim ili postajete 
nestrpljivi.”

Odvjetnik iz Bosne i Hercegovine

djeca ne koriste i ne razumiju jezik na isti način kao odrasli, pa se kod djece iste dobi 
sposobnosti komunikacije mogu veoma razlikovati. Mlađa djeca mogu imati problema s 
razumijevanjem apstraktnih i dvosmislenih riječi, mogu imati teškoća s poimanjem vremena, 
prostora i mjerila te oblikovanjem jasnih pripovijesti. osim toga, djeca predškolske dobi mogu 
imati teškoća s razumijevanjem tuđih perspektiva, tako da će pretpostavljati da drugi ljudi 
misle i osjećaju isto što i oni. Starija djeca također mogu imati takve razvojne karakteristike i 
biti osjetljivija na pokroviteljski pristup ili kada im se govori „svisoka”.

odbor za prava djeteta UN-a u svom općem komentaru br. 12 o pravu djeteta da bude 
saslušano navodi da je „dijete sposobno oblikovati stavove od najranije dobi, čak i kada ih ne 
može verbalno izraziti”. Pravni stručnjaci trebaju reagirati na različite načine na koje se mala 
djeca izražavaju, uključujući igru, njihovo držanje, interakciju sa skrbnicima i govor tijela.
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Komunikacija prilagođena djetetu – pitanja koja je potrebno razmotriti

 ∙ vidim li pravne probleme ovog slučaja u što većoj mjeri iz vizure djeteta klijenta, a ne 
iz vizure odrasle osobe?

 ∙ Razumije li dijete u najvećoj mjeri slučaj/situaciju: je li potrebno još nešto objasniti ili 
se treba objasniti na bolji način?

 ∙ Ako sa svojim klijentom postupam drugačije nego što bih s odraslom osobom, je li to 
u najboljem interesu tog djeteta?

 ∙ Jesam li previše pod utjecajem mišljenja odraslih osoba uključenih u slučaj?

djeca mogu imati kratak raspon koncentracije i ograničen rječnik te slabiju sposobnost 
da događaje poslože kronološkim redom. Mogu biti preplašena zbog posljedica koje bi se 
mogle dogoditi njima i njihovim obiteljima zbog otkrivanja određenih informacija ili ih mogu 
preplaviti osjećaji srama, uznemirenosti i tuge. Mnoga djeca žele udovoljiti odraslima koji 
imaju autoritet, a to uključuje i pravne stručnjake, tako što će im reći stvari za koje misle da se 
od njih očekuju ili su odgojena tako da slušaju odrasle, ali da im se ne obraćaju. djeca mogu 
jednostavno i ne razumjeti složenost pravnih pitanja, a terminologija ih može zbunjivati.

Primjer dobre prakse jest pažljivo strukturirati sastanak s djetetom klijentom. Tijekom uvodnog 
dijela pravni stručnjak treba se predstaviti i opustiti dijete tako što će objasniti koji je cilj 
razgovora, tko će sve biti prisutan, koliko dugo će to trajati i što će se nakon toga dogoditi. 
Stručnjak također treba objasniti kako će intervju biti snimljen i kako će se koristiti informacije 
koje dijete podijeli. važno je razumjeti da treba proteći određeno vrijeme da se dijete dovoljno 
opusti i počne se u razgovoru osjećati ugodno, osobito ako se prisjeća događaja koji su 
traumatični ili uključuju intimne detalje.

djeca se često najbolje izražavaju ako im se omogući sloboda da to učine na svoj način, u svom 
tempu. važno je biti strpljiv, poštovati razdoblja tišine i ne požurivati djecu niti im stavljati riječi 
u usta. djeci treba poručiti da je prihvatljivo reći „ne znam” kada ne znaju odgovor na neko 
pitanje ili ga se ne mogu sjetiti te da mogu postavljati potpitanja ako ne razumiju o čemu ih se 
ispituje. Iako ne postoje „točni” i „netočni” odgovori na postavljena pitanja, bitno je naglasiti 
kako je važno dati istinite informacije i biti što je moguće točniji. Također im je nužno objasniti 
da je prihvatljivo koristiti „nepristojne” riječi ako je to potrebno.

Sažmite što dijete govori. To je ključna vještina za strukturiranje intervjua. odvjetnik može 
koristiti taj alat da bi se potvrdilo razumijevanje slučaja i da bi se ujedinili različiti aspekti 
koje dijete iznese, a zatim se može dalje istraživati što je dijete uvelo kao temu ili se intervju 
prebacuje na novu temu. Kada provjeravate razumije li dijete informacije koje dijelite, bolje je 
postavljati konkretna pitanja poput Kojeg je datuma tvoje sljedeće saslušanje?, umjesto da ih 
pitate Razumiješ li? Ako određeni način objašnjavanja ne djeluje, isprobajte neki drugi. Ako 
komunikacija jako zapinje, možda je potrebna suradnja sa socijalnim radnicima i s drugim 
stručnjacima kako bi se komunikacija olakšala.

Kad je nužno postavljati pitanja da bi se razjasnili događaji ili zatražile dodatne informacije, 
ona trebaju biti otvorenog tipa. Pitanja s frazom reci mi ili riječ opiši korisni su primjeri 
ovakvih pitanja, primjerice Rekao si da si jutros bio u vlaku i nešto se dogodilo: reci mi čega 
se sve možeš sjetiti. Nikad se ne bi smjela koristiti usmjerena ili sugestivna pitanja koja dijete 
navode prema određenom odgovoru. Treba izbjegavati ponavljanje pitanja jer to djetetu može 
signalizirati da su odgovori koje je ranije dalo neprihvatljivi ili „pogrešni”.

od osobite je važnosti zaključiti sastanak na ispravan način. Treba pitati djecu postoji li još nešto 
što žele spomenuti ili vam ispričati te imaju li neka pitanja. Također je važno ponoviti na koji će 
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se način koristiti informacije te usmjeriti očekivanja djeteta o tome što bi se moglo dogoditi u 
budućnosti. djetetu je potrebno zahvaliti i informirati ga o dostupnim službama za podršku.

Pravni stručnjaci trebaju imati na umu da dijete možda ne razumije pravničku terminologiju i da 
pravna pitanja vezana uz slučaj mogu biti složena. djetetu koje nikad prije nije imalo iskustva 
s pravosuđem mogu biti nepoznati termini koje stručnjak inače koristi u svom svakodnevnom 
radu, primjerice „socijalni radnik”, „sudovi”, „saslušanje”, „žalba” i slično. Na primjer, čak i ako 
su roditelji djeteta razvedeni, dijete možda ne zna stvarno značenje pojma „razvod”. Složena 
terminologija poput „presumpcija nevinosti” može biti još problematičnija. Korisno je izraditi 
rječnik ključnih pojmova prilagođen djeci, koji djeca i njihove obitelji mogu ponijeti sa sobom. 
vizualni materijali – dijagrami, grafikoni i slike – također mogu pomoći u prenošenju informacija.

„moramo djeci pokazati svoj interes ne samo za njihov pravni status nego i za 
njihovu psihosocijalnu dobrobit.”

Odvjetnik iz Grčke

Također vodite računa o neverbalnoj komunikaciji. Pokušajte biti što prirodniji i u svojim se 
postupcima e vodite prema djetetu klijentu. Ako dijete  osjeća nelagodu pri kontaktu očima, 
nemojte na tome inzistirati. Ponekad nevoljkost djeteta da daje upute dolazi od nervoze, straha 
ili prožimajućeg osjećaja uznemirenosti zbog dijeljenja bolnih uspomena. U takvim situacijama 
stručnjak treba biti proaktivan i pomoći djetetu da se osjeća ugodno i sigurno, a po potrebi 
zauzeti drukčiji pristup slušanju uputa. Ako je to potrebno, stručnjaci trebaju razmotriti traženje 
pomoći od drugih osoba da bi se bolje definirale želje i upute djeteta.

Kontrolna lista za komunikaciju

 ∙ Koristite konkretne termine i jednostavne rečenice.

 ∙ Postavljajte pitanja otvorenog tipa – i uvedite što manje informacija u razgovor – da biste 
osigurali da je djetetova priča autentična („Reci mi što se dogodilo...”).

 ∙ Provjerite je li dijete ispravno razumjelo što mu se reklo.

 ∙ ohrabrite dijete da može priznati ako nešto ne razumije.

 ∙ Ako dijete pokazuje emocije tijekom razgovora (brizne u plač ili je jako uznemireno), 
pridajte tome pozornost i prihvatite te emocije („vidim da te ovo rastužuje.”), i umirite 
dijete tako što ćete mu reći da je u redu osjećati se na taj način i pokazivati osjećaje. 
Možete preusmjeriti fokus razgovora na nešto što nije toliko uznemirujuće sve dok 
dijete ne bude spremno da se vrati na temu; to se može dogoditi istog dana ili u nekom 
potpuno drugom trenutku, ovisno o intenzitetu emocija. 

 ∙ Postavljajte konkretna pitanja koja počinju riječima tko/što/gdje.

 ∙ Nemojte pretpostavljati da neka riječ za dijete ima jednako značenje kakvo ima za odrasle.

 ∙ Budite jasni kod formuliranja pitanja i ponavljajte ih što je moguće rjeđe.

 ∙ Ne ispitujte dijete istovremeno o više događaja.

 ∙ Pozitivno reagirajte na odgovore djeteta: poticanje i hvaljenje mogu potaknuti otvorenost.

 ∙ Sjednite na istu razinu s djetetom.

 ∙ Stariju djecu nazivajte mladima, a ne djecom, te naglasite vrijednost i važnost njihova 
sudjelovanja (ako je to u njihovu najboljem interesu).

 ∙ Prije nego što završite razgovor, potaknite dijete da vam postavi sva pitanja koja želi.

 ∙ Na kraju razgovora zahvalite djetetu na sudjelovanju u postupku.
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Smjernica Br. 6:  pružanje pouzdanih i 
relevantnih informacija

pravni stručnjaci trebaju djeci pružati pouzdane i relevantne informacije da bi ona 
mogla svrhovito sudjelovati u odlučivanju.

djeca ne mogu svrhovito sudjelovati u pravosudnom postupku ako jasno ne razumiju činjenice 
i nisu svjesna mogućih posljedica do kojih može doći zbog odluka koje donose. djeci treba 
izravno davati pouzdane i relevantne informacije, jednostavnim i pristupačnim jezikom, tako da 
mogu donositi informirane odluke čak i ako nisu uvijek glavni donositelji odluka.

„Bitno je da ne podcjenjujete sposobnost djeteta da razumije situaciju, vaša 
objašnjenja i savjete.”

Odvjetnik iz Srbije

Informacije koje dajete djetetu trebaju obuhvatiti detalje o njegovu pojedinačnom slučaju, a 
također mogu uključivati sljedeća objašnjenja:

 ∙ kakva je uloga pravnog stručnjaka i što ta osoba može (i ne može) učiniti za dijete

 ∙ koliko čestu dijete može očekivati komunikaciju s pravnim timom

 ∙ što znači načelo povjerljivosti, kako se primjenjuje na slučaj djeteta u vezi s drugim 
odraslim osobama, kao što su roditelji, psiholozi, sudovi, policija, nastavnici itd., te 
okolnosti u kojima može biti prekršeno

 ∙ kakva sve pravosudna pitanja i postupci postoje te zašto je dijete uključeno u njih

 ∙ kakva je uloga različitih aktera u slučaju, primjerice policije, socijalnih radnika i sudaca

 ∙ kakva su pojedinačna prava djeteta tijekom svake faze postupka: primjerice pravo na 
šutnju, pravo na izražavanje mišljenja, pravo na zaštitu i pravo na pravni lijek

 ∙ što su odluke koje će donijeti sud ili tribunal i koje se informacije razmatraju kod 
donošenja tih odluka, uključujući kako se i kada djetetova stajališta uzimaju u obzir

 ∙ informacije o sljedećim saslušanjima − o čemu su, koliko dugo će trajati i je li sudjelovanje 
djeteta obvezno

 ∙ hoće li dijete davati iskaz u sudskim postupcima te kakve su u tome prednosti i nedostaci 
(vidi smjernicu br. 7)

 ∙ što znači položiti zakletvu pred sudom

 ∙ kako dijete može biti ispitivano tijekom službenog postupka i tko to može provoditi

 ∙ kakve su procjene o trajanju cijelog postupka

 ∙ koji sve mehanizmi potpore postoje i kako im je moguće pristupiti (medicinski, psihološki, 
jedinice za podršku žrtvama itd.)

 ∙ kakve su sigurnosne i zaštitne mjere dostupne (poput sigurnih kuća i naloga o zaštiti)

 ∙ kakva su značenja i implikacije sudskih naloga ako oni postoje

 ∙ kakve mogućnosti žalbe ili pritužbe postoje nakon odluke tribunala

 ∙ kako je moguće tražiti nadoknadu štete, uključujući financijsku odštetu.
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Stručnjak od početka treba usmjeravati očekivanja i pripremiti dijete na mogućnost da će sud 
možda donijeti odluku koja se djetetu neće svidjeti; primjerice ako se djetetu izrekne kazna 
zatvora ili se članu obitelji onemogući kontakt s djetetom.

Informacije je potrebno staviti u kontekst, tako da djeca razumiju koji su im odabiri dostupni 
te da mogu odvagnuti prednosti i nedostatke različitih opcija. Ponekad ćete iste informacije 
trebati ponoviti više puta kako biste bili sigurni da ih je dijete ispravno razumjelo. Iako je 
vjerojatno da i roditeljima treba dati informacije o sudskim predmetima njihove djece, 
komunikacija s roditeljima ne bi smjela biti zamjena za informiranje djeteta. Potrebno je 
poštovati prava djece s teškoćama u razvoju na informacije: njima ćete možda trebati ponoviti 
informacije više puta ili u drugom obliku, na primjer na brajici.

Letci mogu biti korisni, pisani jasnim jezikom i s osnovnim informacijama o pravosudnom 
sustavu i ulozi pravnog stručnjaka. Ti se letci moraju prilagoditi različitim dobnim skupinama 
i kontekstima (kazneno, građansko pravo itd.). Ako takvi materijali već ne postoje, pravni 
stručnjak trebao bi razmotriti mogućnost da kod odvjetničke komore ili nadležnog ministarstva 
zagovara da se izrade.
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Smjernica Br. 7:  djelotvorno sudjelovanje u 
sudskim postupcima

pravni stručnjaci trebaju osigurati da djeca sudjeluju u pravosudnim postupcima na 
svrhovit i siguran način, uz odgovarajuću podršku i proceduralne mjere zaštite.

Izravno sudjelovanje u pravosudnim postupcima poput suđenja ili saslušanja o skrbništvu 
ne mora uvijek biti u najboljem interesu djeteta. Za dijete žrtvu ili svjedoka to može značiti 
ponovno proživljavanje traumatičnih događaja i izlaganje osobama koje su im naudile. Također 
može suočiti dijete u obiteljskim sporovima s neprikladnim i štetnim informacijama o njegovim 
obiteljskim okolnostima. Pravni stručnjak treba procijeniti prednosti i nedostatke u svakom 
predmetu kada se odlučuje o najboljem načinu postupanja. Korisno je razmotriti sljedeće 
čimbenike:

 ∙ koliko je za napredovanje slučaja bitno djetetovo usmeno svjedočenje

 ∙ kakva je kvaliteta drugih postojećih iskaza (na primjer ako su snimljeni ranije)

 ∙ kakvi su dob, zrelost, ranjivost, razumijevanje, kapaciteti i kompetencije djeteta

 ∙ koliko vremena je prošlo od događaja o kojem se radi

 ∙ kakvu podršku dijete prima od obitelji i iz drugih izvora (ili nema podršku)

 ∙ kakve su želje samog djeteta

 ∙ kakvi su stavovi roditelja ili zakonskog skrbnika.

„(...) tumačenje kojim bi se od domaćih sudova tražilo da uvijek ispitaju dijete o 
održavanju kontakata s roditeljem kojem nije provjereno na odgoj i čuvanje bilo 
bi pretjerano, ali to pitanje ovisi o konkretnim okolnostima svakog predmeta, 
uz dužno uzimanje u obzir dobi i zrelosti dotičnog djeteta.”

Europski sud za ljudska prava (Veliko vijeće), presuda od 8. srpnja 2003.,  
Sahin protiv Njemačke, br. 30943/96, stavak 73.

Pravni stručnjak može poduzeti određene poteze za podršku djetetu koje daje iskaz tijekom 
pravosudnog postupka kako bi se dijete osjećalo opuštenije i ugodnije te dalo najbolji mogući 
iskaz. dijete se tako može unaprijed upoznati s izgledom čekaonice i sudnice, s opremom koja 
će se koristiti (npr. audiovizualnom opremom) te s različitim ulogama ljudi u sudnici i njihovim 
rasporedom sjedenja. U nekim zemljama takve programe upoznavanja može organizirati sam 
sud, ali u drugima to može biti zadatak pravnih stručnjaka. Ako nije moguće posjetiti sudnicu, 
korisno je djetetu pokazati crtež sudnice i objasniti uloge različitih osoba u njoj.
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Stručnjak također može zatražiti prilagodbu postupka kako bi se dijete osjećalo sigurnije i 
ugodnije. To može obuhvaćati sljedeće:

 ∙ raditi česte pauze

 ∙ provoditi saslušanja bez drugih sudionika

 ∙ osigurati odvojene čekaonice za djecu žrtve i svjedoke

 ∙ zatražiti da se ne koriste službene sudske odore (plaštevi i slično)

 ∙ zatražiti da dijete daje iskaz putem audiovizualne opreme za snimanje kada je to moguće

 ∙ dogovoriti se o ograničenjima u obliku i načinu postavljanja pitanja djetetu  (npr. koristiti 
kratka jednostavna pitanja i ne koristiti agresivne metode ispitivanja, odrediti vremenska 
ograničenja i koristiti vizualna pomagala poput zemljopisnih karata i sl.)

 ∙ zatražiti da se djetetu dopusti da sjedi uz odraslu osobu koja je izvor podrške i postaviti 
sve stranke tako da sjede na istoj razini s djetetom

 ∙ provoditi kratka saslušanja, koja odgovaraju kapacitetu djeteta za održavanje koncentracije 
i pažnje

 ∙ ograničiti neopravdane prekide i odvlačenje pozornosti tijekom postupka (npr. ulaženje 
ljudi u sudnicu i izlaženje iz nje)

 ∙ ograničiti broj prisutnih u sudnici na osobe koje su izravno uključene u postupak

 ∙ osigurati da se dijete nalazi u pratnji osobe od povjerenja

 ∙ provjeriti s djetetom je li prikladno da tijekom postupka budu prisutni članovi obitelji

 ∙ pratiti rad sudaca, tužitelja i drugih odvjetnika kako bi se osiguralo da s djetetom 
komuniciraju na osjetljiv način i s poštovanjem

 ∙ osigurati prisutnost tumača ako je potrebno.

važno je zapamtiti da će djetetu možda trebati ponoviti informacije ako između sudskih 
saslušanja i zadnjeg ročišta prođe puno vremena te da postoji kontinuirana odgovornost u 
osiguravanju potpune informiranosti djeteta tako da bi moglo sudjelovati.

„34. dijete ne može biti djelotvorno saslušano ako je okruženje zastrašujuće, 
neprijateljsko, nije osjetljivo ili nije prilagođeno dobi djeteta. postupci moraju 
biti pristupačni i prilagođeni djetetu. potrebno je obratiti osobitu pozornost na 
to da se pružaju i omogućuju informacije prilagođene djetetu, odgovarajuća 
podrška samozagovaranju, odgovarajuće educirani zaposlenici, uređenje 
sudnica, odjeća sudaca i odvjetnika, pregrade i odvojene čekaonice.”

Opći komentar br. 12, Pravo djeteta da bude saslušano  
(1. srpnja 2009.) CRC/C/GC/12
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Smjernica Br. 8:  rad s članovima obitelji i 
drugim odraslim osobama koje 
predstavljaju izvor podrške

pravni stručnjak mora djelovati u skladu s uputama djeteta i u najboljem interesu 
djeteta, a ne interesa članova obitelji.

„Kad radite s članovima obitelji, stvorite atmosferu dobrodošlice koja potiče 
uključenost obitelji i izgradnju povjerenja. Koristite djelotvorne vještine 
komunikacije, kao što je aktivno slušanje.”

Odvjetnik iz Bosne i Hercegovine

U većini slučajeva pravni stručnjak s obitelji djeteta klijenta (ili drugim odraslim osobama koje 
predstavljaju izvor podrške) razvija suradnju i odnos podrške. važno je, međutim, od početka 
razjasniti da stručnjak upute dobiva od djeteta, a ne od odrasle osobe. To znači da pravni 
stručnjak neće postupati prema uputama člana obitelji ako su one u suprotnosti s uputama 
djeteta. osim toga, treba biti razjašnjeno da se načelo povjerljivosti podataka ne primjenjuje na 
razgovore s članovima obitelji. Roditeljima se po potrebi može preporučiti da zatraže zakonsko 
zastupanje za sebe ili ih se može usmjeriti na druge pružatelje usluga.

Čak i kad se radi o maloj djeci, komunikacija treba biti usmjerena prema djetetu, iako se 
dopunjava komunikacijom s odraslima koji im pružaju podršku, ako je to potrebno. Ponekad je 
nužno zamoliti odrasle osobe koje su izvor podrške da pričekaju ispred prostorije da bi dijete 
moglo govoriti slobodnije (isto vrijedi i u obratnom slučaju).

Stručnjaci trebaju biti svjesni odnosa moći u odnosima između odraslih i djece te biti spremni 
na mogućnost da netko djetetom možda manipulira ili mu prijeti. važno je da interesi drugih 
osoba, kao što su roditelji ili braća i sestre, koji možda rječitije i glasnije oblikuju svoje 
stavove, nisu u suprotnosti s interesima djeteta klijenta ili iznad interesa djeteta klijenta. To je 
osobito važno u situacijama kada su roditelji ti koji plaćaju pravnog stručnjaka, i zato možda 
pretpostavljaju da su njihovi interesi važniji od interesa djeteta koje je klijent.

U slučajevima kada pravni stručnjak zastupa i dijete i odraslu osobu te postoje sukobljeni 
interesi, nužno je imenovati neovisnog zastupnika koji će zastupati stajališta i interese djeteta.

Problemi mogu nastati ako dijete donese odluku o predmetu za koju pravni stručnjak smatra 
da nije u najboljem interesu djeteta, primjerice ako odabere vratiti se kući nasilnom roditelju. 
U takvim situacijama pravni stručnjak treba pokušati uvjeriti dijete, kao što bi postupio i s 
odraslim klijentom, pozivanjem na već postojeći odnos povjerenja i jasnim definiranjem 
djetetu dostupnih drugih mogućnosti odabira. Stručnjak će možda trebati surađivati i s drugim 
stručnjacima da bi u potpunosti shvatio djetetove potrebe i želje te eventualne opasnosti 
povezane s njegovom odlukom.
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Smjernica Br. 9: privatnost i povjerljivost

pravni stručnjaci trebaju poštovati pravo djeteta na privatnost tijekom pravosudnog 
postupka i pobrinuti se da je očuvana povjerljivost cjelokupne komunikacije s 
klijentom u skladu s kodeksima profesionalnog ponašanja.

Pravo na privatnost od ključne je važnosti: djeca žrtve i svjedoci mogu biti ugrožena i ozbiljno 
emocionalno povrijeđena ako se otkrije njihov identitet, a djeca osumnjičenici mogu biti 
žrtve diskriminacije i stigmatizacije ako se javno objavi njihov prekršaj. Razina rizika koja 
proizlazi iz kršenja prava na privatnost ne mora uvijek biti jasno vidljiva drugim stručnjacima 
u pravosudnom sustavu koji su uključeni u slučaj, primjerice sucima ili tužiteljima. Pravni 
stručnjaci imaju važnu ulogu u zaštiti ovog prava i trebaju poduzeti sve što je u njihovoj moći 
da bi osigurali sljedeće:

 ∙ održavanje sudskih saslušanja koja uključuju djecu bez drugih sudionika, osim ako ne 
postoje jasni razlozi zašto bi bilo u najboljem interesu djeteta da budu javna

 ∙ davanje presuda na način koji ne otkriva identitet djeteta

 ∙ kazneni dosjei djece ne smiju se otkriti nakon što ona postanu punoljetna

 ∙ ako se detalji o predmetu dijele u svrhu pravnog obrazovanja ili se dijele s medijima zbog 
interesa javnosti, dijete mora dati dopuštenje za takvo dijeljenje i podijeljeni detalji ne 
smiju otkriti identitet djeteta 

 ∙ mediji ne smiju otkrivati informacije koje bi mogle dovesti do kršenja djetetove 
privatnosti; protiv medijskih kuća koje krše privatnost djeteta pokreću se sudski sporovi ili 
podnose pritužbe.

U većini zemalja odnos između klijenta i odvjetnika propisan je strogim pravilima 
povjerljivosti, a to se odnosi jednako na djecu kao i na odrasle. Pravila se odnose na sastanke, 
korespondenciju, telefonske razgovore i druge oblike komunikacije, kao što su npr. društvene 
mreže. To je ključni dio za izgradnju odnosa povjerenja s djetetom klijentom kako bi se 
osiguralo da dijete može s odvjetnikom razgovarati slobodno i otvoreno. U praksi to znači da 
pravni stručnjak mora:

 ∙ obavijestiti dijete klijenta da su njihovi razgovori povjerljivi

 ∙ objasniti da razgovori pravnih stručnjaka i članova obitelji nisu zaštićeni istim pravilima 
povjerljivosti

 ∙ paziti da se osigura povjerljivost svih oblika komunikacije; na primjer, ako se nalazite s 
klijentom u policijskoj stanici ili na hodniku sudnice, pobrinite se da nitko ne može čuti 
što klijent govori, a ako razgovarate s djetetom klijentom u pritvoru, provjerite s djetetom 
prisluškuje li ga tko

 ∙ pobrinuti se da su osobni podaci djeteta (na primjer spisi predmeta) zaštićeni u skladu 
s nacionalnim zakonodavstvom i da se drže na sigurnom te im ne mogu pristupiti treće 
strane, osim ako je to u skladu s najboljim interesom djeteta i zakonima o zaštiti podataka. 
To znači da nikakve informacije ili osobni podaci ne smiju biti dostupni ili objavljeni, 
osobito u medijima koji bi (izravno ili neizravno) mogli razotkriti identitet djeteta. To 
obuhvaća: slike, detaljne opise djeteta ili djetetove obitelji, imena i adrese, audiozapise, 
videozapise itd. 
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Mogu postojati iznimne okolnosti, dopuštene u nacionalnim zakonodavstvima, u kojima pravni 
stručnjaci trebaju otkriti povjerljive informacije o svojim klijentima odgovarajućim nadležnim 
tijelima: u mnogim jurisdikcijama može se odustati od strogih pravila o povjerljivosti između 
odvjetnika i klijenta ako postoji opasnost da bi neotkrivanje moglo dovesti do smrti ili povrede 
osobe, ili ako se ono što dijete otkriva odnosi na kaznenu aktivnost. Takve situacije mogu 
obuhvaćati slučajeve u kojima dijete otkriva informacije koje ukazuju na dugotrajno seksualno 
zlostavljanje ili drugu vrstu tjelesnog zlostavljanja, ali odbija omogućiti otkrivanje takvih 
informacija trećim stranama. Isto tako, mogu postojati situacije u kojima odrasla osoba otkriva 
zlostavljanje koje je sama počinila nad djetetom ili je počinitelj druga odrasla osoba, ali odbija 
dopustiti bilo kakvo otkrivanje.

Takva situacija može zaista predstavljati izazov jer se izgradnja odnosa povjerenja s djetetom 
klijentom temelji na načelu povjerljivosti. Ne postoje jasno definirani odgovori, ali u takvim 
okolnostima stručnjak mora procijeniti kakav je stav nacionalnog zakonodavstva o okolnostima 
u kojima je prihvatljivo prekršiti načelo povjerljivosti. U mnogim jurisdikcijama podršku oko 
ovih teških etičkih nedoumica može dati etički odbor odvjetničke komore koji može doprinijeti 
u raspravi o nacionalnim propisima i o tome je li u najboljem interesu djeteta prekršiti strogo 
pravilo povjerljivosti u slučaju ugroženosti njegova života ili njegova mentalnog i tjelesnog 
zdravlja.
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Smjernica Br. 10:  zaštita djece od 
diskriminacije

pravni stručnjaci trebaju se pobrinuti da se s djecom postupa na pošten način i da ih 
se ne diskriminira zbog njihove dobi, roda, etničke pripadnosti, teškoće u razvoju ili 
drugog statusa.

Svako dijete ima pravo da se s njim postupa pošteno i jednako, neovisno o rasi, etničkoj 
pripadnosti, boji kože, rodu, jeziku, vjeri, političkom i drugom uvjerenju, nacionalnom, 
etničkom ili socijalnom podrijetlu, imovini, teškoći u razvoju i invaliditetu, statusu pri rođenju 
ili drugom statusu djeteta ili roditelja. U praksi to znači da pravni stručnjaci ne smiju nikad 
dopustiti da njihovi osobni diskriminatorni pogledi utječu na njihove odluke ili kvalitetu 
usluge koju pružaju djeci. Moraju se što je moguće više pobrinuti da se njihovi kolege 
također ne ponašaju na diskriminatoran način u radu s djecom, primjerice, uspostavom 
antidiskriminacijskih politika i promicanjem izobrazbe na radnom mjestu.

Možda će trebati proaktivno i pozitivno djelovati da bi se osiguralo sudjelovanje djeteta u 
pravosudnom postupku. Pravni stručnjaci trebaju biti osobito svjesni problema koji mogu utjecati 
na mogućnost djece da sudjeluju, što obuhvaća mentalne bolesti i teškoće u razvoju. U takvim 
okolnostima trebaju poduzeti posebne mjere kojima će osigurati da djeca klijenti sudjeluju na 
jednak način. Primjerice mogu zahtijevati da dijete koje je strani državljanin ima dostupnog 
prevoditelja za vrijeme razgovora s policijom ili da dijete koje pati od mentalne bolesti ima 
pristup psihologu koji će mu pružati podršku dok je predmet u pripremi. Pravni stručnjaci mogu 
imati ključnu ulogu u davanju dodatne podrške i samopouzdanja djevojčicama da izraze svoja 
stajališta i mišljenja, kojima se treba pridati odgovarajuća važnost u odlučivanju. Za djecu koja 
su pretrpjela seksualno nasilje postoji opasnost od diskriminacije, i ona trebaju imati pravo na 
stručnu pomoć koja će olakšati njihov oporavak i spriječiti sekundarnu viktimizaciju.

Za djecu s teškoćama u razvoju postoji veći rizik od kršenja prava nego kod djece bez teškoća u 
razvoju: suočavaju se sa znatnim preprekama u pristupu zdravstvenom sustavu i obrazovanju 
te postoji veća vjerojatnost da će doživjeti zlostavljanje, nasilje i diskriminatorne prakse kod 
zapošljavanja. osim toga, za djecu koja pate od teškoća u mentalnom zdravlju postoji veća 
opasnost da će doći u sukob sa zakonom. Istodobno postoje mnoge prepreke njihovu punom 
sudjelovanju u pravosudnim postupcima, često zbog negativnih pretpostavki o njihovim 
sposobnostima.

moguće posljedice diskriminacije za djecu s teškoćama u razvoju:

 ∙ nedostatak autonomije, doživljavanje pokroviteljskog pristupa od osoba bez tjelesnih 
teškoća

 ∙ osjećaj da ih se vidi kao „objekte bez glasa”

 ∙ poteškoće u uspostavljanju pozitivne slike o sebi kao djeteta s teškoćom u razvoju

 ∙ iskustvo izoliranosti (geografski, tjelesno i/ili društveno)

 ∙ ovisnost o drugima

 ∙ osjećaj da ih se vidi kao „aseksualne”

 ∙ veća ranjivost i izloženost zlostavljanju.
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Pravni stručnjaci zato često trebaju poduzeti dodatne mjere kako bi omogućili njihovo 
sudjelovanje. To obuhvaća: razvijanje pozitivnog i nediskriminacijskog stava te poticanje 
drugih stručnjaka da zauzmu isti pristup; temeljit rad na izgradnji povjerenja i komunikacije; 
zagovaranje saslušanja koja su prilagođena djeci i pristupačna. Pravni stručnjaci trebaju se 
pobrinuti da djeca s tjelesnim teškoćama kao što su oštećenje vida ili oštećenje sluha imaju 
pristup komunikacijskim pomagalima koja su im potrebna kako bi mogla davati upute, kako bi 
svjedočila i u potpunosti sudjelovala u postupku.

Mnoga djeca u kontaktu sa zakonom također mogu biti žrtve diskriminacije te pravni stručnjaci 
moraju poduzeti sve što je u njihovoj moći kako bi to ispravili (primjerice tako što će se obratiti 
pravobraniteljima ili organizacijama za zaštitu ljudskih prava na razini države ili tako što će 
pokrenuti sudski spor kako bi zaštitili pravo djece na nediskriminaciju).
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Smjernica Br. 11: Sigurnost djece

pravni stručnjaci trebaju djeci jamčiti sigurnost i omogućiti im sudjelovanje u 
pravosudnom procesu bez opasnosti od sekundarne viktimizacije.

Svoj djeci prijeti opasnost da stradaju zbog svoje uključenosti u pravosudni sustav. Za 
djecu žrtve i svjedoke kaznenih djela postoji opasnost od zastrašivanja, osveta, sekundarne 
viktimizacije ili, u najgorem slučaju, može biti ugrožen i njihov život. Taj rizik može biti veći u 
slučajevima seksualnog zlostavljanja ili u slučajevima u kojima je uključeno dijete još malo, 
žrtva je trgovine ljudima ili ima teškoće u razvoju te ako je optuženi počinitelj blizak djetetu. 
Pravni stručnjaci trebaju primjećivati takve opasnosti i usko surađivati sa socijalnim radnicima, 
sucima i tužiteljima kako bi raspravili o zaštitnim mjerama koje je potrebno poduzeti.

Pravni stručnjaci imaju važnu ulogu u očuvanju sigurnosti djece. da bi se spriječila 
stigmatizacija djece okrivljenika, oni mogu zahtijevati da se identitet djeteta prikrije i da 
se saslušanja održavaju na zatvorenim sjednicama. da bi se žrtve i svjedoci zaštitili od 
zastrašivanja i osveta, pravni stručnjaci od suda mogu zahtijevati mjere za osiguravanje 
sigurnosti djeteta kao što je davanje iskaza audiovezom, videovezom ili Tv vezom, davanje 
iskaza prije suđenja, stavljanje pregrada u sudnice da bi se izbjegao kontakt s počiniteljem i 
podnošenje zahtjeva da počinitelj iziđe iz sudnice dok se daje iskaz. odvjetnici također mogu 
zagovarati zabranu pristupa počinitelja žrtvi i boravak počinitelja u istražnom zatvoru. Prije 
davanja iskaza odvjetnici mogu zahtijevati da dijete ima pristup odvojenoj čekaonici.

Problematična je situacija u kojoj dijete odbija surađivati s postupovnim mehanizmima koji 
se nude za njegovu zaštitu. U takvim situacijama pravni stručnjaci trebaju poštovati stajališta 
i mišljenja djeteta, ali također se moraju osloniti na svoj odnos povjerenja te utjecati na djecu 
da djeluju u svom najboljem interesu. Kada je to potrebno, pravni stručnjaci trebaju uputiti 
djecu klijente na izvore podrške gdje mogu dobiti savjete o azilu, psihološku pomoć ili savjete o 
zdravstvenoj skrb, a trebaju imati pristup ažuriranom i sveobuhvatnom popisu organizacija na 
lokalnoj ili državnoj razini u kojima se nude relevantni oblici pomoći.
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Smjernica Br. 12: Suradnja s drugima

pravni stručnjak treba surađivati s drugim organizacijama ako je to u najboljem 
interesu djeteta.

Pravni stručnjaci trebaju surađivati s drugim stručnjacima da bi se zajamčilo poštovanje 
prava djeteta. Među druge stručnjake spadaju policija, tužitelji, suci, tumači, socijalni radnici, 
psiholozi, službenici suda, nastavnici, medicinsko osoblje, upravitelji stambenih zajednica i 
tako dalje. drugi stručnjaci ponekad smatraju da pravni stručnjaci imaju neprijateljski, a ne                   
suradnje među stručnjacima koji rade s djecom kako bi svi uključeni sudionici u potpunosti 
razumjeli dijete i njegove potrebe te radili na ostvarivanju njegovih prava. Načelo povjerljivosti 
ne smije biti prekršeno bez izričitog i informiranog pristanka djeteta. U praksi to znači da pravni 
stručnjaci trebaju:

 ∙ znati kako sustav funkcionira i tko su različiti akteri te moraju znati objasniti djetetu klijentu 
sve uloge

 ∙ promicati stajališta i mišljenja djeteta kod drugih stručnjaka te se pobrinuti da se čuva 
tajnost podataka u vezi s djetetom

 ∙ biti svjesni pružatelja usluga koji pomažu djeci te usluga koje oni pružaju

 ∙ biti poveznica između drugih stručnjaka i djeteta

 ∙ pohađati multidisciplinarne obuke i sastanke koji mogu pomoći u izgradnji razumijevanja 
različitih stručnjaka koji pružaju podršku djeci.
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