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Сажетак
Ре пу бли ка Ср би ја спро во ди све о бу хват не ре фор ме пра во су-

ђа и си сте ма социjaлне за шти те, а њи хов рад ускла ђен је са ме ђу-
на род ним и европ ским стан дар ди ма. Ср би ја је отво ри ла по гла вље 
23, што пред ста вља пра ви тре ну так за све ини ци ја ти ве ко је се ти чу 
уна пре ђе ња основ них људ ских пра ва и убр за ва ња про це са ре фор-
ме пра во су ђа. Област ре фор ме де чи је за шти те и пра во су ђа по ме ри 
де те та обез бе ђу је по што ва ње нај бо љег ин те ре са де те та, он да ка да 
де те до ђе у кон такт са си сте мом со ци јал не за шти те и пра во суд ним 
си сте мом. Де ца су зна ча јан и ва жан део суд ског про це са и мо гу 
би ти по у зда ни све до ци. Пре по зна ва ња зна ча ја уче шћа и за шти те 
де це у суд ским по ступ ци ма до ве ло је до фор ми ра ња Је ди ни це за 
по др шку де ци жр тва ма/све до ци ма у кри вич ном по ступ ку на ста ле 
су у окви ру про јек та Унапређењеправадететакроз јачање си
стемаправосуђаисоцијалнезаштитеуСрбији, ко ји фи нан си ра 
ЕУ, а спро во ди УНИ ЦЕФ у парт нер ству са Ми ни стар ством прав де 
и Ми ни стар ством за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та-
ња. Про је кат је по чео у ав гу сту 2014. и тра је до мар та 2017. го ди не. 
Је ди ни це су фор ми ра не у че ти ри гра да: Бе о град, Ниш, Но ви Сад и 

* Док тор по ли тич ких на у ка
** Ма стер пси хо ло ги је
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Кра гу је вац и функ ци о ни шу на ре ги о нал ном ни воу. По др шка де ци 
у кри вич ном по ступ ку под ра зу ме ва: за шти ту де те та од се кун дар-
не вик ти ми за ци је то ком суд ског по ступ ка, упо зна ва ње де те та са 
суд ским по ступ ком, раз ја шња ва ње уло га свих уче сни ка, по ве ћа ње 
спо соб но сти де те та да спрем ни је и ква ли тет ни је да ис каз и по ве-
ћа ње по ве ре ња де те та и по ро ди це у суд ски по сту пак. У скла ду са 
тим у ра ду ће би ти пред ста вље не број не уло ге Је ди ни ца за за шти ту 
де це жр та ва или све до ка у кри вич ном по ступ ку, као и њи хов зна чај 
не са мо за де те већ и за пра во суд ни си стем ко ји у скла ду са Кон-
вен ци јом о пра ви ма де те та, број ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма 
и до ма ћим за ко ни ма, кре ће пу тем ре фор ми и кро ји „пра во су ђе по 
ме ри де те та“. 
Кључнеречи: по др шка де ци у суд ском по ступ ку, жр тве/све до ци, се кун-

дар на вик ти ми за ци ја. 

1.МАЛОЛЕТНИЧКОПРАВОСУЂЕ
ИЗАШТИТАДЕЦЕЖРТАВАСВЕДОКА

УКРИВИЧНОМПОСТУПКУ

У осно ви кон цепт „пра во су ђе по ме ри де те та“1) озна ча ва 
пра во суд ни си стем, ко ји јам чи по што ва ње свих пра ва де те та на 
нај ви шем мо гу ћем ни воу.2) Пра во су ђе по ме ри де те та под ра зу ме-
ва при ме ну ефи ка сних по сту па ка до ступ не де ци да на аде ква тан 
на чин за шти те сво ја пра ва и ин те ре се уз обез бе ђи ва ње не за ви сне 
прав не ре пре зен та ци је. По што ва ње овог прин ци па је у скла ду са 
Кон вен ци јом о пра ви ма де те та, као и број ним ме ђу на род ним до ку-
мен ти ма и до ма ћим за ко ни ма. До ма ће за ко но дав ство, зна чај но је 
ускла ђе но са ме ђу на род ним стан дар ди ма ка да је у пи та њу за шти та 
де це жр та ва и све до ка по себ но има ју ћи у ви ду За кон о ма ло лет ним 
учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној за шти ти ма ло лет-
них лицa3) (у да љем тек сту: За кон о ма ло лет ни ци ма) ко ји са др жи 

1) Ми ле на Ба нић, Ива на Сте ва но вић, Какодоправосуђапомеридетета:Заштитаде
цежртаваукривичнимпоступцимаистањеупраксиуРепублициСрбији,Цен тар за 
пра ва де те та, Бе о град, 2015, стр. 5–6.

2) Ми ле на Ба нић, Малолетничко правосуђе и заштита деце жртава кривич
них дела, деце жртава и сексуалног злостављања и деце сведока, Ин тер нет, 
http://www.za stit nik.gov.rs/at tac hments/ar tic le/4540/Mi le na%20Ba nic%20Ma lo let-
ni%C4%8Dko%20pra vo su%C4%91e%20i%20za%C5%A1ti ta%20de ce%20%C5%BEr-
ta va%20kri vi%C4%8Dnih%20de la,%20de ce%20%C5%BEr ta va%20sek su al nog%20is-
ko ri%C5%A1%C4%87ava nja%20i%20sek su al nog%20zlo sta vlja nja%20i%20de ce%20
sve do ka.doc., 17/8/2016.

3) За кон о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној за шти ти ма ло лет-
них ли ца, СлужбениГласникРС, бр. 85/2005.
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по се бан део ко ји се од но си на за шти ту де це жр та ва и све до ка кри-
вич них де ла. Но ви За кон о кри вич ном по ступ ку4)са др жи низ од-
ред би о са слу ша њу по себ но осе тљи вих све до ка. За кон o по себ ним 
ме ра ма за спре ча ва ње вр ше ња кри вич них де ла про тив пол не сло-
бо де пре ма ма ло лет ни ци ма5) про пи су је за бра ну убла жа ва ња ка зне 
и услов ног от пу ста и не за ста ре ва ње кри вич ног го ње ња. 

Вла да Ср би је је 2005. го ди не усво ји ла Оп шти про то кол за за-
шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, а по себ ни про то ко ли 
до не ти су у обла сти ма обра зо ва ња, со ци јал не за шти те, здрав стве не 
за шти те, пра во су ђа и по ли ци је ко ји ма су де фи ни са не над ле жно сти 
и по сту па ња свих ак те ра у мул ти сек тор ској за шти ти де це у слу ча-
је ви ма зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це.6)

За шти та де це жр та ва и све до ка обез бе ђу је се и кроз гра ђан-
ско прав ну за шти ту или управ но-прав ну за шти ту при ме ном од-
ред би дру гих за ко на и то По ро дич ног за ко на, За ко на о со ци јал ној 
за шти ти, За кон о здрав стве ној за шти ти, За кон о по ли ци ји, За кон о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, За кон о пар нич ном по-
ступ куи дру ги за ко ни. 

За кон о ма ло лет ни ци маса др жи по себ на пра ви ла по ступ ка о 
за шти ти ма ло лет них ли ца као оште ће них у кри вич ном по ступ ку. 
По себ на пра ви ла по ступ ка од но се се на оба ве зну спе ци ја ли за ци ју 
у обла сти пра ва де те та и кри вич но прав не за шти те ма ло лет них ли-
ца свих про фе си о на ла ца ко ји уче ству ју у овим по ступ ци ма, по себ-
но су ди ја, ту жи ла ца, адво ка та и по ли ци је. Чла но ви ма 152 и 153 тог 
за ко напро пи са но је низ ме ра чи ји је циљ да се спре чи се кун дар на 
вик ти ми за ци ја и тра у ма ти за ци ја ма ло лет них оште ће них ли ца у по-
ступ ку, као што је са слу ша ње ма ло лет них ли ца уз по моћ пси хо-
ло га, пе да го га или дру гог струч ног ли ца. Ис тра жи ва ња Цен тра за 

4) За ко ник о кри вич ном по ступ ку, СлужбенигласникРС, бр. 72/2011, 101/2012, 121/2012, 
32/2013 и 45/2013.

5) За ко на о по себ ним ме ра ма за спре ча ва ње вр ше ња кри вич них де ла про тив пол не сло бо-
де пре ма ма ло лет ни ци ма, СлужбенигласникРС,бр. 32/13.

6) Ми ни стар ство про све те Ре пу бли ке Ср би је, Посебнипротоколзазаштитудецеиуче
никаоднасиља, злостављањаи занемаривањауобразовноваспитнимустановама, 
Бе о град, 2007.; Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, По
себнипротоколуустановамасоцијалнезаштитеодзлостављањаизанемаривања, 
Бе о град, 2008.; Ми ни стар ство прав де Ре пу бли ке Ср би је, Посебнипротоколопосту
пањуправосуднихорганаузаштитидецеодзлостављањаизанемаривања, Бе о град, 
2009.; Ми ни стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср би је, Посебни протокол система здрав
ственезаштитезазаштитудецеодзлостављањаизанемаривања, Бе о град, 2009.; 
Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је, Посебнипротоколопоступа
њуполицијскихслужбеникаузаштитималолетнихлицаодзлостављањаизанемари
вања, Бе о град, 2006.
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пра ва де те та Какодоправосуђапомеридетета–Заштитадеце
жртаваукривичнимпоступцимаистањеупраксиуРепублици
Србији по ка за ло је да се при ли ком са слу ша ња обез бе ђу је при су-
ство пе да го га, пси хо ло га или дру гог струч ног ли ца што до при но си 
осе ћа њу си гур но сти и за шти ће но сти де те та али се овим струч ња-
ци ма не да је ак тив на уло га у по ступ ку (фо рен зич ки ин тер вју) ко-
ја би до при не ла у до би ја њу што ква ли тет ни јег ис ка за.7) Упо тре ба 
сред ства за пре нос сли ке и зву ка то ком са слу ша ња, оба вља ње са-
слу ша ња ван про сто ри ја су да, та ко ђе је пред ви ђе на За ко ном о ма-
ло лет ни ци ма. Исто ис тра жи ва ње Цен тра за пра ва де те та по ка за ло 
је да се у 88,3% слу ча је ва са слу ша ње де те та оба вља у суд ни ци, у 
22,8% у ка би не ту су ди је, а са мо 4,7% де це жр та ва се са слу ша ва у 
по себ но опре мље ним про сто ри ја ма при ла го ђе ним по тре ба ма де-
те та, ње го вим го ди на ма и зре ло сти, или у не ким дру гим сре ди на ма 
при ла го ђе ним де те ту.8) За кон ка же да се са слу ша ње мо же спро ве-
сти нај ви ше два пу та, а из у зет но и ви ше пу та ако је то нео п ход но 
за оства ри ва ње свр хе кри вич ног по ступ ка ка да је су ди ја по себ но 
ду жан да во ди ра чу на о за шти ти лич но сти и раз во ја ма ло лет ног 
ли ца. Ис тра жи ва ње Функционисањездравственог,правосудноги
системасоцијалнезаштитеузаштитидецеодзлостављањаи
занемаривања9) по ка за ло је да ма ло лет ни ци да ју ис каз че ти ри до 
пет пу та, што по ка зу је да др жа ва не обез бе ђу је по сту пак ко ји је 
у скла ду са нај бо љим ин те ре сом де те та. По на вља ње исте при че, 
не ка да у јед ном да ну и ви ше пу та, па са мим тим и по нов но пре жи-
вља ва ње тра у ма тич них до га ђа ја, пред ста вља ве ли ку не при јат ност 
и стрес за ма ло лет ни ка. Пра во суд ни си стем рет ко се ба ви пи та њем 
на ко ји на чин ће обез бе ди ти спре ча ва ње се кун дар не вик ти ми за-
ци је то ком да ва ња ис ка за. За шти та ин те ре са де те та од се кун дар не 
вик ти ми за ци је у суд ским по ступ ци ма уско је схва ће на и углав ном 
се од но си на пре ци зно утвр ђи ва ње да ли је де те у ста њу да све до чи 
и да ис каз пред су дом или не.

За ко номје обез бе ђе на бес плат на прав на по моћ ма ло лет ним 
оште ће ним у по ступ ци ма ко ји се од но се на 27 кри вич них де ла на-
бро је на у чла ну 150 За ко на од стра не спе ци ја ли зо ва них адво ка та. 

7) Ми лан Ба нић, Ива на Сте ва но вић, Какодоправосуђапомеридетета:Заштитадеце
жртаваилисведокаукривичнимпоступцимаистањеупраксиуРепублициСрбији,
Цен тар за пра ва де те та, Бе о град, 2015, стр. 14–16 .

8) Исто, стр. 22.

9) Ива на Ми ло са вље вић-Ђу кић, Функционисање здравственог, правосудног и система
социјалнезаштитеузаштитидецеодзлостављањаизанемаривања, док тор ска ди-
сер та ци ја, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 2015, стр. 167.
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Ме ђу тим, прав на по моћ је обез бе ђе на са мо то ком кри вич ног по-
ступ ка што у прак си пред ста вља про блем има ју ћи у ви ду да је за 
за шти ту пра ва де те та че сто нео п ход но да се по ред кри вич ног по-
ступ ка пре ду зме и гра ђан ско прав на за шти та (по ступ ци ли ше ња 
ро ди тељ ског пра ва, вр ше ња ро ди тељ ског пра ва и одр жа ва ња лич-
них од но са де те та и ро ди те ља, ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци 
и др.) као и да се по ста вље ни имо вин ско прав ни зах тев оства ри у 
гра ђан ском по ступ ку.10)

2.ПСИХОЛОШКИАСПЕКТИУЧЕШЋАДЕЦЕ
УСУДСКИМПОСТУПЦИМАКАОЖРТВЕ

ИЛИСВЕДОЦИ

Де чи ја по пу ла ци ја по себ но је угро же на због сво је за ви сно-
сти од од ра слих. С де цом ра де, ба ве се, под у ча ва ју их, чу ва ју, о 
њи ма пи шу и ле че их струч ња ци раз ли чи тих про фи ла. Вр ло је ши-
рок ди ја па зон осо ба ко је би ло по вре ме но би ло ис кљу чи во до ла зе у 
кон такт с де цом, те мо гу да по вре де њи хо ва пра ва или пак тре ба ју 
до дат на зна ња ка ко би пра ва де це по што ва ли. Де ца ко ја су пре тр-
пе ла зло ста вља ње или при су ство ва ла по ро дич ном на си љу не ка да 
се не усу ђу ју да при ја ве и раз от кри ју на си ље. Раз ло зи због ко јих 
де ца ћу те о на си љу мо гу би ти раз ли чи ти: страх да им се не ће ве ро-
ва ти, емо ци о нал на бли скост и по ве за ност са зло ста вља чем, бри га 
за одр жа њем по ро дич не ко хе зи је, страх од прет њи, страх од со ци-
јал не ис кљу че но сти и суд ске ка зне, пи та ње по вер љи во сти и ано-
ним но сти, стид, кри ви ца, осе ћај од го вор но сти, страх од гу бит ка 
кон тро ле над про це сом.

Ме ђу тим, ка да се на си ље/зло ста вља ње раз от кри је, де ца мо-
гу би ти по у зда ни све до ци у суд ском по ступ ку. Да би де ца би ла ве-
ро до стој ни све до ци, по треб но је да их од ра сли ис пи ту ју на на чин 
при ме рен њи хо вом уз ра сту, раз во ју, од но сно да раз у ме ју и ува жа-
ва ју де те то ве спо соб но сти и огра ни че ња. Де ца су у ста њу да се до-
се те ствар них до га ђа ја са пу но ве ћом по у зда но шћу, не го што се то 
ду го сма тра ло: де ца од че ти ри го ди не мо гу се се ти ти ис ку ства од 

10) Ми ле на Ба нић, Малолетничко правосуђе и заштита деце жртава кривич
них дела, деце жртава и сексуалног злостављања и деце сведока, Ин тер нет, 
http://www.za stit nik.gov.rs/at tac hments/ar tic le/4540/Mi le na%20Ba nic%20Ma lo let-
ni%C4%8Dko%20pra vo su%C4%91e%20i%20za%C5%A1ti ta%20de ce%20%C5%BEr-
ta va%20kri vi%C4%8Dnih%20de la,%20de ce%20%C5%BEr ta va%20sek su al nog%20is-
ko ri%C5%A1%C4%87ava nja%20i%20sek su al nog%20zlo sta vlja nja%20i%20de ce%20
sve do ka.doc., 17/8/2016.



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 3/2016, година 51.

114

стр. 109-124.

2,5 го ди не па на да ље са ве ли ком по у зда но шћу, иако се раз ли чи та 
де ца усре сре де на раз ли чи те де та ље. По др шка од ра слих ве о ма је 
зна чај на ка да се де ца по ја вљу ју у суд ском по ступ ку, по себ но ка да 
све до че о на си љу у по ро ди ци или о не ко ме ко га по зна ју или му је 
по вре ду на не ла бли ска осо ба. Ис ку ства у суд ском по ступ ку за де-
цу мо гу би ти уз не ми ру ју ћа и за стар шу ју ћа, де ца има ју страх да им 
од ра сли не ће ве ро ва ти, страх да ће не ко ви ка ти на њих, при сут на 
је анк си о зност услед не ра зу ме ва ња је зич ких тер ми на и кон це па та 
ко ји се ко ри сте на су ду, при су тан је страх од су о ча ва ња са окри-
вље ним. Као и од ра сли, и де ца до жи вља ва ју мно ге аспек те суд ског 
про це са као стре сне: од ла га ње ро чи шта, јав на све до че ња и др.11)

Као нај че шћи из во ри ре тра у ма ти за ци је у си сте му за шти те 
де це на во де се по но вље ни ин тер вју с де те том од стра не раз ли чи-
тих струч ња ка у раз ли чи тим уста но ва ма, нео се тљив на чин ис пи-
ти ва ња и тра ја ње суд ског по ступ ка.12) То зна чи да де ца ка да го во ре 
о до га ђа ји ма ко ји су им се де си ли, по но во про жи вља ва ју и по кре ћу 
не при јат на и уз не ми ру ју ћа осе ћа ња, као у вре ме ка да се тра у мат-
ски до га ђај де сио. Ка да је де те ко је је до жи ве ло тра у му у ста њу 
„уз бу не“, оно је у том тре нут ку ма ње спо соб но да се кон цен три-
ше и да ми сли, мо же би ти на пе то и обра ћа ви ше па жње на не вер-
бал не зна ке, као што су тон, глас, став те ла или из раз ли ца. Ка да 
тра у ма ти зо ва но де те осе ћа да не ма кон тро лу над си ту а ци јом, оно 
мо же до жи ве ти ве ли ки страх, па ће се, ако му пру жи мо бар де лић 
кон тро ле над си ту а ци јом или над ак тив но шћу ко ју оба вља са од ра-
слом осо бом, осе ћа ти мно го си гур ни је, при јат ни је и би ће у ста њу 
да ми сли и осе ћа на зре ли ји и ефи ка сни ји на чин.13)

Узи ма ју ћи у об зир спе ци фич но сти раз во ја де це, др жа ва Ср-
би ја кроз про јект Унапређењеправадететакрозјачањесистема
правосуђаисоцијалнезаштите раз ви ја стра те ги ју за пре ва зи ла же-
ње стре са иза зва ног уче шћем де це у суд ским про це си ма, кроз фор-
ми ра ње Је ди ни ца за по др шку де ци жр тва ма/све до ци ма кри вич них 
де ла.

11) Ми ли ца Пе јо вић-Ми ло ван че вић, „За шти та де це жр та ва и све до ка кри вич них де ла – 
пси хо ло шки аспект“ у:Заштитадецежртаваисведокакривичнихдела, Ми ни стар-
ство прав де, In ter na ti o nal Ma na ge ment Gro up, Бе о град, 2014, стр. 71–91.

12) Исто

13) Исто
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3.ЈЕДИНИЦЕЗАПОДРШКУДЕЦИ

ЖРТВАМА/СВЕДОЦИМАКРИВИЧНИХДЕЛА

Је ди ни це су на ста ле у окви ру про це са тран сфор ма ци је до мо-
ва за де цу у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу и Кра гу јев цу и функ ци-
о ни шу на ре ги о нал ном ни воу, од но сно до ступ не су на те ри то ри ји 
че ти ри апе ла ци о на су да. У окви ру Је ди ни ца ан га жо ва ни су пе да-
го зи, спе ци јал ни пе да го зи, со ци јал ни рад ни ци, пси хо ло зи, ко ји су 
по себ но об у че ни за пру жа ње по др шке и узи ма ње ис ка за, тј. они 
струч ња ци ко је за кон пре по зна је као осо бе ко је мо гу да пру жа ју 
по др шку де ци жр та ва ма/све до ци ма у суд ском по ступ ку. Ови про-
фе си о нал ци за по сле ни су у си сте му со ци јал не за шти те и има ју ис-
ку ства у ра ду са де цом жр тва ма/све до ци ма. Еду ко ва ни су за по моћ 
су ди ји и ту жи о цу при узи ма њу ис ка за, за при ступ де те ту у скла ду 
са уз ра стом и вр стом тра у ме, спе ци фич ним на чи ни ма раз го во ра са 
ма лим де те том и адо ле сцен том, при пре му де те та за суд и по др шку 
на кон суд ског по ступ ка. По се ду ју мо бил ну опре му за узи ма ње ис-
ка за од де те та. По др шка под ра зу ме ва за шти ту де те та од се кун дар-
не вик ти ми за ци је то ком суд ског по ступ ка, упо зна ва ње де те та са 
суд ским по ступ ком, раз ја шња ва ње уло ге свих уче сни ка, по ве ћа ње 
спо соб но сти де те та да спрем ни је и ква ли тет ни је да ис каз и по ве ћа-
ње по ве ре ња де те та и по ро ди це у суд ски по сту пак. Је ди ни це има-
ју уло гу да ин фор ми шу и при пре ме де те и по ро ди цу за суд, бу ду 
по др шка ту жи о ци ма и су ду при ли ком узи ма ња ис ка за од де те та, 
спро ве ду фо рен зич ки ин тер вју са де те том и пру жа ју са ве то дав ну 
и те ра пиј ску по др шку. Је ди ни це мо же ан га жо ва ти ор ган по ступ ка 
пи сме ним зах те вом и у по је ди ним слу ча је ви ма ор ган ста ра тељ ства 
ка да је кри вич ни по сту пак већ по кре нут. 

Од по чет ка про јек та кроз по сту пак пси хо е ду ка ци је, од но сно 
ин фор ми са ња о суд ском по ступ ку, пре не го што се по ја ве на су ду, 
про шло је 54 де це. Струч ни рад ни ци у окви ру Је ди ни це су пру жи-
ли по др шку при ли ком са слу ша ња за 21 де те. Фо рен зич ки ин тер вју 
је оба вљен са 26 де це, док је по др шку у ви ду са ве то дав ног раз го-
во ра, на кон што су да ли ис каз, до би ло 20 де це.

3.1Припремадететазасуд

Де ца и од ра сли мо гу би ти ја ко за бри ну ти ка да су по зва ни 
на суд да све до че. Де ца ко ја су до жи ве ла зло ста вља ње че сто су 
је ди ни и глав ни све док до га ђа ја, што пред ста вља до дат ни стрес, 
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а су о ча ва ње са фи гу ра ма ауто ри те та – су ди ја ма, адво ка ти ма и ту-
жи о ци ма мо же да до ве де до не си гур но сти и сма ње ња са мо по у зда-
ња.14) Ин фор ми са ње о суд ском по ступ ку и при пре ма за све до че ње, 
до при но се сма ње њу стре са и не при јат но сти за де те, де те je че сто 
спрем ни је и опу ште ни је из но си ис каз, чи ме се сма њу је тра у ма ти-
за ци ја де те та.

При пре ма де те та за суд је об лик пси хо е ду ка ци је у ко ме де те 
учи о про це су су ђе ња, ка ко да пре по зна и упра вља сво јим емо ци-
ја ма и нор ма ли зу је емо ци је ко је би се мо гле ја ви ти то ком су ђе ња. 
Ва жно је ис та ћи да то ком при пре ме де те та за суд уло га пру жа о ца 
по др шке ни је да ис пи та (го во ри) о слу ча ју и не ути че или ме ња ис-
каз де те та. При пре ма има сво је ци ље ве и пра ви ла на осно ву ко јих 
је пру жа лац по др шке спро во ди. Ци ље ви при пре ме де те та за суд 
су: упо зна ва ње са де те том, ње го вим оче ки ва њи ма и евен ту ал ним 
бри га ма око од ла ска на суд, об ја шња ва ње суд ског про це са, раз ја-
шња ва ње уло га и об ја шње ње по ступ ка у суд ни ци, уче ње и при ме-
на тех ни ке опу шта ња, упо зна ва ње де те та са пра ви ли ма по на ша ња 
за вре ме ис пи ти ва ња.15)

При пре ма де те та за суд по чи ње ин фор ми са њем ро ди те ља 
о при пре ми њи хо вог де те та. Овај раз го вор тра је ми ни мал но сат 
вре ме на и ин ди ви ду а лан је. Ро ди те љи ма се об ја шња ва шта је пси-
хо е ду ка ци ја и ка ко она мо же да по мог не њи хо вом де те ту на су ду, 
за тим се ро ди те љи ма об ја шња ва суд ски про цес и уло га де те та у 
ње му, као и на чин на ко ји да се по на ша ју пре ма де те ту пре, то ком 
и по сле су ђе ња.

За при пре му де те та за суд, Је ди ни це мо же ан га жо ва ти ор ган 
по ступ ка или ор ган ста ра тељ ства, пи сме ним зах те вом за укљу чи-
ва њем. 

Пру жа о ци по др шке де те ту у Је ди ни ца ма об у че ни су за спро-
во ђе ње при пре ме де те та за суд на осно ву сле де ће струк ту ре. 

 –  Упо зна ва ње, пру жа лац по др шке об ја шња ва де те ту о че му 
ће раз го ва ра ти и да не ће го во ри ти о слу ча ју, да ће да нас 
на у чи ти шта све љу ди ра де у суд ни ци и про ба ће да са зна 
де те то ва оче ки ва ња од су ђе ња.

14) In grid M. Cor don, Gail S. Go od man, Sta cey J. An der son, „Chil dren in co urt“, In: P. J. van 
Kop pen, & S. D. Pen rod (Ur), Adversarialversusinquisitorialjustice:Psychologicalper
spectivesoncriminaljusticesystems (eds. P. J. van Kop pen, S. D. Pen rod), Klu wer Aca de-
mic/Ple num Pu blis hers, New York, 2003, pp. 167–189.

15) Gor da na Bu ljan Flan der, Priprema deteta za sud, Ured UNI CEF-a za Hr vat sku, Za greb, 
2016, str. 2–12.
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 –  Раз го вор о стра хо ви ма о су ду, раз го ва ра ти са де те том шта 
га бри не у ве зи са од ла ском на суд и ка ко се осе ћа у ве зи 
то га.

 –  Тех ни ке ре лак са ци је, упо зна ва ње са тех ни ка ма ре лак са-
ци је и ка ко мо же да их ко ри сти у ста њу по ви ше не уз не-
ми ре но сти, стре са.

 –  По ве ре ње у суд ски про цес и ва жност де те та као све до ка, 
под се ти ти де те да чак и ако се љу ди у су ду бу ду по на ша ли 
пре ма ње му на на чин ко ји му ни је при ја тан, оно је нај-
ва жни ји све док, а не ка да и је ди ни све док. Раз го ва ра ти о 
зна чај но сти ње го ве уло ге на су ду.

 –  Упо зна ва ње са суд ским про це сом, раз го ва ра се о суд ском 
про це су и ње го вим де ло ви ма по пут све до че ња, го во ре ња 
исти не, пра ви ма де те та на су ду, из гле ду суд ни це и уло га-
ма љу ди у суд ни ци и мо гу ћим пре су да ма. 

 –  За вр ша ва ње раз го во ра, раз ја сни ти до дат на пи та ња и не ја-
сно ће ко је де те има, оста ви ти мо гућ ност на кнад них кон-
та ка та са пру жа о цем по др шке уко ли ко де те има још не ка 
пи та ња.

3.2Помоћсудијиитужиоцуприликомузимањаисказа

Је ди ни це за по др шку де ци жр тва ма/све до ци ма кри вич них 
де ла мо же ан га жо ва ти ор ган по ступ ка (ту жи ла штво и суд) као по-
др шку де ци при ли ком узи ма ња ис ка за. Је ди ни це се ан га жу ју пи-
сме ним зах те вом од стра не ор га на по ступ ка. У слу ча је ви ма по-
кре та ња по ступ ка, ка да се од ор га на ста ра тељ ства тра жи да оба ви 
раз го вор са де те том, исти мо же ан га жо ва ти Је ди ни це као по себ но 
об у че не пру жа о це по др шке де те ту. По др шка при ли ком узи ма ња 
ис ка за у су ду, мо же би ти ди рект на ка да ту жи лац или су ди ја ис-
пи ту ју де те, а пру жа лац по др шке де те ту из Је ди ни ца је при су тан 
и има уло гу да пре фор му ли ше по ста вље на пи та ња ко је де те ни је 
раз у ме ло. Уко ли ко се де те уз не ми ри пру жа лац по др шке мо же да 
га под се ти на ве жбе ре лак са ци је и ка ко да са вла да уз ме ни ру ју ће 
емо ци је. 

Је ди ни це по се ду ју мо бил ну опре му за пре нос сли ке и зву-
ка то ком са слу ша ња, ко је се мо же оба ви ти ван про сто ри ја су да. 
Ор ган по ступ ка по сред но са слу ша ва де те, јер се све док са слу ша-
ва ван про сто ри ја у ко јој се од ви ја су ђе ње, а сви ак те ри по ступ ка 
ко ји ина че има ју то пра во мо гу да му по ста вља ју пи та ња пре ко 
пру жа о ца по др шке Је ди ни ца. На тај на чин из бе га ва се се кун дар на 
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вик ти ми за ци ја де те та, с об зи ром да оно ни је из ло же но ве ћем бро ју 
љу ди у суд ни ци, де те је са мо са јед ном осо бом у по себ ној про сто-
ри ји. Пру жа лац по др шке је за ду жен да пре не се де те ту по ста вље-
на пи та ња, пре фор му ли ше уко ли ко их де те ни је раз у ме ло а пре ко 
аудио-ви део опре ме сви ак те ри у по ступ ку чу ју од го вор де те та и 
мо гу да по ста вља ју пи та ња. Ова кав на чин ис пи ти ва ња, по твр дио 
је да де ца опу ште ни је и лак ше из но се де та ље до га ђа ја. У бе о град-
ским је ди ни ца ма пру жа на је по др шка ОЈТ-у и су ду на апе ла ци ји 
(Бе о град, Сме де ре во, Вр шац). Раз го во ри са де цом оба вља ни су од 
стра не об у че ног пси хо ло га и пе да го га, док су оста ли ак те ри би ли у 
дру гој про сто ри ји са мо гућ но шћу по ста вља ња пи та ња. 

3.3Форензичкиинтервју

Фо рен зич ки ин тер вју је са мо јед на ком по нен та за по моћ у 
раз у ме ва њу ис тра жи ва ња зло ста вља ња де це, а ко ји укљу чу је раз-
ли чи те ди сци пли не: при ме ње но пра во, ту жи о це, адво ка те жр та ва, 
прак ти ча ре из обла сти мен тал ног здра вља. Иако на ве де ни ак те ри 
мо жда не уче ству ју ди рект но то ком спро во ђе ња фо рен зич ког ин-
тер вјуа, сва ки од њих про фи ти ра од ин фор ма ци ја до би је них то ком 
ње го вог спро во ђе ња.16)

Фо рен зич ки ин тер вју са де те том је раз вој но осе тљив ме тод 
при ку пља ња чи ње ни ца ко је се ти чу на вод ног зло ста вља ња. Овај 
ин тер вју се спро во ди од стра не ком пе тент них, утре ни ра них ин тер-
вју е ра ко ји до бро по зна ју де чи ји раст и раз вој. Ламб и ко ле ге17) твр-
де да је „уз раст нај ва жни ја де тер ми нан та ме мо риј ског ка па ци те та 
де те та“. 

У скал ду са тим, струч ни рад ни ци у окви ру Је ди ни це за за-
шти ту де це жр та ва или све до ка кри вич них де ла, об у че ни су за 
спро во ђе ње фо рен зич ког ин тер вјуа, пре ма про то ко лу На ци о нал-
ног ин сти ту та за де чи је здра вље и људ ски раз вој (TheNationalIn
stituteofChildHealthandHumanDevelopment).

Про то кол На ци о нал ног ин сти ту та за де чи је здра вље и људ-
ски раз вој нај по зна ти ји је и нај ви ше ис тра жи ван про то кол, раз-
ви јен од стра не ти ма ис тра жи ва ча, ис пи ти ва ча, по ли ца ја ца и пра-
16) New lin Chris, Ste e le Lin da Cor di so, Cham ber lin An dra, An der son Jen ni fer, Ken ni ston Ju lie, 

Rus sell Amy, He at her Ste wart, Va ug han Va ug han-Eden, „Child fo ren sic in ter vi e wing: Best 
prac ti ces“,Juvenile justicebulletin, US De part ment of Ju sti ce, Of fi ce of Ju sti ce Pro gram, 
Of fi ce of Ju ve ni le Ju sti ce and De lin qu ency Pre ven tion,Was hing ton, 2015, p. 3.

17) Mic hael E. Lamb, Lind say C. Mal loy, Irit Her shko witz, D. La Rooy, „Chil dren and the low“, 
In:HandbookofChildPsychologyandDevelopmentalScience, 7th ed., vol. 3: So ci o e mo ti o-
nal Pro ces ses (edi ted by R.M. Ler ner and M.E. Lamb), Ho bo ken, Wi ley, 2015, pp. 464–512.
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во суд них струч ња ка, а на те ме љу по зна ва ња де чи јих раз вој них 
спо соб но сти, од но сно ње го вих је зич ких спо соб но сти, спо соб но-
сти пам ће ња, су ге сти бил но сти, стре са и тра у ме.

Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, овај про то кол ко ри сти три 
пу та ви ше отво ре на пи та ња, два пу та ма ње за тво ре на или су ге-
стив на пи та ња и укљу чу је по др жа ва ју ће ко мен та ре ко ји под сти чу 
на са рад њу и при се ћа ње. Вр сту пи та ња у окви ру фо рен зич ког ин-
тер вјуа по треб но је при ла го ди ти об ли ку зло ста вља ња или за не ма-
ри ва ња. 

Про то кол се са сто ји из 11 фа за. По чет на фа за је фа за ко ја 
укљу чу је пред ста вља ње уло ге оно га ко во ди ине тр ви ју и упо зна-
ва ње са осо бом ко ја ће би ти ин тер вју и са на – де те том. Раз го вор 
се за по чи ње пи та њи ма ко ја за циљ има ју да опу сте са го вор ни ка и 
учи не да се осе ћа при јат но. Ис пи ту ју се спо соб но сти раз ли ко ва ња 
исти не и ла жи као и мо рал них по сле ди ца ла жи, би ло пу тем Lyon/
Saywitz кар ти ца, би ло пу тем кон крет не про ве ре раз у ме ва ња кон-
цеп та исти не и ла жи по ста вља њем пи та ња: „Ка ко се зо ве мој пас?“ 
или „Шта се де си не ком ко сла же свог учи те ља?“ У овој фа зи се 
де те под се ћа да је ње го ва оба ве за да го во ри исти ну. До го ва ра ју се 
и оста ла пра ви ла ра да. Де те ту се об ја шња ва да има пра во да не зна 
од го вор на пи та ње, да мо же да ис пра ви ис пи ти ва ча уко ли ко ка же 
не што по гре шно, за тим, да ће му не ка пи та ња би ти по ста вље на 
ви ше пу та, али да то не зна чи да је не што по гре шно ре кло или да 
му се не ве ру је, већ да би дру ги ко ји ни су при су ство ва ли до га ђа ју 
бо ље раз ме ли шта се до го ди ло. 

У дру гој фа зи се ус по ста вља од нос по ве ре ња ко ји је кљу чан 
за да ва ње ис ка за. У скал ду са тим де те се под сти че да при ча не што 
ви ше о се би и о ства ри ма ко је во ли да ра ди. 

У тре ћој фа зиис пи ти вач под сти че де те да при ча о не у трал-
ном до га ђа ју од по чет ка до кра ја, што за циљ има да про ве ри епи зо-
дич но пам ће ње, од но сно пам ће ње по је ди нач них до га ђа ја. Уко ли ко 
се ра ди о сек су ал ном зло ста вља њу, на гла сак је на епи зо дич кој ме-
мо ри ји, док је код за не ма ри ва ња ак це нат на ше мат ском пам ће њу.

Че твр та фа за под ра зу ме ва пре ла зак на пи та ња ко ја су ре ле-
вант на за до га ђај. Обич но се за по чи ње пи та њем: „Да ли знаш за-
што си да нас до шао да раз го ва раш са мном?“, па се по сте пе но по-
ста вља ју све усме ре ни ја, али и да ље отво ре на пи та ња. Ме ђу тим, 
ако је реч о хро нич ном ста њу по пут ду го трај ног зло ста вља ња, ова-
кав тип пи та ња ни је при кла дан. По не кад је по треб но раз ја сни ти да 



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 3/2016, година 51.

120

стр. 109-124.

ли је био је дан или ви ше до га ђа ја. Уко ли ко се не што де си ло ви ше 
пу та, по треб но је под ста ћи де те да при ча о нај но ви јем до га ђа ју.

Пе та фа за је фа за ис тра жи ва ња до га ђа ја, где је по треб но раз-
ја сни ти сва ки до га ђај по на о соб, од но сно при ку пи ти што ви ше ин-
фор ма ци ја и де та ља. Ако се ра ди о зло ста вља њу де те та, ва жно је 
во ди ти ра чу на на ко ји на чин ће се по ста вља ти пи та ња о ва жним 
љу ди ма у де те то вом жи во ту. Пре по ру ка је да се кре не са при чом 
о осо би о ко јој је де те ту нај лак ше да го во ри (нпр. „Ре ци ми не што 
ви ше о свом бра ту. Шта во лиш да ра диш с њим у сло бод но вре ме? 
Шта не во лиш да ра диш с њим?“) и то од уоп ште них ка спе ци фич-
ним пи та њи ма. Ако се ра ди о фи зич ком зло ста вља њу, по треб но је 
по ста ви ти пи та ња ко ја се од но се на по што ва ње пра ви ла и ди сци-
пли ну (нпр. „Шта се де ша ва ка да пре кр шиш не ко пра ви ло у ку ћи? 
Ис при чај ми ви ше о пра ви ли ма код ку ће.“) По не кад су при хва тљи-
ва и ДА/НЕ пи та ња уко ли ко су упа ре на са отво ре ним (нпр. „Да ли 
си не ка да због ба ти на мо рао ићи код ле ка ра?“ Ако је од го вор „Да“, 
од мах сле ди и „Ре ци ми не што ви ше о то ме.“).

По том је мо гу ће на пра ви ти па у зу и ис пла ни ра ти да љи ток 
ин тер вјуа.

Сед ма фа за под ра зу ме ва до би ја ње ин фор ма ци ја ко је де те 
ни је спо ме ну ло, уко ли ко по сто је са зна ња да је не где већ от кри ло 
од ре ђе не ин фор ма ци је. Пре по ру ка је да се у овој фа зи по ста вља ју 
усме ре на пи та ња упа ре на са отво ре ним (нпр. Ка да си ми го во ри ла 
о … ре кла си ми... Ре ци ми ви ше о то ме“.)

У осмој фа зи се и да ље по ста вља ју упа ре на пи та ња, уко ли ко 
же ли мо да до би је мо ин фор ма ци је о ко ји ма по сто је са зна ња али их 
де те ни је спо ме ну ло (нпр. „Чуо/ла сам да си при чао/ла са..... (ме сто/
вре ме). Ре ци ми о че му сте причaли?“)

Де ве та фа за је фа за у ко јој ис пи ти вач по ку ша ва да до би је ин-
фор ма ци је о то ме да ли не ко дру ги зна шта се до го ди ло и ка ко је на 
са зна ње о до га ђа ју та осо ба ре а го ва ла.

Де се та фа заје ујед но и за вр шна фа за то ком ко је се ис пи ти-
вач за хва љу је на до би је ним ин фор ма ци ја ма, али ујед но и оста вља 
про стор де те ту да по ста ви пи та ња ис пи ти ва чу или му ка же не што 
до дат но што же ли, а ис пи ти вач га то ком ин тер вјуа ни је о то ме пи-
тао.

У је да на е стој фа зисе ис пи ти вач за хва љу је де те ту на уче шћу 
у раз го во ру, а по том пре ла зи на не у трал ну те му, од но сно при чу о 
то ме ка ко де те пла ни ра да про ве де оста так да на.18)

18) УНИ ЦЕФ, Смернице за припрему за суд ифорензичко испитивање децежртава и
сведокакривичнихдела, из да те у окви ру про јек та Унапређењеправадететакрозјача
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Од по чет ка фор ми ра ња Је ди ни це за за шти ту де це жр та ва 
или све до ка кри вич них де лафо рен зич ки ин тер вју је спро ве ден са 
укуп но 26 де це из раз ли чи тих гра до ва ши ром Ср би је, на те ри то ри-
ји но во сад ске, ни шке, бе о град ске и кра гу је вач ке апе ла ци је. 

3.4Саветодавнаитерапијскаподршка

У окви ру Је ди ни ца, пред ви ђе на је по др шка де те ту и по ро-
ди ци, на кон да ва ња ис ка за, има ју ћи у ви ду те жи ну си ту а ци је кроз 
ко ју су жр тве про шле, а у ци љу ја ча ња њи хо вих ка па ци те та и пре-
ва зи ла же ња пост тра у мат ског стре са. По др шка под ра зу ме ва јед ну 
вр сту пси хо е ду ка ци је де те та и ро ди те ља о мо гу ћим симп то ми ма 
(уз не ми ре ност, страх, ту га, љут ња) ко ји мо гу да се ја ве на кон пре-
тр пље ног зло ста вља ња. Ка ко је пред ви ђе на са мо јед на се ан са, де те 
и ро ди те љи до би ја ју ин фор ма ци је, где мо гу у сво јој сре ди ни да 
до би ју аде кват ну пси хо ло шку по моћ и по др шку. По др жа ва ју се да 
по тра же по моћ ка ко би се де те ту, а и ро ди те љи ма, омо гу ћи ло да 
из ра зи, раз у ме и осми сли осе ћа ња ве за на за зло ста вља ње и зло ста-
вља ча, као и да на у че да иза ђу на крај са број ним ре ак ци ја ма ко је 
мо гу би ти ве за не за зло ста вља ње. Има ју ћи у ви ду ве ли ки зна чај 
пси хо ло шке по др шке де те ту и по ро ди ци у Цен тру за за шти ту одој-
ча ди, де це и омла ди не, у скло пу истог про јек та по че ло је да ра ди 
Са ве то ва ли ште за де те и по ро ди цу. У овом Са ве то ва ли шту упу ћу ју 
се де ца и ро ди те љи из Је ди ни ца ко ји су тра жи ли по моћ и по др шку. 
У Са ве то ва ли шту су ан га жо ва ни ли цен ци ра ни те ра пе у ти за по сле-
ни у Цен тру за за шти ту одој ча ди, де це и омла ди не. Је ди ни це на 
дру гим апе ла ци ја ма по ро ди це и де цу упу ћу ју у ло кал ну сре ди ну за 
пру жа ње пси хо ло шке по др шке де те ту и по ро ди ци.

До са да шња ис ку ства и ре зул та ти ра да у прак си по ка зу ју да 
при пре мом де те та за са слу ша ње ис ку ство све до че ња по ста је ма-
ње стре сно и не при јат но, јер пред ви ди вост да је осе ћај си гур но-
сти и сма њу је осе ћај на пе то сти. Струч ња ци ра де на ус по ста вља њу 
до брог од но са са де те том, што до при но си из град њи по ве ре ња у 
суд ски по сту пак. Оства ри ва ње за шти те за сно ва не на нај бо љем ин-
те ре су де те та и спре ча ва ње се кун дар не вик ти ми за ци је, до при но си 
да де ца спрем ни је го во ре о до га ђа ју, јер су де таљ но упо зна та са 
сво јим пра ви ма и оба ве за ма, а по ред то га су си гур на да по ред се бе 
има ју од ра слу осо бу од по ве ре ња. О то ме ко ли ко су ва жне услу ге 
ко је Је ди ни ца има да по ну ди пре све га го во ре по зи тив на ис ку ства 
де це, али и њи хо вих бли жњих (не зло ста вља ју ћи ро ди тељ, хра ни-

њесистемаправосуђаисоцијалнезаштитеуСрбији ко ји фи нан си ра ЕУ, а спро во ди 
УНИ ЦЕФ у парт нер ству са Ми ни стар ством за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња и Ми ни стар ство прав де, Бе о град, 2016, стр. 13–15.
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тељ, струч њак из ин сти ту ци ја) као и све ве ће ан га жо ва ње Је ди ни ца 
од стра не над ле жних ин сти ту ци ја ши ром Ре пу бли ке Ср би је, пре 
све га ту жи ла штва.
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THEROLEOFUNITFORSUPPORT
TOCHILDREN/WITNESSES
INCRIMINALPROCEDINGS

Resume
The sta te of Ser bia has ma de a ma jor ef fort to har mo ni ze the 

do me stic le gal fra me work with in ter na ti o nal, as well as to im ple ment 
the ta ken com mit ments in prac ti ce. The com mit ments are re la ted to the 
area of   the re form of child pro tec tion and child-fri endly ju sti ce, which 
en su res re spect for the best in te rests of the child, when the child co mes 
in to con tact with the so cial pro tec tion system and the ju di cial system. 
In this way, the sta te pre vents se con dary vic ti mi za tion of chil dren and 
ma kes re com men da ti ons as to cre a te stra te gi es for over co ming stress 
in con nec tion with the par ti ci pa tion of chil dren in co urt pro ce e dings. 
For this re a son the re is a need for for ming a Unit to sup port child vic-
tims-wit nes ses in cri mi nal pro ce e dings. They are for med in fo ur ci ti es: 
Bel gra de, Niš, No vi Sad, Kra gu je vac and they ope ra te at the re gi o nal 
le vel. The ex pe ri en ce of a year’s work of the Unit has shown that when 
the child is well pre pa red, they mo re re a dily and bet ter te stify to the 
Body of the pro cess as well as in cre a ses the con fi den ce of the child and 
fa mily in the co urt pro ce e dings. It is im por tant to ac hi e ve ef fi ci ency 
of the ju di cial system and en su re the ac cess to ju sti ce for all ci ti zens. 



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 3/2016, година 51.

124

стр. 109-124.

Pro fes si o nals en ga ged wit hin the Unit be long to the system of so cial 
pro tec tion, the very pro fes si o nal staff who Ju ve ni le Ju sti ce re cog ni zes 
as pro vi ders of sup port to vic tims / wit nes ses. They are spe ci ally tra i-
ned to in form the child and fa mily on the co urt pro ce e dings, to sup port 
the Body du ring the pro cess of ta king te sti mony, to con duct fo ren sic 
in ter vi ews and pro vi de co un sel ling and the ra pe u tic sup port. Ho we ver, 
the sta te ne eds to ma ke ad di ti o nal ef forts al so with pro ject ac ti vi ti es, to 
syste ma ti cally sol ve the pro blem by for ming ser vi ces of tra i ned pro-
fes si o nals who pro vi de as si stan ce and sup port to chil dren-vic tims / 
wit nes ses of cri mes. This is a good mo ment for the for ma tion of such 
ser vi ces, gi ven that the sec tion 23 has been ope ned, which is the right 
mo ment for all ini ti a ti ves re la ting to the im pro ve ment of ba sic hu man 
rights and ex pe di ti on of the ju di cial re form re la ted to chil dren. 
Keywords: chil dren’s sup port in cri mi nal pro ce e ding, vic ti mes/wit nes ses, se-

con dary vic ti mi za tion

* Овај рад је примљен 3. де цем бра 2016. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. децембра 2016. године.
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