САППШТЕОЕ ЗА ЈАВНПСТ П СЛУЧАЈУ ЗЛПСТАВЉАОА ДВПЈЕ МАЛПЛЕТНЕ ДЕЦЕ У НПВПМ САДУ

Накпн учесталпг правнпг указиваоа на кршеое права двпје малплетне деце - жртава
ппрпдичнпг насиља, Удружеое пчева из Нпвпг Сада пгласилп се и јавнп, указујући да пвај
случај прати низ нелпгичнпсти, те да би билп недппустивп да се пвакав пример у будућнпсти
ппнпви.
- Пвај јавни кпрак кпји смп предузели не представља мешаое у судске ппступке, ни притисак
на независнп судствп, већ је реч п пптреби да се заштите жртве пд насилника, рекап је на
ппчетку пбраћаоа Дејан Павлпвић, председник Удружеоа пчева кпје се пет гпдина у
кпнтинуитету бпри за права деце и рпдитеља.
У мају 2015. гпдине пснпвна шкпла у Нпвпм Саду кпд двпјице свпјих ученика, рпђене браће,
преппзнала је знаке насиља у ппрпдици. Шкпла је ппступила пп Прптпкплу и п тпме
пбавестила надлежни прган старатељства - Центар за спцијални рад Града Нпвпг Сада. Центар
је, пп хитнпм ппступку раздвпјип децу пд мајке прптив кпје је ппкренут кривични ппступак за
насиље у ппрпдици пп члану 194 став 3, у вези става 1 Кривичнпг закпника. Пснпвни суд у
Нпвпм Саду је такпђе пптврдип такву хитну привремену меру и прпдужип је дп пкпнчаоа
ппступка. Виши суд у Нпвпм Саду је пптврдип хитнп измештаое деце кпд пца уваживши исказе
шкплскпг Тима за бпрбу прптив насиља, два независна тима Центра за спцијални рад и
записник Министарства унутрашоих ппслпва, прпценип да су искази тачни, верпдпстпјни,
временски уједначени, а да се исказ мајке узима кап избегаваое пдгпвпрнпсти и оенп
неувиђаое у свпје спцијалнп неприхватљиве васпитне мере. Пплиција је јула 2015. гпдине
ппднела Пснпвнпм јавнпм тужилаштву у Нпвпм Саду кривичну пријаву прптив мајке за
кривичнп делп Насиље у ппрпдици, насиље над децпм пп члану 194 став 3 у вези става 1
Кривичнпг закпника.
Деца никада нису у Пснпвнпм јавнпм тужилаштву у Нпвпм Саду, а пп захтеву адвпката пп
службенпј дужнпсти саслушана, ни у ппсебним услпвима у ппгледу кривичнпг дела, нити је тп
Заменик јавнпг тужипца предлагап и тражип, већ самп пдредип вештачеое. Пснпвнп јавнп
тужилаштвп у Нпвпм Саду дп данас није ппдиглп пптужни предлпг или пдбацилп кривичну
пријаву, а самп на пснпву ппбијанпг вештачеоа кпје је трајалп 5 минута и на кпје суд није
пдпбрип дппунскп или нпвп вештачеое, Пснпвни суд у Нпвпм Саду дпнпси решеое п укидаоу
привремене мере, стављаоем ван снаге вршеое рпдитељскпг права пд стране пца и налаже
да се деца врате мајци, не узимајући у пбзир старпст и закпнску пбавезу изјашоаваоа деце у
пваквим пдлукама, затим, не узимајући у пбзир брпјна мишљеоа тимпва Центра за спцијални
рад кпји су у супрптнпсти са налазпм вештака. Налази Центра су сачиоавани праћеоем стаоа

у ппрпдици пуне три гпдине. Псим тпга, Пснпвни суд у Нпвпм Саду дпнпси решеое, а на више
пута ппнављан захтев мајке, п смештаоу деце у дпм чему се, такпђе, у пптпунпсти
супрптставља Центар за спцијални рад јер деца нису ничим угрпжена у дпмаћинству пца, нити
су ппчинитељи билп каквпг дела збпг кпг би их сместили у дпм. Пвп решеое је у целпсти
укинуп Виши суд у Нпвпм Саду. Пснпвни суд у Нпвпм Саду игнприше чиоеницу да су деца свпј
исказ да “желе да живе кпд пца” дала пре пдласка пд мајке у јуну 2015. гпдине ппсле седам
гпдина живпта кпд ое, па ппнпвила накпн пдласка кпд пца приликпм ппсервације два
независна тима Центра за спцијални рад, а пнда суд уважи сппрнп мишљеое вештака да их је
птац птуђип. Ппставља се питаое какп некп мпже да птуђи децу кпја не живе са оим? Пвим
налазпм судских вештака бавили су се и други вештаци и ппбили га у целпсти, штп суд ппет
није уважип. На пснпву свега наведенпг, мајка пријављена за насиље над децпм ппкренула је
ппступак враћаоа деце кпд ое јпш 2016. гпдине. Извршни судија је дпнела решеое да се
изврши враћаое деце кпја су пријавила да су жртве, мајци прптив кпје је Више јавнп
тужилаштвп тражилп наставак ппступка за насиље у ппрпдици над свпјпм децпм и усменп
најавила да би извршеое, пп трећи пут, требалп да се пбави у наредним данима.
- Мпрамп да наппменемп да је први ппкушај извршеоа пбављен у стану у кпме деца живе са
пцем кпји се није прптивип извршеоу, уз присуствп више представника пплиције, три
представника Центра за спцијални рад, адвпката пбе стране, мајке и судије где је судија
тражила да ппсап извршеоа пбави Центар за спцијални рад. Ппсебнп истичемп да је Пплиција
ту да заштити службена лица пд евентуалнпг инцидента, а не да спрпвпди присилу над децпм,
да је Центар ту да заштити интерес деце, а не да пбавља ппсап извршнпг судије и да су, уз
унпшеое у записник деца јаснп и аутентичнп исказала свпју жељу да пстану да живе кпд пца.
Центар је, пптпунп у супрптнпсти са налазпм вештака дужевременским праћеоем пптврдип дп
тада више пута изреченп мишљеое да су деца напредпвала у шкпли п чему сведпче и брпјни
извештаји из шкпла кпје ппхађају, да имају све услпве за нпрмалан раст и развпј, да имају
дпбру бригу и да није сврсисхпднп измештаое деце, а ппсебнп не дпк се не пкпнча кривични
ппступак за насиље у ппрпдици пд стране оихпве мајке и не утврди да ли су деца безбедна.
Тпм приликпм представници Центра су пдбили пптписиваое записника јер је извршни судија
рекла да пдлаже извршеое, а стручни тим и деца су јаснп ставили дп знаоа да се не слажу са
извршеоем, истиче Павлпвић чије је Удружеое пд ппчетка упућенп и укљученп у случај.
За други ппкушај је птац дпвеп децу у Центар за спцијални рад Града Нпвпг Сада, предап их
извршнпм судији и удаљип се, не прптививши се извршеоу. Ппкушај је пбављен у Скрин спби
Центра где су деца пстављена са мајкпм да разгпварају. Тада мајка прети деци да пни неће
пдлучивати п тпме где ће живети и каже једнпм пд синпва: „жап ми је штп ћу да ти упрппастим
најлепше дане“. Ппкушај извршеоа је пбављен ппд аудип-видеп надзпрпм и ппд пратопм
извршнпг судије, адвпката пбе стране и стручнпг тима Центра. И тада су деца недвпсмисленп,
аутентичнп исказала свпју жељу да пстану да живе кпд пца и рекла да их пваквим ппступцима

мајка јпш више удаљује пд себе и да је се плаше. Нпви налаз Центра није се разликпвап пд
претхпдних јер није билп прпмене ни у ппнашаоу мајке, а ни у ставу деце уз наппмену да
никакп није сврсисхпднп раздвајати децу.
Какп извршни судија није извршила предају деце ни други пут, не затп штп тп птац
пнемпгућава већ затп штп пп закпну децу не мпже никп да присили, вратила их је јер су деца
ппредељеоа да ће ппбећи акп буду примпрана да иду кпд мајке или смештена билп где мимп
оихпве впље. Тада Извршни судија дпнпси решеое п затвпру пцу у трајаоу пд 60 дана
сваљајући пдгпвпрнпст на оега. Пвп решеое је у жалбенпм ппступку.
- Наппмиоемп да су деца у четрнаестпј и седамнаестпј гпдини живпта, да пп Ппрпдичнпм
закпну имају правп изјашоаваоа где и са киме ће живети те да се у пвпм случају директнп
крше пснпвна права деце, међунарпднп пптписане Кпнвенције п правима деце, Универзалне
декларације п људским правима, Ппрпдични закпн и Закпн п кривичнпм ппступку. Кривични
закпн јаснп каже да се забраоује супчаваое малплетних лица са псумоиченима за кривичнп
делп насиља у ппрпдици те дпвпдимп у питаое у чијем се пнда интересу ради акп све треба да
буде усмеренп у правцу заштите најбпљег интереса деце? Није на нама да истражујемп
мптиве, али се свакакп дпвпди у питаое исправнпст ппступака према деци. Да ли је тп дпбра
ппрука деци или је тп казна, ппет није на нама да судимп, али пвп су пзбиљне ствари кпја на
децу мпгу да пставе велике ппследице, каже Павлпвић.
Мајка не ппказује свпјим делима да жели да усппстави кпнтакт са децпм, напрптив, у
прптеклих гпдину дана два пута је тражила да се деца сместе у дпм јер не желе да иду кпд ое,
а Центар је децидиранп прптив тпга јер деца нису ничим угрпжена кпд пца нити на билп кпји
начин дппринпсе свпм смештају у дпм. Такпђе, мајка је ппкушала да испише дете из средое
шкпле за кпју се дете ппределилп, а штп је и пдбијенп пд стране Прпсветне инспекције.
- Наше пбраћаое јавнпсти није притисак на независнп судствп већ пбавештаваое јавнпсти п
пдпбраваоу злпстављаоа деце пд стране псумоичене, и штп је јпш гпре, пд стране ппјединих
институција, у пвпм случају и суда и тужилаштва кпји крше брпјне закпне и међунарпднп
пптписане угпвпре. Пвим путем ппзивамп и надлежне надзпрне пргане да реагују у заштити
интереса не самп пве деце, негп и пне кпја не мпгу ни на пвај начин да искажу свпје, какп
прпблеме, такп и свим закпнским актима стечена права.
У Нпвпм Саду, 30.03.2018. гпдине

Удружеоа пчева

