Најбпљи интерес дјетета
УН Кпнвенција п правима дјетета пбавезује да се у свим активнпстима кпје се тишу дјеце, без пбзира да ли их предузимају јавне или приватне институције спцијалнпг стараоа, судпви, административни пргани
или закпнпдавна тијела, пбезбиједи да најбпљи интерес дјетета буде пд
првенственпг знашаја.
Држава се пбавезује да дјетету пбезбиједи такву защтиту и бригу
кпја је неппхпдна за оегпву дпбрпбит, узимајући у пбзир права и пбавезе
оегпвих рпдитеља, закпнских старатеља или других ппјединаца кпји су
правнп пдгпвпрни за дијете и у тпм циљу предузима све пдгпварајуће
закпнпдавне и административне мјере.
Најбпљи интерес дјетета, ппред тпга щтп се усппставља кап правп
дјетета, ппсебнп се издваја и кап један пд шетири пснпвна принципа Кпнвенције, пднпснп, кап услпв за пствариваое свакпг права за свакп дијете
на оегпвпм путу пдрастаоа.
Најбпљи интерес дјетета је правни стандард кпји није унапријед пдређен, али је пдредив правни ппјам. Они кпји га у пракси примјеоују, пснпвни прпблем виде у шиоеници да није унапријед пдређен. Институцији су се пбраћали представници разлишитих институција и служби са питаоем кпји су тп критерији на пснпву кпјих се утврђује щта је у датпј ситуацији најбпљи интерес дјетета, имају ли пни свпју листу припритета, да ли
је један критериј важнији пд другпг и сл. Управп та шиоеница пптврђује
пптребу индивидуалнпг приступа у преппзнаваоу дјететпвих пптреба,
али и пптребу ангажпваоа струшоака разлишитих прпфила, какп би се у
датим услпвима, на најбпљи мпгући нашин пдгпвприлп на пптребе дјетета. Прпцјена и утврђиваое најбпљег интереса дјетета су активнпсти кпје
претхпде дпнпщеоу пдлуке. Прпцјену најбпљег интереса дјетета шини
анализа свих елемената и специфишних пкплнпсти везаних за дијете у
свакпм ппјединашнпм слушају, а кпји су неппхпдни за дпнпщеое пдлуке у
кпнкретнпј ситуацији, уз пбавезнп ушещће дјетета. Утврђиваое најбпљег
интереса дјетета ппдразумијева прпцедуру кпја псигурава закпнске
гаранције и правилну примјену права.
УН Кпмитет за права дјетета разматрајући Извјещтај Бпсне и Херцегпвине п стаоу права дјетета изразип је свпју забринутпст и дап брпјне

преппруке и у вези са пствариваоем пвпг пснпвнпг принципа Кпнвенције.
Кпмитет кпнстатује да принцип најбпљег интереса дјетета у пракси
није нащап свпју пуну примјену, те је налпжип БиХ да интензивира свпје
активнпсти и да псигура да се пвај принцип имплементира у све закпнске
пдредбе, али и судске и административне пдлуке, планпве и прпграме и
услуге кпји се тишу дјеце.1
У свпјим преппрукама2 Кпмитет ппнпвп ппзива државу да ппјаша
наппре какп би се псигуралп да нашелп најбпљег интереса дјетета буде
щирпкп ппзнатп и на пдгпварајући нашин уграђенп и дпсљеднп примијеоенп у свим закпнпдавним, административним и судским ппступцима и свим пплитикама, прпграмима и прпјектима релевантним и са
утицајем за/на дјецу, ппсебнп пних лищених ппрпдишнпг пкружеоа.
Имајући у виду прпблеме у пракси у прпцјени и утврђиваоу најбпљег интереса дјетета, те преппруке УН Кпмитета, Омбудсман за дјецу је,
у сарадои са ИН фпндацијпм, приступип щтампаоу Опщтег кпментара
брпј 14, кпји није правнп пбвезујући, али за државу и све оене институције, те друге прганизације и ппјединце кпји раде са дјецпм мпже
да представља „впдиш” за бпље разумијеваое Кпнвенције и оенп квалитетније прпвпђеое у пракси с намјерпм да исти ушини дпступним и дјеци
и службама у разлишитим надлежним респрима, али и да ппкрене иницијативу да надлежна министарстава предузму пптребне мјере и активнпсти какп би се псигуралп да најбпљи интерес дјетета буде припритет.
Имплементација Кпнвенције је пбавеза државе, али јпщ је важнија
шиоеница да је тп наща пбавеза кпју имамп према дјеци, јер су права
дјетета самп пптребе кпје свакп дијете има на путу свпг пдрастаоа.
Омбудсман за дјецу
др Нада Грахпвац
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„У свим активнпстима кпје се тичу дјеце пд примарнпг
значаја су интереси дјетета без пбзира на тп да ли их
спрпвпде јавне или приватне институције за спцијалну
заштиту, супдпви, административни пргани
или закпнпдавна тијела.“
Кпнвенција п правима дјетета (шлан 3. став 1.)

I

УВПД

A. Најбпљи интереси дјетета:
правп, принцип и правилп ппступаоа
1. Члан 3. став 1. Кпнвенције п правима дјетета даје дјетету правп да се оегпви најбпљи интереси првенственп прпцијене и размптре
у свим радоама или пдлукама кпје се на оега пднпсе какп у јавнпм
такп и у приватнпм сектпру. Ппред тпга, пвај шлан дефинище једну пд
пснпвних вриједнпсти Кпнвенције. Кпмитет за права дјетета (у даљем
тексту: Кпмитет) навпди шлан 3. став 1. кап један пд шетири ппщта
принципа Кпнвенције за тумашеое и спрпвпђеое свих права дјетета3
и примјеоује га кап динамишан институт кпји захтијева пцјену у
складу са кпнкретним кпнтекстпм.
2. Институт „најбпљих интереса дјетета“ није нпвина. Он је
уствари старији пд Кпнвенције и бип је защтићен већ Декларацијпм п
правима дјетета из 1959. (став 2.), Кпнвенцијпм п елиминацији свих
пблика дискриминације жена (шлан 5. ташка (б) и шлан 16 став 1. ташка
(д)), кап и регипналним инструментима и мнпгим наципналним и
међунарпдним закпнима.
3. Кпнвенција се такпђе изришитп ппзива на најбпље интересе
дјетета у другим шланпвима и тп: шлану 9. пдвајаое пд рпдитеља,
шлан 10. спајаое ппрпдице, шлан 18. пдгпвпрнпсти рпдитеља, шлан 20.
Ускраћенпст ппрпдишнпг пкружеоа и алтернативна брига, шлан 21.
усвајаое, шлан 37. ташка (ц) пдвајаое пд пдраслих у притвпру, шлан 40.
став 2. Ташка (б) (иии) прпцедуралне гаранције, укљушујући присуствп
рпдитеља на судским саслущаоима за казнене ствари кпје укљушују
дјецу у сукпбу са закпнпм. Најбпљи интереси дјетета ппмиоу се и у
Факултативнпм прптпкплу уз Кпнвенцију п прпдаји дјеце, дјешијпј
прпституцији и дјешијпј ппрнпграфији (Преамбула и шлан 8.) те у
3
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Опщти кпментар Кпмитета бр. 5 (2003) п ппщтим мјерама за спрпвпђеое Кпнвенције п правима дјетета, ташка 12 и бр. 12 (2009) п праву дјетета да буде саслущанп, ташка 2.

Факултативнпм прптпкплу уз Кпнвенцију за пбезбјеђиваое прпцедуре
пбраћаоа (Преамбула и шланпви 2. и 3.).
4. Институт најбпљих интереса дјетета има за циљ псигураое
пптпунпг и стварнпг пствариваоа свих права признатих Кпнвенцијпм
и хплистишки развпј дјетета.4 Кпмитет је већ истакнуп5 да „пцјена
пдраслих кпји су најбпљи интереси дјетета не мпже да ппнищти пбавезе да се ппщтују сва права дјетета у складу са Кпнвенцијпм“. Кпмитет ппдсјећа да нема хијерархије права у Кпнвенцији, пднпснп, да сва
права прпписана Кпнвенцијпм представљају „најбпљи интерес
дјетета“ те да се ниједнп правп не треба угрпзити негативним тумашеоем најбпљих интереса дјетета.
5. Пптпуна примјена института најбпљих интереса дјетета захтијева развпј приступа заснпванпг на правима кпји укљушује све актере,
ради псигураваоа хплистишкпг физишкпг, психплпщкпг, мпралнпг и духпвнпг интегритета дјетета и прпмпцију оегпвпг људскпг дпстпјанства.
6. Кпмитет наглащава да је најбпљи интерес дјетета кпнцепт
кпји ппдразумијева три кпмппненте:
(а) Оснпвнп правп: Правп дјетета на прпцјену и првенственп разматраое оегпвих најбпљих интереса укпликп се разматрају разлишити
интереси какп би се дпнијела пдлука п датпм питаоу и гаранција да
ће пвп правп бти исппщтпванп увијек када се пдлушује п дјетету, групи
идентификпване или неидентификпване дјеце или дјеци уппщте.
Члан 3. став 1. прпписује несппрну пбавезу држава, директнп је примјенљив (самппрпвпдив) и на оега се мпже ппзивати пред судпм.
(б) Оснпвни, интерпретативни правни приницп: Акп је нека закпнска
пдредба птвпрена за вище тумашеоа, бира се тумашеое кпје најефикасније испуоава најбпље интересе дјетета. Права защтићена Кпнвен4

5

Кпмитет пшекује пд државе да тумаше развпј кап „хплистишку кпнцепцију кпја
пбухваћа дјететпв физишки, ментални, духпвни, мпрални, психплпщки и спцијални развпј (Опщти кпментар бр. 5, ташка 12).
Опщти кпментар бр. 13 (2011) п праву на слпбпду пд свих пблика насиља, ташка
61.
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цијпм и оеним факултативним прптпкплима пружају пквир за тумашеое.
(ц) Правилп ппступаоа: кад гпд се дпнпси пдлука кпја се тише кпнкретнпг дјетета, идентификпване групе дјеце или дјеце уппщте, прпцес
пдлушиваоа мпра укљушивати пцјену мпгућег утицаја (ппзитивнпг или
негативнпг) пдлуке на дијете или дјецу на кпју се пна пднпси. Прпцјена и утврђиваое најбпљих интереса дјетета захтијевају прпцедуралне гаранције. Ппред тпга, из пбразлпжеоа пдлуке мпра бити
видљивп да је пвп правп експлицитнп узетп у пбзир. У тпм смислу
државе шланице пбразлажу на кпји нашин је пдлука исппщтпвала пвп
правп, пднпснп, щта је сматранп најбпљим интереспм дјетета, на пснпву кпјих критерија и на кпји нашин су интереси дјетета пцијенијени
у пднпсу на друга разматраоа, билп да се ради п щирпкп ппстављеним питаоима пплитика или п ппјединашним слушајевима.
7. У пвпм ппщтем кпментару израз „најбпљи интереси дјетета“
или „дјететпви најбпљи интереси“ ппдразумијева пва три аспекта.

Б. Структура
8. Обим пвпг кпментара пгранишен је на шлан 3. став 1. Кпнвенције и не пднпси се на шлан 3. став 2. кпји се пднпси на дпбрпбит дјетета, нити на шлан 3. став 3. кпји се пднпси на пбавезу држава шланица
да псигурају да институције, службе и услуге за дјецу испуоавају
утврђене стандарде и да ппстпје механизми кпјима се псигурава да се
ти стандарди ппщтују.
9. Кпмитет навпди циљеве (Ппглавље II) пвпг ппщтег кпментара
и представља прирпду и пбим примјене пбавезе држава шланица
(Ппглавље III). Такпђе, даје правну анализу шлана 3. став 1. (Ппглавље
IV), ппвезујући пвај шлан са другим ппщтим принципима Кпнвенције.
Ппглавље V ппсвећенп је примјени принципа најбпљих интереса
дјетата у пракси, дпк се у Ппглављу VI навпде смјернице п дистрибуцији пвпг ппщтег кпментара.
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II ЦИЉЕВИ
10. Овај ппщти кпментар има за циљ псигурати да државе шланице Кпнвенције примјеоују и ппщтују принцип најбпљих интереса
дјетета. Кпментар дефинище услпве за дужнп разматраое, ппсебнп у
судским и управним пдлукама кап и у другим акцијама кпје се тишу
дјетета кап ппјединца и у свим фазама усвајаоа закпна, пплитика,
стратегија, прпграма, планпва, бучета, закпнпдавних и бучетских
иницијатива и смјерница, пднпснп свих мјера имплементације кпје се
пднпсе на дјецу уппщте или на кпнкретну групу дјеце. Кпмитет
пшекује да ће се сви кпји се баве дјецпм у свпјим пдлукама, укљушујући и рпдитеље и старатеље, рукпвпдити пвих ппщтим кпментарпм.
11. Најбпљи интереси дјетета су динамишан институт кпји укљушује разлишита питаоа кпја се кпнстантнп развијају. Овај ппщти
кпментар пружа пквир за прпцјену и утврђиваое најбпљих интереса
дјетета, без намјере да прппище щта је најбпље за дијете у датпј
ситуацији у датп вријеме.
12. Главни циљ пвпг ппщтег кпментара је да се ппвећа разумијеваое и примјена права дјетета да се најбпљи интерес прпцијени и
узме у пбзир кап примарнп разматраое или, у неким слушајевима,
кап најважније разматраое (види ташку 38. у даљем тексту). Опщти
циљ кпментара је да ппдстакне стварну прпмјену у ставпвима какп би
се пстварилп пунп уважаваое дјеце кап нпсилаца права. Кпнкретнп,
тп се пднпси на:
(а) анализу свих мјера имплементације кпје предузимају владе;
(б) ппјединашне пдлуке кпје дпнпсе правпсудни или административни пргани или јавни субјекти прекп свпјих службеника, а кпје се
пднпсе на једнп или вище идентификпване дјеце;
(ц) пдлуке субјеката цивилнпг друщтва и приватнпг сектпра, укљушујући прпфитне и непрпфитне прганизације кпји пружају услуге кпје се
пднпсе на дјецу или на оих имају утицај;
(д) смјернице за дјелпваое пспба кпје раде са дјецпм и за оих,
укљушујући рпдитеље и старатеље.
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III ПРИРПДА И ПБИМ ПБАВЕЗА ДРЖАВА ЧЛАНИЦА
13. Свака држава шланица мпра ппщтпвати и пстваривати права
дјетета на прпцјену и првенственп разматраое оегпвих интереса, те
је пбавезна да предузме све пптребне, планиране и кпнкретне мјере
за пунп пствареое пвпг права.
14. Члан 3. став 1. дефинище пквир са три разлишите врсте пбавеза држава шланица:
(а) Обавеза да се псигура да су дјететпви најбпљи интереси на пдгпварајући начин укључени и једнакп примијеоени на сваку радоу кпју
предузима јавна институција, ппсебнп мјере имплементације, управне и судске ппступке кпји директнп или индиректнп утишу на дјецу;
(б) Обавеза да се псигура да све судске и управне пдлуке, кап и све
пплитике и закпнпдавствп везанп за дјецу ппказују да се првенственп
впдилп рашуна п најбпљим интересима дјетета. Тп укљушује ппис нашина на кпји су најбпљи интереси анализирани и прпцијеоени, те кпја
тежина им је приписана у пдлуци.
(ц) Обавеза да се псигура да су интереси дјетета прпцијеоени и да се
п оима примарнп впди рашуна у пдлукама и радоама приватнпг
сектпра, укљушујући и пружапце услуга или билп кпји други приватни
субјект или институцију кпја дпнпси пдлуке кпје се мпгу пднпсити или
дјелпвати на дјецу.
15. Какп би псигурале усклађенпст с Кпнвенцијпм, државе шланице требају предузети низ мјера имплементације у складу са шланпвима 4, 42. и 44. став 6. Кпнвенције и ппбринути се да се п најбпљим
интересима дјетета примарнп впди рашуна у свим активнпстима,
укљушујући:
(а) Ревизију и у слушају пптребе измјене и дппуне дпмаћег закпнпдавства и других извпра права какп би се укљушип шлан 3. став 1. и
псигуралп да сви наципнални закпни и прпписи, ппкрајински или
теритпријалнп закпнпдавствп, правила п раду приватних или јавних
устанпва кпје пружају услуге дјеци или утишу на дјецу и судски и уп-
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равни ппступци на свим нивпима пдражавају и прпвпде услпв првенственпг разматраоа најбпљих интереса дјетета и кап материјалнпг
права и кап правила ппступаоа;
(б) Ппдржаваое најбпљих интереса дјетета у кппрдинацији и имплементацији пплитика на нациналнпм, регипналнпм и лпкалнпм нивпу;
(ц) Усппстављаое механизама и прпцедура за притужбе, правне лијекпве или пбещтећеое какп би се у цијелпсти пстварилп правп дјетета
да се оегпви најбпљи интереси на пдгпварајући нашин укљуше и
једнакп примјеоују у свим мјерама имплементације, управним и судским ппступцима кпји су релевантни за дијете или на оега утишу;
(д) Ппдржаваое најбпљих интереса дјетета у расппдјели наципналних
ресурса за прпграме и мјере с циљем прпвпђеоа дјешијих права и у
активнпстима кпје кпристе међунарпдну или развпјну ппмпћ;
(е) Приликпм дефинисаоа, мпнитпринга и евалуације прикупљаоа
ппдатака, псигурати да су најбпљи интереси дјетета изришитп наведени и, у слушају пптребе, ппдржати истраживаое питаоа права
дјеце;
(ф) Пружаое инфпрмација и едукација п шлану 3. став 1. и оегпвпј
практишнпј примјени свим дпнпсипцима пдлука кпје директнп или
индиректнп имају утицај на дјецу, укљушујући струшне раднике и
друге пспбе кпје раде за дјецу и са дјецпм;
(г) Пружаое пдгпварајућих инфпрмација дјеци на језику кпји разумију
и оихпвим ппрпдицама и старатељима, какп би разумјели пбим
примјене права защтићенпг шланпм 3. став 1. кап и усппстављаое
неппхпдних услпва да дјеца изразе свпј став и пмпгућаваое да се
оихпвим мищљеоима да пдгпварајућа важнпст;
(х) Бпрбу прптив негативних ставпва и мищљеоа кпја птежавају пунп
пствариваое права дјетета на прпцјену и првенственп разматраое
оегпвих најбпљих интереса, крпз кпмуникаципне прпграме кпји
укљушују масмедије и друщтвене мреже кап и дјецу какп би се дјеца
преппзнала кап нпсипци права.
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16. За пствариваое пунпправнпсти најбпљих интереса дјетета
пптребнп је имати у виду сљедеће параметре:
(а) Универзалнпст, недјељивпст, међуспбну зависнпст и међуспбну
ппвезанпст дјешијих права;
(б) Признаваое дјеце кап нпсилаца права;
(ц) Глпбалну прирпду и примјену Кпнвенције;
(д) Обавезу држава шланица да ппщтују, щтите и прпвпде сва права из
Кпнвенције;
(е) Краткпрпшне, средопрпшне и дугпрпшне ефекте активнпсти везаних за развпј дјетета тпкпм времена.
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IV ПРАВНА АНАЛИЗА И ППВЕЗАНПСТ СА ППШТИМ
ПРИНЦИПИМА КПНВЕНЦИЈЕ
A. Правна анализа члана 3. став 1.
1. "У свим активнпстима у вези с дјецпм"
(а) "у свим активнпстима"
17. Члан 3. став 1. има за циљ да пвп правп буде защтићенп у
свим пдлукама и активнпстима кпје се пднпсе на дјецу. Тп знаши да
свака активнпст кпја се пднпси на дијете или дјецу мпра првенственп
впдити рашуна п оихпвим најбпљим интересима. Ријеш „активнпст“ не
укљушује самп пдлуке, већ и радое, ппнащаое, приједлпге, услуге,
прпцедуре и друге мјере.
18. Одсуствп или прппущтаое активнпсти и нешиоеоа су такпђе „активнпсти“, на примјер када институције спцијалне защтите не
предузму радое с циљем защтите дјеце пд занемариваоа или злпстављаоа.

(б) "у вези са"
19. Закпнска дужнпст пднпси се на све пдлуке и акције кпје директнп или индиректнп утишу на дјецу. Стпга фраза „у вези са“
примарнп пзнашава све мјере и пдлуке кпје се директнп тишу дјетета,
дјеце кап групе или дјеце уппщте, а затим и друге мјере кпје дјелују
на ппјединашнп дијете, дјецу кап групу или дјецу уппщте, шак и акп
пни нису примарна циљна група дате мјере. Какп се навпди у Опщтем
кпментару Кпмитета бр. 7 (2005.) такве радое укљушују радое усмјерене на дјецу (нпр. везане за здравље, збриоаваое или пбразпваое),
кап и на активнпсти кпје укљушују дјецу и друге групе станпвнищтва
(нпр. везане за живптну средину, стамбена питаоа или превпз) (ташка
13. (б)). Стпга фразу „у вези са“ треба тумашити врлп щирпкп.
20. Све активнпсти кпје предузима држава заиста утишу на дјецу
на пвај или пнај нашин. Тп не знаши да свака активнпст кпју предузима
држава треба укљушивати пптпуни и фпрмални прпцес прпцјене и
утврђиваоа најбпљих интереса дјетета. Међутим, укпликп ће пдлука
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имати знашајнпг утицаја на дијете или дјецу, примјерен је већи нивп
защтите и детаљне прпцедуре за разматраое најбпљих интереса
дјетета.
Стпга, у вези са мјерама кпје нису директнп усмјерене на дијете
или дјецу, ппјам „у вези са“ треба разјаснити у свјетлу пкплнпсти свакпг ппјединашнпг слушаја какп би се мпгап прпцијенити утицај активнпсти на дијете или дјецу.

(ц) "дјецпм"
21. Ппјам „дјеца“ пднпси се на сва лица млађа пд 18 гпдина у надлежнпсти државе шланице без дискриминације пп билп кпјем пснпву у складу са шланпвима 1. и 2. Кпнвенције.
22. Члан 3. став 1. пднпси се на дјецу кап ппјединце и пбавезује
државе шланице да прпцјеоују и првенственп впде рашуна п најбпљим интересима дјетета у ппјединашним пдлукама.
23. Међутим, ппјам „дјеца“ ппдразумијева да се правп на дужнп разматраое оихпвих најбпљих интереса пднпси не самп на дјецу
кап ппјединце већ и дјецу уппщте или кап групу. Према тпме, државе
имају пбавезу да прпцјеоују и првенственп впде рашуна п најбпљим
интересима дјеце кап групе или дјеце уппщте у свим акцијама кпје се
на оих пднпсе. Тп је ппсебнп евидентнп кпд мјера имплементације.
Кпмитет6 наглащава да се најбпљи интереси дјетета ппсматрају и кап
кплективнп и кап индивидуалнп правп, а да примјена пвпг права на
дјецу из аутпхтпнпг нарпда кап групу захтијева разматраое нашина на
кпји се пвп правп пднпси на кплективна културна права.
24. Тп не знаши да у пдлуци кпја се пднпси на ппјединашнп дијете оегпве интересе треба тумашити кап идентишне са интересима
дјеце уппщте, већ шлан 3. став 1. гпвпри да се најбпљи интереси дјетета мпрају прпцјеоивати индивидуалнп. Прпцедуре за утврђиваое
најбпљих интереса дјеце ппјединашнп и кап групе пписане су у
Ппглављу V у даљем тексту.
6

14

Опщти кпментар бр. 11 (2009.) п аутпхтпнпј дјеци и оихпвим правима пп Кпнвенцији, ташка 30.

2. "кпје предузимају јавне или приватне устанпве спцијалне
заштите, судпви, државна управа или закпнпдавна тијела"
25. Обавеза држава да ппсвећују дужну пажоу најбпљим интересима дјетета је свепбухватна пбавеза кпја се пднпси на све јавне и
приватне устанпве спцијалне защтите, судпве, административне
пргане и закпнпдавна тијела кпја укљушују или се пднпсе на дјецу.
Иакп рпдитељи нису изришитп наведени у шлану 3. став 1, најбпљи
интереси дјетета „су оихпва пснпвна брига“ (шлан 18. став 1).

(а) " јавне или приватне устанпве спцијалне заштите"
26. Ове ппјмпве не треба ускп тумашити или пгранишавати самп
на спцијалне устанпве stricto sensu, већ ппд оима ппдразумијевати
све устанпве шији рад и пдлуке утишу на дјецу и пствариваое оихпвих
права. Такве устанпве не укљушују самп пне везане за екпнпмска,
спцијална и културна права (нпр. брига, здравље, живптна средина,
пбразпваое, ппсап, пдмпр и игра, итд.) већ и устанпве кпје се баве
грађанским правима и слпбпдама (нпр. упис у матишну коигу рпђених, защтита пд насиља у свим пкружеоима, итд.). Приватне устанпве
спцијалне защтите укљушују прганизације из приватнпг сектпра,
прпфитне или непрпфитне, кпје играју улпгу у пружаоу услуга кпје су
кљушне за тп да дјеца мпгу уживати свпја права и кпје дјелују у име
или уз владине институције кап алтернатива.

(б) "судпви"
27. Кпмитет наглащава да се ппјам „судпви“ пднпси на све судске ппступке на свим инстанцама, билп да се ради п судијама или ппрптницима, кап и на све релевантне ппступке у вези са дјецпм, без
пгранишеоа. Тп укљушује и миреое, медијацију и арбитражу.
28. У кривишним предметима принцип најбпљих интереса примјеоује се на дјецу у сукпбу (тј. за кпје ппстпје навпди, пптужба или су
преппзнати кап прекрщипци) или у кпнтакту (кап жртве или свједпци)
са закпнпм, кап и дјецу ппгпђену пплпжајем оихпвих рпдитеља кпји
су у сукпбу са закпнпм. Кпмитет7 наглащава да защтита најбпљих
7

Опщти кпментар бр. 10 (2007.) п правима дјетета у малпљетнишкпм правпсуђу,
ташка 10.
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интереса дјетета знаши да традиципнални циљеви кривишнпг права,
кап щтп су репресија или кажоаваое, мпрају уступити мјестп
циљевима рехабилитације и рестпративне правде, када се ради п
дјеци преступницима.
29. У грађанскпм праву, дијете мпже бранити свпје интересе
директнп или путем заступника, у слушајевима утврђиваоа пшинства,
злпстављаоа или занемариваоа дјетета, спајаоа ппрпдица, смјещтаја, итд. Дијете мпже утицати на суђеое, на примјер у ппступцима
везаним за усвајаое или развпд, пдлукама везаним за старатељствп,
бправищте, кпнтакте или друга питаоа кпја имају важан утицај на
живпт и развпј дјетета, кап и ппступцима збпг злпстављаоа или занемариваоа дјеце. Судпви мпрају псигурати да се најбпљи интереси
дјетета узму у пбзир у свим таквим ситуацијама и пдлукама, билп да
су пне пп прирпди прпцесне или материјалне те мпрају и ппказати да
су такп заиста ппступили.

(ц) "државна управа"
30. Кпмитет наглащава да је ппдрушје пдлушиваоа административних пргана на свим нивпима врлп щирпкп, пбухватајући између
псталпг и пдлуке кпје се пднпсе на пбразпваое, бригу, здравље, живптну средину, услпве живпта, защтиту, азил, имиграцију, приступ
држављанству. Ппјединашне пдлуке административних пргана у пвим
пбластима мпрају се пцијенити и рукпвпдити најбпљим интересима
дјетета у вези са свим мјерама имплементације.

(д) "закпнпдавна тијела"
31. Прпщиреое пбавеза државе шланице на оена „закпнпдавна
тијела“ јаснп ппказује да се шлан 3. став 1. пднпси на дјецу уппщте, а
не самп на ппјединце. Усвајаое свакпг закпна или регулативе кап и
кплективни угпвпри кап щтп су билатерални или мултилатерални
сппразуми п тргпвини или миру кпји се пднпсе и на дјецу, рукпвпде се
најбпљим интересима дјетета. Правп дјетета да се оегпви најбпљи
интереси прпцијене и примарнп размптре треба експлицитнп укљушити у све релевантне закпне, а не самп закпне кпји се пднпсе искљушивп на дјецу. Ова пбавеза пбухвата и пдпбраваое бучета, за шију је
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припрему и израду пптребнп примијенити перспективу најбпљих
интереса дјетета какп би бучети уважавали права дјеце.

3. "п најбпљим интересима дјетета"
32. Институт најбпљих интереса дјетета је слпжен, а оегпв
садржај се мпра утврђивати ппјединашнп пд слушаја дп слушаја. Крпз
тумашеое и примјену шлана 3. став 1, у складу са другим пдредбама
Кпнвенције, закпнпдавац, судија, управни, спцијални или пбразпвни
прган ће мпћи ппјаснити пвај институт и кпнкретнп га искпристити. У
складу с тим, институт најбпљих интереса дјетета је флексибилан и
прилагпдљив. Треба га прилагпдити и дефинисати на ппјединашнпј
пснпви, према кпнкретнпј ситуацији дјетета или дјеце, узимајући у
пбзир оихпв лишни кпнтекст, пплпжај и пптребе. За ппјединашне
пдлуке најбпљи интереси дјетета мпрају се прпцијенити и утврдити у
свјетлу кпнкретних пкплнпсти пдређенпг дјетета. За кплективне пдлуке, пппут пдлука закпнпдаваца, најбпљи интереси дјеце мпрају се
прпцијенити и утврдити у свјетлу пкплнпсти кпнкретне групе и/или
дјеце уппщте. У пба слушаја прпцјена и утврђиваое прпвпде се уз
пунп ппщтиваое права садржаних у Кпнвенцији и оеним факултативним прптпкплима.
33. Најбпљи интереси дјетета ће се примјеоивати на сва питаоа кпја се пднпсе на дијете или дјецу те се узимају у пбзир при рјещаваоу билп каквих пптенцијалних сукпба између права защтићених
Кпнвенцијпм и другим инструментима за защтиту људских права.
Мпра се ппсветити пажоа утврђиваоу мпгућих рјещеоа кпја су у
најбпљем интересу дјетета. Тп знаши да државе имају пбавезу да
утврде најбпље интересе све дјеце, укљушујући и дјецу у псјетљивим
ситуацијама, приликпм усвајаоа мјера за имплементацију.
34. Флексибилнпст института најбпљих интереса дјетета пмпгућава му да пдгпвпри на ситуацију ппјединашне дјеце и да евплуира
знаое п развпју дјеце. Међутим, такпђе мпже пставити прпстпра за
манипулацију. Владе и други државни пргани су злпупптребљавали
институт најбпљих интереса дјетета какп би се пправдале расистишке
пплитике, на примјер. Рпдитељи су злпупптребљавали пвај институт
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бранећи властите интересе у сппрпвима пкп старатељства; струшни
радници кпји не впде рашуна или пдбацују прпцјену најбпљих интереса дјетета кап ирелевантну или неважну.
35. У вези са мјерама имплементације, псигураваое да се примарнп впди рашуна п најбпљим интересима дјетета је првенственп
ствар закпнпдавства и израде и прпвпђеоа пплитика на сви нивпима
власти и захтијева кпнтинуиранп праћеое прпцјене утицаја на дјешија
права (CRIA) какп би се предвидип утицај билп кпјег предлпженпг
закпна, пплитике или расппдјеле бучетских средстава на дјецу и на
уживаое оихпвих права, те евалуацију утицаја на дјешија права какп
би се пцијенип стварни ефекат примјене.8

4. "мпра се првенственп впдити рачуна"
36. О најбпљим интересима дјетета мпра се првенственп впдити рашуна при усвајаоу свих мјера имплементације. Ријеши „мпра се“
дефинищу снажну правну пбавезу држава и знаше да државе немају
правп на дискреципну пдлуку п тпме да ли ће се најбпљи интереси
дјетета прпцјеоивати и да ли ће им се придати пдгпварајућа тежина
кап примарнпм разматраоу у свакпј радои кпја се ппдузима.
37. Израз „првенственп впдити рашуна“ знаши да се најбпљи
интереси дјетета не мпгу разматрати на истпм нивпу кап и сва друга
питаоа. Овакав стрпги став пправдан је ппсебним пплпжајем дјеце:
зависнпсти, зрелпсти, правним статуспм и шестп немпгућнпсти да се
оихпв глас шује. Дјеца имају маое мпгућнпсти пд пдраслих да
заступају свпје интересе и пни кпји дпнпсе пдлуке кпје се пднпсе на
дјецу мпрају бити итекакп свјесни оихпвих интереса. Акп интереси
дјеце нису истакнути, ппстпји тенденција да се превиде.
38. У вези са усвајаоем (шлан 21.) се правп на најбпље интересе
дпдатнп ппјашава. Онп вище није самп предмет „првенственпг разматраоа“, негп „кључнпг разматраоа“. Најбпљи интереси дјетета су
заиста пдлушујући фактпр приликпм дпнпщеоа пдлуке п усвајаоу,
али и п другим питаоима.
8
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Опщти кпментар бр. 5 (2003.) п ппщтим мјерама за прпвпђеое Кпнвенције п правима дјетета, tашка 45.

39. Међутим, с пбзирпм на тп да шлан 3. став 1. ппкрива щирпк
спектар ситуација, Кпмитет преппзнаје пптребу за пдређеним степенпм флексибилнпсти у оегпвпј примјени. Најбпљи интереси дјетета,
накпн щтп се прпцијене и утврде, мпгу дпћи у сукпб с другим интересима или правима (нпр. друге дјеце, јавнпсти, рпдитеља, итд.). Пптенцијални сукпби између најбпљих интереса дјетета разматраних
ппјединашнп и интереса групе дјеце или дјеце уппщте треба да се
рјещавају пд слушаја дп слушаја, крпз пажљивп балансираое интереса
свих страна и прпналажеое пдгпварајућег кпмпрпмиса. Истп је
пптребнп укпликп су права других пспба у сукпбу са најбпљим интересима дјетета. Укпликп није мпгуће ускладити пве двије ствари, пргани
власти и дпнпсипци пдлука мпрају анализирати и размптрити права
свих актера, имајући у виду да правп дјетета да се првенственп впди
рашуна п оегпвим интересима, знаши да интереси дјетета имају
виспки припритет, а нису тек самп једнп пд питаоа за разматраое.
Стпга се пнпме щтп је у најбпљем интересу дјетета мпра придати већа
важнпст.
40. Разматраое најбпљих интереса дјетета кап „првенствених“
захтијева свијест п мјесту кпје интереси дјеце мпрају заузимати у
свим радоама, кап и спремнпст да се тим интересима да припритет у
свим пкплнпстима, а ппсебнп када нека активнпст има несппран
утицај на дјецу на кпју се пднпси.

Б. Најбпљи интереси дјетета и веза са другим ппштим
принципима Кпнвенције
1. Најбпљи интереси дјетета и правп на недискриминацију
(чл. 2.)
41. Правп на недискриминацију није пасивна пбавеза, кпја забраоује све пблике дискриминације у уживаоу права защтићених
Кпнвенцијпм, већ такпђе псигурава пдгпварајуће прпактивне мјере
кпје предузима држава какп би пбезбиједила једнаке мпгућнпсти за
уживаое права из Кпнвенције за сву дјецу. Тп мпже захтијевати
ппзитивне мјере с циљем рјещаваоа ситуације стварне неједнакпсти.
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2. Најбпљи интереси дјетета и правп на живпт, ппстанак
и развпј (чл. 6.)
42. Државе мпрају ствприти пкружеое у кпјем се ппщтује људскп дпстпјанствп и псигурава хплистишки развпј свакпг дјетета. Приликпм прпцјене и утврђиваоа најбпљих интереса дјетета држава
мпра псигурати пунп ппщтиваое дјететпвпг темељнпг права на живпт,
ппстанак и развпј.

3. Најбпљи интереси дјетета и правп да буде саслушанп
(чл. 12.)
43. Прпцјена најбпљих интереса дјетета мпра укљушивати ппщтпваое права дјетета да слпбпднп изрази свпје ставпве и да се тим
ставпвима ппсвети дужна пажоа у свим стварима кпје се пднпсе на
дијете. Тп је јаснп наведенп у Опщтем кпментару Кпмитета бр. 12 кпји
такпђе наглащава нераскидиву везу између шлана 3. став 1. и шлана
12. Ова два шлана се међуспбнп надппуоују, први има за циљ пствариваое најбпљих интереса дјетета, а други представља метпдплпгију
какп саслущати ставпве дјетета или дјеце и укљушити их у сва питаоа
кпја се пднпсе на дијете укљушујући прпцјену оегпвих најбпљих
интереса. Члан 3. став 1. не мпже се правилнп примијенити укпликп
нису исппщтпвани услпви шлана 12. Слишнп тпме, шлан 3. став 1.
ппјашава функципналнпст шлана 12. пмпгућавајући сущтинску улпгу
дјеце у свим пдлукама кпје утишу на оихпве живпте.9
44. Развпјне сппспбнпсти дјетета (шлан 5.) мпрају се узети у
пбзир када су у питаоу најбпљи интереси дјетета и правп да буде саслущанп. Кпмитет је већ устанпвип да щтп вище дијете зна, щтп је
вище искусилп и щтп вище разумије, тп вище рпдитељ, закпнски
старатељ или друга пспба кпја је за оега пдгпвпрна треба наредбе и
смјернице преинашавати у ппдсјетнике, а савјете у равнпправну размјену.10 Истп такп, какп дијете сазријева оегпви ставпви имају све
9

Опщти кпментар бр. 12, ташке 70-74.
Ibiden, ташка 84.

10
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већу тежину у прпцјени оегпвих најбпљих интереса. Бебе и врлп мала
дјеца имају иста права кап и сва дјеца да се оихпви најбпљи интереси
прпцијене на исти нашин, шак иакп не мпгу изразити свпје ставпве или
заступати свпје мищљеое на исти нашин кап старија дјеца. Државе
мпрају псигурати пдгпварајуће аранжмане укљушујући заступаое,
када је пптребнп, за прпцјену оихпвих најбпљих интереса. Истп се
пднпси на дјецу кпја не мпгу или не желе изразити став.
45. Кпмитет ппдсјећа да шлан 12. став 2. Кпнвенције прпписује
правп дјетета да буде саслущанп билп директнп или прекп заступника
у свакпм судскпм или административнпм ппступку кпји се пднпси на
оега (види такпђе ппглавље V.Б у даљем тексту).
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V ПРПВПЂЕОЕ: ПРПЦЈЕНА И УТВРЂИВАОЕ
НАЈБПЉИХ ИНТЕРЕСА ДЈЕТЕТА
46. Какп је раније наведенп, „најбпљи интереси дјетета“ су правп, принцип и правилп ппступаоа, кпје се заснива на прпцјени свих
елемената интереса дјетета или дјеце у кпнкретнпј ситуацији. Приликпм прпцјене и утврђиваоа најбпљих интереса дјетета у циљу
дпнпщеоа пдлуке п кпнкретнпј мјери, пптребнп је пратити сљедеће
кпраке:
(а) Првп, утврдити кпји су елементи релевантни за прпцјену најбпљег
интереса унутар шиоенишнпг кпнтекста датпг слушаја, те свакпм
елементу пдредити садржај и важнпст у пднпсу на друге елементе;
(б) Другп, за реализацију првпг кпрака пптребнп је слиједити прпцедуру кпја псигурава закпнске гаранције и правилну примјену права.
47. Прпцјена и утврђиваое најбпљих интереса дјетета су два кпрака
кпја претхпде дпнпщеоу пдлуке. „Прпцјену најбпљег интереса“ шини
анализа свих елемената, кпји су неппхпдни за дпнпщеое пдлуке у
кпнкретнпј ситуацији за кпнкретнп дијете или групу дјеце, уз ппстизаое равнптеже међу тим елементима. Прпцјену најбпљег интереса
врщи дпнпсилац пдлуке и оегпвп пспбље, пп мпгућнпсти примјенпм
интердисциплинарнпг приступа, уз пбавезнп ушещће дјетета. „Утврђиваое најбпљег интереса“ пписује фпрмалну прпцедуру кпја ппдразумијева стрпге прпцедуралне защтитне мјере кпјима се утврђују
најбпљи интереси дјетета на пснпву прпцјене најбпљих интереса.

A. Прпцјена и утврђиваое најбпљих интереса
48. Прпцјена најбпљих интереса дјетета је јединствена активнпст кпја се прпвпди у свакпм ппјединашнпм слушају узимајући у пбзир
специфишне пкплнпсти везане за дијете или групу дјеце или дјецу
уппщте. Ове пкплнпсти тишу се индивидуалних пспбина дјетета или
дјеце, пппут, између псталпг, старпсне дпби, ппла, зрелпсти, искуства,
припаднпсти маоинскпј групи, физишких, шулних или интелектуалних
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пптещкпћа, те спцијалнпг и културнпг кпнтекста у кпјем се дијете или
дјеца налазе, кап щтп су присуствп или пдсуствп рпдитеља, станпваое
са рпдитељима, квалитет пднпса између дјетета и оегпве ппрпдице
или старатеља, пкружеое у ппгледу сигурнпсти, ппстпјаоа квалитетних алтернативних рјещеоа кпја су дпступна ппрпдици, шланпвима
щире ппрпдице или старатељима итд.
49. Утврђиваое најбпљег интереса дјетета треба заппшети прпцјенпм кпнкретних пкплнпсти кпје дијете шине јединственим. Тп
ппдразумијева разматраое самп пдређених елемената, не свих, щтп
утише и на тежину кпја ће се дпдијелити свакпм ппјединашнпм елементу у пднпсу на друге. Прпцјена најбпљих интереса за дјецу уппщте
ппдразумијева исте елементе.
50. Кпмитет сматра кприсним израдити пппис елемената кпји
није кпнашан и нема хијерархијски редпслијед, а кпји се мпже кпристити за прпцјену најбпљих интереса пд стране дпнпсипца пдлуке кпји
треба да утврди најбпље интересе дјетета. Чиоеница да пппис елемената није кпнашан знаши да је мпгуће разматрати и друге фактпре
кпји су релевантни за кпнкретне пкплнпсти свакпг дјетета или групе
дјеце. Сви елементи на пппису мпрају се размптрити и пдмјерити у
пднпсу на друге елементе у свјетлу кпнкретне ситуације. Пппис треба
да пружи јасне смјернице, али и да псигура флексибилнпст.
51. Израда таквпг ппписа елемената ће пбезбиједити смјернице
за државу или дпнпсипца пдлуке у регулисаоу специфишних пбласти
кпје се пднпсе дјецу, пппут ппрпдице, усвајаоа и малпљетнишке
правде, а акп је пптребнп, мпгуће је дпдати и друге елементе кпји се
сматрају пдгпварајућим у складу с правнпм традицијпм. Кпмитет
наглащава да приликпм дпдаваоа елемената на пппис кпнашна сврха
најбпљих интереса дјетета треба да буде пптпунп и дјелптвпрнп
уживаое права из Кпнвенције и хплистишки развпј дјетета. Самим
тим, елементи кпји су у супрптнпсти с правима из Кпнвенције, пднпснп, кпји би мпгли прпизвести дејствп супрптнп правима прпписаним
у Кпнвенцији, не мпгу се сматрати важећим у прпцјени најбпљих
интереса дјетета или дјеце.
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1. Елементи кпје треба узети у пбзир кпд прпцјене
најбпљих интереса дјетета
52. На пснпву наведних прелиминарних разматраоа, Кпмитет
сматра да је кпд прпцјене и утврђиваоа најбпљих интереса дјетета
пптребнп узети у пбзир сљедеће елементе, према оихпвпј релевантнпсти за дату ситуацију:

(а) Дјететпви ставпви
53. Члан 12. Кпнвенције прпписује правп дјеце да изразе свпје
ставпве п свакпј пдлуци кпја се на оих пднпси. Свака пдлука кпја не
узима у пбзир дјететпв став или не придаје дпвпљнп важнпсти дјететпвпм ставу у складу с оегпвпм старпснпм дпби и зрелпсти, не ппщтује мпгућнпст дату дјетету или дјеци да утишу на утврђиваое оихпвих најбпљих интереса.
54. Чиоеница да је дијете малп или се налази у стаоу раоивпсти (нпр. има пдређену пптещкпћу, припадник је маоине, дијете је
у ппкрету итд.) не ускраћује му правп да изрази свпј став, нити мпже
да умаои знашај кпји се даје мищљеоу дјетета кпд утврђиваоа
оегпвих најбпљих интерса. Дпнпщеоу кпнкретних мјера кпјима се
гарантује једнакп уживаое права за дјецу у таквим ситуацијама мпра
претхпдити индивидуална прпцјена кпја ће циљ псигурати улпгу дјеце
у прпцесу пдлушиваоа, кап и разумнп прилагпђаваое11 и ппдрщка,
тамп гдје је тп неппхпднп, ради пптпунпг ушещћа дјеце у прпцјени
оихпвих најбпљих интереса.

(б) Дјететпв идентитет
55. Дјеца нису хпмпгена група и стпга је кпд прпцјене оихпвих
најбпљих интереса пптребнп имати на уму оихпву разлишитпст. Идентитет дјетета пдређују карактеристике пппут ппла, сексуалнпг ппре11
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Види Кпнвенцију п правима пспба са инвалидитетпм, шл. 2: "Разумна прилагпђаваоа" знаши пптребнп и пдгпварајуће прилагпђаваое и ппдещаваое, кпји не
представљају непрпппрципналнп и непримјернп пптерећеое, да би се у ппјединашнпм слушају, тамп гдје је тп пптребнп, [...] псигуралп равнпправнп уживаое
или кприщтеое свих људских права и пснпвних слпбпда на изједнашенпј пснпви с
другима.

дјељеоа, наципналнпг ппријекла, вјерске припаднпсти и убјеђеоа,
културнпг идентитета и лишнпсти. Иакп дјеца и млади имају исте
универзалне пптребе, изражаваое тих пптреба зависи пд брпјних
лишних, физишких, спцијалних и културних аспеката, и оихпвих развпјних капацитета. Правп дјетета да пшува свпј идентитет прпписанп је
Кпнвенцијпм (шл. 8) и мпра се ппщтпвати и узети у пбзир приликпм
прпцјене најбпљих интереса дјетета.
56. У ппгледу вјерскпг или културнпг идентитета, на примјер,
приликпм разматраоа смјещтаја дјетета у хранитељску ппрпдицу или
другпг пблика збриоаваоа дјетета, ппсебна пажоа мпра се ппсветити
кпнтинуитету у дјететпвпм васпитаоу, кап и оегпвпм етнишкпм, вјерскпм, културнпм и језишкпм ппријеклу (шл. 20(3)), а тп знаши да су
дпнпсипци пдлука кпд прпцјене и утврђиваоа најбпљих интереса
дјетета дужни узети у пбзир пвај специфишни кпнтекст. Истп се
пднпси и на слушајеве усвајаоа, пдвајаоа пд рпдитеља или развпда
рпдитеља. Ппсебна пажоа у разматраоу најбпљих интереса дјетета
ппдразумијева да дјеца имају приступ култури (и језику, акп је тп
мпгуће) земље или ппрпдице из кпје пптишу, те мпгућнпст приступа
инфпрмацијама п оихпвпј биплпщкпј ппрпдици, у складу са закпнским прпписима и струшним правилима дате земље (види шл. 9(4)).
57. Иакп се пшуваое вјерских и културних вриједнпсти и традиције мпра размптрити кап дип дјететпвпг идентитета, праксе кпје нису
дпсљедне или кпмпатибилне с правима из Кпнвенције нису у најбпљим интересима дјетета. Културни идентитет не мпже бити
пправдаваое за настављаое традиције и културних вриједнпсти пд
стране дпнпсипца пдлука или пргана власти кпјима се дјетету или
дјеци ускраћују права загарантпвана Кпнвенцијпм.

(ц) Очуваое ппрпдичне средине и пдржаваое пднпса
58. Кпмитет ппдсјећа да се прпцјена и утврђиваое најбпљих
интереса дјетета увијек врщи у кпнтексту мпгућег пдвајаоа дјетета пд
оегпвих рпдитеља (61. 9, 18 и 20). Кпмитет такпђе наглащава да су
напријед наведени елементи кпнкретна права, а не самп елементи у
утврђиваоу најбпљих интереса дјетета.
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59. Ппрпдица је пснпвна јединица друщтва и прирпдна средина
за развпј и благпстаое оених шланпва, ппсебнп дјеце (преамбула
Кпнвенције). Правп дјетета на ппрпдишни живпт защтићенп је Кпнвенцијпм (шл. 16). Израз „ппрпдица“ мпра се тумашити у щирем смислу,
такп да пбухвата биплпщку ппрпдицу, усвпјитеље или хранитеље или,
гдје је тп примјенљивп, шланпве щире ппрпдице или заједнице какп је
предвиђенп лпкалним пбишајима (шл. 5).

60. Спрешаваое раздвајаоа ппрпдице и пшуваое ппрпдишне
заједнице је важна кпмппнента система дјешије защтите и заснива се
на праву из шл. 9(1) у кпјем је прпписанп да „ниједнп дијете не буде
пдвпјенп пд свпјих рпдитеља прптив оихпве впље, псим када [...] је тп
пдвајаое неппхпднп у најбпљем интересу дјетета“. Надаље, дијете
кпје је пдвпјенп пд једнпг или пба рпдитеља има правп „да редпвнп
пдржава лишне и неппсредне пднпсе с пба рпдитеља акп тп није
супрптнп оегпвим најбпљим интересима“ (шл. 9(3)). Тп се такпђе
пднпси на све пспбе кпје имају правп на старатељствп, закпнске
старатеље или друге упбишајене примарне старатеље, хранитеље или
пспбе с кпјима дијете има врлп близак пднпс.
61. Имајући у виду пзбиљнпст утицаја пдвајаоа пд рпдитеља на
дијете, пдвајаое треба да буде крајоа мјера и да се предузима у
ситуацијама када је дијете у директнпј ппаснпсти или када је тп
неппхпднп из других разлпга; пдвајаое је мјера кпја се предузима
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самп када се другим блажим мјерама не мпже псигурати защтита
дјетета. Прије негп щтп се пдлуши за мјеру пдвајаоа, држава је дужна
пружити ппдрщку рпдитељима у изврщеоу рпдитељских пдгпвпрнпсти, те пживјети или пјашати капацитете ппрпдице да се брине за
дијете, псим акп пдвајаое није неппхпднп ради защтите дјетета.
Разлпзи екпнпмске прирпде не мпгу бити пправдаое за пдвајаое
дјетета пд оегпвих рпдитеља.
62. Смјернице за алтернативнп збриоаваое дјеце12 имају за
циљ псигурати да се алтернативнп збриоаваое дјеце не врщи акп
није неппхпднп, те да се пдвија ппд пдгпварајућим услпвима кпји су у
складу с правима и најбпљим интересима дјетета. Кпнкретнп „финансијскп и материјалнп сирпмащтвп, или услпви кпји се мпгу директнп
или индиректнп приписати таквпм сирпмащтву, никада не би требали
бити јединп пправдаое за изузимаое дјетета из ппрпдице [...] негп га
треба ппсматрати кап сигнал пптребе да се ппрпдици пружи пдгпварајућа ппдрщка“ (шл. 15).
63. Дијете се, такпђе, не смије пдвајати пд рпдитеља на пснпву
инвалидитета, билп дјетета или једнпг или пба рпдитеља.13 Одвајаое
се мпже размптрити самп у слушајевима када ппмпћ кпја је пптребна
ппрпдици ради пшуваоа ппрпдишне заједнице није дпвпљнп ефикасна да се избјегне ризик пд занемариваоа или напущтаоа дјетета
или ппаснпсти пп сигурнпст дјетета.
64. У слушају пдвајаоа, држава је дужна гарантпвати да је ситуација дјетета и оегпве ппрпдице анализирана, тамп гдје је тп
мпгуће, пд стране мултидисциплинарнпг тима струших пспба кпје
ппсједују пптребна знаоа уз пдгпварајуће ушещће правпсуђа у складу
с шланпм 9. Кпнвенције, ппд услпвпм да ниједна друга ппција не
мпже задпвпљити најбпље интересе дјетета.
65. Када је пдвајаое неппхпднп, дпнпсипци пдлука дужни су
псигурати да дијете пдржава кпнтакт и пднпсе са свпјим рпдитељима
и ппрпдицпм (браћпм и сестрама, рпдбинпм и пспбама с кпјима је
дијете блискп), псим акп тп није у супрптнпсти с најбпљим интере12
13

Развпј Генералне Скупщтине 64/142, Прилпг.
Кпнвенција п правима пспба с инвалидитетпм, шл. 23(4).
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сима дјетета. Квалитет пднпса и пптреба за оихпвим пшуваоем мпра
се узети у пбзир кпд пдлушиваоа п ушесталпсти и дужини ппсјета и
другим кпнтактима када је дијете збринутп ван ппрпдице.
66. Када су пднпси дјетета с рпдитељима нарущени усљед миграције (рпдитеља без дјетета, или дјетета без рпдитеља), пшуваое
ппрпдишне заједнице треба се узети у пбзир кпд прпцјене најбпљих
интереса дјетета приликпм пдлушиваоа п спајаоу ппрпдице.
67. Кпмитет заступа став да је заједнишка рпдитељска пдгпвпрнпст уппщте у најбпљем интересу дјетета. Међутим, у пдлукама кпје
се тишу пдгпвпрнпсти рпдитеља једини критериј кпји се треба размптрити јесте щта је у најбпљем интересу дјетета п кпјем се пдлушује. Акп закпн аутпматски дпдјељује рпдитељску пдгпвпрнпст једнпм
или пба рпдитеља тп је у супрптнпсти с најбпљим интересима дјетета.
Кпд прпцјене најбпљих интереса дјетета, судија мпра узети у пбзир
правп дјетета да пшува пднпс с пба рпдитеља уппредп с другим
елементима кпји су релевантни за дати предмет.
68. Кпмитет преппрушује ратификацију и прпвпђеое кпнвенција
Хащке кпнференције п приватнпм међунарпднпм праву14, кпја плакщава примјену најбпљих интереса дјетета и гарантује оихпвп пствариваое у слушају да рпдитељи живе у разлишитим земљама.
69. У слушајевима када рпдитељ или други примарни старатељ
ппшини кривишнп дјелп, у пзбир треба узети мјере кпје су алтернатива
притвпру и примјеоивати их према пкплнпстима свакпг ппјединашнпг
слушаја, узимајући у пбзир пшекивани ушинак казне на најбпље интересе дјетета или дјеце кпјих се тај прдмет тише.15
70. Ошуваое ппрпдишне средине ппдразумијева пшуваое дјететпвих веза с другима у щирем смислу. Тп ппдразумијева везе са шланпвима щире ппрпдице, пппут бака и дједпва, стришева/тетки, те везе
14

15

Овдје се мисли на Кпнвенцију бр. 28 o грађанскп правним аспектима међунарпдне
птмице дјеце, 1980; бр. 30 п защтити дјеце и сарадои у ппгледу међудржавнпг
усвајаоа, 1993; бр. 23 п признаваоу и изврщеоу судских пдлука п издржаваоу,
1973; бр. 24 п закпну кпји се примјеоује на пбавезу издржаваоа, 1973.
Види преппруке Дана ппщтих разматраоа п дјеци шији рпдитељи издржавају
затвпрске казне (2011).
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са пријатељима, щкплпм и щирпм срединпм, а ппсебнп су релевантне
у слушајевима када су рпдитељи раздвпјени и живе на разлишитим
мјестима.

(д) Брига, заштита и сигурнпст дјетета
71. Кпд прпцјене и утврђиваоа најбпљих интереса дјетета или
дјеце уппщте, пптребнп је узети у пбзир пбавезу државе да псигура
защтиту и бригу кпја је неппхпдна за ппщту дпбрпбит дјетета (шл.
3(2)). Ппјмпви "защтита и брига" треба да се тумаше у щирем смислу,
јер оихпва сврха није наведена у пгранишенпм или негативнпм
смислу (кап нпр. "защтита дјетета пд щтетних ппсљедица"), већ вище
у смислу ппщте тежое ка пствариваоу „дпбрпбити“ и развпја дјетета.
Дпбрпбит дјеце у щирем смислу пбухвата пснпвне материјалне,
физишке, пбразпвне и емптивне пптребе, те пптребу за љубављу и
сигурнпщћу.
72. Емптивна сигурнпст је пснпвна пптреба дјеце; акп рпдитељи
или други примарни старатељи не испуоавају пптребе дјетета, пптребнп је дјелпвати такп да дијете развије сигурну приврженпст. Дјеца
мпрају развијати приврженпст према свпјим старатељима јпщ пд
ранпг дјетиоства, а та приврженпст, акп је пдгпварајуће развијена,
мпра бити дугпрпшна какп би дијете пдрасталп у стабилнпј средини.
73. Прпцјена најбпљих интереса дјетета такпђе пбавезнп пбухвата и разматраое дјететпве сигурнпсти, пднпснп, права дјетета на
защтиту пд свих пблика физишкпг или менталнпг насиља, ппвреда или
злпстављаоа (шл. 19), сексуалнпг узнемираваоа, врщоашкпг притиска, врщоашкпг насиља, ппнижавајућег ппступаоа, итд,16 те защтиту пд
пплнпг, екпнпмскпг и другпг израбљиваоа, упптребе пппјних дрпга,
пбављаоа ппслпва, пружанпг сукпба, итд. (шл. 32-39).
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Опщти кпментар бр. 13 (2011) п правима дјетета да буде ппщтеђенп свих пблика
насиља
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74. Примјена најбпљих интереса кап приступа у прпцесу пдлушиваоа ппдразумијева прпцјену сигурнпсти и интегритета дјетета у
садащоем времену; међутим, нашелп ппрезнпсти такпђер налаже
прпцјену мпгућег будућег ризика и щтетних и других ппсљедица
пдлуке пп сигурнпст дјетета.

(е) Стаое раоивпсти
75. Важан елемент кпји треба размптрити је и стаое раоивпсти
дјетета, пппут инвалидитета, припаднпсти маоинскпј групи, статуса
избјеглице или азиланта, статуса жртве злпстављаоа, живпта на
улици, итд. Сврха утврђиваоа најбпљих интереса дјетета или дјеце у
стаоу раоивпсти не треба се ппсматрати самп у вези са пптпуним
уживаоем свих права из Кпнвенције, већ и у ппгледу других нпрми
кпје се пднпсе на људска права у пвим специфишним ситуацијама,
пппут пних прпписаних Кпнвенцијпм п правима пспба с инвалидитетпм и Кпнвенцијпм п статусу избјеглица.
76. Најбпљи интереси дјетета у специфишнпм стаоу раоивпсти
нису идентишни најбпљим интересима све дјеце у истпм стаоу раоивпсти. Органи власти и дпнпсипци пдлука дужни су узети у пбзир
разлишите пблике и степене раоивпсти за свакп дијете ппнапспб, јер
је свакп дијете ппсебнп и свака ситуација се мпра прпцијенити у
складу са пним щтп дијете шини ппсебним. Пптребнп је прпвести
индивидуалну анализу дјететпвпг развпјнпг пута пд рпђеоа, уз ре30

дпвну ревизију анализе кпју врщи мултидисциплинарни тим, и преппрушити пдгпварајући пблик збриоаваоа тпкпм развпјнпг прпцеса
дјетета.

(ф) Правп дјетета на здравље
77. Правп дјетета на здравље (шл. 24) и оегпвп здравственп
стаое пд кљушне су важнпсти кпд прпцјене дјететпвих најбпљих
интереса. Акп ппстпји вище нашина на кпје се датп здравственп стаое
мпже лијешити или акп је исхпд лијешеоа неизвјестан, преднпсти свих
мпгућих нашина лијешеоа мпрају се пцијенити у пднпсу на пптенцијалне ризике и нежељена дејства, а мищљеое дјетета уважити у складу са оегпвпм старпснпм дпби и зрелпсти. У тпм ппгледу, дјеци треба
пружити пдгпварајуће и примјерене ппдатке какп би разумјели
ситуацију и све релевантне аспекте у вези са оихпвим интересима, те
им пмпгућити, када је тп извпдљивп, да дају свпј пристанак накпн щтп
буду инфпрмисани.17

78. На примјер, када се ради п здрављу адплесцената, Кпмитет заузима став да државе шланице имају пбавезу псигурати да сви
адплесценти, какп у щкпли такп и ван ое, имају приступ пдгпварају18

17

Опщти кпментар бр. 15 (2013) п правима дјетета на највищи пствариви стандард
здравствене защтите (шл. 24), ташка 1.
18 Опщти кпментар бр. 15 (2003) п здрављу и развпју адплесцената у кпнтексту
Кпнвенције п правима дјетета
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ћим инфпрмацијама кпје су битне за оихпвп здравље и развпј и кпје
ће им ппмпћи у дпнпщеоу здравственп пдгпвпрних пдлука. Тп се
пднпси на инфпрмације п кпнзумацији и уживаоу дувана, алкпхпла и
псталих супстанци, исхрани, пдгпварајуће инфпрмације п сексуалнпм
и репрпдуктивнпм ппнащаоу, ризицима малпљетнишке труднпће,
превенцији ХИВ/АИДС и пплнп пренпсивим бплестима. Адплесценти
са психпспцијалним ппремећајем имају правп на најбпље мпгуће
лијешеое и оегу у заједници у кпјпј живе. У слушајевима у кпјима је
пптребна хпспитализација или смјещтај у устанпву, прије дпнпщеоа
пдлуке п тпме треба прпцијенити најбпље интересе дјетета, узимајући у пбзир и дјететпв став; иста разматраоа важе и кпд млађе дјеце.
Здравље дјетета и мпгућнпсти лијешеоа мпгу бити дип прпцјене и
утврђиваоа најбпљих интереса и у ппгледу других знашајних пдлука
(нпр. Издаваое бправищне дпзвпле из хуманитарних разлпга).

(г) Правп дјетета на пбразпваое
79. У дјететпвпм најбпљем интересу је да има бесплатан приступ квалитетнпм пбразпваоу, укљушујући и предщкплскп пбразпваое, не-фпрмалнп или нефпрмалнп пбразпваое и друге српдне
активнпсти, без накнаде. Свака пдлука п мјерама и радоама кпје се
тишу кпнкретнпг дјетета или групе дјеце мпра ппщтивати најбпље
интересе дјетета или дјеце у ппгледу пбразпваоа. У циљу унапређеоа пбразпваоа, пднпснп квалитетнијег пбразпваоа за щтп већи
брпј дјеце, државе треба да псигурају едукпван наставни кадар кап и
струшни кадар у другим пбластима кпје имају везе с пбразпваоем, уз
пкружеое кпје је пп мјери дјетета и пдгпварајуће метпде ппдушаваоа
и ушеоа, имајући у виду да пбразпваое није самп улагаое у будућнпст, већ и щанса за уживаое у разлишитим активнпстима, ппщтпваое, ушещће и пствариваое амбиција. Задпвпљеое пвпг услпва и јашаое пдгпвпрнпсти дјеце за превазилажеое пгранишеоа кпја су ппсљедица раоивпсти билп кпје врсте биће у оихпвпм најбпљем интересу.

2. Пдмјераваое елемената у прпцјени најбпљих интереса
80. Треба нагласити да је пснпвна прпцјена најбпљих интереса
ппщта прпцјена свих релевантних елемената кпји шине најбпље инте-
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реса дјетета и важнпсти свакпг ппјединашнпг елемента у пднпсу на
друге. Нису сви елементи релевантни за сваки слушај и разлишити
елементи се мпгу кпристити на разлишите нашине у разлишитим
слушајевима. Садржај свакпг елемента разликује се пд дјетета дп дјетета и пд слушаја дп слушаја, зависнп пд врсте пдлуке и специфишних
пкплнпсти, щтп важи и за знашај свакпг елемента у укупнпј прпцјени.
81. Елементи у прпцјени најбпљих интереса мпгу бити у сукпбу
тпкпм разматраоа пдређенпг слушаја и оегпвих пкплнпсти. Нпр,
пшуваое ппрпдишне средине мпже бити у сукпбу са пптребнпм да се
дијете защтити пд ризика насиља или злпстављаоа пд стране рпдитеља. У таквим ситуацијама елементи се мпрају међуспбнп пдмјерити
какп би се прпнащлп рјещеое кпје је у најбпљем интересу дјетета или
дјеце.
82. Кпд пдмјераваоа разлишитих елемената, треба имати на
уму да је сврха прпцјене и утврђиваоа најбпљих интереса дјетета
пптпунп и дјелптвпрнп уживаое права кпја су призната Кпнвенцијпм
и оеним ппципним прптпкплима, кап и хплистишки развпј дјетета.
83. Мпгуће су ситуације у кпјима се фактпри „защтите“ кпји утишу на дијете (кпји мпгу имплицирати нпр. пгранишенп или пгранишеое
права) мпрају прпцијенити у пднпсу на мјере „пснажеоа“ (щтп ппдразумијева пствариваое права без пгранишеоа). У таквим ситуацијама, старпсна дпб и зрелпст дјетета пдређују нашин пдмјераваоа
елемената. Кпд прпцјене дјететпве зрелпсти у пбзир треба узети
физишки, емптивни, кпгнитивни и спцијални развпј дјетета.
84. Прпцјена најбпљих интереса дјетета врщи се уз сппзнају да
се капацитети дјетета развијају. Дпнпсипци пдлука затп треба да
разматрају мјере кпје се мпгу ревидирати или прилагпђавати у складу
с тим, умјестп дпнпщеоа кпнашних и непппзивих пдлука. У тпм смислу пптребнп је прпцијенити не самп физишке, емптивне, пбразпвне и
друге пптребе у мпменту дпнпщеоа пдлуке, већ и мпгуће сценарије
дјететпвпг развпја и анализирати их на краткпрпшнпј и дугпрпшнпј
пснпви. Одлуке затп треба да садрже пцјену кпнтинуитета и стабилнпсти дјететпве садащое и будуће ситуације.
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Б. Прпцедуралне гаранције примјене најбпљих
интереса дјетета
85. Какп би се псигуралп пдгпварајуће пствариваое права дјетета да се првенственп впди рашуна п оегпвпм најбпљем интересу,
пптребнп је усвпјити и примјеоивати пдређене прпцедуралне гаранције кпје су прилагпђене дјетету. Институт најбпљих интереса дјетета
је правилп ппступаоа у тпм смислу (види ташку 6.б).
86. Иакп државне власти и прганизације кпје пдлушују п питаоима дјеце мпрају дјелпвати у складу са пбавезпм прпцјене и утврђиваоа најбпљих интереса дјетета, пспбе кпје на дневнпј пснпви дпнпсе
пдлуке кпје се тишу дјеце (рпдитељи, старатељи, наставници, итд) не
мпрају се стриктнп придржавати пве прпцедуре пд два кпрака, с тим
да пдлуке кпје се свакпдневнп дпнпсе мпрају ппщтивати и пдражавати најбпље интересе дјетета.

87. Државе су дужне усвпјити фпрмалну прпцедуру, уз стрпге
прпцедуралне гаранције за прпцјену и утврђиваое најбпљих интереса дјетета, за дпнпщеое пдлука кпје се тишу дјетета, укљушујући и
механизме за пцјену резултата. Државе мпрају усппставити транспарентне и пбјективне прпцедуре за дпнпщеое пдлука пд стране дпнпсипца закпна, судија, административних пргана, нарпшитп у пбластима кпје директнп утишу на дијете или дјецу.
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88. Кпмитет ппзива државе и све пспбе кпје прпцјеоују и утврђују најбпље интересе дјетета да ппсебну пажоу ппсвете сљедећим
гаранцијама:

а) Правп дјетета да изрази свпје ставпве
89. Кљушан елемент прпцеса је кпмуникација с дјецпм у циљу
пмпгућаваоа оихпвпг ушещћа, у разумним границама, и утврђиваоа
оихпвих најбпљих интереса. Та кпмуникација пбухвата уппзнаваое
дјеце с прпцеспм и мпгућим пдрживим рјещеоима и услугама, те
прикупљаое инфпрмација пд дјеце и евидентираое оихпвих ставпва.
90. У ситуацијама у кпјима дијете жели изразити свпје ставпве,
а тп правп се пстварује путем заступника, тај заступник је дужан да
ташнп пренесе дјететпве ставпве. Акп су ставпви дјетета у супрптнпсти
са ставпвима заступника, пптребнп је усппставити прпцедуру кпја ће
пмпгућити дјетету да се пбрати надлежнпм тијелу и има пдвпјенп
заступаое (нпр. старатељ ad litem), акп је тп неппхпднп.
91. Прпцедура за прпцјену и утврђиваое најбпљих интереса
дјеце кап групе у пдређенпј мјери разликује се пд прпцедуре кпја се
примјеоује на дијете кап ппјединца. Када су интереси веће групе
дјеце у питаоу, пргани власти мпрају прпнаћи нашин да саслущају
ставпве репрезентативнпг узпрка дјеце и ппсвете им дужну пажоу
кпд планираоа мјера и дпнпщеоа закпнпдавних рјещеоа кпја директнп или индиректнп утишу на ту групу, какп би се псигуралп да су
пбухваћене све категприје дјеце. Брпјни су нашини кпјима се тп
ппстиже, пппут разгпвпра с дјецпм, дјешијег парламента, прганизација
кпје предвпде дјеца, дјешијих удружеоа и других представнишких
тијела, дискусија у щкпли, спцијалних мрежа на интернету, итд.

(б) Утврђиваое чиоеница
92. Чиоенице и инфпрмације релевантне за кпнкретан слушај
пбавезнп прикупља едукпванп струшнп пспбље ради сагледаваоа
елемената неппхпдних за прпцјену најбпљих интереса. Тп мпже ппдразумијевати разгпвпре са пспбама кпје су блиске дјетету, другим
пспбама кпје су у кпнтакту с дјететпм сваки дан, или свједпке пдре-
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ђених инцидената. Инфпрмације и ппдатке кпји се прикупе пптребнп
је прпвјерити и анализирати прије негп щтп се упптријебе у прпцјени
најбпљих интереса дјетета или дјеце.

(ц) Дпживљај времена
93. Дјеца и пдрасли не дпживљавају прптпк времена на исти
нашин. Одлагаое или дугптрајнп пдлушиваое имају ппсебнп негативне ефекта на дјецу у развпју. Стпга се преппрушује да прпцедуре и
прпцеси кпји се пднпсе на дјецу или имају утицај на оих буду у припритету и заврщени у щтп краћем мпгућем рпку. Дпнпщеое пдлука
треба, у пнпј мјери у кпјпј је тп мпгуће, пдгпварати дјететпвпм виђеоу
преднпсти тих пдлука, кпје је пптребнп ревидирати у разумним
интервалима пратећи раст дјетета и развпј оегпве сппспбнпсти да
изрази свпје мищљеое. Све пдлуке кпје се тишу бриге, лијешеоа,
збриоаваоа и других мјера везаних за дијете мпрају се перипдишнп
прпвјеравати у смислу дјететпвпг дпживљаја времена и дјететпвпг
развпја, кап и развпја оегпвих капацитета (шл. 25).

(д) Квалификпван стручни кадар
94. Дјеца су разнплика група, и свакп има свпје лишне пспбине и
пптребе кпје адекватнп мпгу прпцијенити самп струшне пспбе с искуствпм у рјещаваоу питаоа кпја се пднпсе на развпј дјетета и адплесцената. Стпга се фпрмална прпцедура прпцјене треба прпвпдити у
пријатељскпј атмпсфери у кпјпј се дјеца псјећају сигурнп и тп пд
стране струшних пспба специјализпваних за пбласт дјешије психплпгије, развпја и других релевантних пбласти кпје се баве људским и
спцијалним развпјем, те кпје ппсједују искуствп у раду с дјецпм и кпје
ће дпбијене инфпрмације размптрити на пбјективан нашин. У прпцјени најбпљих интереса дјетета треба да ушествује мултидисциплинарни тим, састављен пд щтп вище разлишитих струшоака.
95. Прпцјена ппсљедица алтернативних рјещеоа мпра се заснивати на ппщтем ппзнаваоу (нпр. из пбласти права, спциплпгије,
пбразпваоа, спцијалнпг рада, психплпгије, здравља, итд.) евантуалних исхпда свакпг мпгућег рјещеоа за дијете, имајући у виду дјететпве пспбине и раније искуствп.
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(е) Правнп заступаое
96. Дјетету је пптребнп псигурати правнпг заступника тпкпм
прпцјене оегпвих најбпљих интереса пд стране суда или другпг
надлежнпг тијела. У слушајевима када је дијете дип ппступака пред
административним прганпм или судпм, у пквиру кпјег се утврђују
оегпви најбпљи интереси, пптребнп му је псигурати правнпг заступника, ппред старатеља или заступника оегпвих ставпва, акп ппстпји
мпгућнпст сукпба између страна у пдлуци.

(ф) Закпнскп пбразлпжеое
97. Какп би се ппказалп да је исппщтпванп правп дјетета да се
првенственп впди рашуна п оегпвим најбпљим интересима, свака пдлука кпја се пднпси на дијете или дјецу мпра имати мптив, пправдаое
и пбразлпжеое. У дијелу кпји се пднпси на мптив треба јаснп навести
све шиоенице везане за дијете, елементе кпји су релевантни за прпцјену најбпљих интереса, садржај елемената за сваки ппјединашни слушај уз пбјащоеое нашина на кпји су елементи пдмјерени у утврђиваоу најбпљих интереса дјетета. Акп се пдлука разликује пд дјететпвих
ставпва, разлпг за тп треба бити јаснп наведен. Акп пдабранп рјещеое у изузетним слушајевима није у најбпљем интересу дјетета, пснпв
за такву пдлуку мпра се пбразлпжити какп би се ппказалп да су најбпљи интереси дјетета били првенственп разматрани упркпс резултату. Није дпвпљнп навести самп уппщтенп да су друге пкплнпсти имале
превагу над најбпљим интересима дјетета; све пкплнпсти кпје су размптрене мпрају се ташнп пбразлпжити у ппгледу датпг слушаја, уз пбјащоеое защтп им је дат већи знашај у пднпсу на друге у тпм слушају. У
пбразлпжеоу је пптребнп вјерпдпстпјнп пбјаснити защтп најбпљи
интереси дјетета нису били дпвпљнп јаки да пстваре превагу над
другим разматраоима. Пптребнп је узети у пбзир пкплнпсти у кпјима
су најбпљи интереси дјетета најважније разматраое (види ташку 38).

(г) Механизми за преиспитиваое и ревидираое пдлука
98. Државе требају усппставити механизме унутар свпјих правних система кпјима се пмпгућава улагаое жалби на пдлуку или преиспитиваое пдлуке кпја се пднпси на дјецу, укпликп ппстпје назнаке да
пдлука није дпнесена у складу са пдгпварајућпм прпцедурпм прп37

цјене и утврђиваоа најбпљих интереса дјетета. Пптребнп је псигурати
да увијек ппстпји мпгућнпст ппднпщеоа захтјева за преиспитиваое
такве пдлуке или улагаоа жалбе на такву пдлуку на нивпу државе.
Дијете треба уппзнати са пвим механизмима и ставити их на распплагаое дјетету или оегпвпм правнпм заступнику, акп се сматра да
прпцесне гаранције нису исппщтпване, да су шиоенице ппгрещне, да
прпцјена најбпљих интереса није била адекватнп прпведена или да је
другим разматраоима дат превелик знашај. Орган кпји врщи
преиспитиваое пдлука мпра анализирати све наведене апсекте.

(х) Прпцјена утицаја на права дјетета (CRIA)
99. Какп је раније наведенп, све мјере имплементације требају
псигурати да се првенственп впди рашуна п најбпљим интересима дјетета. Прпцјена утицаја на права дјетета (CRIA) мпже предвијети
ушинак предлпжене пплитике, закпна, прпписа, бучета или друге
административне пдлуке на дјецу и уживаое оихпвих права, и треба
упптпунити прпцес мпнитпринга и пцјену утицаја мјера на права
дјетета.19 CRIA треба уврстити у прпцедуре на свим нивпима власти и
щтп је раније мпгуће у прпцесу израде пплитика и других ппщтихих
мјера какп би се псигуралп дпбрп рукпвпђеое пп питаоу права
дјетета. Приликпм израде CRIA мпгуће је усвпјити разлишите метпдплпгије и праксе. Те метпдплгије и праксе мпрају се пслаоати минималнп на Кпнвенцију и оене ппципне прптпкпле, псигуравајући да је
прпцјена ппткријепљена ппщтим нашелима, с ппсебним псвртпм на
дејствп разлишитих мјера на дјецу. Прпцјена утицаја мпже се заснивати на ппвратним инфпрмацијама дпбијеним пд дјеце, цивилнпг
друщтва и струшнпг пспбља, кап и надлежних институција, те на
ппдацима из наушних истраживаја и искуства у земљи и инпстранству.
Анализа треба да пружи преппруке за измјене, алтернативна рјещеоа
и ппбпљщаоа и буде дпступна јавнпсти.20
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Опщти кпментар бр. 16 (2013) п пбавези држава п ппгледу утицаја ппслпвнпг
сектпра на права дјеце, ташке 78-81.
Државе мпгу кпристити кап смјернице Извјещтај специјалнпг извјестипца п праву
на храну п Впдећим нашелима п прпцјени утицаја сппразума п тргпвини и улагаоу
на људска права (A/HRC/19/59/Add.5).

VI ДИСТРИБУЦИЈА
100. Кпмитет преппрушује да државе дистрибуищу пвај Опщти
кпментар парламентима, владама и правпсудним прганима на државнпм и лпкалнпм нивпу. О оему треба уппзнати и дјецу, укљушујући и
дјецу кпја су у стаоу искљушенпсти, све струшне пспбе кпје раде за и
са дјецпм (судије, адвпкате, ушитеље, старатеље, спцијалне раднике,
пспбље у јавним и приватним устанпвама спцијалне защтите, здравствене раднике, наставнике, итд.) и цивилнп друщтвп уппщте. Да би
се тп ппстиглп, Опщти кпментар треба превести на језик дате државе,
уз израду верзије кпја је прилагпђена дјеци, те пдржаваое кпнференција, семинара, радипница и других дпгађаја у циљу размјене
најбпљих пракси п тпме какп га најбпље примјеоивати. Такпђе пн
треба да садржи и фпрмалну пбуку кпја се прпвпди прије или тпкпм
раднпг пднпса за свп надлежнп струшнп и технишкп пспбље.
101. Државе требају у свпјим перипдишним извјещтајима Кпмитету дпставити ппдатке п изазпвима с кпјима се сусрећу и мјерама
кпје предузимају у циљу примјене и ппщтиваоа најбпљих интереса
дјетета у свим пдлукама правпсудних и административних пргана и
другим активнпстима кпје се тишу дјетета кап ппјединца, и у свим
фазама усвајаоа мјера имплементације кпје се пднпсе на дјецу
уппщте или кап кпнкретну групу.
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