Skrbništvo nad maloljetnom djecom
Skrbništvo je oblik zaštite prava i dobrobiti maloljetnog djeteta bez roditeljski skrbi kojom
se djetetu nadomješta roditeljska skrb.
O stavljanju djeteta pod skrbništvo u upravnom postupku odluku donosi centar za socijalnu skrb
ako se u postupku utvrdi postojanje Obiteljskim zakonom propisanih pretpostavki za stavljanje
djeteta pod skrbništvo.
Sve propisane pretpostavke za stavljanje djeteta pod skrbništvo se svode na utvrđivanje stvarnih ili
formalnih razloga zbog kojih roditelje djeteta ne mogu ostvarivati pravo i obvezu na

roditeljsku skrb o djetetu.
Primjer za stvarni razlog je smrt oba roditelja, a primjer za formalni razlog je sudska odluka kojom
je roditeljima oduzeta poslovna sposobnost u dijelu da ne mogu izvršavati roditeljsku skrb nad
djetetom.
Skrbništvo nad djetetom obavljaju :
Centar za socijalnu skrb
i skrbnik, odnosno u posebnim slučajevima posebni skrbnik.
Skrbnik djeteta ograničen je u donošenju nekih važnih odluka o djetetu ( propisanih Obiteljskim
zakonom ) prethodnom suglasnošću centra za socijalnu skrb, koja se daje u pismenoj formi.
Uz odlukom o stavljanju djeteta pod skrbništvo mora se odlučiti i tome koja će osoba biti imenovana
skrbnikom djeteta. O tome koja će osoba biti skrbnik djeteta uvijek se prethodno mora izjasniti
u postupku njezinog imenovanja dijete koje je navršilo 14 godina života, takvo izjašnjavanje
se može pribaviti i od mlađeg djeteta koje sposobno shvatiti značaj instituta skrbništva.
U postupku i stavljanja pod skrbništvo i imenovanja skrbnika maloljetnom djetetu može
( ali i ne mora ) odlučiti da se dijete povjerava na svakodnevnu skrb skrbniku.

se

U tom postupku ili u drugom odvojenom postupku maloljetno dijete koje je stavljeno pod skrbništvo
može se povjeriti na svakodnevnu skrb drugoj osobi, primjerice udomiteljskoj obitelji
ili ustanovi socijalne skrbi, a ne imenovanom skrbniku ako je u interesu i za dobrobit
djeteta. I nakon te povjere, zakonski zastupnik djeteta i osoba koja je dužna skrbiti o djetetu je i
dalje skrbnik.

Posebno skrbništvo je oblik zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava
maloljetne djece kada se o njima odlučuje u sudskim ili upravnim postupcima koje propisuje
Obiteljski zakon, primjerice u postupcima u kojima se izriču mjere za zaštitu prava i dobrobiti djece
zbog neizvršavanja roditeljske skrbi roditelja.
Odluku o imenovanju posebnog skrbnika donosi centar za socijalnu skrb u upravnom postupku ili
sud koji vodi postupak.
Posebnim skrbnikom u tim sudskim postupcima može biti imenovana samo osoba sa položenim
pravosudnim ispitom, djelatnik/ca Centra za posebno skrbništvo. Centar za posebno
skrbništvo je javna ustanova utemeljena po odredbama Obiteljskog zakona.

