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Pozvánka na webinár:
Právo dieťaťa v konfliktu so zákonom na individuálne posúdenie
(článok 7 smernice 2016/800)

Webinár pre advokátov a sociálnych pracovníkov orgánov sociálno-právnej ochrany detí (kurátorov
pre deti)
Zameranie webinára:
Inštitút individuálneho posúdenia dieťaťa, ktoré je podozrivé alebo obvinené zo spáchania trestného
činu, je tradičnou súčasťou slovenského i českého trestného práva. V roku 2016 bol tento inštitút
zakotvený ako právo dieťaťa aj v európskej legislatíve (smernica 2016/800) a vzniká niekoľko otázok.
Išlo zo slovenskej perspektívy iba o potvrdenie už existujúceho právneho stavu, ktorý existoval, a ktorý
má svoje korene v československom zákone č. 48/1931 Sb., o trestnom súdnictve nad mládežou? Alebo
ide o zmenu obsahu individuálneho posúdenia? Aké princípy a pravidlá musia byť pri individuálnom
posudzovaní zachované, ak ide o otázku práva dieťaťa?
Pozývame Vás na webinár, ktorého cieľom je nájsť odpovede práve na vyššie položené otázky.
Samotného webinára sa zúčastnia poprední zahraniční lektori a bude rozdelený do dvoch tematických
blokov, ktoré sa uskutočnia vo dvoch dňoch. Prvá časť webinára bude venovaná povahe individuálneho
posúdenia v širšom kontexte prístupu založeného na právach dieťaťa a práva na zdravie. Diskutované
budú princípy odlišujúce právo človeka od obyčajného dôkazného prostriedku, ako aj praktické aspekty
práce s informáciami, ktoré sú v rámci individuálneho posúdenia o dieťaťu a jeho rodine
zhromažďované. Druhá časť webinára sa zameria na vzťah individuálneho posúdenia ako práva dieťaťa
a tzv. restoratívnej justície. Inými slovami, či a prípadne akým spôsobom môžu princípy restoratívnej
justície prispieť k tomu, aby individuálne posúdenie dieťaťa bolo v praxi realizované ako právo dieťaťa
a dieťaťu zostalo zachované jeho postavenie subjektu práv, a teda aj subjektu celého procesu a nie
jeho objektu.
Webinár prinesie nové pohľady na postavenie dieťaťa v trestnom konaní, a to vrátane praktických
poznatkov použiteľných pre Vašu prácu, či už pri obhajobe dieťaťa (advokáti), alebo pri realizácii
individuálneho posúdenia (sociálni pracovníci orgánov sociálnoprávnej ochrany detí - kurátori pre
mládež).
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Program webináre:
PRVÝ DEŇ:
9:00 – 9:30: Privítanie účastníkov a očakávania
9:30 – 10:45: Úvodná časť: Relevantné ľudskoprávné štandardy
- Predstavenie prístupu založeného na právach dieťaťa

Mikiko Otani, Výbor OSN pre práva dieťaťa

-

Význam perspektívy práva na zdravie (vrátane práva na duševné zdravie)

-

Individuálne posúdenie ako právo dieťaťa

Dainius Pūras, Univerzita vo Vilniuse, Inštitút ľudskoprávného monitoringu (Litva), bývalý
osobitný spravodajca OSN pre právo na zdravie (2014-2020) a člen Výboru OSN pre práva
dieťaťa (2007-2011)
Fórum pre ľudská práva a International Commission of Jurists

Diskusia
10:45 – 11:00: Prestávka
11:00 – 12:00: Ako pracovať s informáciami a akými princípy a pravidlami by sa malo riadiť zdieľanie
informácií a multidisciplinárna spolupráca?

Eva Huls, Defence for Children Netherlands, súdkyňa (substitute judge/rechterplaatsvervanger)pro mládež u Okresného súdu v Rotterdamu

Diskusia
DRUHÝ DEŇ:
13:30 – 15:00: Princípy restoratívnej justície a právo dieťaťa na individuálne posúdenie I
- Môže byť restoratívna justícia inšpiráciou pre chápanie individuálneho posúdenia ako práva
dieťaťa?
- Môže restoratívna justícia prispieť k presadeniu sociálnej spravodlivosti?
- Môže restoratívna justícia podporiť účinnú participáciu dieťaťa?

Ian Marder, Maynooth university (Irsko), autor Odporúčanie Rady Európy CM/Rec(2018)8
o restoratívnej spravodlivosti v trestných veciach
Annemieke Wolthuis, Defence for Children Netherlands, sudkyňa (substitute judge/rechterplaatsvervanger) pre mládež u Okresného súdu v Rotterdamu, Európske fórum pre restoratívnu
justíciu

15.00 – 15:15: Prestávka
15:15 – 16:30: Princípy restoratívnej justície a právo dieťaťa na individuálne posúdenie II
- Praktické reflexie v slovenskom a českom prostredí

Petra Masopust Šachová, Inštitút pre restoratívnu justíciu, Európské fórum pre restoratívnu
justíciu

16:30-17:00: Záverečná diskusia, spätná väzba, zakončenie
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Termín konanie webináre:
Webinár je realizován vo dvoch behoch, a to:
- 16. 2. 2021 (9:00 – 12:00) a 17. 2. 2021 (13:30 – 17:00)
- 17. 2. 2021 (9:00 – 12:00) a 18. 2. 2021 (13:30 – 17:00)
Technické zaistenie webináre:
Webinár prebehne na platforme Zoom. K tejto platforme sa dá prihlásiť buď cez webový prehliadač
(odporúčame Google chrome), alebo prostredníctvom aplikácie stiahnutej priamo do počítača. Aplikáciu
je možné stiahnuť z tohto odkazu: https://zoom.us/download. Registrovaným účastníkom bude pred
začatím webinárov rozoslaný odkaz, cez ktorý sa budú môcť prihlásiť.
Na prihlásenie, prosím, použite počítač s mikrofónom, ktorý Vám umožní sa do webináre aktívne zapojiť.
Bez mikrofónu nie je účasť na webinári možná.
Radi by sme Vás upozornili, že v prípade pripojenia z úradov a iných verejných inštitúcií môžete naraziť
na technické problémy. Platforma Zoom je bezpečná, napriek tomu však môže byť v rámci vnútornej
politiky kybernetickej bezpečnosti daného úradu hodnotená ako riziková a operačné systémy
kancelárskych počítačov môžu byť nastavené tak, že neumožní inštaláciu aplikácie ani pripojenie cez
webové rozhranie. Odporúčame teda vopred overiť, ak sa budete môcť k webinári pripojiť z Vášho
pracoviska, a v prípade, že nie, dohovoriť sa so zamestnávateľom na prácu z domova, ak to bude
možné.
Jazyk:
Webinár je realizovaný v češtine. Bude zabezpečené simultánne tlmočenie príspevkov zahraničných
lektorov do češtiny.
Cena a podmienky účasti:
Webinár nie je spoplatnený, podmienkou účasti je však účasť na oboch častiach webináre. Účastníci
webináre získajú certifikát o jeho absolvovaní. S ohľadom na obmedzenú kapacitu sa za kanceláriu/úrad
môže zúčastniť vždy len jedna osoba.
Ako sa registrovať?
Na webinár sa, prosím, registrujte na tomto odkaze:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRjIjHDxXM0vUK5XofUo1ORNaoSbhR6b7yiGn69BDbAC
SRew/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628. V rámci registrácie si budete môcť zvoliť
konkrétny termín webináre z dvoch ponúkaných možností.
Kapacita webinárov je obmedzená, preto, prosím, s registráciou neotáľajte. Registrujte sa najneskôr
do 15. 1. 2021.
V prípade, že ste sa zaregistrovali, avšak nakoniec sa nebudete môcť webináre zúčastniť, napíšte nám,
prosím na emailovú adresu hofschneiderova@forumhr.eu. Uvoľníte tak miesto ďalším záujemcom.
Tešíme sa na Vás!
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Stručné predstavenie lektorov:
Mikiko Otani (Japonsko) je právnička špecializujúca sa na medzinárodné právo ľudských práv, ktorá
pôsobí v Tokiu, kde sa ako advokátka venuje tiež rodinnému právu. Je členkou Výboru OSN pre práva
dieťaťa, členkou rady Ľudskoprávneho inštitútu Medzinárodnej advokátskej komory (International Bar
Association) a bývalou predsedníčkou Výboru pre medzinárodné právo ľudských práv Japonské
Federácie advokátskych komôr. Zameriava sa predovšetkým na ľudskoprávne vzdelávanie, vývoj
dieťaťa v ranom detstve, participáciu detí, postavenie dievčat, problematiku obchodovania s ľuďmi a
práva detí migrantov.
Danius Pūras (Litva) je profesorom detskej psychiatrie a verejného duševného zdravia na Univerzite
vo Vilniuse a riaditeľom Inštitútu pre monitoring ľudských práv. Už viac ako 30 rokov aktívne pôsobí v
procese transformácie politík a služieb verejného zdravia, pričom osobitnú pozornosť venuje právam
detí, ľudí s mentálnym a psychosociálnym postihnutím a ďalším zraniteľným skupinám. Založil Litovskú
spoločnosť pre rodiny a deti s mentálnym postihnutím, bol prvý predsedom Litovskej psychiatrickej
asociácie, dekanom Lekárskej fakulty Univerzity vo Vilniuse a predsedom rád dvaja litovskí neziskových
organizácií: Svetovej iniciatívy pre psychiatriu a Inštitútu pre monitoring ľudských práv. V rokoch 2007
a 2011 bol členom Výboru OSN pre práva dieťaťa a medzi rokmi 2014 a 2020 pôsobil ako zvláštny
spravodajca OSN pre právo na zdravie.
Eva Huls (Holandsko) je právnička, ktorá sa zameriava na problematiku práv detí. Od roku 2019 pôsobí
v neziskovej organizácii Defence for Children Netherlands, predtým dlho pracovala na Okresnom súde
v Amsterdame. Od roku 2017 pôsobí tiež ako zastupujúca sudkyňa (substitute judge / rechter plaatsvervanger) na Okresnom súde v Rotterdame, na úseku súdnictva vo veciach mládeže a
rodinněprávneho súdnictva. Je členkou správnej rady Združenia mladých Holanských právnikov a
prednáša vo Vzdelávacom stredisku pre správu spravodlivosti. Od roku 2019 je členkou poradného
panelu právnych expertov (LEAP) pre Holandsko, európskej siete odborníkov na trestné právo zriadenej
neziskovou organizáciou Fair Trials.
Ian Marder (Írsko) je kriminológ, ktorý v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre práva
Univerzity v Maynooth, v programe Komparatívne kriminológie a trestná spravodlivosť. Špecializuje na
oblasť restoratívnej justície. V roku 2015 založil Komunitu restoratívnych výskumníkov - sieť, ktorá
podporuje a šíri výskumy z oblasti restoratívnej justície a reparačná praktík. Ďalej pôsobí ako konzultant
Incarceration Nations Network a je zakladajúcim členom Výskumného výboru Európskeho fóra pre
reparačná justíciu (European Forum for Restorative Justice) a Expertné skupiny pre reparačná justíciu
Aliancia trestnej spravodlivosti (Criminal Justice Alliance) a členom rady ďalších orgánov a organizácií.
V rokoch 2017-2018 zastával pozíciu vedeckého experta Rady Európy, v ktorej spracoval Odporúčania
Výboru ministrov Rady Európy CM / Rec (2018) 8 o restoratívnej justícii v trestných veciach.
Annemieke Wolthuis (Holandsko) je právnička, nezávislá výskumníčka a školiteľka v oblasti ľudských
práv, práv dieťaťa a restoratívnej justície. Pôsobí tiež ako mediátorka. Pracuje predovšetkým pre
organizácie Restoratívna justície v Holandsku (Restorative Justice Netherland) a Mediátori pre mládež
(Youth Law Mediators), ktorú založila so svojimi kolegami v roku 2019. Pôsobí však aj v organizácii
Defence for Children Netherlands a od roku 2020 tiež ako zastupujúci sudkyňa (substitute judge /
rechter - plaatsvervanger) na Okresnom súde v Rotterdame. Predtým pôsobila ako výskumníčka oi. Na
Verwey-Jonker Institute, the Open University, či Univerzite v Leidene. Od roku 2010 je členkou
výkonného výboru Európskeho fóra pre restoratívnu justíciu (European Forum for Restorative Justice),
v súčasnosti v úlohe viceprezidentky.
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Petra Masopust Šachová (Česká republika) je expertkou na restoratívnu justíciu. Aktuálne koordinuje
národnú skupinu v rámci európskeho projektu Restorastive Justice: Strategies for Change a je
predsedníčkou pre restoratívnu justíciu. Pôsobí na katedre trestného práva Právnickej fakulty Palackého
univerzity v Olomouci, kde zaviedla nový predmet o restoratívnej justícii, a je odbornou garantkou
programu Building Bridges organizácie Medzinárodné väzenské spoločenstvo. V júni 2020 bola zvolená
do výkonného výboru Európskeho fóra pre restoratívnu justíciu (European Forum for Restorative
Justice). Je tiež členkou Slovenskej kriminologickej spoločnosti. Ako advokátka dlhodobo pôsobila v
neziskovom sektore, spolupracovala najmä s organizáciou Človek v ohrození.
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