
 
M09: LAPSESÕBRALIK MENETLEMINE    

Tutvustus 
 

Sisu 

Käesolev moodul kirjeldab, kuidas toimib õigussüsteem lapsesõbralikul moel ja kui-
das seda praktiseerida.  

Lapsesõbralik õigussüsteem aitab minimaliseerida ebameeldivaid ja hirmutavaid  
kogemusi lapsele, kes puutub kokku süsteemiga. Samuti aitab käesolev lähene-
mine mõista, kuidas õigussüsteem toimib ja toetab lapse heaolu.  

Moodulis antakse nõuandeid, kuidas lapse osalust ja kaasatust õigussüsteemi 
protsessides suurendada ja seda efektiivselt praktiseerida.  

Käesolevat juhendmaterjali saab kasutada erinevate sihtgruppide koolitamiseks: 
kohtunikud, advokaadid, prokurörid, politsei, lastekaitse jt osalised. 

 Eesmärk: miks on see teema tähtis? 

Lapsesõbralik õigussüsteem toetab lapse heaolu ja aitab muuta lapse elu pare-
maks. Tihtipeale on õigussüsteem väga täiskasvanukeskne ning lastele negatiivseid 
kogemusi pakkuv – mooduli eesmärk on muuta arusaama läbi paremate prak-
tikate pakkumise.  

Lapsed puutuvad kokku õigussüsteemiga mitmel erineval moel: perekondliku 
õigusega nagu näiteks lapsendamine; kriminaalõigusega nagu näiteks kannata-
nud, tunnistajad või kuriteo tegijad; avaliku õigusega nagu näiteks immigrandid ja 
kodakondsus.   

Lapsele on see maailm hirmutav ning arusaamatu, ometigi on nad tihtipeale sel-
lesse kaasatud ning osalised. Seetõttu on tähtis kohandada õigus- ja 
lastekaitsesüsteemi ka laste vajadustele vastavaks ning arusaadavaks.  

Eesmärgid: mida osalejad õpivad? 

►Mis on lapsesõbralik õigussüsteem (printsiibid)  

►Kes saavad kasu ja kuidas?  

►Kuidas praktiseerida lapsesõbralikku menetlust?  

►Millisel viisil on õigussüsteem lapsesõbralik sinu riigis?  

Planeerimine: Milliseid materjale kasutada ja ettevalmistada?  

► Sülearvuti 

► Projektor 
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► Pabertahvel 

► märkmepaberid (post-it), markerid, pastakad 

► power point esitlus 

► mänguks vajalikud rollikaardid 

Ajakava:  
► Tutvustus: 0.00 – 0.30 

►Lapsesõbraliku õiguse kontseptsioon: 0.30 – 1.10 

► Harjutus: 1.10 – 1.40 

► Paus: 1.40 – 2.00 

► Harjutus: 2.00 – 3.10 

►Kokkuvõte: 3.10 – 3.30 
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