
Uvjerenjem iz kaznene evidencije (Police Record Check) mogu se pružiti važne informacije (uz provjeru za rad s 

djecom (Working with Children Check)) koje se mogu upotrijebiti za utvrđivanje prikladnosti osobe za rad i/ili 

volontiranje s djecom i mladima. Procjena podataka iz kaznene evidencije važna je strategija upravljanja rizicima 

osmišljena da bi se jamčilo da organizacija ne izlaže svjesno djecu i mlade osobi koja bi ih mogla ugroziti. 

Uvjerenjima iz kaznene evidencije koja se temelje na podatcima o presudama za kaznena djela podcjenjuje se 

prava učestalost počinjenja kaznenih djela. Počinitelji seksualnih delikata nad djecom mogu nastaviti činiti 

kaznena djela, a da ih se nikada ne ulovi s obzirom na to da većina djece, mladih i odraslih osoba slučaj 

zlostavljanja ne otkriva ili ne prijavljuje vlastima. Zbog toga su uvjerenja iz kaznene evidencije dio šireg pristupa 

CAM-a za zaštitu djece i mladih. 

Važno je imati na umu da se kaznenom evidencijom ne isključuje automatski mogućnost da osoba radi ili 

volontira u nadbiskupiji i samo je dio postupka procjene. 

Iz perspektive sigurnosti djece podatci iz kaznene evidencije korisni su pri procjeni: 

• može li osoba predstavljati rizik za djecu i mlade (i ostale)

• je li osoba neprikladna za obavljanje zahtjeva predviđenih svojom ulogom.

Nije čin diskriminacije utvrditi da je osoba neprikladna za odgovarajuću ulogu ako ne može obavljati predviđene 

ili osnovne zahtjeve takve uloge. 

PRIMJER 

Župa razmatra zapošljavanje vozača autobusa za prijevoz mladih od obližnjih srednjih škola do društvenog 

centra da bi posluživali obroke beskućnicima. Uz postupak razgovora za posao, Working with Children Check i 

važeće vozačke dozvole savezne države Victoria Victorian Driver’s Licence župa bi željela zajamčiti da osoba 

odabrana za to radno mjesto svoje dužnosti može obavljati na siguran način. 

Podatcima iz kaznene evidencije mogu se pružiti dodatne i relevantne informacije kojima će se volonterskoj 

skupini pomoći pri procjeni prikladnosti kandidata. Pri procjeni prikladnosti kandidata, volonterska skupina treba 

odabrati najizglednijeg kandidata za „siguran prijevoz mladih“ do društvenog centra. Tijekom ocjenjivanja 

kandidata podatci iz kaznene evidencije koji se odnose na prometne prekršaje mogu biti od pomoći skupini te 

župe pri odabiru odgovarajućeg kandidata. 

ZA KOGA SE TRAŽI PROVJERA PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE? 

Provjera podataka iz kaznene evidencije traži se za svećenstvo i zaposlenike CAM-a. 

Iako svi volonteri župe, agencije i entiteta nadbiskupije trebaju proći WWCC, provjera podataka iz kaznene 

evidencije ne traži se za sve volontere. Provjera podataka iz kaznene evidencije traži se za osobe koje se 

prijavljuju za posao ili volontiranje u specifičnim ulogama i/ili aktivnostima za koje se smatra da predstavljaju 

velik rizik za djecu i mlade u okviru župa, agencija i entiteta nadbiskupije. 

Od Odbora za zaštitu (Safeguarding Committees) na razini župe, agencije i entiteta traži se da razmotre 

odgovarajuće zahtjeve za svaku volontersku ulogu i procijene potencijalan rizik za djecu i mlade da bi se utvrdilo 

treba li za određenu ulogu i/ili aktivnost koju će volonteri obavljati provjera podataka iz kaznene evidencije. 
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Nekim primjerima aktivnosti u okviru volonterskih uloga za koje se traži provjera podataka iz kaznene evidencije 
obuhvaća se: 

• vožnja

• kućni posjeti

• posjeti posebnim objektima za skrb (npr. izbjeglice, bolnice, domovi za starije osobe)

• posjeti agencijama za potporu na razini zajednice (npr. centri za potporu osobama s invaliditetom)

• boravak kojim se uključuje noćenje (npr. kampovi, izleti u državi i inozemstvu)

• evidencije i/ili financijsko upravljanje s pristupom osobnim informacijama o obiteljima, djeci i mladima (npr.

ime, adresa, datum rođenja, obiteljske okolnosti).

Potiče se da Safeguarding Committees župe, agencije i entiteta zatraže savjet od Jedinice za profesionalne 

standarde (Professional Standards Unit) ako im zatreba bilo kakva pomoć pri utvrđivanju potrebe za provjerom 

podataka iz policijske evidencije za određenu volontersku ulogu. 

KADA SE TRAŽI UVJERENJE IZ KAZNENE EVIDENCIJE? 

Uvjerenje iz kaznene evidencije traži se na početku radnog odnosa i svake 3 godine. 

Tijekom prijelaznog razdoblja dok se uvjerenje iz kaznene evidencije još ne pribavi osoba mora ispuniti obrazac 

Statutarne izjave o prethodnom osuđivanju (Criminal History Statutory Declaration). 

TRAJNA OBVEZA OTKRIVANJA RELEVANTNIH INFORMACIJA IZ KAZNENE EVIDENCIJE 

Uz to, u razdoblju prije pribavljanja sljedećeg uvjerenja iz kaznene evidencije od osoba koje imaju obvezu 

podnošenja uvjerenja iz kaznene evidencije traži se da obavijeste svojeg „poslodavca“ ako su optuženi ili 

osuđeni za bilo koje kazneno djelo koje se smatra ili se opravdano može smatrati: 

• relevantnim za njihovo radno mjesto

• relevantnim za odgovarajuće zahtjeve povezane s njihovim radnim mjestom

• potencijalnim rizikom za djecu i mlade.

• Zahtjev da se poslodavcu otkriju sve relevantne optužnice ili presude uključuje se u Kodeks ponašanja (Code

of Conduct).

POSTUPAK PREGLEDA INFORMACIJA IZ KAZNENE EVIDENCIJE 

Sa svim informacijama iz kaznene evidencije npr. prikazanim kaznenim djelima postupa se uz najveću 
povjerljivost. 

Ako se tijekom tog postupka otkriju kaznena djela, o tom se obavještava: 

• Odjel za profesionalne standarde i ljudske potencijale u svrhu procjene presuda ili optužnica kojima se

može predstavljati rizik za djecu, mlade i ostale.

• generalni vikar i Odjel za profesionalne standarde za članove svećenstva.

Procjena informacija iz kaznene evidencije temelji se na sljedećim načelima: 

• relevantnost kaznenog/ih djela za zahtjeve predviđene određenom ulogom

• priroda kaznenog/ih djela i njegova/ihova povezanost s odgovarajućom ulogom i vrijednostima župe,

agencije ili entiteta CAM
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• uloga i uključenost osobe u rad s djecom, mladima i ranjivim osobama

• mogući rizici za djecu, mlade i ranjive osobe

• vrijeme proteklo od zadnjeg kaznenog djela

• opseg kaznene evidencije (npr. je li se evidentiralo više kaznenih djela čime se ukazuje na obrazac

ponašanja)

• broj i učestalost kaznenih djela (npr. radi utvrđivanja obrasca ponašanja)

• je li osoba počinila kazneno djelo/a kao odrasla osoba ili maloljetnik

• težina dosuđene kazne

• radi li se još uvijek o kaznenom djelu ili se u međuvremenu dekriminaliziralo

• karakter osobe od trenutka počinjenja kaznenog/ih djela

• ostali olakotni čimbenici koji bi mogli biti relevantni za razmatranje.

Svećenstvo, zaposlenici i volonteri u pisanom obliku obavještavaju se o problematičnim stavkama i 

informacijama otkrivenima tijekom postupka provjere podataka iz policijske evidencije i moći će navesti dodatne 

informacije ili osporavati bilo koja prikazana kaznena djela. 

CAM obavlja postupak procjene rizika radi utvrđivanja: 

• može li osoba ispuniti zahtjeve predviđene svojom ulogom

• mogućeg rizika za djecu i mlade

• može li se osoba imenovati ili nastaviti raditi na svojem radnom mjestu.

Osoba se u pisanom obliku obavještava o ishodu procjene rizika i jamči joj se podrška ako ne može nastaviti 

obavljati svoju ulogu. 

ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE S PRETHODNIM PREBIVALIŠTEM U INOZEMSTVU 

Osobe koje su u proteklih pet godina imale prebivalište izvan Australije 12 mjeseci ili dulje dužne su pribaviti 

uvjerenje iz kaznene evidencije za svaku državu čiji su državljanin i za svaku državu u kojoj je kandidat živio 12 

mjeseci ili dulje.  

Ovaj se zahtjev odnosi na: 

• zaposlenike

• kandidate za zaposlenje

• specifične volonterske uloge – pogledajte zahtjeve koje se odnose na provjeru podataka iz kaznene evidencije
za volontere

• svećenike migrante

• svećenike

• sjemeništarce koji su studirali u inozemstvu

• gostujuće svećenstvo.

Ako iz određene države nije moguće pribaviti uvjerenje iz kaznene evidencije, prema savjetu Ministarstva 

vanjskih poslova (Department of Foreign Affairs) treba pribaviti statutarnu izjavu u kojoj se navode radnje 

obavljene u cilju pribavljanja inozemnog uvjerenja iz kaznene evidencije i otkrivanja bilo kakvih optužnica ili 

brisanih kazni koje se odnose na teška kaznena djela kojima se uključuju seksualni delikti, nasilje ili zlouporaba 

droga. 



Povezani dokumenti Politika nacionalne provjere podataka iz kaznene evidencije (National Police Record 
Check Policy) 

ODGOVORNOSTI ŽUPE, AGENCIJE I ENTITETA U VEZI S NACIONALNIM PROVJERAMA PODATAKA IZ KAZNENE 
EVIDENCIJE 

Župe, agencije i entiteti dužni su pregledati originalno uvjerenje iz kaznene evidencije i voditi registar svih 

nacionalnih uvjerenja iz kaznene evidencije uključujući ime osobe, datum rođenja, položaj, referentni broj 

policijskog uvjerenja, datum izdavanja i datum obnavljanja uvjerenja da bi se jamčilo da se provjera za svaku 

relevantnu ulogu obavlja svake 3 godine. 
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