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Justice vstřícná k dětem: hledisko dítěte
Děti, jež se staly účastníky soudního řízení, bývají často vystrašené, špatně
informované a mají pocit, že jsou přehlížené, jak vyplývá z nové zprávy
Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA). Tato průlomová zpráva,
která vychází z výpovědí dětí z různých členských států EU o jejich
zkušenostech a názorech, poukazuje na to, co vše ještě musíme učinit,
abychom vytvořili justiční systémy vstřícné k dětem.
„Děti, které již zažily nebo byly svědky něčeho hrozivého, ještě zbytečně stresujeme.
Tvůrci politik i odborníci z praxe musejí zajistit, aby obavy dětí, které jsou účastníky
soudních řízení, byly brány vážně a omezeny na minimum,“ říká ředitel agentury FRA
Michael O’Flaherty. „Tato zpráva poskytuje jasné pokyny k tomu, jak mohou členské
státy zajistit, aby děti byly skutečně vyslyšeny a aby se zároveň cítily v bezpečí
a chráněné.“
Soudních řízení se v EU každoročně zúčastní zhruba 2,5 milionu dětí, které v těchto
řízeních vystupují jako oběti, svědci nebo účastníci. Může se jednat o spory
o opatrovnictví v rozvodových řízeních nebo o případy pohlavního zneužívání nebo
vykořisťování.
Zpráva „Justice vstřícná k dětem: hlediska a zkušenosti dětí, které jsou účastníky
soudních řízení“ vychází z rozhovorů se 392 dětmi. Odhaluje překážky, s nimiž se děti
setkávají, a možná řešení i řadu slibných postupů, které se v členských státech EU již
používají.
Děti poukázaly na význam svého práva být vyslyšeny s porozuměním a respektem.
Z toho plyne, že jsou potřeba jasné a praktické pokyny i odborná příprava pro všechny
pracovníky, kteří přicházejí s dětmi do styku. Děti rovněž chtějí dostávat během často
zdlouhavých řízení informace o vývoji případu a o svých právech, a proto je nezbytné
poskytovat jim informace odpovídající jejich věku před zahájením řízení, v jeho průběhu
i po jeho skončení.
Z rozhovorů bylo zřejmé, že mnoho situací v dětech vyvolává pocit nejistoty a ohrožení.
V tomto ohledu je stěžejní zajistit, aby členské státy měly zavedené procesní záruky,
které uspokojují potřeby dětí, a to jak v extrémních případech, jako jsou případy
domácího násilí nebo pohlavního zneužívání, tak v mnoha sporech o opatrovnictví v EU.
Uvedené záruky mohou zahrnovat místa slyšení přizpůsobená dětem, video spojení nebo
předem nahraná svědectví i ochranu osobních údajů dětí před sdělovacími prostředky
a veřejností.
Zjištění vycházejí z rozhovorů s dětmi v devíti členských státech: Bulharsku, Estonsku,
Francii, Chorvatsku, Německu, Polsku, Rumunsku, Spojeném království a Španělsku.
Zpráva doplňuje dřívější zprávu agentury FRA obsahující názory odborníků na justici
vstřícnou k dětem.
Další informace naleznete také v tiskovém balíčku nebo se můžete obrátit na:
media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642
Poznámky pro redaktory:
 Dne 28. dubna bude zpráva představena v agentuře FRA v rámci akce s irskou
ministryní pro děti a mládež Dr. Katherine Zapponeovou.
 Agentura FRA poskytuje poradenství podložené fakty a důkazy subjektům
s rozhodovacími pravomocemi v EU a v členských státech, čímž přispívá
k informovanějším a cílenějším diskusím a politikám týkajícím se základních práv.
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Více informací o činnosti agentury v oblasti práv dítěte je k dispozici na internetu.
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