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Δελτίο Τύπου του FRA 

Βιέννη, 22 Φεβρουαρίου 2017 

Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη: Απόψεις παιδιών 

Σύμφωνα με μια νέα έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), τα παιδιά που εμπλέκονται σε δικαστικές διαδικασίες 

βιώνουν τον φόβο, την περιφρόνηση και την ελλιπή πληροφόρηση. Από τα 

πορίσματα της ρηξικέλευθης αυτής έκθεσης, η οποία βασίστηκε σε ερωτήσεις 

που υποβλήθηκαν σε παιδιά διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τις 

εμπειρίες και τις απόψεις τους επί του θέματος, προκύπτει ότι απομένουν πολλά 

να γίνουν ακόμη ώστε το σύστημα απονομής δικαιοσύνης να γίνει φιλικό για τα 

παιδιά. 

«Υποβάλλουμε παιδιά τα οποία έχουν ήδη βιώσει ή έχουν υπάρξει μάρτυρες οδυνηρών 

καταστάσεων σε αγχογόνες καταστάσεις χωρίς λόγο. Τόσο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
όσο και οι επαγγελματίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι το άγχος των παιδιών που εμπλέκονται σε 
δικαστικές διαδικασίες λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και ότι περιορίζεται στο ελάχιστο», αναφέρει ο 
διευθυντής του FRA Michael O’Flaherty. «Η έκθεση αυτή παρέχει σαφή καθοδήγηση σχετικά 

με τους τρόπους με τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να διασφαλίσουν ότι η γνώμη 

των παιδιών ακούγεται πραγματικά και ότι παράλληλα τα παιδιά αυτά νιώθουν ασφαλή και 
προστατευμένα.» 

Περίπου 2,5 εκατομμύρια παιδιά σε όλη την ΕΕ συμμετέχουν ετησίως σε δικαστικές 

διαδικασίες με την ιδιότητα του θύματος, του μάρτυρα ή του διαδίκου. Οι υποθέσεις αυτές 

μπορεί να αφορούν αντιδικία σχετιζόμενη με την απόδοση επιμέλειας τέκνου σε 
διαδικασίες διαζυγίου ή περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης. 

Η έκθεση ‘Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη: Απόψεις και εμπειρίες παιδιών που 

συμμετείχαν σε δικαστικές διαδικασίες’, η οποία βασίζεται στις συνεντεύξεις 392 παιδιών, 

επισημαίνει τόσο τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και πιθανές λύσεις για την 

υπέρβασή τους, όσο και ορισμένες ελπιδοφόρες πρακτικές που χρησιμοποιούνται ήδη σε 

κράτη μέλη της ΕΕ. 

Τα παιδιά υπογράμμισαν πόσο σημαντικό είναι το δικαίωμά τους στην ακρόαση να διέπεται 

από κατανόηση και σεβασμό. Από αυτό συνάγεται η ανάγκη κατάρτισης σαφών και 

πρακτικών κατευθυντηρίων γραμμών καθώς και η ανάγκη παροχής κατάρτισης σε όλους 

τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά. Τα παιδιά επιθυμούν, επίσης, να 

κρατούνταιενήμερα καθόλη τη διάρκεια των χρονοβόρων, συχνά, διαδικασιών σχετικά με 

την πορεία της υπόθεσης καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά τους. Η διαπίστωση αυτή 

αναδεικνύει την ανάγκη παροχής ενημέρωσης με βάση την ηλικία πριν, κατά τη διάρκεια 

και μετά το τέλος της δίκης. 

Από τις συνεντεύξεις κατέστη σαφές ότι πολλές καταστάσεις προκαλούν στα παιδιά 

ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Για τον λόγο αυτό είναι άκρως σημαντική η διασφάλιση, από 

πλευράς των κρατών μελών, της θέσπισης δικονομικών εγγυήσεων που μεριμνούν για τις 

ανάγκες των παιδιών, σε ακραίες καταστάσεις, όπως η ενδοοικογενειακή βία και η 

σεξουαλική κακοποίηση, ή έχουν εμπλακεί σε μία από τις πάμπολλες υποθέσεις επιμέλειας 

τέκνου στην ΕΕ. Στις εγγυήσεις αυτές μπορούν να συμπεριληφθούν η χρήση χώρων 

ακρόασης φιλικών προς τα παιδιά, βιντεοδιασκέψεων ή βιντεοσκοπημένων καταθέσεων, 

καθώς και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών από τα ΜΜΕ 
και το κοινό. 

Τα πορίσματα της έρευνας βασίζονται σε συνεντεύξεις παιδιών από 9 κράτη μέλη: 

Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Κροατία, Πολωνία και 

Ρουμανία. Η έρευνα αυτή συμπληρώνει την προηγούμενη έκθεση του Οργανισμού 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view


 

2 

 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η οποία παραθέτει τις απόψεις επαγγελματιών για μια φιλική 
προς τα παιδιά δικαιοσύνη. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε επίσης στο ενημερωτικό 

πακέτο (press pack) και να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: 

media@fra.europa.eu / Τηλ.: +43 1 580 30 642 

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 

 Στις 28 Απριλίου, η έκθεση αυτή θα παρουσιαστεί στις εγκαταστάσεις του FRA στο 

πλαίσιο εκδήλωσης στην οποία θα παρευρεθεί η Υπουργός Υποθέσεων Παιδιών 

καιΝεολαίας της Ιρλανδίας, Δρ Katherine Zappone. 

 Ο FRA παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων στους 

υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών, συμβάλλοντας έτσι 

στη διεξαγωγή και την ανάπτυξη πιο τεκμηριωμένων και στοχοθετημένων 

συζητήσεων και πολιτικών για τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Οργανισμού για τα δικαιώματα των 

παιδιών παρατίθενταιστο διαδίκτυο. 

http://fra.europa.eu/en/press-release/2015/justice-needs-be-more-child-friendly-finds-fra
http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/child-friendly-justice-children
mailto:media@fra.europa.eu
http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child
http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child

