Priopćenje za medije Agencije Europske unije za temeljna prava
Beč, 22. veljače 2017.

Pravosuđe pristupačno djeci: dječja perspektiva
Prema novom izvješću Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA), djeca
koja sudjeluju u sudskim postupcima često se osjećaju preplašeno, zanemareno
i slabo informirano. U ovom revolucionarnom izvješću djeci iz različitih država
članica EU-a postavljena su pitanja o njihovim iskustvima i stavovima, a
izvješće pokazuje koliko još toga treba napraviti da bi naši pravosudni sustavi
bili pristupačniji djeci.
„Djeca koja su već iskusila ili vidjela uznemirujuće stvari stavljaju se u nepotrebno
stresnu situaciju. Tvorci i izvršitelji politika trebaju se pobrinuti da se strahovi djece koja
sudjeluju u sudskim postupcima ozbiljno shvaćaju i svedu na najmanju moguću mjeru”,
rekao je direktor FRA-e Michael O’Flaherty. „Ovo izvješće pruža jasne smjernice za
načine na koje države članice mogu osigurati da se dječje glasove zaista čuje te im
istovremeno omogućiti da se osjećaju sigurno i zaštićeno”.
Približno 2,5 milijuna djece diljem EU-a svake je godine uključeno u sudske postupke
kao žrtve, svjedoci ili stranke u sudskim postupcima. To mogu biti bitke za skrbništvo u
brakorazvodnim parnicama ili slučajevi seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja.
Izvješće „Pravosuđe pristupačno djeci: perspektive i iskustva djece uključene u sudske
postupke” temelji se na razgovorima s 392 djece. U njemu su prepoznate prepreke s
kojima se djeca suočavaju, kao i moguća rješenja te niz obećavajućih praksi koje su već
u uporabi u državama članicama EU-a.
Djeca su naglasila važnost svojeg prava da ih se sasluša s razumijevanjem i
poštovanjem. To ukazuje na potrebu za jasnim i praktičnim smjernicama, kao i za
obukom svih stručnjaka koji su u kontaktu s djecom. Djeca također žele biti obaviještena
o zbivanjima u slučaju i o svojim pravima tijekom postupaka koji su često dugotrajni. To
pokazuje nužnost pružanja informacija prilagođenih dobi prije, tijekom i nakon suđenja.
Iz razgovora je bilo jasno da brojne situacije kod djece izazivaju osjećaje nesigurnosti i
neizvjesnosti. Zato je bitno pobrinuti se da države članice imaju uspostavljene
proceduralne mjere zaštite koje će odgovoriti na potrebe djece u ekstremnim
slučajevima kao što su obiteljsko nasilje ili seksualno zlostavljanje, ali i u brojnim
slučajevima koji se tiču skrbništva širom EU-a. Te mjere zaštite mogu uključivati lokacije
saslušanja koje se mogu prilagoditi djeci, videoveze ili unaprijed snimljene dokaze, kao i
zaštitu osobnih podataka djece od medija i javnosti.
Ti se nalazi temelje na razgovorima s djecom u 9 država članica: Bugarskoj, Hrvatskoj,
Estoniji, Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Španjolskoj i Ujedinjenom
Kraljevstvu. Radi se o nadopuni prethodnog izvješća Agencije za temeljna prava koje
sadrži perspektive stručnjaka o pravdi pristupačnoj djeci.
Dodatne informacije potražite i u paketu za medije ili nam se obratite na:
media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642
Napomene urednicima:
 Izvješće će se predstaviti 28. travnja u prostorima FRA-e na događanju na kojem
će prisustvovati irska ministrica za djecu i pitanja mladih, dr. Katherine Zappone.

1




FRA pruža savjete utemeljene na dokazima donositeljima odluka na razini EU-a i
na nacionalnoj razini te time pridonosi upućenijim i usmjerenijim raspravama i
politikama o temeljnim pravima.
Više informacija o radu Agencije na dječjim pravima dostupno je na internetu.
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