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Komunikat prasowy FRA 

Wiedeń, dnia 22 lutego 2017 r. 

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku: punkt widzenia 

dziecka 

Z nowego sprawozdania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) 

wynika, że dzieci biorące udział w postępowaniach sądowych często są 

wystraszone, ignorowane i niedoinformowane. Dzięki zebraniu doświadczeń i 

opinii dzieci pochodzących z różnych państw członkowskich UE to przełomowe 

sprawozdanie pokazuje jak wiele jeszcze trzeba zrobić, aby nasze wymiary 

sprawiedliwości stały się przyjazne dzieciom. 

„Niepotrzebnie niepokoimy dzieci, które doświadczyły już stresujących sytuacji lub były 

świadkiem stresujących wydarzeń. Zarówno decydenci, jak i praktycy muszą dopilnować, 

aby niepokój dzieci biorących udział w postępowaniach sądowych traktowano poważnie i 

ograniczano do minimum”, powiedział dyrektor FRA Michael O’Flaherty. „W sprawozdaniu 

przedstawiono jasne wytyczne dotyczące środków, za pomocą których państwa 

członkowskie mogą zapewnić, aby zdanie dzieci zostało naprawdę wzięte pod uwagę oraz 

aby czuły się one bezpieczne i chronione”. 

Około 2,5 mln dzieci w całej UE uczestniczy co roku w postępowaniach sądowych jako 

ofiary, świadkowie lub strony postępowania. Mogą to być sprawy o opiekę nad dzieckiem 

toczące się podczas postępowania rozwodowego lub sprawy dotyczące niegodziwego 

traktowania dzieci w celach seksualnych lub wykorzystania seksualnego. 

Sprawozdanie „Child-friendly justice: Perspectives and experiences of children involved in 

judicial proceedings” (Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku: opinie i doświadczenia 

dzieci uczestniczących w postępowaniach sądowych) sporządzono na podstawie rozmów z 

392 dziećmi. Określono w nim bariery, z jakimi zmagają się dzieci oraz możliwe 

rozwiązania i szereg obiecujących praktyk stosowanych obecnie w państwach 
członkowskich UE. 

Dzieci podkreśliły znaczenie prawa do bycia wysłuchanym ze zrozumieniem i szacunkiem. 

Świadczy to o potrzebie zapewnienia jasnych i praktycznych wytycznych oraz o 

konieczności przeszkolenia wszystkich pracowników mających kontakt z dziećmi. Dzieci 

chcą być też na bieżąco informowane o postępach w sprawie i swoich prawach podczas 

często przedłużających się postępowań. Wskazuje to na konieczność przekazywania 
dostosowanych do wieku informacji przed rozprawą, w trakcie i po jej zakończeniu. 

Z przeprowadzonych rozmów jasno wynika, że wiele sytuacji powoduje u dzieci uczucie 

niepewności i zagrożenia. W takim przypadku należy upewnić się, że państwa członkowskie 

posiadają gwarancje proceduralne, które zaspokajają potrzeby dzieci w sprawach 

dotyczących skrajnych przypadków, takich jak przemoc domowa lub niegodziwe 

traktowanie w celach seksualnych, ale także podczas wielu spraw dotyczących 

sprawowania opieki nad dziećmi prowadzonych w całej UE. Gwarancje te mogą obejmować 

miejsca rozpraw przyjazne dziecku, połączenia wideo lub uprzednio nagrane dowody oraz 
ochronę danych osobowych dzieci przed mediami i opinią publiczną. 

Ustalenia te opierają się na rozmowach przeprowadzonych z dziećmi w 9 państwach 

członkowskich: Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Rumunii 

i Zjednoczonym Królestwie. Sprawozdanie to uzupełnia wcześniejsze sprawozdanie Agencji 

Praw Podstawowych zawierające opinie specjalistów na temat wymiaru sprawiedliwości 
przyjaznego dziecku. 

Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z pakietem dla prasy lub 

kontaktując się z: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642 

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
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
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Uwagi dla redaktorów: 

 W dniu 28 kwietnia sprawozdanie zostanie przedstawione na posiedzeniu FRA z 

udziałem irlandzkiej minister ds. dzieci i młodzieży, dr Katherine Zappone. 

 FRA udziela decydentom na poziomie UE i na poziomie krajowym porad opartych 

na dowodach, przyczyniając się tym samym do prowadzenia bardziej 

przemyślanych i lepiej ukierunkowanych debat oraz przyjmowania bardziej 

przemyślanych i lepiej ukierunkowanych strategii politycznych dotyczących praw 

podstawowych. 

 Więcej informacji na temat działań Agencji dotyczących praw dzieci można znaleźć 

tutaj. 

http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child

