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Tlačová správa FRA 

Viedeň 22. február 2017 

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí: pohľad dieťaťa 

Deti, ktoré sa zúčastňujú na súdnom konaní, často cítia vystrašené, ignorované 

a zle informované. Vyplýva to z novej správy Agentúry Európskej únie pre 

základné práva (FRA). Na základe odpovedí detí z rôznych členských štátov EÚ 

na otázky o ich skúsenostiach a názoroch sa v tejto prelomovej správe 

poukazuje na to, čo všetko je ešte potrebné urobiť, aby naše systémy súdnictva 

zohľadňovali potreby detí. 

„Deti, ktoré už prežili bolestné udalosti alebo boli ich svedkami, dostávame do zbytočne 

stresujúcich situácií. Tvorcovia politík, ako aj odborníci musia zabezpečiť, aby sa obavy 

detí zúčastnených na súdnom konaní brali vážne a aby boli tieto obavy obmedzené na 

minimum,“ hovorí riaditeľ agentúry FRA Michael O’Flaherty. „Táto správa prináša jasný 

návod k tomu, akými prostriedkami môžu členské štáty zebezpečiť to, aby sa deťom 

skutočne načúvalo a aby mali zároveň pocit bezpečia a ochrany.“ 

Zhruba 2,5 milióna detí v celej EÚ sa každý rok zúčastňuje na súdnom konaní a to v 

postavení obete, svedka alebo účastníka súdneho konania. Môže ísť o spory 

o opatrovníctvo v rozvodovom konaní alebo o prípady sexuálneho zneužívania 
a vykorisťovania. 

Správa „Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí: Hľadiská a skúsenosti detí zúčastňujúcich 

sa na súdnych konaniach“ je založená na rozhovoroch s 392 deťmi. Odhaľuje prekážky, 

ktorým deti čelia, a možné riešenia, ako aj viaceré nádejné postupy, ktoré sa už 
v členských štátoch EÚ používajú. 

Deti poukázali na dôležitosť ich práva na vypočutie s pochopením a rešpektom. Toto 

poukazuje na potrebu jasných a praktických usmernení a vyškolenia všetkých 

odborníkov, ktorí prichádzajú do styku s deťmi. Deti chcú byť tiež informované o svojich 

právach a o vývoji vo svojom prípade počas často zdĺhavých konaní. Dokazuje to 

potrebu poskytovať informácie primerané veku dieťaťa pred, počas a po skončené 

súdneho konania. 

Z rozhovorov jasne vyplynulo, že v mnohých situáciách sa deti cítia neisté a ohrozené. 

V tejto súvislosti je nevyhnutné zabezpečiť, aby členské štáty zaviedli procesné záruky, 

ktoré zaistia splnenie potrieb detí v extrémnych prípadoch, napr. v prípadoch domáceho 

násilia alebo sexuálneho zneužívania, ale aj v mnohých prípadoch týkajúcich sa 

opatrovníctva v rámci EÚ. K takým zárukám môžu patriť priestory na vypočúvanie 

prispôsobené deťom, videospojenia alebo vopred nahraté dôkazy, ako aj ochrana 
osobných údajov detí pred médiami a verejnosťou. 

Zistenia sú založené na rozhovoroch s deťmi v 9 členských štátoch: Bulharsko, Estónsko, 

Francúzsko, Chorvátsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo. 

Táto správa dopĺňa predchádzajúcu správu Agentúry pre základné práva zahŕňajúcu 
hľadiská odborníkov o súdnictve zohľadňujúceho potreby detí. 

Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite si tiež tlačový balík alebo sa s nami 

skontaktujte na adrese: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642 

Poznámky pre redaktorov: 

 Správa bude predstavená 28. apríla v agentúre FRA na podujatí s írskou 

ministerkou detí a mládeže Dr. Katherine Zapponeovou. 

 Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) poskytuje subjektom 

s rozhodovacou právomocou v EÚ a členských štátoch poradenstvo založené na 
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dôkazoch a tým prispieva k informovanejším, cielenejším diskusiám a politikám 

v oblasti základných práv. 

 Ďalšie informácie o činnosti agentúry v oblasti práv dieťaťa sú k dispozícii online. 

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

