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Otrokom prijazno pravosodje: vidik otroka
Novo poročilo Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) kaže, da je
otroke, udeležene v sodnih postopkih, pogosto strah ter da so prezrti in slabo
obveščeni. V tem prelomnem poročilu, ki vsebuje odgovore otrok iz različnih
držav članic EU o svojih izkušnjah in stališčih, je pojasnjeno, kaj še moramo
storiti, da bi bili naši pravosodni sistemi otroku prijazni.
„Otroke, ki so že doživeli žalostne stvari ali so jim bili priča, izpostavljamo nepotrebnemu
stresu. Oblikovalci politik in strokovni delavci morajo zagotoviti, da se bojazni otrok,
udeleženih v sodnih postopkih, jemljejo resno in čim bolj zmanjšajo," je dejal direktor
agencije FRA Michael O’Flaherty. „To poročilo daje jasne smernice glede tega, kako lahko
države članice zagotovijo, da se bodo mnenja otrok resnično upoštevala ter da se bodo
hkrati počutili varne in zaščitene.“
Približno dva milijona in pol otrok v EU je vsako leto vključenih v sodne postopke v vlogi
žrtev, prič ali strank. To so lahko spori glede skrbništva v ločitvenem postopku ali
primeri spolne zlorabe oziroma izkoriščanja.
Poročilo Otrokom prijazno pravosodje:Vidiki in izkušnje otrok, vključenih v sodne
postopke, temelji na pogovorih s 392 otroki. Izpostavlja ovire, s katerimi se srečujejo
otroci, in možne rešitve ter številne obetavne prakse, ki se že izvajajo v državah članicah
EU.
Otroci so poudarili pomen svoje pravice do zaslišanja, in sicer z razumevanjem in
spoštovanjem. To kaže na potrebo po jasnih in praktičnih smernicah ter usposabljanju
vseh strokovnjakov, ki prihajajo v stik z otroki. Otroci prav tako želijo biti v postopkih, ki
so pogosto dolgi, obveščeni o razvoju dogodkov v zadevi insvojih pravicah. To kaže na
to, da je treba med sojenjem in po njem zagotavljati starosti primerne informacije.
Iz razgovorov je razvidno, da se otroci v številnih okoliščinah počutijo negotove in
ogrožene. V zvezi s tem je treba poskrbeti, da bodo imele države članice postopkovna
jamstva, ki bodo pokrivale potrebe otrok v skrajnih primerih, kot so tisti v zvezi z
nasiljem v družini ali spolno zlorabo, pa tudi v številnih sporih o skrbništvu po vsej EU.
Ta postopkovna jamstva lahko vključujejo otrokom prijazne kraje zaslišanja,
videopovezave ali vnaprej posnete dokaze ter varovanje otrokovih osebnih podatkov
pred mediji in javnostjo.
Izsledki temeljijo na razgovorih z otroki iz devetih držav članic: Bolgarije, Hrvaške,
Estonije, Francije, Nemčije, Poljske, Romunije, Španije in Velike Britanije. To poročilo
dopolnjuje prejšnje poročilo Agencije za temeljne pravice, ki vsebuje stališča
strokovnjakov o otrokom prijaznem pravosodju.
Za več informacij si oglejte gradivo za novinarje ali se obrnite na službo za
odnose z mediji: media@fra.europa.eu/tel.: +43 158030642
Sporočilo urednikom:
 Poročilo agencije FRA bo predstavljeno 28. aprila 2017 na srečanju z irsko
ministrico za otroke in mladino dr. Katherine Zappone.
 Agencija na podlagi dognanj in ugotovitev svetuje nosilcem odločanja na ravni EU
in nacionalni ravni ter s tem prispeva k premišljenim in usmerjenim razpravam in
politikam na področju temeljnih pravic.
 Več o delu agencije na področju otrokovih pravic je na voljo na spletu.
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