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Съобщение за медиите от FRA 

Виена, 22 февруари 2017 г. 

Правосъдие, съобразено с интересите на детето: гледната точка 

на детето 

Деца, участващи в съдебно производство, често се чувстват уплашени, 

пренебрегнати и зле информирани, показва нов доклад на Агенцията на 

Европейския съюз за основните права (FRA). Въз основа на интервюта с 

деца в различни държави — членки на ЕС, относно техните преживявания, 

този новаторски доклад показва какъв дълъг път ни предстои да изминем, 

за да съобразим нашите правосъдни системи с интересите на детето. 

„Ние поставяме деца, които вече са изпитали или са станали свидетели на трудно 

поносими неща, в ненужно стресираща ситуация. Както лицата, разработващи 

политики, така и практикуващите специалисти трябва да гарантират, че тревогите 

на децата, участващи в съдебно производство, се възприемат сериозно и са сведени 

до минимум“, заявява директорът на FRA Michael O’Flaherty. “В настоящия доклад са 

дадени ясни насоки за начините, по които държавите членки могат да гарантират, 

че гласът на децата наистина се чува и че те същевременно се чувстват в 
безопасност и защитени.” 

Около 2,5 милиона деца в рамките на ЕС участват всяка година в съдебни 

производства – като жертви, свидетели или страни по съдебни производства. Това 

може да са битки за попечителство в бракоразводни дела или дела за сексуално 
насилие или сексуална експлоатация.  

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

judicial proceedings“ (Правосъдие, съобразено с интересите на детето: гледни точки 

и преживявания на деца, участващи в съдебни производства) се основава на 

интервюта с 392 деца. В него са посочени както бариерите, пред които се изправят 

децата, и възможните решения, така и редица обещаващи практики, които вече се 
използват в държави — членки на ЕС. 

Децата са изтъкнали колко е важно правото им да бъдат изслушвани с разбиране и 

зачитане на достойнството им. Това показва необходимостта от ясни и практически 

насоки, както и от обучение на всички специалисти, които имат контакт с деца. 

Децата искат освен това да бъдат информирани през цялата, често пъти дълга 

процедура, за хода на делото и за собствените си права.  Това доказва 

необходимостта от предоставяне на съобразена с възрастта информация преди, по 

време на и след съдебния процес. 

От интервютата става ясно, че много ситуации карат децата да се чувстват 

несигурни и застрашени. Затова е от съществено значение, държавите членки да 

въведат процесуални гаранции, отговарящи на нуждите на децата, в екстремни 

случаи като тези на домашно или сексуално насилие, но също и в многобройните 

дела за попечителство навсякъде в ЕС. Тези гаранции включват места, подходящи 

за изслушване на детето, видео връзки или предварително записани показания, 
както и защита на личните данни на децата от медиите и широката общественост. 

Констатациите се основават на интервюта с деца в 9 държави членки: България, 

Хърватия, Естония, Франция, Германия, Полша, Румъния, Испания и Обединеното 

кралство. Докладът допълва предишна публикация на Агенцията за основните 

права, разглеждаща гледните точки на специалистите относно правосъдието, 
съобразено с интересите на детето. 

За допълнителна информация вижте също комплекта материали за пресата 

и се свържете със: media@fra.europa.eu / Тел.: +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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Бележки за редакторите: 

 На 28 април докладът ще бъде представен във FRA на събитие с ирландския 

министър по въпросите на децата и младите хора, д-р Katherine Zappone. 

 FRA предоставя основани на доказателства съвети за органите, вземащи 

решения на европейско и национално равнище, като по този начин 

допринася за информирани и целенасочени обсъждания и политики относно 

основните права. 

 Допълнителна информация за работата на Агенцията в областта на правата 

на детето може да се намери в интернет. 

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

