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Gyermekbarát igazságszolgáltatás a gyermekek szemszögéből
Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) egyik friss, új szemléleten
alapuló jelentése szerint a bírósági eljárásokban érintett gyermekek gyakran
éreznek félelmet és mellőzöttséget, és sokszor tapasztalják a tájékoztatás
hiányát az eljárások során. A gyermekek élményeit és tapasztalatait feldolgozó,
több tagállamban készített interjúk alapján kidolgozott jelentés megállapította,
hogy sokat kell még tennünk azért, hogy igazságszolgáltatási rendszereink
gyermekbaráttá váljanak.
„Feleslegesen tesszük ki további megrázkódtatásoknak azokat a gyermekeket, akik már
eleve borzalmas dolgokat éltek át vagy néztek végig. A döntéshozóknak és a
szakembereknek egyaránt ügyelniük kell rá, hogy komolyan vegyék, és amennyire
lehetséges, oldják a bírósági eljárásokban érintett gyermekek szorongásait – mondja
Michael O’Flaherty, az FRA igazgatója. Ez a jelentés egyértelmű iránymutatást nyújt
azokról a módszerekről, amelyek révén a gyermekek valóban meghallgatásra találnak,
ugyanakkor biztonságban érzik magukat a bírósági eljárások során.”
Unió-szerte évente mintegy 2,5 millió gyermek érintett áldozatként, szemtanúként vagy
peres félként bírósági eljárásokban. Idetartoznak a válóperek részeként lefolytatott
gyermekelhelyezési viták, illetve a szexuális erőszak vagy kizsákmányolás miatt indított
eljárások.
A „Gyermekbarát igazságszolgáltatás: a bírósági eljárásokban érintett gyermekek
élményei és tapasztalatai” című jelentés 392 gyermekkel készített interjút dolgoz fel. A
jelentés rávilágít és lehetséges megoldásokat kínál a gyermekeket érintő akadályokra, és
számos, a tagállamokban már alkalmazott, ígéretes gyakorlatot ismertet.
A gyermekek hangsúlyozták, hogy joguk van ahhoz, hogy megértést és tiszteletet
tanúsítsanak irántuk a meghallgatásuk során. Ebből kifolyólag egyértelmű és gyakorlati
iránymutatásokra van szükség, emellett pedig képezni kell az összes olyan szakembert,
akik kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel az eljárások során. A gyermekek emellett azt
is elvárják, hogy tájékoztassák őket az ügyeikkel kapcsolatos fejleményekről és jogaikról
a gyakran hosszadalmas eljárások során. Fontos tehát, hogy a gyermekeket a koruknak
megfelelő tájékoztatásban részesítsék a tárgyalás előtt, közben és után.
Az interjúkból egyértelműen kiderült, hogy a gyermekek számos helyzet miatt érezhetik
magukat bizonytalannak és kiszolgáltatottnak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a
tagállamok a családon belüli vagy szexuális erőszak szélsőséges esetei mellett számos,
gyermekelhelyezéssel kapcsolatos ügyben is a gyermekek igényeinek megfelelő eljárási
biztosítékokat alkalmazzanak Európa-szerte. Ilyen biztosítékok lehetnek a gyermekbarát
tárgyalók, a videointerjúk vagy az előre rögzített bizonyítékok, illetve a gyermekek
személyes adatainak védelme a médiától és a nyilvánosságtól.
A következtetések kilenc tagállamban, nevezetesen Bulgáriában, az Egyesült
Királyságban, Észtországban, Franciaországban, Horvátországban, Lengyelországban,
Németországban, Romániában és Spanyolországban lefolytatott gyermekinterjúkon
alapulnak. A dokumentum az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének azt a korábbi
jelentését egészíti ki, amelyik a szakemberek szemszögéből foglalkozott a gyermekbarát
igazságszolgáltatással.
További információkért tekintse meg a sajtócsomagot, vagy lépjen velünk
kapcsolatba: media@fra.europa.eu / Tel.: (+43) 1 580 30 642
Megjegyzések a szerkesztőknek:
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A jelentést április 28-án, dr. Katherine Zappone, Írország gyermek és
ifjúságpolitikáért felelős miniszterének részvételével mutatják be az FRA
központjában.
Az FRA bizonyítékokon alapuló tanácsadással segíti az uniós és nemzeti szintű
döntéshozókat, ezáltal hozzájárul az alapvető jogokkal kapcsolatos tájékozottabb
és célzottabb vitákhoz, valamint szakpolitikákhoz.
A Ügynökség gyermekek jogaival kapcsolatos munkájáról az interneten talál
további információt.
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