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Justiția în interesul copilului: perspectiva copilului
Conform unui nou raport al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii
Europene (FRA), copiii implicați în proceduri judiciare adeseori se simt speriați,
ignorați și prost informați. Întrebând copii din diferite state membre ale UE cu
privire la experiențele și opiniile lor, acest raport inovator arată cât de departe
trebuie încă să mergem pentru a face ca sistemele noastre de justiție să fie în
interesul copilului.
„Ne expunem copiii, care au suferit deja experiențe traumatizante sau au fost martori la
acestea, unor situații stresante inutile. Atât factorii de decizie, cât și practicienii, trebuie
să se asigure că anxietățile copiilor implicați în proceduri judiciare sunt luate în serios și
că acestea sunt menținute la un nivel minim” declară directorul FRA, Michael O’Flaherty.
„Prezentul raport oferă orientări clare cu privire la mijloacele prin care statele membre se
pot asigura că vocile copiilor sunt auzite cu adevărat și că, în același timp, aceștia se
simt în siguranță și protejați.”
Aproximativ 2,5 milioane de copii de pe teritoriul UE sunt implicați în fiecare an ca
victime, martori sau părți în proceduri judiciare. Acestea pot fi dispute pentru custodie în
cadrul procedurilor de divorț sau cazuri de abuz sexual sau exploatare.
Raportul „Justiția în interesul copilului: Perspectivele și experiențele copiilor implicați în
proceduri judiciare” se bazează pe intervievarea a 392 de copii. Acesta identifică
obstacolele cu care se confruntă copiii și posibilele soluții, precum și un număr de practici
promițătoare care sunt deja utilizate în statele membre ale UE.
Copiii au subliniat importanța dreptului lor de a fi ascultați cu înțelegere și respect. Acest
lucru indică necesitatea elaborării unor orientări clare și practice, precum și instruirea
tuturor specialiștilor care intră în contact cu copii. De asemenea, copiii își doresc să fie
informați în permanență pe durata procedurilor, care de cele mai multe ori sunt de lungă
durată, cu privire la evoluția cauzei și la drepturile pe care le au. Acest lucru
demonstrează necesitatea furnizării unor informații corespunzătoare vârstei, înainte de
proces, pe durata acestuia și ulterior.
Din interviuri a reieșit clar faptul că în multe situații copiii trăiesc sentimente de
incertitudine și nesiguranță. În acest context, este vital să se asigure faptul că statele
membre dispun de garanții procedurale în vigoare, care satisfac nevoile copiilor, în cazuri
extreme cum ar fi cele referitoare la violența domestică sau abuzul sexual, dar și în
multe cazuri de încredințare a copilului din întreaga UE. Aceste garanții pot include locuri
de audiere adaptate copiilor, linkuri video sau dovezi înregistrate în prealabil, precum și
protejarea datelor cu caracter personal ale copiilor de mass-media și public.
Constatările se bazează pe interviuri cu copii din 9 state membre: Bulgaria, Croația,
Estonia, Franța, Germania, Polonia, România, Spania și Regatul Unit. Acest raport
completează raportul anterior al Agenției pentru Drepturi Fundamentale care conține
perspectivele specialiștilor cu privire la o justiție în interesul copilului.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați, de asemenea, dosarul de
presă și să ne contactați la adresa: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642
Note pentru redactori:
 La 28 aprilie, raportul va fi prezentat la FRA în cadrul unui eveniment la care va
participa și ministrul irlandez al copiilor și tineretului, Dr Katherine Zappone.
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FRA oferă consultanță pe bază de dovezi pentru factorii de decizie de la nivel
național și european, contribuind astfel la îmbunătățirea gradului de informare și
a specificității dezbaterilor și politicilor în materie de drepturi fundamentale.
Mai multe informații cu privire la activitatea Agenției în materie de drepturi ale
copiilor sunt disponibile online.
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