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Tisková zpráva agentury FRA 

Vídeň/Brusel, 5. května 

Justice musí být vstřícnější k dětem, zjistila agentura 

FRA  

Soudních řízení v zemích EU se každoročně účastní stovky tisíc dětí. Podle 

poslední zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) musí 

systémy soudnictví vyvinout větší úsilí, aby potřeby těchto dětí 

zohlednily. Justice, která je vstřícnější k dětem, je v nejlepším zájmu 

dítěte, zlepšuje jeho ochranu a smysluplnou účast v soudních řízeních.  

„Nesmíme dovolit, aby děti, které se účastní soudních řízení, byly zmatené či ve 

stresu,“ říká prozatímní ředitel agentury FRA Constantinos Manolopoulos. 

„Evropská unie a její členské státy jsou povinny zajistit dodržování a naplňování 

práv dítěte. Obzvlášť to platí pro soudní řízení. Členské státy by také měly zajistit, 

že budou v každodenní praxi a všemi zúčastněnými uplatňovány pokyny Rady 

Evropy o justici vstřícné k dětem.“ 

Zlepšování ochrany práv dítěte v systémech soudnictví se věnuje Úmluva 

o právech dítěte Organizace spojených národů, kterou ratifikovaly všechny 

členské státy EU. Rada Evropy vydala zvláštní pokyny týkající se justice vstřícné 

k dětem, protože tato otázka se dotýká mnoha dětí. Například v roce 2010 se 

v 11 členských státech EU přibližně 74 000 dětí stalo obětí trestného činu 

a 495 000 bylo dotčeno rozvodem. 

Průzkum agentury FRA odhaluje, že praxe účasti dětí se značně liší, a to nejen 

napříč všemi členskými státy, ale také v rámci nich, a že tyto postupy nejsou 

pokaždé k dětem vstřícné. Poukazuje to na potřebu jasných a konzistentních 

norem a pokynů, které by měly být systematicky monitorovány. Průzkum také 

zjistil, že jsou zapotřebí opatření na zvyšování povědomí a také zvláštní školení 

odborníků. 

Klíčová zjištění souvisejí s konkrétními právy dítěte, například: 

 V posledních letech se zejména v trestních řízeních zlepšilo dodržování 

a naplňování práva dítěte být vyslyšeno. V občanských řízeních nejsou 

děti vždy vyslýchány. Je třeba vyvinout větší úsilí, aby se zajistilo, že děti 

budou vyslýchány v bezpečných místnostech vstřícných k dětem a za 

použití technik, které odpovídají věku a zralosti dítěte. Děti by měly být 

vyslýchány během co nejmenšího počtu slyšení a za přítomnosti malé 

skupiny dobře vyškolených odborníků. 

 Vnitrostátní právní předpisy často obsahují ustanovení o právu na 

informace, avšak v praxi se značně liší způsob, jakým jsou děti 

informovány, kdy a kdo je informuje, o čem a jakým způsobem. Úplné 

a k dítěti vstřícné informace a materiály o jeho právech a o soudních 
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postupech uzpůsobené na míru věku dítěte poskytované v průběhu celého 

řízení mohou zlepšit jeho důvěru v justici.  

 Většina členských států vyvinula značné úsilí na zajištění práva dítěte na 

soukromí a práva na ochranu před poškozením a opakovanou 

traumatizací, zejména pak v trestních řízeních. V praxi jsou však ochranná 

opatření mnohdy nedostatečně využívána. Oddělené místnosti pro 

zabránění kontaktu s pachateli a také využívání videozáznamů 

a videokonferencí vyškolenými odborníky v soudních síních a na policejních 

stanicích by se v EU mělo stát standardní praxí, aby byla zajištěna 

odpovídající ochrana dětí. 

 Navzdory právním ustanovením o rovném zacházení personál často 

postrádá zkušenosti v zacházení s dětmi v citlivých situacích, jako jsou 

například děti s postižením nebo z prostředí etnických menšin. Je třeba 

zajistit efektivní sledování přístupu dětí ke spravedlnosti a zacházení s nimi 

v soudních řízeních, aby se zabránilo jakékoliv diskriminaci. Měl by být 

usnadněn přístup k právní pomoci a podpoře pro děti v citlivých situacích. 

Zpráva také podtrhuje řadu příkladů příznivých postupů. 

Zprávu a související materiály si můžete přečíst zde: Justice vstřícná k dětem – 

perspektivy a zkušenosti odborníků – najdete v tiskovém balíčku. 

 

V případě zájmu o další informace se prosím obraťte na: 

media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Poznámky pro redaktory: 

 Agentura FRA je pověřena poskytováním poradenství podloženého fakty 

a důkazy subjektům s rozhodovacími pravomocemi v EU a v členských 

státech, čímž přispívá k informovanějším a cílenějším diskusím a politikám 

o základních právech. 

 Zjištění vycházejí z rozhovorů s odborníky, kteří jsou v každodenním styku 

s dětskými obětmi nebo svědky v soudních řízeních v 10 členských státech 

EU – Bulharsku, Chorvatsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Polsku, 

Rumunsku, Španělsku a Spojeném království.  

 Navazují také na analýzu statistických údajů, legislativy a politik týkajících 

se účasti dětí v soudních řízeních shromážděných od všech členských států 

EU, kterou provedla Evropská komise. 

 O zjištěních se také bude diskutovat dne 5. května ve dvou živě vysílaných 

debatách rádia Euranet Plus mezi poslanci Evropského parlamentu. 

 Následovat bude zpráva o pohledech a zkušenostech dětí. 
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