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Η δικαιοσύνη πρέπει να γίνει πιο φιλική προς τα παιδιά,
διαπιστώνει ο FRA
Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά σε όλη την ΕΕ συμμετέχουν σε
νομικές διαδικασίες. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Οργανισμού
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), τα συστήματα
απονομής δικαιοσύνης πρέπει να μεριμνήσουν περισσότερο για τις
ανάγκες αυτών των παιδιών. Μια δικαιοσύνη πιο φιλική προς τα παιδιά
υπηρετεί το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, ενισχύει την προστασία του
παιδιού και δίνει νόημα στη συμμετοχή των παιδιών στη δικαστική
διαδικασία.
«Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να ταράζεται ή να βιώνει στρες ένα παιδί κατά τη
συμμετοχή του στη δικαστική διαδικασία», δηλώνει ο προσωρινός διευθυντής του
FRA Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος. «Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν υποχρέωση
να διασφαλίζουν τον σεβασμό και την άσκηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Αυτό
ισχύει ιδιαιτέρως για τη δικαστική διαδικασία. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να
διασφαλίζουν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές
του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη στην
καθημερινή πρακτική τους».
Η βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού στα συστήματα απονομής
δικαιοσύνης αποτελεί αντικείμενο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(ΣΔΠ) του ΟΗΕ, η οποία έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το
Συμβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τη φιλική
προς τα παιδιά δικαιοσύνη καθώς πρόκειται για ένα θέμα που αφορά μεγάλο αριθμό
παιδιών. Ενδεικτικά, το 2010 περίπου 74.000 παιδιά έπεσαν θύματα αξιόποινων
πράξεων και 495.000 παιδιά ενεπλάκησαν σε υποθέσεις διαζυγίου σε 11 κράτη μέλη
της ΕΕ.
Η έρευνα του FRA αποκαλύπτει ότι οι πρακτικές σε σχέση με τη συμμετοχή των
παιδιών παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις όχι μόνο μεταξύ των διαφόρων
κρατών μελών αλλά και στο εσωτερικό τους, και ότι οι πρακτικές αυτές δεν είναι
πάντα φιλικές προς τα παιδιά. Το γεγονός αυτό μαρτυρά την ανάγκη για σαφή και
συνεπή πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να παρακολουθούνται
συστηματικά. Η έρευνα διαπίστωσε επίσης την ανάγκη για μέτρα ενίσχυσης της
ευαισθητοποίησης και για ειδική κατάρτιση των επαγγελματιών.
Τα βασικά πορίσματα αφορούν συγκεκριμένα δικαιώματα του παιδιού, π.χ.:


Τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί ο σεβασμός και η άσκηση του
δικαιώματος ακρόασης των παιδιών, ιδιαίτερα στις ποινικές διαδικασίες.
Στις αστικές διαδικασίες δεν προβλέπεται πάντα η ακρόαση παιδιών.
Απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι
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ακροάσεις των παιδιών διεξάγονται σε χώρους ασφαλείς και φιλικούς προς
τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές για την ηλικία και τον
βαθμό ωριμότητας του κάθε παιδιού. Οι ακροάσεις των παιδιών πρέπει να
διεξάγονται στον ελάχιστο δυνατό αριθμό συνεδριάσεων από μικρό αριθμό
καλά καταρτισμένων επαγγελματιών·


Η εθνική νομοθεσία περιέχει συχνά διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα στην
πληροφόρηση,
αλλά
στην
πράξη
παρατηρούνται
σημαντικές
διαφοροποιήσεις στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται τα παιδιά, από την
άποψη του ποιες πληροφορίες παρέχονται, πότε, από ποιον και πώς. Η
συστηματική, φιλική προς τα παιδιά πληροφόρηση και παροχή υλικού
σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και τις δικαστικές διαδικασίες, ανάλογα
με την ηλικία του κάθε παιδιού, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί
να ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους στη δικαιοσύνη·



Τα περισσότερα κράτη μέλη καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες
προκειμένου να διασφαλίσουν το δικαίωμα των παιδιών στην προστασία
της ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμά τους στην προστασία από βλάβες
και νέο ψυχικό τραυματισμό, ειδικά στις ποινικές διαδικασίες. Στην πράξη,
ωστόσο, τα μέτρα προστασίας συχνά δεν αξιοποιούνται επαρκώς. Η χρήση
χωριστών αιθουσών με σκοπό την αποφυγή της απευθείας επαφής με τους
κατηγορούμενους και η χρήση βιντεοσκοπήσεων και βιντεοδιασκέψεων από
καταρτισμένους επαγγελματίες στα δικαστήρια και στα αστυνομικά τμήματα
πρέπει να αποτελεί πάγια πρακτική στην ΕΕ για την επαρκή προστασία των
παιδιών·



Παρά τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την ισότιμη μεταχείριση, το
προσωπικό πολλές φορές δεν διαθέτει τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται
για την αντιμετώπιση των παιδιών που τελούν υπό ευάλωτη κατάσταση,
όπως τα παιδιά με αναπηρία ή τα παιδιά εθνοτικής μειονοτικής καταγωγής.
Είναι ανάγκη να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση της
πρόσβασης των παιδιών στη δικαιοσύνη και της μεταχείρισής τους κατά τη
δικαστική διαδικασία ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις. Η πρόσβαση στη
νομική συνδρομή και η υποστήριξη των παιδιών που τελούν υπό ευάλωτη
κατάσταση πρέπει να διευκολυνθεί.

Η έκθεση παρουσιάζει επίσης παραδείγματα υποσχόμενων πρακτικών.
Για να διαβάσετε την έκθεση και το σχετικό υλικό: Child-friendly justice –
perspectives and experiences of professionals (Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη
– απόψεις και εμπειρίες επαγγελματιών), βλ. press pack.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: media@fra.europa.eu /
Τηλ.: +43 1 580 30 642
Σημειώσεις προς τους συντάκτες:
 Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) έχει
εντολή να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες βάσει τεκμηριωμένων
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στοιχείων στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ και τα κράτη μέλη,
συμβάλλοντας έτσι σε πιο ενημερωμένες και στοχευμένες συζητήσεις και
πολιτικές για τα θεμελιώδη δικαιώματα.
Τα πορίσματα βασίζονται σε συνεντεύξεις με επαγγελματίες οι οποίοι
έρχονται καθημερινά σε επαφή με παιδιά που είναι θύματα ή μάρτυρες σε
δικαστικές διαδικασίες σε 10 κράτη μέλη της ΕΕ – Βουλγαρία, Γαλλία,
Γερμανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Κροατία, Πολωνία,
Ρουμανία και Φινλανδία.
Βασίζονται επίσης στην ανάλυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στατιστικών
στοιχείων, νομοθετικών κειμένων και πολιτικών από όλα τα κράτη μέλη της
ΕΕ που έχουν ως αντικείμενο τη συμμετοχή των παιδιών στη δικαστική
διαδικασία.
Τα πορίσματα θα συζητηθούν επίσης σε δύο ζωντανές ραδιοφωνικές
συζητήσεις με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 5 Μαΐου στο Euranet
Plus.
Θα ακολουθήσει έκθεση με θέμα τις απόψεις και τα βιώματα των παιδιών.
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