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Trebuie asigurată o justiție în interesul copilului, declară
FRA
În fiecare an, sute de mii de copii din întreaga Uniune Europeană sunt
implicați în proceduri judiciare. Sistemele judiciare trebuie să depună mai
multe eforturi pentru a răspunde nevoilor acestor copii, constată cel mai
recent raport al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii
Europene (FRA). Asigurarea unei justiții în interesul copilului este în
interesul superior al copilului, îmbunătățește protecția copiilor și
participarea semnificativă a acestora la procedurile judiciare.
„Nu putem permite ca minorii să fie supuși confuziei sau stresului atunci când
participă la proceduri judiciare”, declară directorul interimar al FRA Constantinos
Manolopoulos. „UE și statele sale membre au obligația de a se asigura că drepturile
copilului sunt respectate și exercitate. Acest lucru este valabil în special în ceea ce
privește procedurile judiciare. De asemenea, statele membre ar trebui să se
asigure că orientările Consiliului Europei privind o justiție în interesul copilului sunt
aplicate în practica de zi cu zi de către toate persoanele implicate.”
Îmbunătățirea protecției drepturilor copilului în sistemele judiciare este abordată
de Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului (CDC), care a fost
ratificată de toate statele membre ale UE. Consiliul Europei a elaborat orientări
speciale privind justiția în interesul copilului, întrucât aceasta este o problemă care
afectează mulți copii. De exemplu, în anul 2010, în jur de 74 000 de copii au fost
victime ale infracțiunilor și 495 000 de copii au fost afectați de divorț în 11 state
membre ale UE.
Activitatea de cercetare a FRA arată că practicile referitoare la participarea copiilor
variază foarte mult nu doar între statele membre, ci și în interiorul lor, nefiind
întotdeauna în interesul copilului. Această situație indică necesitatea de a elabora
standarde și orientări clare și coerente, care ar trebui monitorizate în mod
sistematic. De asemenea, cercetarea a identificat necesitatea de a institui măsuri
de sensibilizare și de a asigura formarea specifică de specialiști.
Principalele constatări se referă la drepturile specifice ale copilului, de exemplu:


În ultimii ani, respectarea și exercitarea dreptului copilului de a fi
ascultat s-a îmbunătățit, în special în cadrul procedurilor penale. În cadrul
procedurilor civile, copiii nu sunt întotdeauna audiați. Este necesară
intensificarea eforturilor pentru a se asigura că audierea copiilor se
desfășoară în spații sigure și favorabile copilului, utilizând tehnici adecvate
pentru vârsta și maturitatea copilului. Copiii ar trebui să fie audiați într-un
număr cât mai mic de ședințe, cu implicarea unui număr mic de specialiști
bine pregătiți;
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Legislația națională conține adesea dispoziții privind dreptul la informare,
dar, în practică, există variații semnificative cu privire la modul în care copiii
sunt informați, când, de către cine, despre ce și cum. Informarea periodică
adaptată copiilor și materialele despre drepturile copilului și procedurile
judiciare, adaptate la vârsta copilului, oferite pe parcursul procedurilor, pot
îmbunătăți încrederea copiilor în justiție;



Majoritatea statelor membre au depus eforturi semnificative pentru a
garanta dreptul copilului la viață privată și dreptul de a fi protejat
împotriva vătămării și re-traumatizării, în special în cadrul procedurilor
penale. În practică însă, rata de utilizare a măsurilor de protecție este
adesea redusă. Pentru a proteja copiii în mod adecvat, în UE ar trebui să
devină o practică standard utilizarea de săli separate pentru a preveni
contactul cu inculpații și utilizarea de înregistrări video și de conexiuni video
de către specialiști instruiți, în sălile de judecată și în secțiile de poliție;



În pofida dispozițiilor legale privind egalitatea de tratament, de multe ori
personalul nu dispune de competențele necesare pentru tratarea copiilor
aflați în situații vulnerabile, cum ar fi copiii cu handicap sau cei care aparțin
unei etnii minoritare. Este necesar să se asigure că accesul copiilor la justiție
și tratamentul lor în cadrul procedurilor judiciare sunt monitorizate în mod
eficace pentru a preveni orice discriminare. Trebuie facilitat accesul la
asistență juridică și sprijin pentru copiii aflați în situații vulnerabile.

De asemenea, raportul subliniază o serie de exemple de practici promițătoare.
Pentru a consulta raportul și materialele conexe: Child-friendly justice –
perspectives and experiences of professionals [Justiția în interesul copilului –
perspective și experiențe ale specialiștilor], a se vedea dosarul de presă.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați: media@fra.europa.eu
/ Tel.: +43 1 580 30 642
Note către editori:
 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.
 Rezultatele se bazează pe interviuri cu specialiști care intră zilnic în contact
cu minori care participă la proceduri judiciare în calitate de victime sau de
martori în 10 state membre ale UE – Bulgaria, Croația, Estonia, Finlanda,
Franța, Germania, Polonia, România, Spania și Regatul Unit.
 De asemenea, acestea se bazează pe o analiză efectuată de Comisia
Europeană cu privire la datele statistice, legislația și politicile colectate de
la toate statele membre ale UE cu privire la implicarea copiilor în procedurile
judiciare.
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Rezultatele vor fi discutate, de asemenea, în două dezbateri radiofonice cu
membri ai Parlamentului European, transmise în direct de radio Euranet
Plus la 5 mai.
Va urma un raport despre perspectivele și experiențele copiilor.
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