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Gwarancje procesowe dla dzieci będących
podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu
karnym
W 2013 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy chroniącej prawa dzieci w
postępowaniu karnym, wpisujący się w przyjęty w 2009 r. harmonogram działań mających na celu
umocnienie praw procesowych osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz
przyjętą w 2011 r. agendę UE na rzecz praw dziecka.

Kontekst
Według szacunków Komisji około 1 086 000 dzieci w UE co roku objętych jest postępowaniem karnym (12%
wszystkich spraw). Badanie z 2014 r. przeprowadzone na zlecenie Komisji wykazało, że sposób traktowania
dzieci w postępowaniach karnych znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Na przykład
tylko w sześciu państwach członkowskich funkcjonują wyspecjalizowane jednostki zajmujące się dziećmi,
wobec których toczy się postępowanie karne, natomiast w pozostałych państwach członkowskich dzieci
sądzone są w sądach powszechnych. Szkolenia dla sędziów na temat potrzeb dzieci są obowiązkowe
zaledwie w 12 państwach członkowskich. Niemal we wszystkich państwach istnieją jednak pewne gwarancje,
które zapewniają dzieciom ochronę podczas przesłuchania, a tymczasowe aresztowanie dzieci w 22
państwach członkowskich stosowane jest jako ostateczność.
Ochrona praw dzieci w postępowaniu karnym wpisuje się w szerszą inicjatywę, którą Komisja realizuje z
myślą o ochronie praw osób fizycznych w postępowaniu karnym w UE, zwłaszcza po przyjęciu w 2010 r.
programu sztokholmskiego, kiedy to Rada Europejska zwróciła się do Komisji o ustanowienie wspólnych
minimalnych norm dotyczących prawa do rzetelnego procesu sądowego (pkt 2.4). W ramach tego programu
przyjęto dotychczas trzy środki: dyrektywę 2010/64/UE w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i
tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym, dyrektywę 2012/13/UE w sprawie prawa do informacji w
postępowaniu karnym i dyrektywę 2013/48/UE w sprawie prawa dostępu do adwokata i prawa do
porozumiewania się z osobami trzecimi w czasie pozbawienia wolności.

Wniosek
Celem dyrektywy, której dotyczy wniosek, jest ustanowienie wspólnych minimalnych norm dotyczących
praw dzieci, które są podejrzane lub oskarżone w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu dotyczącym
europejskiego nakazu aresztowania. Podstawę tego wniosku stanowi art. 82 ust. 2 TFUE, które przewiduje
środki niezbędne dla ułatwienia wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych, jak również
współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych o wymiarze transgranicznym.
We wniosku za dziecko uznano każdą osobę poniżej 18. roku życia. Zgodnie z proponowanymi przepisami
dziecku przysługiwałoby prawo do bycia niezwłocznie poinformowanym o swoich prawach. Prawo do
informacji przysługiwałoby również osobie posiadającej odpowiedzialność rodzicielską, chyba że udzielenie
informacji stałoby w sprzeczności z najlepszym interesem dziecka. We wniosku przewidziano również prawo
do adwokata, prawo do indywidualnej oceny i prawo do badania lekarskiego. Przesłuchanie dziecka powinno
być rejestrowane w postaci zapisu audiowizualnego, chyba że byłoby to niewspółmierne, przy czym taka
rejestracja przesłuchania byłaby bezwzględnie konieczna w przypadkach pozbawienia wolności. W miarę
możliwości zalecono stosowanie środków innych niż pozbawienie wolności, jeśli natomiast pozbawienie
wolności zostanie uznane za konieczne, szczególną uwagę zwracać należy na sposób traktowania dziecka.
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Sprawy z udziałem dzieci powinny być rozpatrywane w trybie pilnym, zapewniając ochronę prywatności
dziecka. Podczas przesłuchania w sądzie powinna być obecna osoba posiadająca odpowiedzialność
rodzicielską, jak również samo dziecko, którego sprawa dotyczy. Wszyscy funkcjonariusze mający kontakt z
dzieckiem powinni być odpowiednio przeszkoleni.

Stan obecny
W lutym 2015 r. Komisja Wolności Obywatelskich przyjęła sprawozdanie opracowane przez Caterinę Chinnici
(S&D, Włochy). Poprawki zgłoszone do tego sprawozdania głównie wzmacniają lub rozszerzają prawa
przysługujące dzieciom, w tym rozszerzają zakres stosowania przepisów do osób oskarżonych poniżej 21.
roku życia w odniesieniu do zarzucanych im przestępstw popełnionych, gdy były dziećmi, wprowadzają
obowiązkową pomoc ze strony adwokata, dodatkowe ograniczenia stosowania pozbawienia wolności oraz
skuteczne środki odwoławcze na mocy prawa krajowego w przypadku naruszenia praw dziecka. W wyniku
negocjacji trójstronnych w grudniu 2015 r. uzgodniono z Radą tekst kompromisowy, który musi teraz zostać
zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym.
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