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Πρόλογος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι στην ΕΕ περίπου 1 εκατομμύριο παιδιά βρίσκονται 
κατηγορούμενα στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών κάθε χρόνο (περίπου το 12% του 
συνόλου του ευρωπαϊκού πληθυσμού).1 Στο πλαίσιο μιας μελέτης για τα παιδιά που εμπλέκονται 
σε ποινικές, αστικές και διοικητικές διαδικασίες, η Επιτροπή συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικά 
με τη δικαιοσύνη για τα παιδιά. Τα πορίσματα των εκθέσεών της δείχνουν την ύπαρξη ευρείας 
διαφοροποίησης στις πρακτικές και τη διαδικασία που ακολουθούνται μεταξύ των κρατών 
μελών.2

Σε εθνικό επίπεδο η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού3 (1989) αποτελεί εργαλείο 
αναφοράς σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, μη εξαιρουμένων εκείνων 
που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Κατευθυντήριες γραμμές 
για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη του Συμβουλίου της Ευρώπης4 διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο παρά τον μη δεσμευτικό τους χαρακτήρα. Σε μια προσπάθειας εναρμόνισης των 
δικαιωμάτων των παιδιών και των ευρωπαϊκών συστημάτων δικαιοσύνης για τους ανήλικους, 
έχουν αναπτυχθεί μια σειρά άλλων μέσων από το Συμβούλιο της Ευρώπης (π.χ. οι ευρωπαϊκοί 
κανόνες που αφορούν ανήλικους παραβάτες οι οποίοι υπόκεινται σε κυρώσεις ή μέτρα5) αλλά και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως με το Θεματολόγιο της Ε.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού 6 που 
εγκρίθηκε το 2011. 

Η πρόσφατη ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού είναι μια συνεχόμενη 
διαδικασία και ο βαθμός υλοποίησής της διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. Η πλήρης 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των Κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης προϋποθέτει την υποστήριξη και την παροχή βοήθειας σε όλους τους ενδιαφερόμενους 
φορείς καθώς και τους φορείς που ασχολούνται με τα δικαιώματα του παιδιού. Η ουσιαστική 
βελτίωση των συστημάτων δικαιοσύνης ανηλίκων στην Ευρώπη μπορεί να επέλθει μόνο μέσω 
της ουσιαστικής συμμετοχής των παιδιών στις διαδικασίες που τα αφορούν και αυτό δεν μπορεί 
να γίνει χωρίς την κατάλληλη κατάρτιση και την απόκτηση γνώσεων για τα δικαιώματα των 

1  Έγγραφο Εργασίας Υπηρεσιών της Επιτροπής, 2013 (μόνο στα Αγγλικά): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0480:FIN:EN:PDF 

2  Συνοπτική έκθεση σχετικών παρουσιάσεων για τη συμμετοχή των παιδιών στις ποινικές διαδικασίες 
στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
http://www.childreninjudicialproceedings.eu/docs/EU%20Summary.pdf 

3  Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 20 Νοεμβρίου 1989, ΟΗΕ, 
U.N.T.S., Τόμος 1577, σ.3.

4  Συμβούλιο της Ευρώπης: Επιτροπή Υπουργών, Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, 2011.

5  Συμβούλιο της Ευρώπης: Επιτροπή Υπουργών, σύσταση CM/Rec(2008)11 της Επιτροπής Υπουργών στα 
κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες που αφορούν ανήλικους 
παραβάτες οι οποίοι υπόκεινται σε κυρώσεις ή μέτρα, 5 Νοεμβρίου 2008, CM/Rec(2008)11.

6  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών To 
Θεματολόγιο της Ε.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
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παιδιών, την ανάπτυξή τους και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

Τον Δεκέμβριο του 2015, στο πλαίσιο του Θεματολογίου της Ε.Ε. για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης κατέληξαν από κοινού 
στο κείμενο της οδηγίας σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι 
ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.7 Η Οδηγία της Ε.Ε. 
προβλέπει διατάξεις που αποσκοπούν στη διαφύλαξη μιας σειράς δικαιωμάτων κατά τρόπο 
σύμφωνο με τη συλλογιστική του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων8 και 
τις Κατευθυντήριες γραµµές για µια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη. Σκοπός της Οδηγίας είναι 
η «θέσπιση δικονομικών εγγυήσεων που θα εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή 
κατηγορούμενοι στην ποινική διαδικασία είναι ικανά να κατανοούν και να παρακολουθούν την 
εν λόγω διαδικασία, που θα επιτρέπουν στα παιδιά αυτά να ασκούν το δικαίωμά τους σε δίκαιη 
δίκη και θα προλαμβάνουν την υποτροπή των παιδιών και θα προωθούν την κοινωνική τους 
ένταξη» (Αιτιολογική σκέψη 1). 

Η Οδηγία προβλέπει την καθιέρωση μιας σειράς δικαιωμάτων που πρέπει να απολαμβάνουν 
τα παιδιά σε κάθε στάδιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, στα οποία περιλαμβάνονται 
πρωτίστως: το υποχρεωτικό δικαίωμα των παιδιών να έχουν τη συνδρομή δικηγόρου και 
το δικαίωμα παροχής του ευεργετήματος πενίας, το δικαίωμα  ατομικής αξιολόγησης, οι 
κανόνες για την ανάκριση, η πρόβλεψη για τη συμμετοχή του παιδιού στις διαδικασίες, η 
παροχή υποχρεωτικής ειδικής κατάρτισης στους δικαστές, τις αρχές επιβολής του νόμου και 
το προσωπικό των φυλακών, τους δικηγόρους και όσους έρχονται σε επαφή με τα παιδιά στο 
πλαίσιο της εργασίας τους, και οι προβλέψεις κράτησης σύμφωνα με τις οποίες η προφυλάκιση 
των παιδιών πρέπει να υιοθετείται μόνο ως έσχατη λύση. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να 
διασφαλίζεται ο διαχωρισμός των παιδιών από τους ενήλικες εκτός κι αν ο εν λόγω διαχωρισμός 
δεν εξυπηρετεί το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού. 

Σχετικά με το δικαίωμα ακρόασης και ουσιαστικής συμμετοχής στις δικαστικές διαδικασίες, η 
οδηγία ενισχύει το επίπεδο προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου9 (και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη) και στα άρθρα 47 και 48 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 (δικαίωμα αποτελεσματικής 
προσφυγής και δίκαιης δίκης, τεκμήριο αθωότητας και δικαίωμα υπεράσπισης). Το άρθρο 
16 επιβεβαιώνει το δικαίωμα του παιδιού να παρίσταται αυτοπροσώπως και να συμμετέχει 
ουσιαστικά στη δίκη που το αφορά, καθώς και να του δίνεται η ευκαιρία να ακουστεί και να 
εκφράσει τις απόψεις του. Εάν το παιδί δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στη δίκη για την 

7  Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για 
τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, 16 Δεκεμβρίου 2015, 
2013/0408 (COD).

8  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έχει δηλώσει ότι το κατά το άρθρο 6 
δικαίωμα σε δίκαιη δίκη επιτάσσει: «η μεταχείριση που επιφυλάσσεται σε παιδί το οποίο κατηγορείται 
για την τέλεση αξιόποινης πράξης πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη την ηλικία του παιδιού, τον βαθμό 
ωριμότητας και την πνευματική και συναισθηματική του ανάπτυξη και να μεριμνά για τη βελτίωση της 
ικανότητας κατανόησης και συμμετοχής του στη δίκη» (T. κατά Ηνωμένου Βασιλείου, απόφαση της 16ης 
Δεκεμβρίου 1999, T. κατά Ηνωμένου Βασιλείου, αριθ. 24724/94, παράγραφος 84).

9  ό.π. υποσημείωση 8.

10  Ευρωπαϊκή Ένωση, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 26 Οκτωβρίου 
2012, 2012/C 326/02
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υπόθεσή του, η οδηγία προβλέπει το δικαίωμα επανεκδίκασης της υπόθεσης ή προσφυγής 
σε άλλη διαδικασία σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η οδηγία σχετικά με το τεκμήριο 
αθωότητας.11 Επιπλέον, η οδηγία επιτάσσει ότι πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 
για να διασφαλίζεται ότι «τα παιδιά τυγχάνουν πάντοτε μεταχείρισης κατά τρόπο που να 
προστατεύεται η αξιοπρέπειά τους και κατάλληλο για την ηλικία τους, την ωριμότητά τους 
και το επίπεδο κατανόησης, και που λαμβάνει υπόψη τυχόν ειδικές ανάγκες, μεταξύ άλλων τις 
δυσχέρειες επικοινωνίας που ενδεχομένως έχουν» (Άρθρο 13 (2)). Το ίδιο άρθρο διασφαλίζει 
ότι η φιλική προς τα παιδιά επικοινωνία πρέπει να καταστεί προϋπόθεση της συμμετοχής ενός 
παιδιού στη δικαστική διαδικασία.

Οι νομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι δεσμευτικές για τα 
κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφωθούν με την Οδηγία μέσα 
σε διάστημα 36 μηνών μετά την έναρξη ισχύος της.12  Ο ρόλος του IJJO είναι να στηρίξει τα κράτη 
μέλη σε αυτήν την προσπάθεια συμμόρφωσης με την Οδηγία. 

Το International Juvenile Justice Observatory (IJJO) είναι ένας διεθνής οργανισμός που εδρεύει 
στις Βρυξέλλες και ξεχωρίζει για το κύρος του ως θεσμός που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 
Δραστηριοποιείται ως μία διεπιστημονική κοινότητα ανταλλαγής πληροφοριών, επικοινωνίας 
και διαλόγου με αναλύσεις και προτάσεις πάνω σε θέματα που αφορούν κυρίως τα συστήματα 
δικαιοσύνης ανηλίκων ανά τον κόσμο. Μέσω του European Council of Juvenile Justice (ECJJ), 
του επίσημου δικτύου του IJJO και της ομάδας προβληματισμού για τον ευρωπαϊκό χώρο, το 
IJJO συμμετέχει στη βελτίωση του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων στην Ευρώπη. Το ECJJ, οι 
συνεργάτες του οποίου είναι μέλη του έργου βελτίωσης, έχει εκπονήσει μια σειρά εκδόσεων όπως 
το European Research on Juvenile Restorative Justice, τέσσερις Πράσινες Βίβλους και μία Λευκή 
Βίβλο με τίτλο Improving Youth justice Systems during a time of Economic Crisis (2013), στο οποίο 
βασίζεται και το έργο «Βελτιώνοντας τα ευρωπαϊκά συστήματα απονομής δικαιοσύνης σε 
ανηλίκους: Κατάρτιση για επαγγελματίες». 

Ο κύριος στόχος του εν λόγω έργου είναι η βελτίωση των συστημάτων δικαιοσύνης ανηλίκων 
στην Ευρώπη και η επισήμανση των σημείων που χρήζουν βελτίωσης ώστε να γίνουν πιο 
αποτελεσματικά και πιο φιλικά προς τα παιδιά με έμφαση στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
των Κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια φιλική προς τα παιδιά 
δικαιοσύνη καθώς και άλλων διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων. Υπό την καθοδήγηση του 
IJJO, το έργο βασίζεται στις συστάσεις της Λευκής Βίβλου του ECJJ με τίτλο Improving Youth 
justice Systems during a time of Economic Crisis (2013). Η Λευκή Βίβλος επισημαίνει την ανάγκη 
για ανάληψη περισσότερων μέτρων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και ιδιαίτερα την ανάγκη 
για βελτίωση της κατάρτισης των επαγγελματιών και τη σύσταση οργανωμένων ομάδων που 
θα αποτελούνται από ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, συνιστά στους 
επαγγελματίες εργάζονται στον τομέα της δικαιοσύνης ανηλίκων να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις 
σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και την επικοινωνία 
μαζί τους ώστε να προάγουν την επανένταξή τους. 

Ως εκ τούτου, το έργο αποσκοπεί να θέσει τη μεταχείριση του παιδιού στο επίκεντρο των 
συστημάτων απονομής δικαιοσύνης σε ανήλικους μέσω της παροχής πληροφόρησης, γνώσεων 

11 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13471-2015-INIT/en/pdf 

12  Αναμένεται ότι η Οδηγία θα τεθεί σε ισχύ στη διάρκεια του 2016. 
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και κατάρτισης στις εθνικές αρχές της δικαιοσύνης ανηλίκων και στο προσωπικό που εργάζεται 
με ανήλικους παραβάτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο εστιάζει επιπλέον στη βελτίωση των 
εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στους ανήλικους και στην ανταλλαγή πρακτικών 
με θετικά αποτελέσματα στην επικοινωνία με ανήλικους παραβάτες που υπόκεινται σε κυρώσεις 
ή μέτρα. Η βελτίωση αυτή θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διεθνών 
πρακτικών που ισχύουν για τα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο. Για το σκοπό 
αυτό έχει δημιουργηθεί ένα πακέτο κατάρτισης που αποτελείται από το παρόν Εγχειρίδιο, 
μια Εργαλειοθήκη για Επαγγελματίες και μια σειρά βίντεο που παρουσιάζουν νεαρά άτομα σε 
σύγκρουση με το νόμο. Με βάση αυτά τα βίντεο δημιουργήθηκε ένα online σεμινάριο κατάρτισης 
που φιλοξενείται από το International School of Juvenile Justice, την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
εκμάθησης του IJJO.

Μέσω αυτού του Εγχειριδίου, αφενός, ευελπιστούμε να συμβάλλουμε στη βελτίωση 
της τεχνογνωσίας, των γνώσεων και των βέλτιστων πρακτικών που υιοθετούν οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς της δικαιοσύνης ανηλίκων, και αφετέρου, να επιτύχουμε να ακουστούν 
οι απόψεις των παιδιών που βρίσκονται  σε σύγκρουση με το νόμο. 

Η δυναμική που δημιουργείται με τη νέα οδηγία θα αποτελέσει χωρίς αμφιβολία ένα πολύτιμο 
εργαλείο για τη μακροχρόνια διατήρηση των αποτελεσμάτων του έργου. Σε αυτό το πλαίσιο, 
το IJJO θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να συνδράμει τα κράτη μέλη στην υλοποίηση της 
Οδηγίας εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διάδοση του πακέτου κατάρτισης του έργου, του 
online σεμιναρίου κατάρτισης καθώς και των ειδικά προσαρμοσμένων προγραμμάτων τεχνικής 
βοήθειας. 

Το έργο έχει επίσης προβλέψει τη σύσταση εθνικών συμμαχιών στις χώρες των συνεργατών, οι 
οποίες θα αποτελέσουν ένα σημαντικό μέσο υποστήριξης και βοήθειας των κρατών μελών στο 
έργο της εφαρμογής της Οδηγίας και ειδικά του άρθρου 19 αυτής.13 Μέσω των εν λόγω εθνικών 
συνασπισμών σημαντικοί φορείς για τα δικαιώματα του παιδιού εξοικειώνονται με τα συστήματα 
απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους. Οι φορείς αυτοί αποτελούνται από εμπειρογνώμονες και 
ομάδες υποστήριξης σε εθνικό επίπεδο που συνεργάζονται μεταξύ τους για τη διάδοση της 
γνώσης και των βέλτιστων πρακτικών και τη συνδρομή των εθνικών αρχών στην εφαρμογή των 
διεθνών προτύπων. 

Κατά συνέπεια, ευελπιστούμε ότι το παρόν Εγχειρίδιο θα αποτελέσει ένα σοβαρό εργαλείο για 
την εφαρμογή της Οδηγίας, και συγκεκριμένα των διατάξεων αναφορικά με το δικαίωμα της 
ακρόασης και της ουσιαστικής συμμετοχής στις διαδικασίες. Επίσης, θα δώσει τη δυνατότητα 
στα παιδιά να συμμετέχουν πλήρως στις διαδικασίες και να εκφράζουν τις απόψεις τους. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί παρέχοντας χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες στις αρχές επιβολής του νόμου, 
το προσωπικό στα καταστήματα κράτησης, τους δικαστές, τους εισαγγελείς και τους δικηγόρους 

13  Στο άρθρο 19 της Οδηγίας αναφέρεται ότι:  
«Τα Κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι αρχές επιβολής του νόμου και το προσωπικό στα 
καταστήματα κράτησης, οι οποίοι ασχολούνται με υποθέσεις ανηλίκων, έχουν λάβει ειδική κατάρτιση 
σε επίπεδο κατάλληλο για την επαφή τους με παιδιά όσον αφορά τα νόμιμα δικαιώματα των παιδιών, 
τις κατάλληλες τεχνικές συνεντεύξεων, την παιδοψυχολογία, την επικοινωνία σε μια γλώσσα 
προσαρμοσμένη στο παιδί και τις παιδαγωγικές του δεξιότητες».



13

αλλά και εργαλεία για την αποτελεσματική επικοινωνία τους με τα παιδιά. Τα παραπάνω είναι 
αναγκαίες προϋποθέσεις για να εμπιστευτούν τα παιδιά τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης, 
να αναπτυχθούν κατάλληλα και να αποφύγουν την υποτροπή. 

Francisco Legaz Cervantes, 
Πρόεδρος του International Juvenile Justice Observatory

Cédric Foussard, 
Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων, International Juvenile Justice Observatory
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Πληροφορίες για αυτό το 
Εγχειρίδιο  
 

ΕΊΣΑΓΩΓΉ

ΤΑ ΔΊΕΘΝΉ ΔΊΚΑΊΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΊΔΊΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΉΣ ΔΊΚΑΊΟΣΥΝΉΣ 
ΑΝΉΛΊΚΩΝ

Το 2010 εκδόθηκαν οι Κατευθυντήριες γραµµές του Συµβουλίου της Ευρώπης για µια φιλική 
προς τα παιδιά δικαιοσύνη. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκουν να διασφαλίσουν, στο 
πλαίσιο των εν λόγω διαδικασιών, όπου εμπλέκονται παιδιά «τον πλήρη σεβασμό όλων των 
δικαιωμάτων των παιδιών, και ιδίως των δικαιωμάτων στην πληροφόρηση, την αντιπροσώπευση, 
τη συμμετοχή και την προστασία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον βαθμό ωριμότητας και 
κατανόησης του παιδιού, καθώς και τις περιστάσεις της εκάστοτε υπόθεσης» (παράγραφος I.3). 
Οι κατευθυντήριες γραμμές προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των φιλικών προς τα παιδιά 
πρακτικών που πρόκειται να υλοποιηθούν στο ποινικό, το αστικό ή το διοικητικό δίκαιο.

Ο κύριος στόχος του έργου «Βελτιώνοντας τα ευρωπαϊκά συστήματα απονομής δικαιοσύνης 
σε ανηλίκους: Κατάρτιση για επαγγελματίες» είναι η βελτίωση των συστημάτων δικαιοσύνης 
ανηλίκων στην Ευρώπη και η επισήμανση των σημείων που χρήζουν βελτίωσης ώστε να γίνουν πιο 
αποτελεσματικά και πιο φιλικά προς τα παιδιά με έμφαση στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
των Κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια φιλική προς τα παιδιά 
δικαιοσύνη και άλλων διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων. Το έργο βασίζεται στις συστάσεις 
που αναφέρονται στη Λευκή Βίβλο του IJJO με τίτλο Improving youth justice systems during a 
time of economic crisis (Moore, 2013). Η Λευκή Βίβλος επισημαίνει την ανάγκη για ανάληψη 
περισσότερων μέτρων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και ιδιαίτερα την ανάγκη για βελτίωση της 
κατάρτισης των επαγγελματιών και τη σύσταση οργανωμένων ομάδων που θα αποτελούνται 
από ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, συνιστά στους επαγγελματίες 
εργάζονται στον τομέα της δικαιοσύνης ανηλίκων να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις σχετικά με τα 
δικαιώματα των παιδιών, τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και την επικοινωνία μαζί τους ώστε 
να προάγουν την επανένταξή τους. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στο δικαίωμα ακρόασης των παιδιών που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο και 
στη βελτίωση της επικοινωνίας των επαγγελματιών με τα παιδιά στη διαδικασία απονομής της 
δικαιοσύνης σε ανηλίκους.

Το 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
την Οδηγία σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή 
κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.14 Η Οδηγία της Ε.Ε. προβλέπει διατάξεις 

14  Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για 
τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, 16 Δεκεμβρίου 2015, 
2013/0408 (COD). Αναμένεται ότι η Οδηγία θα εκδοθεί και θα τεθεί σε ισχύ στη διάρκεια του 2016.
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που συνάδουν με τη συλλογιστική του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
τις Κατευθυντήριες γραµµές για µια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη. Στο άρθρο 19 της Οδηγίας 
αναφέρεται ότι:  

«Τα Κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι αρχές επιβολής του νόμου και το 
προσωπικό στα καταστήματα κράτησης, οι οποίοι ασχολούνται με υποθέσεις ανηλίκων, 
έχουν λάβει ειδική κατάρτιση σε επίπεδο κατάλληλο για την επαφή τους με παιδιά όσον 
αφορά τα νόμιμα δικαιώματα των παιδιών, τις κατάλληλες τεχνικές συνεντεύξεων, την 
παιδοψυχολογία, την επικοινωνία σε μια γλώσσα προσαρμοσμένη στο παιδί και τις 
παιδαγωγικές του δεξιότητες». 

Οι νομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι δεσμευτικές για τα 
κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφωθούν με την Οδηγία μέσα σε 
διάστημα 36 μηνών μετά την έναρξη ισχύος της.  

Στόχος του παρόντος Εγχειριδίου είναι η κατάρτιση των επαγγελματιών οι οποίοι εργάζονται με 
παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο, και ειδικότερα, η βελτίωση της επικοινωνίας 
τους με τα παιδιά. Στα διάφορα κεφάλαια του παρόντος Εγχειριδίου αναπτύσσονται θέματα 
που αφορούν τα νόμιμα δικαιώματα των παιδιών, τις τεχνικές συνέντευξης, και τις δεξιότητες 
επικοινωνίας, παιδοψυχολογίας και παιδαγωγικής. Το παρόν Εγχειρίδιο στοχεύει στην 
πληροφόρηση και την περαιτέρω καθοδήγηση όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της 
νέας Οδηγίας της Ε.Ε. Παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο της Οδηγίας και τον 
τρόπο εφαρμογής της ώστε να συνάδει με άλλα σχετικά διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα της 
δικαιοσύνης ανηλίκων.   Το εγχειρίδιο μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο κατάρτισης 
των επαγγελματιών στο πεδίο της επανορθωτικής δικαιοσύνης και της διαμεσολάβησης 
είτε στους κόλπους του συστήματος απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους είτε με φορείς που 
συνδέονται με αυτό.   

ΔΟΜΉ ΤΟΥ ΕΓΧΕΊΡΊΔΊΟΥ 

Το Εγχειρίδιο εστιάζει στις υποσχόμενες πρακτικές και τεχνικές που αφορούν τη φιλική προς τα 
παιδιά δικαιοσύνη. Σκοπός δε του Εγχειριδίου είναι η διάδοση της γνώσης και ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων του παιδιού όταν βρίσκεται σε σύγκρουση με τον νόμο. Το Εγχειρίδιο καλύπτει τα 
παρακάτω θέματα: 

•	 Τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα που ισχύουν για τη δικαιοσύνη ανηλίκων και την 
εφηβική ανάπτυξη. 

•	 Τις γενικές απαιτήσεις, τις ειδικές διαδικασίες για παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση 
με το νόμο, το ρόλο της νομικής ή άλλης συνδρομής και το ρόλο των γονέων στο σύστημα 
δικαιοσύνης ανηλίκων.   

•	 Την ουσιαστική συμμετοχή, το δικαίωμα στην πληροφόρηση και το δικαίωμα ακρόασης. 
•	 Τις δεξιότητες επικοινωνίας, τον τρόπο ουσιαστικής επικοινωνίας με τα παιδιά που 

βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο.  
•	 Την παρακολούθηση, την υποστήριξη και την απόδοση της πρέπουσας σημασίας στις 

απόψεις των παιδιών που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο κατά τη λήψη της 
απόφασης και την παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με αυτήν.  

Σε κάθε κεφάλαιο θα γίνεται εκτενής αναφορά στην εφαρμογή των σχετικών διεθνών και 
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ευρωπαϊκών προτύπων στην πράξη. Επίσης, παρατίθενται οι βασικές απαιτήσεις για τον 
τρόπο υλοποίησης των προτύπων στα διάφορα στάδια της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης 
σε ανηλίκους. Τα στάδια που διακρίνονται είναι το στάδιο της σύλληψης και της εξέτασης από 
την αστυνομία, το στάδιο των δικαστικών διαδικασιών και της δίκης, το στάδιο της εφαρμογής 
των κυρώσεων και το στάδιο της κράτησης πριν και μετά την ποινική δίκη. 

Σε κάθε κεφάλαιο του Εγχειριδίου παρουσιάζονται οι βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με 
τα θέματα που συζητήθηκαν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Μέσα από αυτές τις πρακτικές, καρπός 
της προσπάθειας των συνεργαζόμενων οργανισμών, αναλύεται ο τρόπος εφαρμογής στην πράξη 
κάποιων αρχών ή νομικών διατάξεων. Κατά συνέπεια, αυτά τα παραδείγματα προέρχονται από τις 
χώρες των συνεργαζόμενων οργανισμών που συμμετέχουν σε αυτό το έργο. Οι χώρες αυτές είναι 
οι εξής: η Αυστρία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, 
η Λετονία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Όλοι οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί που συμμετέχουν σε 
αυτό το έργο είναι μέλη του European Council for Juvenile Justice.15 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΉΣΉΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΊΡΊΔΊΟΥ 

Το παρόν Εγχειρίδιο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης Βελτιώνοντας τα 
ευρωπαϊκά συστήματα απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους: Κατάρτιση για επαγγελματίες».  Το 
Εγχειρίδιο αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για τους επαγγελματίες που εργάζονται με τα παιδιά 
που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο. Οι σχετικές ενότητες των διεθνών και ευρωπαϊκών 
προτύπων είναι διάσπαρτες στο Εγχειρίδιο και παρατίθενται μέσα σε πλαίσια. Επίσης, κάθε 
κεφάλαιο περιέχει σύντομες περιλήψεις. 

Εκτός από αυτό το Εγχειρίδιο, το πακέτο κατάρτισης αποτελείται από μία εργαλειοθήκη για 
τους εκπαιδευτές και υλικό βίντεο. Τα τρία συστατικά του πακέτου εκπαίδευσης πρέπει να 
χρησιμοποιούνται συνδυαστικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίας κατάρτισης ή της ημερίδας 
συζήτησης μεταξύ των εθνικών φορέων. Το Εγχειρίδιο είναι το βιβλίο για τους συμμετέχοντες 
ενώ η εργαλειοθήκη είναι ο οδηγός για τους εκπαιδευτές. Τα βίντεο δημιουργήθηκαν από τη ΜΚΟ 
της Βόρειας Ιρλανδίας Include Youth για να αναδείξουν μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν 
τους νέους ανθρώπους. Ένας αριθμός εργασιών που περιέχονται στην εργαλειοθήκη συνδέονται 
με τα βίντεο. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα εδώ: http://www.oijj.org/en/improvingjjs-video

ΠΛΉΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΊΑ ΤΟ ΥΛΊΚΟ ΤΩΝ ΒΊΝΤΕΟ

Η Include Youth είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη Βόρεια 
Ιρλανδία και ασχολείται ενεργά με την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
των νέων ανθρώπων που ανήκουν σε μειονεκτούσες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η 

15  Οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί σε αυτό το έργο είναι οι εξής: Providus (Λετονία), University College 
Cork (Ιρλανδία), Fundación Diagrama (Ισπανία), Ministry of Justice (Πορτογαλία), Hope for Children 
UNCRC (Κύπρος), Finnish Forum for Mediation (Φινλανδία), Ludwig Boltzmann Institute of Human 
Rights (Αυστρία), Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ελλάδα), Rubikon 
Centrum (Δημοκρατία της Τσεχίας), Istituto Don Calabria (Ιταλία), Association Diagrama (Γαλλία) και 
Include Youth (Ηνωμένο Βασίλειο).
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Include Youth ειδικεύεται σε δύο πεδία: την Δικαιοσύνη των Νέων και την Απασχολησιμότητα 
των Νέων.  Στο πλαίσιο αυτού του έργου, ζητήθηκε από την Include Youth να φέρει σε επαφή 
ομάδες προβληματισμού νέων ανθρώπων που έχουν εμπλακεί επανειλημμένα με το σύστημα 
της δικαιοσύνης και να συζητήσει μαζί τους για τις εμπειρίες που είχαν κατά την επικοινωνία 
τους με επαγγελματίες, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τις απογοητεύσεις που ένιωσαν, 
αναφέροντας επίσης παραδείγματα θετικής αλληλεπίδρασης αλλά και δίνοντας συμβουλές 
στους επαγγελματίες. 

Από τον Ιούλιο του 2015, η Include Youth φέρνει σε εβδομαδιαία βάση σε επαφή τις ομάδες 
προβληματισμού στο κέντρο Woodlands Juvenile Justice Centre στη Βόρεια Ιρλανδία με σκοπό 
να προσεγγίσει τους νέους που βρίσκονται υπό κράτηση και να εντοπίσει άλλους που μπορεί να 
τους ενδιέφερε να καταγράψουν τις εμπειρίες τους σε βίντεο. Στο ίδιο πλαίσιο, έχει συνομιλήσει 
και με ομάδες νέων που έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα της Include Youth καθώς και με 
νέους ανθρώπους που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Alternatives Northern Ireland. 

Τρεις νέοι άνθρωποι από το Woodlands Juvenile Justice Centre εκδήλωσαν την επιθυμία να λάβουν 
μέρος στο βίντεο. Τα ονόματά τους αλλάχθηκαν και τα πρόσωπά τους αλλοιώθηκαν για λόγους 
διαφύλαξης του απορρήτου. Στη διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν σημαντικό να σχετιστούν οι 
δύο πλευρές και να προσεγγιστούν οι νέοι αυτοί με σεβασμό σε μια προσπάθεια για καλύτερη 
γνωριμία μαζί τους.  Πράγματι, οι προσπάθειες αυτές απέδωσαν γιατί καθώς περνούσαν οι 
εβδομάδες, γίνονταν όλο και πιο αυθόρμητοι και χαλαροί και μιλούσαν ανοικτά για τις εμπειρίες 
τους.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι ανήλικοι διηγούνται τις εμπειρίες τους με την αστυνομία, τους 
δικαστές, το προσωπικό του Juvenile Justice Centre και τους νέους εργαζομένους. Κάποιες από 
αυτές τις συναντήσεις ήταν δυσάρεστες και μάλιστα εκδηλώθηκαν συμπεριφορές έλλειψης 
σεβασμού και φραστικές επιθέσεις κατά των νέων αυτών. Η κα Danielle Boyd, εργαζόμενη στο 
Woodlands Juvenile Justice Centre, συμφώνησε να υποβληθεί σε συνέντευξη για να δημιουργηθεί 
το σχετικό βίντεο και εξήγησε ότι το προσωπικό του κέντρου συνεργάζεται με τους νέους και 
προσπαθεί να δημιουργήσει καλές σχέσεις μαζί τους.

Η Include Youth έχει στενούς δεσμούς και συνεργασία με έναν αριθμό οργανισμών που εδρεύουν 
στην κοινότητα˙ μεταξύ αυτών είναι και ο οργανισμός Alternatives Northern Ireland. Ο οργανισμός 
αυτός προσφέρει προγράμματα επανορθωτικής δικαιοσύνης και συνεργάζεται στενά με τους 
νέους, την αστυνομία και τις κοινότητες. Ο Gareth Scullion, ένας νέος 21 ετών, συμφώνησε να 
μιλήσει στο βίντεο για τις εμπειρίες που αποκόμισε από την επανορθωτική δικαιοσύνη στη 
Βόρεια Ιρλανδία, παράλληλα με μια εργαζόμενη στον οργανισμό Alternatives, την κα Kelly Gill, η 
οποία είναι σχολική κοινωνική λειτουργός. O Gareth είχε την πρώτη του επαφή με την αστυνομία 
πριν από μερικά χρόνια και μιλάει ανοικτά στο βίντεο για τις παλιές του εμπειρίες με το σύστημα 
δικαιοσύνης και πώς τον έχουν επηρεάσει. 

Η Blair Anderson είναι 21 ετών και συμμετείχε στο πρόγραμμα Απασχολησιμότητα της Include 
Youth. Μεγάλωσε σε κρατικό ίδρυμα και μιλάει ανοικτά για τις εμπειρίες της με την αστυνομία και 
το πώς αυτές διαμόρφωσαν το μέλλον της. Στο πλαίσιο της συνάντησης ομάδων προβληματισμού 
με νέους, το Νοέμβριο του 2015 αφιερώθηκε μια ημέρα για να αφηγηθεί η Blair τις εμπειρίες της 
και να ακουστεί ο αντίλογος από την αστυνομία . Σε αυτή τη συνάντηση έλαβαν μέρος περίπου 
50 νέοι. Μετά την ομάδα προβληματισμού που συναντήθηκε το Νοέμβριο του 2015, ζητήθηκε 
από την Blair να παρακολουθήσει σεμινάρια κατάρτισης και εργαστήρια για να μιλήσει για τις 
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εμπειρίες της ώστε να ενημερωθούν και άλλα μέλη της αστυνομίας αλλά και νέοι υπάλληλοι.

Η Blair επισημαίνει τη σημασία τού να ακούγονται οι νέοι άνθρωποι και να τους δίνεται μια 
ευκαιρία, ειδικά εκείνων που προέρχονται από κρατικά ιδρύματα οι οποίοι υπερεκπροσωπούνται 
στο σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων της Βόρειας Ιρλανδίας.  

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΊΡΊΔΊΟΥ 

Το Εγχειρίδιο παρουσιάζει συνοπτικά τις τεχνικές που αφορούν τις γνώσεις σχετικά με τα 
δικαιώματα των παιδιών στους κόλπους της δικαιοσύνης ανηλίκων, τη φιλική προς το παιδί 
δικαιοσύνη, την εφηβική ανάπτυξη και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εργασία σε 
ομάδες, την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών και την επικοινωνία με παιδιά που βρίσκονται 
σε σύγκρουση με το νόμο.  

ΣΤΟΧΟΊ ΤΉΣ ΚΑΤΑΡΤΊΣΉΣ

Εκτός από το Εγχειρίδιο, πρέπει να οργανώνεται μια προσωπική συνεδρία κατάρτισης ή μια 
ημερίδα συζήτησης μεταξύ των εθνικών φορέων, κατά τη διάρκεια των οποίων μεταδίδονται 
οι γνώσεις και γίνεται εξάσκηση των δεξιοτήτων. Η κατάρτιση έχει τριπλό σκοπό: 

1. Την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών 
δικαιωμάτων των παιδιών σχετικά με τη δικαιοσύνη ανηλίκων. 

2. Την ενημέρωση των επαγγελματιών σχετικά με τη σημασία της συμμετοχής του παιδιού 
στη δικαιοσύνη ανηλίκων και 

3. Την εκμάθηση επαγγελματικών δεξιοτήτων που ενισχύουν τη συμμετοχή του παιδιού.   

Ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της κατάρτισης διαφέρει ανάλογα 
με την εκάστοτε κατάσταση και την ομάδα που θα λάβει μέρος στην κατάρτιση. Οι πρώτοι δύο 
στόχοι δεν είναι απαραίτητο να καλυφθούν σε ένα συνηθισμένο σεμινάριο κατάρτισης αλλά 
μπορεί να αποτελέσουν μέρος μιας ημερίδας συζήτησης μεταξύ των εθνικών φορέων. Αυτή η 
ημερίδα συζήτησης θα μπορούσε να εστιάζει σε ένα ευρύτερο ακροατήριο ενδιαφερόμενων 
φορέων και επαγγελματιών εργαζόμενων με παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο. Ο 
τρίτος στόχος μπορεί να επιτευχθεί με μια πιο πρακτική και μικρής κλίμακας ημερίδα κατάρτισης 
ή εργαστήριο.     

ΓΝΩΣΉ ΚΑΊ ΔΕΞΊΟΤΉΤΕΣ 

Για να συμβάλλουν σε συστήματα απονομής δικαιοσύνης σε ανήλικους στην Ευρώπη που 
σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών και δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή των παιδιών 
στις διαδικασίες της δικαιοσύνης ανηλίκων, είναι σημαντικό να αναπτύξουν οι επαγγελματίες 
του χώρου κάποιες γνώσεις και δεξιότητες.   
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Οι γνώσεις που χρειάζονται οι επαγγελματίες 

Γνώσεις σχετικά με τα εξής: 

•	 Βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη, το δικαίωμα στην 
πληροφόρηση και το δικαίωμα ακρόασης. 

•	 Τις βασικές έννοιες όπως τις δικονομικές εγγυήσεις, τη συμμετοχή των ανηλίκων και την 
εφηβική ανάπτυξη.

•	 Τα διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα θέσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών και την αξία 
τους

•	 Το σχεδιασμό συγκεκριμένων διαδικασιών για παιδιά που έχουν παραβιάσει το νόμο 
•	 Το ρόλο της συμμετοχής των παιδιών στα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας απονομής 

της δικαιοσύνης ανηλίκων. 

 

Οι δεξιότητες που χρειάζονται οι επαγγελματίες 

Δεξιότητες σε ό,τι αφορά:

•	 Την ουσιαστική συνομιλία με το παιδί που βρίσκεται σε σύγκρουση με το νόμο όπου το 
παιδί θα είναι σε θέση να εκφράσει τη γνώμη του. 

•	 Την ενεργητική ακρόαση των παιδιών που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο. 
•	 Τις τεχνικές συζήτησης για την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών που βρίσκονται σε 

σύγκρουση με το νόμο. 
•	 Την επεξήγηση των διαδικασιών και των αποφάσεων στα παιδιά που βρίσκονται σε 

σύγκρουση με το νόμο. 
•	 Την προσαρμογή του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας στην οποία θα γίνει η συζήτηση 

με το παιδί που βρίσκεται σε σύγκρουση με το νόμο. 
•	 Την ανάμειξη των γονέων στη διαδικασία της απονομής δικαιοσύνης σε ανήλικους. 

  

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Κάθε χρήση της αντωνυμίας «του» στο παρόν Εγχειρίδιο αφορά το παιδί που 
βρίσκεται σε σύγκρουση με το νόμο ανεξαρτήτως φύλου. 

ΣΥΝΟΨΉ 

Ο σκοπός του πακέτου κατάρτισης είναι: 

Να γίνουν τα ευρωπαϊκά συστήματα απονομής δικαιοσύνης σε ανήλικες πιο αποτελεσματικά και 
πιο φιλικά προς τα παιδιά εστιάζοντας στο δικαίωμα ακρόασης των παιδιών που βρίσκονται σε 
σύγκρουση με το νόμο και στην ουσιαστική συμμετοχή τους στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης για 
ανήλικους. 

Οι στόχοι του πακέτου κατάρτισης είναι: 

1. Η εξοικείωση των επαγγελματιών με το πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών δικαιωμάτων 
των παιδιών σχετικά με τη δικαιοσύνη ανηλίκων. 
2. Η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών στη σημασία της συμμετοχής του παιδιού στη 
δικαιοσύνη ανηλίκων. 
3. Η εκμάθηση επαγγελματικών δεξιοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής του παιδιού.   



ΣΥΝΟΨΉ 

Ο σκοπός του πακέτου κατάρτισης είναι: 

Να γίνουν τα ευρωπαϊκά συστήματα απονομής δικαιοσύνης σε ανήλικες πιο αποτελεσματικά και 
πιο φιλικά προς τα παιδιά εστιάζοντας στο δικαίωμα ακρόασης των παιδιών που βρίσκονται σε 
σύγκρουση με το νόμο και στην ουσιαστική συμμετοχή τους στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης για 
ανήλικους. 

Οι στόχοι του πακέτου κατάρτισης είναι: 

1. Η εξοικείωση των επαγγελματιών με το πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών δικαιωμάτων 
των παιδιών σχετικά με τη δικαιοσύνη ανηλίκων. 
2. Η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών στη σημασία της συμμετοχής του παιδιού στη 
δικαιοσύνη ανηλίκων. 
3. Η εκμάθηση επαγγελματικών δεξιοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής του παιδιού.   
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Κεφάλαιο 1. Διεθνή και ευρωπαϊκά 
πρότυπα απονομής δικαιοσύνης σε 
ανηλίκους

Αυτό το κεφάλαιο κάνει μια εισαγωγή στο βασικό θέμα του παρόντος εγχειριδίου κατάρτισης: 
τη συμμετοχή των παιδιών που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο στις διαδικασίες 
απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους. Η ενότητα 1.1 αναλύει τη σημασία του δικαιώματος 
ακρόασης στους κόλπους της δικαιοσύνης ανηλίκων και της ανάπτυξης μιας φιλικής προς τα 
παιδιά δικαιοσύνης στην Ευρώπη. Η ενότητα 1.2 παρουσιάζει επιγραμματικά τα σχετικά διεθνή 
πρότυπα που ισχύουν στη δικαιοσύνη ανηλίκων και η ενότητα 1.3 επικεντρώνεται στα σχετικά 
πρότυπα που ισχύουν στην Ευρώπη. Η ενότητα 1.4 πραγματεύεται κάποια βασικά ζητήματα που 
αφορούν την ανάπτυξη των εφήβων σε συνάρτηση με το σύστημα απονομής δικαιοσύνης σε 
ανηλίκους. 

1.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΩΝ ΠΑΊΔΊΩΝ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΊ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΉ ΜΕ ΤΟ
ΝΟΜΟ ΣΤΊΣ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΕΣ ΑΠΟΝΟΜΉΣ ΔΊΚΑΊΟΣΥΝΉΣ ΣΕ ΑΝΉΛΊΚΟΥΣ 

Ή ΣΉΜΑΣΊΑ ΤΟΥ ΔΊΚΑΊΩΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΣΉΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΉΜΑ ΔΊΚΑΊΟΣΥΝΉΣ 
ΤΩΝ ΑΝΉΛΊΚΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, τα παιδιά 
έχουν το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης τους σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που 
τα αφορά. Εξυπακούεται ότι η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται και σε παιδιά που είναι ύποπτα ή 
κατηγορούμενα για τέλεση αξιόποινης πράξης. 

Το δικαίωμα της ακρόασης θεωρείται θεμελιώδες συμμετοχικό δικαίωμα που απορρέει από τη 
σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού διευκρινίζει περαιτέρω τον όρο «συμμετοχή». 

ΓΕΝΊΚΟ ΣΧΟΛΊΟ ΑΡΊΘ. 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από το 1989, έτος έγκρισης της Σύμβασης, έχει επιτευχθεί αξιοσημείωτη πρόοδος σε τοπικό, εθνικό, 
περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη της νομοθεσίας, των πολιτικών 
και των μεθοδολογιών που θα συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 12. Τα τελευταία χρόνια έχει 
εμφανιστεί μια διαδεδομένη πρακτική η οποία προσδιορίζεται εννοιολογικά σε γενικές γραμμές ως 
«συμμετοχή», αν και αυτός ο όρος δεν απαντάται στο κείμενο του άρθρου 12. Πλέον, ο όρος αυτός 
έχει εξελιχθεί και  χρησιμοποιείται ευρέως για να περιγράψει συνεχείς διαδικασίες ανταλλαγής 
πληροφοριών και διαλόγου μεταξύ παιδιών και ενηλίκων βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό κατά 
τις οποίες τα παιδιά μαθαίνουν πώς οι απόψεις τους και οι απόψεις των ενηλίκων διαμορφώνουν το 
αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτών.
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Με τον όρο «συμμετοχή» η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΕΔΠ)  αποδίδει έμφαση στις 
φωνές των παιδιών. Τα παιδιά δεν έχουν μόνο το δικαίωμα να εκφράσουν την άποψή τους, 
αλλά πρέπει και να είναι σε θέση να μάθουν πώς επηρέασαν οι απόψεις τους τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, η Επιτροπή αναφέρει ότι: «Η ακρόαση των παιδιών δεν πρέπει να 
θεωρείται αυτοσκοπός αλλά μέσο με το οποίο τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αλληλεπίδρασή 
τους με τα παιδιά και οι πράξεις τους εκ μέρους τους να ευθυγραμμίζονται με τα δικαιώματα του 
παιδιού» (Γενικό σχόλιο αριθ. 5, παράγραφος 12).

Η ακαδημαϊκή έρευνα έχει υπογραμμίσει τη σημασία που έχει η συμμετοχή των παιδιών τόσο 
υπό το πρίσμα των δικαιωμάτων τους όσο και για τα ίδια τα παιδιά. Η μελέτη που εκπόνησε η 
Kilkelly (2010), στο πλαίσιο της κατάρτισης των Κατευθυντήριων οδηγιών για μια φιλική προς τα 
παιδιά δικαιοσύνη, διαπιστώνει ότι τα παιδιά που εμπλέκονται με το σύστημα της δικαιοσύνης 
δεν αισθάνονται πάντα ότι τυγχάνουν του σεβασμού και της ακρόασης που δικαιούνται από τους 
ενήλικες. Επιπλέον, συχνά έχουν ελάχιστη εμπιστοσύνη στις αρχές διότι αισθάνονται ότι δεν τους 
σέβονται και δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες τους. Ακόμα, τα παιδιά δήλωσαν ότι 
για αυτά έχει μεγάλη σημασία να ακουστούν, π.χ. από τον δικαστή, επειδή μόνο τότε είναι βέβαιοι 
ότι οι απόψεις τους δεν έχουν παρερμηνευθεί. Τα παιδιά αισθάνονται επίσης ότι υιοθετούνται 
καλύτερες αποφάσεις όταν οι δικαστές (ή άλλοι επαγγελματίες) αντιλαμβάνονται καλύτερα και 
σε μεγαλύτερο βαθμό το τι συμβαίνει στη ζωή του παιδιού, κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν στο 
ίδιο το παιδί επιτρέπεται να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του (Cashmore και Parkinson, 2007).

Εκτός από την αξία που προσδίδουν τα ίδια τα παιδιά στην έκφραση της γνώμης τους στο 
δικαστήριο, οι μελέτες υπογραμμίζουν τη σημασία της ακρόασης των απόψεων των παιδιών, 
διότι αυτό μπορεί να έχει πολλές θετικές επιπτώσεις. Κατά πρώτον, η ενεργός συμμετοχή στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν και να αποδεχθούν 
την τελική απόφαση. Για παράδειγμα, η απόφαση των δικαστών γίνεται περισσότερο αποδεκτή 
όταν επεξηγούνται και γίνονται κατανοητοί από το παιδί οι λόγοι για τους οποίους πάρθηκε 
(Cashmore & Parkinson, 2007, Saywitz et al.,  2010). Το ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται από ιδρύματα που έχουν στερήσει στα παιδιά την ελευθερία τους. Η δίκαιη και 
η συνεπής μεταχείριση αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας και μειώνει το άγχος στα παιδιά που 
βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο, κάτι που επηρεάζει θετικά το κίνητρό τους να ενταχθούν 
σε προγράμματα θεραπείας και επανένταξης (Van der Laan & Eichelsheim, 2013). Κατά δεύτερον, 
η συμμετοχή μπορεί να έχει θετική επίδραση στα παιδιά, διότι τα βοηθά να μεγαλώσουν και να 
γίνουν υπεύθυνοι ενήλικες (Saywitz  et  al.,  2010). Όταν τα παιδιά μαθαίνουν να συμμετέχουν στη 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων, ενισχύονται οι δεξιότητές τους στη λογική και βελτιώνεται 
η ικανότητά τους να εκφράζουν τις απόψεις τους (Fitzgerald et al., 2009, Freeman, 1997). Η 
συμμετοχή των παιδιών είναι επίσης σημαντικό στοιχείο της επανορθωτικής δικαιοσύνης και 
των πρακτικών διαμεσολάβησης ενώ η διαμεσολάβηση μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την 
ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών (βλέπε το παράδειγμα της Φινλανδίας).
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Ή ΑΝΑΠΤΥΞΉ ΜΊΑΣ ΦΊΛΊΚΉΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΊΔΊΑ ΔΊΚΑΊΟΣΥΝΉΣ ΣΤΉΝ ΕΥΡΩΠΉ  

Σε γενικές γραμμές, τα διεθνή πρότυπα απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους αναγνωρίζουν στο 
παιδί που βρίσκεται σε σύγκρουση με το νόμο ότι είναι ένα ανθρώπινο ον που δικαιούται μια 
δίκαιη δίκη, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουν ότι υπόκειται σε ειδικό καθεστώς που απαιτεί ειδική 
μεταχείριση. Αυτή η προσέγγιση ανιχνεύεται και στο άρθρο 40 της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη θεμελιώδη διάταξη για τη δικαιοσύνη των ανηλίκων. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΕΔΑΔ) συμβάλλει στην προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών στα συστήματα απονομής 
δικαιοσύνης στους ανηλίκους. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση των άρθρων 12 και 40 της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού επηρέασε καθοριστικά τη νομολογία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ομοίως, στο Γενικό σχόλιο αριθ. 
10 σχετικά με τη δικαιοσύνη ανηλίκων, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει 
ότι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ακόμα μεγάλες 
δυνατότητες αξιοποίησης (βλ. Kilkelly, 2015). 

Πρόσφατα, στην Ευρώπη έγιναν σημαντικά βήματα για να αποκτήσουν οι πρακτικές δικαιοσύνης 
πιο φιλικό προς το παιδί χαρακτήρα. Είναι προφανές ότι αυτή η γόνιμη σύνθεση της Σύμβασης 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
μπορεί να αποβεί πολύ επωφελής για τα δικαιώματα των παιδιών. Επιπλέον, η τάση αυτή 
ενισχύθηκε με την υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη το 2010. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές παρέχουν λεπτομερείς συστάσεις όσον αφορά την προσαρμογή των διαδικασιών της 
δικαιοσύνης ανηλίκων στην ηλικία και το επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών που βρίσκονται σε 
σύγκρουση με το νόμο. 

Το Θεματολόγιο της Ε.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που δημοσιεύτηκε το 2011, έθεσε 
ως βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την ανάγκη να γίνουν τα συστήματα 
δικαιοσύνης στην Ευρώπη πιο φιλικά προς τα παιδιά.16 Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

16  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Το θεµατολόγιο της ΕΕ για τα 
δικαιώµατα του παιδιού, COM(2011) 60 τελικό.

ΣΧΟΛΊΚΉ ΔΊΑΜΕΣΟΛΑΒΉΣΉ ΣΤΉ ΦΊΝΛΑΝΔΊΑ

Ο φινλανδικός νόμος για τη βασική εκπαίδευση και το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που 
τέθηκαν σε ισχύ το 1998, υποστηρίζουν σθεναρά την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στη 
σχολική ζωή, και αποσκοπούν στο να διδάξουν στα παιδιά κοινωνικές δεξιότητες με τη βοήθεια της 
διαμεσολάβησης. Η σχολική διαμεσολάβηση αποτελεί μια πρακτική μέσα από την οποία τα παιδιά 
μαθαίνουν όχι μόνο να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις αλλά και να ασκούν το δικαίωμά τους στη 
συμμετοχή και στην ακρόαση. Η διαμεσολάβηση στο σχολικό περιβάλλον επιτυγχάνει τη σύνδεση της 
σχολικής κοινότητας με τις πρακτικές διαμεσολάβησης που εφαρμόζονται στην υπόλοιπη κοινωνία 
όπως είναι η διαμεσολάβηση θύματος-δράση. Η μέθοδος της διαμεσολάβησης εφαρμόζεται στα 
φινλανδικά σχολεία από το 2000 μέσω του προγράμματος VERSO και τελεί υπό την αιγίδα της μη 
κυβερνητικής οργάνωσης Finnish Forum for Mediation.



30

υπογραμμίζει την προώθηση της εφαρμογής των Κατευθυντήριων γραμμών για μια φιλική προς 
τα παιδιά δικαιοσύνη (2010) του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

1.2 ΕΊΣΑΓΩΓΉ ΣΤΑ ΔΊΕΘΝΉ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΊΣΧΥΟΥΝ ΓΊΑ ΤΉΝ 
ΔΊΚΑΊΟΣΥΝΉ ΑΝΉΛΊΚΩΝ 

ΟΊ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΕΚΊΝΟΥ

Πριν από την υιοθέτηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το 1985, 
εγκρίθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη οι Ελάχιστοι κανόνες των Ηνωµένων Εθνών για τη διοίκηση 
της δικαιοσύνης για ανηλίκους, ή αλλιώς, οι «Κανόνες του Πεκίνου». Οι Κανόνες του Πεκίνου 
περιέχουν λεπτομερείς ελάχιστους κανόνες που ρυθμίζουν τη διοίκηση της δικαιοσύνης ανηλίκων 
σε εγχώριο επίπεδο.

Παρά το γεγονός ότι οι κανόνες του Πεκίνου δεν είναι νομικά δεσμευτικοί, το ελεγκτικό όργανο 
της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ, 
συνέστησε την εφαρμογή των κανόνων σε όλα τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με το σύστημα 
δικαιοσύνης (Γενικό σχόλιο αριθ. 10, παρ. 4). Επιπλέον, ορισμένοι από τους κανόνες της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού απέκτησαν δεσμευτικό χαρακτήρα μετά 
την κωδικοποίησή τους στο άρθρο 40 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού. Οι κανόνες αυτοί παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την ερμηνεία αυτής της διάταξης 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Από τους κανόνες του Πεκίνου, ξεχωρίζει ο Κανόνας 14.2 όσον αφορά τη συμμετοχή των παιδιών 
στις διαδικασίες της απονομής δικαιοσύνης σε ανήλικους.

ΣΥΝΟΨΉ

Η σπουδαιότητα της συμμετοχής στη δικαιοσύνη ανηλίκων: 

 • Πρόκειται για υποχρέωση δεσμευτικού χαρακτήρα της Οδηγίας σχετικά με τις δικονομικές 
εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών και ισχύει για κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. 

 • Έχει αναγνωριστεί, μεταξύ άλλων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, ως μέρος του δικαιώματος των παιδιών σε μια δίκαια δίκη. 

 • Η συμμετοχή των παιδιών είναι ένας τρόπος να εφαρμόζονται στην πράξη τα δικαιώματα 
των παιδιών, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού.    

 • Η συμμετοχή είναι μια συνεχής διαδικασία που συνεπάγεται ανταλλαγή πληροφοριών και 
διάλογο μέσα από τα οποία διαμορφώνεται το αποτέλεσμα των διαδικασιών.

 • Τα παιδιά αναφέρουν ότι για αυτά έχει μεγάλη σημασία να ακούγεται η άποψή τους από 
τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων.   

 • Η δυνατότητα συμμετοχής επηρεάζει θετικά τόσο την εξέλιξη των παιδιών όσο και τη 
διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης σε ανηλίκους και τα αποτελέσματά της. 
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Ο κανόνας αυτός εισήγαγε τις έννοιες της κατανόησης και της συμμετοχής. Το δικαίωμα 
συμμετοχής στις διαδικασίες απονομής της δικαιοσύνης ανηλίκων, όπως έχει οριστεί στο άρθρο 
14.2, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα παράδειγμα του άρθρου 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού (το δικαίωμα ακροάσεως) (Rap, 2013).

Ή ΣΥΜΒΑΣΉ ΤΟΥ ΟΉΕ ΓΊΑ ΤΑ ΔΊΚΑΊΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΊΔΊΟΥ 

Η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (ΣΔΠ) εγκρίθηκε το 1989 και αναγνωρίζει 
στα παιδιά καθεστώς αυτόνομου φορέα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η ΣΔΠ ισχύει για κάθε 
παιδί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν εμπλακεί με το ποινικό σύστημα ή το 
σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων. Θεωρείται η πιο σημαντική διεθνή Σύμβαση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των παιδιών. Η Σύμβαση έχει υιοθετηθεί από όλα τα κράτη μέλη των ΗΕ (196 χώρες) 
εκτός από μία: τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το γεγονός αυτό την καθιστά το πιο ευρέως 
επικυρωμένο έγγραφο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. 

Άρθρο 12 – Το δικαίωμα της ακρόασης 

Το δικαίωμα της ακρόασης ισχύει για κάθε παιδί που είναι ικανό να σχηματίσει τις δικές του 
απόψεις. Η διάταξη αυτή έχει σημαντική πρακτική αξία για την προστασία των συμμετοχικών 
δικαιωμάτων του παιδιού. Αντίστοιχα,  τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να επιτρέπουν τη 
συμμετοχή των παιδιών σε κάθε ζήτημα που τα αφορά, ακόμη και σε οποιαδήποτε διοικητική ή 
δικαστική διαδικασία (άρθρο. 12 (2) της ΣΔΠ), όπως είναι οι διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης 
σε ανήλικους. Επιπλέον, τα κράτη ενθαρρύνονται να καθιστούν προσιτή στο παιδί τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σε σχέση με θέματα που το αφορούν. Τούτο σημαίνει ότι η διαδικασία 
λήψης των αποφάσεων θα πρέπει να προσαρμοστεί στην ηλικία και το βαθμό ωριμότητας του 
παιδιού. Ωστόσο, οι αρχές θα πρέπει κατά την ακρόαση των απόψεων του παιδιού να σταθμίζουν 
τις απόψεις αυτές, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και το βαθμό ωριμότητας του παιδιού, 
διευκρινίζοντας τι είναι προς το συμφέρον του παιδιού και σταθμίζοντας άλλα διακυβευόμενα 
συμφέροντα.

ΚΑΝΟΝΑΣ 14.2 ΟΊ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΕΚΊΝΟΥ

Οι διαδικασίες πρέπει να είναι προς το συμφέρον  των ανηλίκων και να διεξάγονται σε μια ατμόσφαιρα 
κατανόησης, που επιτρέπει στον ανήλικο ή στην ανήλικη να συμμετέχει σε αυτές και να εκφραστεί 
ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 12 ΤΗΣ ΣΔΠ

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης το δικαίωμα 
ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά, λαμβάνοντας 
υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του και με το βαθμό ωριμότητάς του.

2. Για το σκοπό αυτόν θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε 
οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, είτε άμεσα είτε μέσω ενός 
εκπροσώπου ή ενός αρμόδιου οργανισμού, κατά τρόπο συμβατό με τους διαδικαστικούς κανόνες 
της εθνικής νομοθεσίας.
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Άρθρο 40 – Δικαιοσύνη ανηλίκων 

Η θεμελιώδης διάταξη του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών που έχουν 
παραβεί το νόμο είναι το άρθρο 40 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού. Μάλιστα μπορεί να λεχθεί ότι με την έγκριση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού το 1989, η δικαιοσύνη ανηλίκων απέκτησε διεθνώς αναγνωρισμένο 
ζήτημα υπό την έννοια ότι έχουν αναγνωριστεί τόσο το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει 
δίκαιη μεταχείριση όσο και το δικαίωμά του/της να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την ηλικία 
του/της.

Στην ουσία, η προσέγγιση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
για τα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο βασίζεται στις εξής δύο παραδοχές: η 
πρώτη παραδοχή είναι ότι η μεταχείριση που επιφυλάσσεται σε κάθε παιδί είναι δίκαιη, η 
ανθρώπινη αξιοπρέπειά του τυγχάνει πλήρους σεβασμού, και έχει δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Η 
δεύτερη παραδοχή είναι ότι η μεταχείριση κάθε παιδιού γίνεται με ιδιαίτερο και φιλικό προς το 
παιδί τρόπο. Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων ότι κάθε παρέμβαση της δικαιοσύνης ανηλίκων πρέπει 
να αποσκοπεί στην επανένταξη και την ανάληψη από το παιδί ενός εποικοδομητικού ρόλου στην 
κοινωνία. Οι παιδαγωγικές πτυχές λοιπόν είναι σημαντικές: οι ανήλικοι θα πρέπει να μαθαίνουν 
από τα λάθη τους και να λαμβάνουν στήριξη ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος υποτροπής κι όλο 
αυτό πρέπει να γίνεται με δίκαιο τρόπο (Liefaard, 2015).

ΑΡΘΡΟ 40 ΤΗΣ ΣΔΠ

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν σε κάθε παιδί ύποπτο, κατηγορούμενο ή καταδικασμένο 
για παράβαση του ποινικού νόμου το δικαίωμα σε μεταχείριση που να συνάδει με το αίσθημα της 
αξιοπρέπειάς του και της προσωπικής αξίας, που να ενισχύει το σεβασμό του για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των άλλων και που να λαμβάνει υπόψη την ηλικία 
του, καθώς και την ανάγκη για επανένταξη στην κοινωνία και την ανάληψη από το παιδί ενός 
εποικοδομητικού ρόλου στην κοινωνία.

2. Για το σκοπό αυτόν, και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των διεθνών οργάνων, τα 
Συμβαλλόμενα Κράτη επαγρυπνούν ιδιαίτερα ώστε:

(α) Κανένα παιδί να μην καθίσταται ύποπτο, να μην κατηγορείται και να μην καταδικάζεται για 
παράβαση του ποινικού νόμου λόγω πράξεων ή παραλείψεων, που δεν απαγορεύονται από το εθνικό 
ή διεθνές δίκαιο κατά το χρόνο που διαπράχθηκαν.

(β) Κάθε παιδί ύποπτο ή κατηγορούμενο για παράβαση του ποινικού νόμου να έχει τουλάχιστον 
δικαίωμα στις ακόλουθες εγγυήσεις:

(i) Να θεωρείται αθώο μέχρι να αποδειχθεί νόμιμα η ενοχή του.

(ii) Να ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση και απευθείας για τις εναντίον του κατηγορίες ή, κατά 
περίπτωση, μέσω των γονέων του ή των νόμιμων κηδεμόνων του και να έχει νομική ή οποιαδήποτε 
άλλη κατάλληλη συμπαράσταση για την προετοιμασία και την παρουσίαση της υπεράσπισής του.

(iii) Να κρίνεται η υπόθεσή του χωρίς καθυστέρηση από μία αρμόδια, ανεξάρτητη και αμερόληπτη 
αρχή ή δικαστικό σώμα, σύμφωνα με μια δίκαιη κατά το νόμο διαδικασία, με την παρουσία ενός 
νομικού ή άλλου συμβούλου και την παρουσία των γονέων του ή των νομίμων εκπροσώπων του, 
εκτός αν αυτό θεωρηθεί αντίθετο προς το συμφέρον του παιδιού, λόγω κυρίως της ηλικίας ή της 
κατάστασής του.

(iv) Να μην υποχρεώνεται να καταθέσει ως μάρτυρας ή να ομολογήσει την ενοχή του, να υποβάλλει 
ερωτήσεις το ίδιο ή μέσω άλλου στους μάρτυρες κατηγορίας και να επιτυγχάνει την παράσταση και 
την εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης κάτω από συνθήκες ισότητας.

(v) Εάν κριθεί ότι παρέβη τον ποινικό νόμο, να μπορεί να προσφύγει κατ’ αυτής της απόφασης και 
κατά οποιουδήποτε μέτρου που λήφθηκε ως συνέπεια αυτής ενώπιον μιας ανώτερης αρμόδιας, 
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Το άρθρο 40(2) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περικλείει 
έναν κατάλογο των ελάχιστων προτύπων με στόχο τη διασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης και 
της δίκαιης δίκης σε όλους τους ανήλικους που κατηγορούνται για τέλεση ποινικού αδικήματος. 
Σύμφωνα με την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ, τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν 
τα εξής: την απαγόρευση της αναδρομικής εφαρμογής του ποινικού νόμου για τους ανηλίκους, 
το τεκμήριο της αθωότητας, το δικαίωμα για ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία, το 
δικαίωμα στην άμεση και απευθείας ενημέρωση του ανήλικου για την(τις) απαγγελλόμενη(-ες) 
κατηγορία(-ες), το δικαίωμα σε νομική ή σε άλλη κατάλληλη συμπαράσταση, το δικαίωμα κρίσης 
της υπόθεσης του παιδιού χωρίς καθυστέρηση και με την παρουσία των γονέων, το δικαίωμα 
του ανήλικου να μην υποχρεώνεται να ομολογήσει την ενοχή του, το δικαίωμα στην ισότητα 
των διαδίκων, το δικαίωμα προσφυγής, το δικαίωμα στη δωρεάν συνδρομή διερμηνέα και το 
δικαίωμα στον πλήρη σεβασμό της ιδιωτικής ζωής (Γενικό σχόλιο αριθ. 10, παρ. 41-67). 

Το δικαίωμα στην ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο 40 (2) 
της ΣΔΠ. Παρ’ όλ’ αυτά, η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι τούτο 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια δίκαιη δίκη των παιδιών. Το δικαίωμα αυτό συνδέεται 
άμεσα με το άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού που 
ενσωματώνει το δικαίωμα κάθε παιδιού να ακούγεται σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες, 
μεταξύ άλλων (Γενικό σχόλιο αριθ. 10, παρ. 44).

Το άρθρο 40(3) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού υπονοεί ότι 
τα Συμβαλλόμενα Κράτη πρέπει να σχεδιάσουν ένα ξεχωριστό σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων, 
χωρίς όμως να διευκρινίζει τι συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Ειδικότερα, καλεί τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν μια ελάχιστη ηλικία ποινικής ευθύνης και να προβλεφθεί η δυνατότητα προσφυγής 
σε εξωδικαστική διαδικασία (diversion) όποτε κρίνεται σκόπιμο και επιθυμητό. 

ανεξάρτητης και αμερόληπτης αρχής ή δικαστικού σώματος, σύμφωνα με το νόμο.

(vi) Να έχει τη δωρεάν βοήθεια ενός διερμηνέα, σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνει ή δεν μιλάει τη 
γλώσσα που χρησιμοποιείται.

(vii) Να αντιμετωπίζεται η ιδιωτική του ζωή με απόλυτο σεβασμό σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προσπαθούν να προαγάγουν τη θέσπιση νόμων, διαδικασιών, αρχών και 
θεσμών εφαρμοζόμενων ειδικώς στα παιδιά που είναι ύποπτα, κατηγορούμενα ή καταδικασμένα για 
παράβαση του ποινικού νόμου και ιδιαίτερα:

(α) Τη θέσπιση ενός ελάχιστου ορίου ηλικίας κάτω από το οποίο τα παιδιά θα θεωρούνται 

ότι δεν έχουν την ικανότητα παράβασης του ποινικού νόμου.

(β) Την εισαγωγή μέτρων, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και ευκταίο, για την αντιμετώπιση τέτοιων 
παιδιών, χωρίς ανάγκη προσφυγής στη δικαιοσύνη, με την προϋπόθεση βέβαια ότι τηρείται ο 
απόλυτος σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις νόμιμες εγγυήσεις.

4. Μια σειρά διατάξεων σχετικών κυρίως με την επιμέλεια, την καθοδήγηση και την επιτήρηση, 
τους συμβούλους, τη δοκιμασία, την τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια, τα προγράμματα γενικής 
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και τις άλλες εναλλακτικές δυνατότητες πλην της επιμέλειας θα 
εξασφαλίζει στα παιδιά μια μεταχείριση που να εγγυάται την ευημερία τους και που να είναι ανάλογη 
και με την κατάστασή τους και με την παράβαση.
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Άρθρο 37 – Στέρηση της ελευθερίας 

Το άρθρο 37 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι η βασική 
διάταξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών που στερούνται της ελευθερίας τους και 
αναγνωρίζει τον αντίκτυπο που έχει η στέρηση της ελευθερίας στη ζωή τους καθώς και την 
ανάγκη για μια προσέγγιση βασισμένη στην παιδική ψυχολογία. Εν προκειμένω, είναι σημαντικό 
να παρέχεται ένα ισχυρό νομικό καθεστώς για τα παιδιά που (απειλούνται) με στέρηση της 
ελευθερίας τους, το οποίο πρέπει να βασίζεται στην εγχώρια κείμενη νομοθεσία.

Σε αυτή τη διάταξη υπογραμμίζεται η υποχρέωση κανένα παιδί να μην υποβάλλεται σε 
βασανιστήρια ή σε άλλες σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιμωρίες ή μεταχείριση. Θανατική 
ποινή ή ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα απελευθέρωσης δεν πρέπει να απαγγέλλονται για 
παραβάσεις, τις οποίες έχουν διαπράξει πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ ετών (άρθ. 37(α) της 
ΣΔΠ). 

Το άρθρο 37(β) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει εξίσου 
σημαντικές συνέπειες για την επιβολή ποινών στο πλαίσιο της δικαιοσύνης ανηλίκων, καθώς 
ορίζει ότι η στέρηση της ελευθερίας των ανηλίκων πρέπει να μην αποτελεί παρά ένα έσχατο 
μέτρο και να είναι της μικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι το 
άρθρο 37(β) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει επίσης 
εφαρμογή σε μορφές στέρησης της ελευθερίας που δεν εμπίπτουν στο σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης ανηλίκων. Η στέρηση της ελευθερίας ορίζεται ως: «κάθε μορφή περιορισμού σε 
ίδρυμα, που επιβάλλεται με απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, και που ο ανήλικος δεν 
επιτρέπεται να εγκαταλείψει με τη θέλησή του» (Κανόνας 21.5 των ευρωπαϊκών κανόνων που 
αφορούν ανήλικους παραβάτες οι οποίοι υπόκεινται σε κυρώσεις ή μέτρα).  Τούτο σημαίνει ότι 
τα παιδιά που εγκλείονται σε ημι(ανοικτά) ιδρύματα μπορεί να απολαμβάνουν την προστασία 

ΑΡΘΡΟ 37 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Τα Συμβαλλόμενα Κράη επαγρυπνούν ώστε:

(α) Κανένα παιδί να μην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλες σκληρές, απάνθρωπες ή 
εξευτελιστικές τιμωρίες ή μεταχείριση. Θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα 
απελευθέρωσης δεν πρέπει να απαγγέλλονται για παραβάσεις τις οποίες έχουν διαπράξει πρόσωπα 
κάτω των δεκαοκτώ ετών.

(β) Κανένα παιδί να μη στερείται την ελευθερία του κατά τρόπο παράνομο ή αυθαίρετο. Η σύλληψη, 
κράτηση ή φυλάκιση ενός παιδιού πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο, να μην αποτελεί παρά ένα 
έσχατο μέτρο και να είναι της μικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας.

(γ) Κάθε παιδί που στερείται την ελευθερία να αντιμετωπίζεται με ανθρωπισμό και με τον οφειλόμενο 
στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου σεβασμό, και κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
ηλικίας του. Ειδικότερα, κάθε παιδί που στερείται την ελευθερία θα χωρίζεται από τους ενήλικες, 
εκτός εάν θεωρηθεί ότι είναι προτιμότερο να μη γίνει αυτό για το συμφέρον του παιδιού, και έχει 
το δικαίωμα να διατηρήσει την επαφή με την οικογένειά του δι’ αλληλογραφίας και με επισκέψεις, 
εκτός εξαιρετικών περιστάσεων.

(δ) Τα παιδιά που στερούνται την ελευθερία τους να έχουν το δικαίωμα για ταχεία πρόσβαση σε 
νομική ή σε άλλη κατάλληλη συμπαράσταση, καθώς και το δικαίωμα να αμφισβητούν τη νομιμότητα 
της στέρησης της ελευθερίας τους ενώπιον ενός δικαστηρίου ή μιας άλλης αρμόδιας, ανεξάρτητης 
και αμερόληπτης αρχής, και για τη λήψη μιας ταχείας απόφασης πάνω σ’ αυτό το ζήτημα.
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του άρθρου 37 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και των 
σχετικών προτύπων (Liefaard, 2008).

Σύμφωνα με την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ (Γενικό σχόλιο αριθ. 10, 
παράγραφοι 80-81), το άρθρο 37(β) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού συνεπάγεται ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη πρέπει να παρέχουν ένα αποτελεσματικό 
πακέτο εναλλακτικών για την κράτηση των ανηλίκων πριν από τη δίκη ώστε να διαφυλάξουν 
την αρχή του εσχάτου μέτρου. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζουν την παύση του μέτρου της 
κράτησης πριν από τη δίκη το συντομότερο δυνατό και εάν είναι απαραίτητο υπό ορισμένες 
συνθήκες. 

Σε αυτή τη διάταξη επισημαίνεται για άλλη μια φορά ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες 
των παιδιών και ότι αυτές οι ανάγκες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. 
Επιπλέον, καθίσταται σαφής η σημασία της διατήρησης της επαφής και της αλληλογραφίας 
του παιδιού με την οικογένεια διότι προβλέπεται σε μία νομικά δεσμευτική σύμβαση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα (άρθρο 37(γ) της ΣΔΠ).  

ΟΊ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΉΣ ΑΒΑΝΑΣ

Το 1990 τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν τους Κανόνες των Ηνωµένων Εθνών για την προστασία 
των ανηλίκων που έχουν καταδικαστεί σε στέρηση της ελευθερίας τους (οι Κανόνες της Αβάνας). 
Οι Κανόνες της Αβάνας περιέχουν κατευθυντήριες οδηγίες για όλους τους ανηλίκους που έχουν 
καταδικαστεί σε στέρηση της ελευθερίας τους. Οι κανόνες αυτοί δεν απευθύνονται μόνο σε 
ανήλικους παραβάτες αλλά και σε παιδιά που στερούνται την ελευθερία τους για άλλους λόγους, 
όπως για λόγους προστασίας τους, εκδήλωσης διαταραχών στη συμπεριφορά τους ή χορήγησης 
της απαραίτητης ψυχιατρικής αγωγής. Και πάλι, οι κανόνες αυτοί αφορούν τον εγκλεισμό σε 
ανοικτά εκπαιδευτικά ιδρύματα και όχι μόνο σε κλειστά κέντρα κράτησης. (Κανόνας 11(β)). 

Οι Κανόνες περιέχουν τα ελάχιστα πρότυπα για τη στέρηση της ελευθερίας των παιδιών. Η 
στέρηση της προσωπικής ελευθερίας των παιδιών πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνον υπό συνθήκες 
που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες τους, σύμφωνα με την ηλικία τους, την προσωπικότητά 
τους, το φύλο και τον τύπο του εγκλήματος καθώς και με την φυσική και πνευματική τους υγεία 
(Κανόνας 28). Επιπλέον, ο σχεδιασμός των σωφρονιστικών καταστημάτων ανηλίκων πρέπει 
να εναρμονίζεται, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στις ανάγκες του ανήλικου για ιδιωτικότητα, 
ευκαιρίες συνεύρεσης με άλλους ανήλικους, και συμμετοχή στον αθλητισμό, φυσική άσκηση 
και δραστηριότητες ψυχαγωγίας. (Κανόνας 32). Η κατοχή προσωπικών αντικειμένων αποτελεί 
βασικό στοιχείο του δικαιώματος σε ιδιωτική ζωή και, συνεπώς, πρέπει να τυγχάνει απόλυτου 
σεβασμού (Κανόνας 35). Οι Κανόνες διευκρινίζουν επίσης ότι, στο μέτρο του δυνατού, οι ανήλικες 
δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα δικά τους είδη ένδυσης, τουλάχιστον όταν εγκαταλείπουν το 
σωφρονιστικό κατάστημα (Κανόνας 36). Άλλα βασικά δικαιώματα που προβλέπονται στους 
Κανόνες είναι το δικαίωμα στην εκπαίδευση (Κανόνας 38), το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης (σε 
ανοικτό χώρο) (Κανόνας 47) και το δικαίωμα επικοινωνίας με το ευρύτερο περιβάλλον (Κανόνες 
59-62). Στους Κανόνες της Αβάνας αναφέρεται ρητά ότι το προσωπικό θα πρέπει να κάνει τη 
δουλειά του «με τρόπο ανθρωπιστικό, αφοσιωμένο, επαγγελματικό, δίκαιο και αποτελεσματικό» 
(Κανόνας 83).      
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Ή ΕΠΊΤΡΟΠΉ ΔΊΚΑΊΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΊΔΊΟΥ – ΓΕΝΊΚΕΣ ΠΑΡΑΤΉΡΉΣΕΊΣ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι το ελεγκτικό όργανο της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Εκτός από το ρόλο της παρακολούθησης της εφαρμογής 
της   Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τα Συμβαλλόμενα Κράτη της, η Επιτροπή 
εκδίδει επίσης Γενικά σχόλια στα οποία διατυπώνεται η ερμηνεία της Επιτροπής σχετικά με το 
περιεχόμενο των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μολονότι τα Γενικά σχόλια δεν έχουν 
νομικά δεσμευτική ισχύ, έχουν πολύ μεγάλη σπουδαιότητα και συνάφεια με την ερμηνεία και την 
εφαρμογή στην πράξη των δικαιωμάτων των παιδιών που προβλέπονται στη ΣΔΠ.    

Γενικό σχόλιο αριθ. 10 

Το 2007 η Επιτροπή δημοσίευσε το Γενικό σχόλιο αριθ. 10 σχετικά με τη Δικαιοσύνη των ανηλίκων 
και τα δικαιώματα των παιδιών. Αυτό το έγγραφο παρέχει λεπτομερείς συστάσεις σχετικά με την 
εφαρμογή του άρθρου 40 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
και άλλων συναφών διατάξεων και προτύπων που ισχύουν για τα δικαιώματα των παιδιών. 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού συνδέει άμεσα τη δίκαιη δίκη με την ουσιαστική συμμετοχή.  
Μάλιστα αναφέρει ρητά ότι «το δικαίωμα ακρόασης είναι θεμελιώδες για τη διεξαγωγή μιας 
δίκαιης δίκης» (παρ. 44).  Η παραδοχή αυτή έχει αντίκτυπο στη μεταχείριση των παιδιών καθόλη 
τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους, και συνεπάγεται ότι θα πρέπει να δίνεται στο 
παιδί «η δυνατότητα να ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία» (παρ. 
43) και καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας, από το στάδιο που προηγείται της δίκης μέχρι την 
εκτέλεση της ποινής ή του μέτρου (παρ. 44). Επιπλέον, όταν σε ένα παιδί καταλογίζεται ποινική 
ευθύνη για τις πράξεις του, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα παθητικό αντικείμενο, καθώς 
η συμπεριφορά αυτή δεν εξυπηρετεί το σκοπό της αποτελεσματικής αλλαγής στη συμπεριφορά 
του. Σύμφωνα με την Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Παιδιού, οι έρευνες δείχνουν ότι η ενεργός 
συμμετοχή του παιδιού, για παράδειγμα, στην εφαρμογή των επιβληθέντων μέτρων, συμβάλλει 
σε ένα θετικό αποτέλεσμα (παρ. 45).  

Γενικό σχόλιο αριθ. 12 

Το 2009 η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού δημοσίευσε το Γενικό σχόλιο αριθ. 12 σχετικά με 
το Δικαίωµα ακρόασης του παιδιού. Αυτό το έγγραφο παρέχει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές 

ΓΕΝΊΚΟ ΣΧΟΛΊΟ ΑΡΊΘ. 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 46

Μια δίκαιη δίκη προϋποθέτει ότι το παιδί που είναι ύποπτο ή κατηγορούμενο για παραβίαση του 
ποινικού νόμου είναι σε θέση να μετέχει ουσιαστικά στη δίκη. Τούτο συνεπάγεται ότι κατανοεί τις 
κατηγορίες και τις πιθανές συνέπειες και ποινές που θα του επιβληθούν προκειμένου να κατευθύνει 
το νόμιμο εκπρόσωπό του, να αμφισβητήσει τους μάρτυρες κατηγορίας, να παραθέσει τα γεγονότα 
και να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρίες και το μέτρο 
(ή τα μέτρα) που πρόκειται να του επιβληθεί(-ούν). Το άρθρο 14 των Κανόνων του Πεκίνου προβλέπει 
ότι οι διαδικασίες θα πρέπει να διεξάγονται σε μια ατμόσφαιρα κατανόησης ώστε να μπορεί το παιδί 
να συμμετάσχει και να εκφραστεί ελεύθερα. Ανάλογα με την ηλικία και το βαθμό ωριμότητας του 
παιδιού μπορεί να απαιτείται η τροποποίηση των διαδικασιών και των πρακτικών που εφαρμόζονται 
στην αίθουσα του δικαστηρίου.
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σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, παραθέτοντας ειδικές διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα ακροάσεως 
στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Δεν είναι δυνατή η ουσιαστική ακρόαση ενός παιδιού όταν το περιβάλλον είναι εκφοβιστικό, 
εχθρικό, αδιάφορο ή ακατάλληλο για την ηλικία του. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι και 
προσιτές και κατάλληλες για την ηλικία του παιδιού. Ιδιαίτερη προσοχή  πρέπει να δοθεί στην 
πληροφόρηση κατά τρόπο φιλικό προς τα παιδιά, στην επαρκή υποστήριξη για αυτοϋπεράσπιση, 
στο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, στο σχεδιασμό των δικαστικών αιθουσών, στο 
ρουχισμό των δικαστών και των δικηγόρων, στην τοποθέτηση ειδικών παραπετασμάτων και 
στις ξεχωριστές αίθουσες αναμονής».

Σύμφωνα με την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού κάθε δικαστική διαδικασία που αφορά 
ανηλίκους θα πρέπει να είναι «προσιτή και κατάλληλη για το παιδί» (παρ. 34). Οι απόψεις των 
νεαρών κατηγορουμένων θα πρέπει να ακούγονται σε οποιαδήποτε διαδικασία, καθόλη τη 
διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας για ανηλίκους (παρ. 35, 58).  Επιπλέον, η Επιτροπή συνιστά 
ότι τα παιδιά θα πρέπει να ακούγονται με θετική διάθεση και χωρίς διαμεσολαβητές (παρ. 35) 
και ότι η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται υπό μορφή συζήτησης ή διαλόγου και όχι με 
«μονόπλευρη εξέταση» (παρ. 43).  Ο διάλογος μπορεί να διεξαχθεί καλύτερα σε ένα περιβάλλον στο 
οποίο το παιδί αισθάνεται ασφαλές και σεβαστό, και τα Συμβαλλόμενα κράτη είναι υπεύθυνα για 
τη δημιουργία ενός τέτοιου κατάλληλου για το παιδί περιβάλλοντος δικαστηρίου (παράγραφοι 
23, 60).  

1.3 ΕΊΣΑΓΩΓΉ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΊΣΧΥΟΥΝ ΓΊΑ ΤΉ 
ΔΊΚΑΊΟΣΥΝΉ ΑΝΉΛΊΚΩΝ17 

Ή ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΣΥΜΒΑΣΉ ΤΩΝ ΔΊΚΑΊΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) κατοχυρώνεται 
το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη. Οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 

17  Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Handbook on European law relating to the rights of 
the child (FRA, 2015). 

ΓΕΝΊΚΟ ΣΧΟΛΊΟ ΑΡΊΘ. 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 34

Δεν είναι δυνατή η ουσιαστική ακρόαση ενός παιδιού όταν το περιβάλλον είναι εκφοβιστικό, 
εχθρικό, αδιάφορο ή ακατάλληλο για την ηλικία του. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι και προσιτές 
και κατάλληλες για την ηλικία του παιδιού. Ιδιαίτερη προσοχή  πρέπει να δοθεί στη παροχή 
πληροφόρησης κατά τρόπο φιλικό προς τα παιδιά, στην επαρκή υποστήριξη για αυτοϋπεράσπιση, 
στο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, στο σχεδιασμό των δικαστικών αιθουσών, στο ρουχισμό 
των δικαστών και των δικηγόρων, στην τοποθέτηση ειδικών παραπετασμάτων και στις ξεχωριστές 
αίθουσες αναμονής.
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Ανθρώπου έχουν εφαρμογή σε όλους τους ενήλικες συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Στο 
άρθρο 6(1) αυτής γίνεται ειδική μνεία στους ανηλίκους και αναφέρεται ότι, αν και ο καθένας 
έχει το δικαίωμα σε δημόσια ακρόαση, ο Τύπος και το κοινό μπορεί να αποκλειστεί από την 
ακροαματική διαδικασία, όταν θεωρείται ότι είναι προς το συμφέρον του ανηλίκου.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο έχει αναπτύξει 
νομολογία που αφορά τη δικαιοσύνη των ανηλίκων. Το Δικαστήριο αναγνωρίζει  ρητά στη 
νομολογία του το δικαίωμα του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 6(1) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να συμμετέχει ουσιαστικά στις διαδικασίες της δικαιοσύνης 
ανηλίκων. 

Στις υποθέσεις T. κατά Ηνωμένου Βασιλείου και V. κατά Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΔΑΔ, αποφάσεις 
της 16ης Δεκεμβρίου 1999, αριθ. 24724/94 και αριθ. 24888/94) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απεφάνθη ότι «η μεταχείριση που επιφυλάσσεται στο παιδί το οποίο 
κατηγορείται για την τέλεση αξιόποινης πράξης πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη την ηλικία 
του παιδιού, τον βαθμό ωριμότητας και την πνευματική και συναισθηματική του ανάπτυξη και 
να μεριμνά για τη βελτίωση της ικανότητας κατανόησης και συμμετοχής του στη δίκη» (παρ. 84).  
Το Δικαστήριο διατύπωσε την άποψη ότι «οι διατυπώσεις και το πρωτόκολλο του Βασιλικού 
Δικαστηρίου πρέπει να είχαν φανεί ακατανόητα και να είχαν προκαλέσει συναισθήματα φόβου 
σε ένα παιδί έντεκα ετών» (παρ. 86) και ο κατηγορούμενος «δεν έτυχε δίκαιης δίκης επειδή 
η ηλικία και η έλλειψη ωριμότητάς του τον εμπόδισαν να συμμετάσχει αποτελεσματικά στην 
υπεράσπισή του […]» (παρ. 89). 

Στην υπόθεση S.C. κατά Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΔΑΔ, απόφαση της 15ης Ιουνίου 2004, αριθ. 

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΉΣ ΕΣΔΑ 

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα σε δίκαιη και δημόσια δικαστική ακρόαση, εντός εύλογου χρόνου, 
από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο που έχει ιδρυθεί από το νόμο, για την εκδίκαση 
υποθέσεων για τα αστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του ή  ποινικής κατηγορίας εναντίον του. Η 
απόφαση πρέπει να απαγγέλλεται δημόσια, αλλά ο τύπος και το κοινό μπορεί να αποκλείεται από 
το σύνολο ή ένα μέρος της δίκης για λόγους ηθικής, δημόσιας ασφάλειας ή εθνικής ασφάλειας σε μια 
δημοκρατική κοινωνία, όταν επιβάλλεται για λόγους συμφερόντων ανηλίκων ή για την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής των μερών ή στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την προστασία της Δικαιοσύνης, 
όταν σε ειδικές περιστάσεις η δημοσιότητα θα μπορούσε να επιδράσει στην γνώμη του δικαστηρίου. 

2. Κάθε πρόσωπο που κατηγορείται για ένα ποινικό αδίκημα, θεωρείται αθώο μέχρι να αποδειχθεί η 
ενοχή του σύμφωνα με το νόμο. 

3. Κάθε πρόσωπο που κατηγορείται για ένα ποινικό αδίκημα έχει τα παρακάτω ελάχιστα δικαιώματα: 
(α) να πληροφορείται εγκαίρως, σε γλώσσα που κατανοεί, και λεπτομερώς, για την φύση και την 
αιτία της κατηγορίας εναντίον του, 

(β) να έχει επαρκή χρόνο και μέσα για την προστασία της υπεράσπισής του, 

(γ) να υπερασπίζεται τον εαυτό του ή με νομική βοήθεια της δικής του επιλογής ή εφόσον δεν έχει 
τα επαρκή μέσα για την πληρωμή της νομικής βοήθειας, να του παρέχεται αυτή δωρεάν, εφόσον 
επιβάλλεται από τα συμφέροντα της Δικαιοσύνης, 

(δ) να εξετάζει ή να εξετάζονται οι εναντίον του μάρτυρες και να μπορεί να παρακολουθεί και να 
εξετάζει μάρτυρες υπέρ του υπό τους ίδιους όρους όπως τους εναντίον του μάρτυρες,

(ε) να του παρέχεται δωρεάν βοήθεια ενός διερμηνέα εάν δεν μπορεί να κατανοήσει ή να μιλήσει τη 
γλώσσα που χρησιμοποιείται στο δικαστήριο.
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60958/00) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέλυσε σε μεγαλύτερο βάθος 
την έννοια της «ουσιαστικής συμμετοχής» των παιδιών που κατηγορούνται για τέλεση ποινικών 
αδικημάτων: 

Ωστόσο, το Δικαστήριο εξήγησε ότι το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου δεν υπονοεί ότι ο ανήλικος κατηγορούμενος πρέπει να κατανοεί κάθε νομική 
λεπτομέρεια στη διάρκεια της ποινικής δίκης. «Με δεδομένη την πολυπλοκότητα των σύγχρονων 
νομικών συστημάτων, πολλοί ενήλικες με φυσιολογική νοημοσύνη δεν είναι σε θέση να 
κατανοήσουν την πολυπλοκότητα και όσα διαδραματίζονται στην αίθουσα του δικαστηρίου 
(παρ. 29).  Γίνεται σαφές από αυτή την υπόθεση ότι ο ανήλικος κατηγορούμενος θα πρέπει να 
είναι σε θέση να σχηματίσει μια γενική ιδέα της φύσης της διαδικασίας, των επιπτώσεων που 
μπορεί να έχει η εμφάνιση και η στάση του στο δικαστήριο και των συνεπειών μιας ενδεχόμενης 
κύρωσης ή μέτρου. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη υπόθεση, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι το 
αδίκημα του κατηγορούμενου θα έπρεπε να έχει υποβληθεί σε ειδικό δικαστήριο, στο οποίο να 
έχει γίνει προσαρμογή των διαδικασιών λαμβάνοντας υπόψη το νεαρό της ηλικίας και το χαμηλό 
επίπεδο νοητικής ωριμότητας του κατηγορούμενου (παρ. 35).

ΟΊ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΊ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΉΛΊΚΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΟΊ 
ΟΠΟΊΟΊ ΥΠΟΚΕΊΝΤΑΊ ΣΕ ΚΥΡΩΣΕΊΣ Ή ΜΕΤΡΑ

Επιπλέον, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναπτύξει έναν αριθμό διεθνών προτύπων σε 
περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι Ευρωπαϊκοί Κανόνες του 
2008 που αφορούν ανήλικους παραβάτες οι οποίοι υπόκεινται σε κυρώσεις ή μέτρα (ΕΚΑΠ). Οι 
Ευρωπαϊκοί Κανόνες που αφορούν ανήλικους παραβάτες οι οποίοι υπόκεινται σε κυρώσεις ή 
μέτρα παρέχουν μια σειρά βασικών αρχών και κανόνων σχετικά με την καταδίκη και εναλλακτικές 
λύσεις για την στέρηση της ελευθερίας στο πλαίσιο της δικαιοσύνης ανηλίκων. 

Σε ό, τι αφορά τις ποινές για τους ανήλικους παραβάτες, το άρθρο 5 των Ευρωπαϊκών Κανόνων 
που αφορούν ανήλικους παραβάτες οι οποίοι υπόκεινται σε κυρώσεις ή μέτρα αναφέρει ρητά ότι 
η επιβολή και εφαρμογή των κυρώσεων ή μέτρων πρέπει να εξυπηρετεί το υπέρτατο συμφέρον 
των ανήλικων παραβατών και να είναι ανάλογη της βαρύτητας των διαπραχθέντων αδικημάτων 
(αρχή της αναλογικότητας), και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ηλικία τους, η σωματική και 
ψυχική τους ευεξία, το επίπεδο ανάπτυξής τους, οι ικανότητες και η προσωπική τους κατάσταση 
(αρχή της εξατομίκευσης), όπως αυτά διαπιστώνονται όταν κρίνεται απαραίτητο με ψυχολογικές 
ή ψυχιατρικές εκθέσεις ή εκθέσεις κοινωνικής έρευνας. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Σύμβαση για 

ΥΠΟΘΕΣΗ S.C. ΚΑΤΑ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΑΡ. 29 

[…] «η ουσιαστική συμμετοχή, στο πλαίσιο αυτό, προϋποθέτει ευρύτερη κατανόηση εκ μέρους του 
κατηγορούμενου της φύσης της δικαστικής διαδικασίας και των όσων διακυβεύονται για τον ίδιο, 
ιδίως δε της σημασίας τυχόν ποινής που δύναται να του επιβληθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος, 
εν ανάγκη με τη βοήθεια π.χ. διερμηνέα, δικηγόρου, κοινωνικού λειτουργού ή ακόμη και φίλου, θα 
πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί σε γενικές γραμμές όσα διαδραματίζονται στο δικαστήριο. Ο 
εναγόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί όσα υποστηρίζουν οι μάρτυρες κατηγορίας 
και, εφόσον αντιπροσωπεύεται, να εκθέτει στους δικηγόρους του τη δική του εκδοχή των γεγονότων, 
να τους υποδεικνύει κάθε κατάθεση με την οποία δεν συμφωνεί και να τους ενημερώνει για κάθε 
γεγονός το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της υπεράσπισής του […].
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τα Δικαιώματα του Παιδιού και τους Κανόνες του Πεκίνου, ο κανόνας αριθ. 10 των Ευρωπαϊκών 
Κανόνων που αφορούν ανήλικους παραβάτες οι οποίοι υπόκεινται σε κυρώσεις ή μέτρα ορίζει 
ότι η στέρηση της ελευθερίας των ανηλίκων πρέπει να είναι ένα έσχατο μέτρο και να επιβάλλεται 
και να εφαρμόζεται για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. 

Επιπλέον, στους Ευρωπαϊκούς Κανόνες που αφορούν ανήλικους παραβάτες οι οποίοι υπόκεινται 
σε κυρώσεις ή μέτρα υποστηρίζεται η αποτελεσματική συμμετοχή των ανηλίκων σε σχέση με την 
επιβολή, καθώς και την εφαρμογή των κυρώσεων και των μέτρων:   

Σύμφωνα με τους συντάκτες, οι βασικές αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 5 και 10 των 
Ευρωπαϊκοί Κανόνες που αφορούν ανήλικους παραβάτες οι οποίοι υπόκεινται σε κυρώσεις ή μέτρα 
προϋποθέτουν ένα ευρύ φάσμα κοινοτικών κυρώσεων και μέτρων που να είναι προσαρμοσμένα 
στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης των ανηλίκων (Κανόνας 23.1 των ΕΚΑΠ). Επιπλέον, θα 
πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις κυρώσεις και τα μέτρα που έχουν εκπαιδευτικό αντίκτυπο 
και αποτελούν μια λύση με χαρακτήρα αποκατάστασης των αδικημάτων που διαπράττονται 
από ανηλίκους (Κανόνας 23.2 των ΕΚΑΠ). Οι Ευρωπαϊκοί Κανόνες που αφορούν ανήλικους 
παραβάτες οι οποίοι υπόκεινται σε κυρώσεις ή μέτρα παρέχουν ένα λεπτομερές σύνολο κανόνων 
σχετικά με το νομικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις της εφαρμογής κοινοτικών κυρώσεων στο 
πλαίσιο της δικαιοσύνης ανηλίκων. 

Οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμογής των κοινοτικών κυρώσεων προστίθενται στις βασικές 
αρχές όσον αφορά την έκτιση των ποινών στο πλαίσιο της δικαιοσύνης ανηλίκων, όπως είναι η 
απαίτηση της ταχείας επιβολής, η αρχή της ελάχιστης παρέμβασης (Κανόνας 9) και η απαγόρευση 
της εφαρμογής πρακτικών που επιδεινώνουν τον αγωνιώδη χαρακτήρα της επιβληθείσας ποινής 
(Κανόνας 8). 

ΟΊ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΊΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΊΑ ΜΊΑ ΦΊΛΊΚΉ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΊΔΊΑ 
ΔΊΚΑΊΟΣΥΝΉ 

Στις κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη το Συμβούλιο της Ευρώπης 
ανέλυσε το δικαίωμα στην ουσιαστική συμμετοχή σε δικαστικές διαδικασίες και έδωσε τον 
ορισμό της «φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης», ως εξής: (Ορισμοί, σημείο γ) 

ΑΡΘΡΟ 13 ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΉΛΊΚΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΟΊ ΟΠΟΊΟΊ 
ΥΠΟΚΕΊΝΤΑΊ ΣΕ ΚΥΡΩΣΕΊΣ Ή ΜΕΤΡΑ

Κάθε σύστημα δικαιοσύνης που ασχολείται με ανηλίκους πρέπει να μεριμνά για την αποτελεσματική 
συμμετοχή τους στη διαδικασία σχετικά με την επιβολή, καθώς και την εφαρμογή των κυρώσεων ή 
μέτρων. Οι γενικοί κανόνες της ποινικής δικονομίας δεν προβλέπουν λιγότερα νομικά δικαιώματα και 
εγγυήσεις στους ανήλικους παραβάτες από εκείνα που προβλέπουν για τους ενήλικους παραβάτες.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη»: τα δικαστικά συστήματα που διασφαλίζουν τον σεβασμό 
και την ουσιαστική εφαρμογή όλων των δικαιωμάτων των παιδιών στο ύψιστο δυνατό επίπεδο, 
έχοντας υπόψη τις αρχές που απαριθμούνται ακολούθως και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον 
βαθμό ωριμότητας και κατανόησης του παιδιού, καθώς και τις περιστάσεις της εκάστοτε υπόθεσης. 
Πρόκειται, συγκεκριμένα, για μια δικαιοσύνη προσβάσιμη, κατάλληλη για τη συγκεκριμένη ηλικία, 
γρήγορη, επιμελή, προσαρμοσμένη και επικεντρωμένη στις ανάγκες και τα δικαιώματα του παιδιού, 
που σέβεται τα δικαιώματά του, και κυρίως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το δικαίωμα συμμετοχής 
στη διαδικασία και κατανόησής της, το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής, καθώς και το δικαίωμα στην ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια.
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τα Δικαιώματα του Παιδιού και τους Κανόνες του Πεκίνου, ο κανόνας αριθ. 10 των Ευρωπαϊκών 
Κανόνων που αφορούν ανήλικους παραβάτες οι οποίοι υπόκεινται σε κυρώσεις ή μέτρα ορίζει 
ότι η στέρηση της ελευθερίας των ανηλίκων πρέπει να είναι ένα έσχατο μέτρο και να επιβάλλεται 
και να εφαρμόζεται για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. 

Επιπλέον, στους Ευρωπαϊκούς Κανόνες που αφορούν ανήλικους παραβάτες οι οποίοι υπόκεινται 
σε κυρώσεις ή μέτρα υποστηρίζεται η αποτελεσματική συμμετοχή των ανηλίκων σε σχέση με την 
επιβολή, καθώς και την εφαρμογή των κυρώσεων και των μέτρων:   

Σύμφωνα με τους συντάκτες, οι βασικές αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 5 και 10 των 
Ευρωπαϊκοί Κανόνες που αφορούν ανήλικους παραβάτες οι οποίοι υπόκεινται σε κυρώσεις ή μέτρα 
προϋποθέτουν ένα ευρύ φάσμα κοινοτικών κυρώσεων και μέτρων που να είναι προσαρμοσμένα 
στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης των ανηλίκων (Κανόνας 23.1 των ΕΚΑΠ). Επιπλέον, θα 
πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις κυρώσεις και τα μέτρα που έχουν εκπαιδευτικό αντίκτυπο 
και αποτελούν μια λύση με χαρακτήρα αποκατάστασης των αδικημάτων που διαπράττονται 
από ανηλίκους (Κανόνας 23.2 των ΕΚΑΠ). Οι Ευρωπαϊκοί Κανόνες που αφορούν ανήλικους 
παραβάτες οι οποίοι υπόκεινται σε κυρώσεις ή μέτρα παρέχουν ένα λεπτομερές σύνολο κανόνων 
σχετικά με το νομικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις της εφαρμογής κοινοτικών κυρώσεων στο 
πλαίσιο της δικαιοσύνης ανηλίκων. 

Οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμογής των κοινοτικών κυρώσεων προστίθενται στις βασικές 
αρχές όσον αφορά την έκτιση των ποινών στο πλαίσιο της δικαιοσύνης ανηλίκων, όπως είναι η 
απαίτηση της ταχείας επιβολής, η αρχή της ελάχιστης παρέμβασης (Κανόνας 9) και η απαγόρευση 
της εφαρμογής πρακτικών που επιδεινώνουν τον αγωνιώδη χαρακτήρα της επιβληθείσας ποινής 
(Κανόνας 8). 

ΟΊ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΊΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΊΑ ΜΊΑ ΦΊΛΊΚΉ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΊΔΊΑ 
ΔΊΚΑΊΟΣΥΝΉ 

Στις κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη το Συμβούλιο της Ευρώπης 
ανέλυσε το δικαίωμα στην ουσιαστική συμμετοχή σε δικαστικές διαδικασίες και έδωσε τον 
ορισμό της «φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης», ως εξής: (Ορισμοί, σημείο γ) 

ΑΡΘΡΟ 13 ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΉΛΊΚΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΟΊ ΟΠΟΊΟΊ 
ΥΠΟΚΕΊΝΤΑΊ ΣΕ ΚΥΡΩΣΕΊΣ Ή ΜΕΤΡΑ

Κάθε σύστημα δικαιοσύνης που ασχολείται με ανηλίκους πρέπει να μεριμνά για την αποτελεσματική 
συμμετοχή τους στη διαδικασία σχετικά με την επιβολή, καθώς και την εφαρμογή των κυρώσεων ή 
μέτρων. Οι γενικοί κανόνες της ποινικής δικονομίας δεν προβλέπουν λιγότερα νομικά δικαιώματα και 
εγγυήσεις στους ανήλικους παραβάτες από εκείνα που προβλέπουν για τους ενήλικους παραβάτες.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη»: τα δικαστικά συστήματα που διασφαλίζουν τον σεβασμό 
και την ουσιαστική εφαρμογή όλων των δικαιωμάτων των παιδιών στο ύψιστο δυνατό επίπεδο, 
έχοντας υπόψη τις αρχές που απαριθμούνται ακολούθως και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον 
βαθμό ωριμότητας και κατανόησης του παιδιού, καθώς και τις περιστάσεις της εκάστοτε υπόθεσης. 
Πρόκειται, συγκεκριμένα, για μια δικαιοσύνη προσβάσιμη, κατάλληλη για τη συγκεκριμένη ηλικία, 
γρήγορη, επιμελή, προσαρμοσμένη και επικεντρωμένη στις ανάγκες και τα δικαιώματα του παιδιού, 
που σέβεται τα δικαιώματά του, και κυρίως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το δικαίωμα συμμετοχής 
στη διαδικασία και κατανόησής της, το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής, καθώς και το δικαίωμα στην ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιέχουν γενικά συστατικά στοιχεία φιλικής προς τα παιδιά 
δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά θα πρέπει να παρέχονται στο παιδί όλες οι συναφείς 
και αναγκαίες πληροφορίες, από την πρώτη επαφή του με το δικαστικό σύστημα και σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας. Τα παιδιά θα πρέπει παραδείγματος χάριν να ενημερώνονται για τα 
δικαιώματά τους, για το σύστημα απονομής δικαιοσύνης ανηλίκων και τις συναφείς διαδικασίες 
καθώς και για τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, τις ποινές και τις ημερομηνίες που θα 
διεξαχθεί η δικαστική διαδικασία. Οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται μετά την απαγγελία 
των κατηγοριών, ωστόσο η πληροφόρηση των γονέων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υποκαθιστά την πληροφόρηση του ίδιου του παιδιού (Κεφάλαιο IV, άρθρο 3).   Άλλα συστατικά 
στοιχεία γενικής φύσης της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης είναι ότι οι καταθέσεις παιδιών 
στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών θα πρέπει να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των 
θυρών και ότι οι επαγγελματίες που έρχονται κατά την εργασία τους σε άμεση επαφή με παιδιά 
θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν κατάρτιση ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με παιδιά κάθε 
ηλικίας. Οι επαγγελματίες αυτοί θα πρέπει ακόμα να λαμβάνουν την απαιτούμενη διεπιστημονική 
κατάρτιση σχετικά με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών, καθώς και σχετικά με τις 
διαδικασίες που είναι κατάλληλες για κάθε ηλικία (Κεφάλαιο IV, άρθρα 9, 14 και 15). 

Σε ό,τι αφορά την οργάνωση των διαδικασιών, συνιστάται οι υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται 
παιδιά να εκδικάζονται σε «περιβάλλοντα φιλικά προς τα παιδιά που δεν τους προκαλούν φόβο» 
(κεφάλαιο IV, άρθ. 54).

Επίσης, αναφέρεται ότι «[...] θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά δικαστήρια (ή τμήματα δικαστηρίων), 
διαδικασίες και θεσμοί για παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με τον νόμο» (Κεφάλαιο IV, 
άρθ. 63).   Οι Κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη μπορούν να 
εφαρμοστούν στην πράξη σε εξειδικευμένα δικαστήρια ανηλίκων και από εξειδικευμένους 
επαγγελματίες που θα εργάζονται σε αυτά. 

Ή ΟΔΉΓΊΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΊΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΊ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΣΧΕΤΊΚΑ 
ΜΕ ΤΊΣ ΔΊΚΟΝΟΜΊΚΕΣ ΕΓΓΥΉΣΕΊΣ ΓΊΑ ΤΑ ΠΑΊΔΊΑ ΠΟΥ ΕΊΝΑΊ ΥΠΟΠΤΟΊ Ή 
ΚΑΤΉΓΟΡΟΥΜΕΝΟΊ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΊΟ ΠΟΊΝΊΚΩΝ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΩΝ 

Τον Δεκέμβριο του 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε από κοινού με το Συμβούλιο 
της Ευρώπης την Οδηγία σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι 
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ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.18 Η Οδηγία της Ε.Ε. προβλέπει διατάξεις 
που υιοθετούν τη συλλογιστική του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 
υποθέσεις T. και V. κατά Ηνωμένου Βασιλείου και τις Κατευθυντήριες γραµµές για µια φιλική προς 
τα παιδιά δικαιοσύνη.

Στην εν λόγω Οδηγία περιλαμβάνονται αρκετές διατάξεις ειδικά για τα παιδιά. Η Επιτροπή αναφέρει 
ότι από το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προκύπτει ότι ο 
κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να εμφανίζεται αυτοπροσώπως στη δίκη (αιτιολογική σκέψη 
30). Συνεπώς, τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να μεριμνούν 
ότι τα παιδιά παρίστανται αυτοπροσώπως στη δίκη τους και να προβαίνουν στις σχετικές 
πρακτικές ρυθμίσεις. Επιπλέον, αναγνωρίζεται ότι τα παιδιά θα πρέπει να «αντιμετωπίζονται 
με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία τους, τις ειδικές ανάγκες τους, την ωριμότητα και το βαθμό 
κατανόησής τους, και έχοντας υπόψη τις δυσκολίες επικοινωνίας που ενδεχομένως έχουν» 
(αιτιολογική σκέψη 27α). Τα παιδιά θα πρέπει να δικάζονται χωρίς την παρουσία ακροατηρίου 
(άρθ. 14) και να συνοδεύονται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα (άρθ. 15).  Στο άρθρο 6 της 
οδηγίας διατυπώνεται το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο.  Στο προοίμιο αναφέρεται ότι τα 
παιδιά θα πρέπει να  έχουν τη συνδρομή δικηγόρου διότι είναι «ευάλωτα και δεν είναι πάντα σε 
θέση να αντιληφθούν πλήρως και να παρακολουθήσουν τις ποινικές διαδικασίες» (αιτιολογική 
σκέψη 16). Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε το  κατηγορούμενο παιδί να έχει τη συνδρομή 
δικηγόρου και να εξασφαλίζουν νομική συνδρομή όπου είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί ότι 
το παιδί λαμβάνει την κατάλληλη συμπαράσταση (αιτιολογική σκέψη 16).

18  Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για 
τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, 16 Δεκεμβρίου 2015, 
2013/0408 (COD). Αναμένεται ότι η Οδηγία θα εκδοθεί και θα τεθεί σε ισχύ στη διάρκεια του 2016.

ΑΡΘΡΟ 16 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ΤΟΥΣ 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα παιδιά δικαιούνται να παρίστανται αυτοπροσώπως και να 
μετέχουν στη δίκη τους και λαμβάνουν κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η πλήρης συμμετοχή τους, περιλαμβανομένης της δυνατότητας των παιδιών να ακουστούν και να 
εκφράσουν τη γνώμη τους. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις που τα παιδιά δεν παρέστησαν στη δίκη 
που κατέληξε σε απόφαση για την ενοχή τους, έχουν δικαίωμα επανεκδίκασης της υπόθεσης ή 
προσφυγής σε άλλη διαδικασία, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην Οδηγία 2016/XX/
EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

*Οδηγία 2016/XX/EU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση ορισμένων 
πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη 
του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (EE L ...).  
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1.4  ΔΊΚΑΊΟΣΥΝΉ ΑΝΉΛΊΚΩΝ ΚΑΊ ΕΦΉΒΊΚΉ ΑΝΑΠΤΥΞΉ19  

ΟΡΊΑ ΉΛΊΚΊΑΣ ΣΤΉ ΔΊΚΑΊΟΣΥΝΉ ΑΝΉΛΊΚΩΝ 

Η δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων εξαρτάται από δύο όρια 
ηλικίας. Το πρώτο όριο ηλικίας αφορά την ηλικία κατά την οποία ένας ανήλικος θεωρείται 
ποινικώς υπεύθυνος για τη συμπεριφορά του. Αυτό το όριο ηλικίας είναι γνωστό ως το κατώτατο 
όριο ηλικίας ποινικής ευθύνης. Το δεύτερο όριο ηλικίας αφορά το όριο ηλικίας που διακρίνει την 
ποινική δικαιοσύνη ανηλίκων από την ποινική δικαιοσύνη ενηλίκων. Σε πολλές έννομες τάξεις 
αυτό το «ανώτατο όριο ηλικίας» αντιστοιχεί στην ηλικία της ενηλικίωσης, αν και ενδέχεται να 
ισχύουν εξαιρέσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 40(3) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
τα Συμβαλλόμενα Κράτη «πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για [...] (τ)η θέσπιση ενός 
ελάχιστου ορίου ηλικίας κάτω απ’ το οποίο τα παιδιά θα θεωρούνται ότι δεν έχουν την ικανότητα 
παράβασης του ποινικού νόμου». Η ΣΔΠ δεν εξειδικεύει αυτό το ελάχιστο όριο ηλικίας. Σύμφωνα 
με τον κανόνα 4.1 των Κανόνων του Πεκίνου, το κατώτατο όριο ηλικίας ποινικής ευθύνης δεν 
θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλό και πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη την ηλικία του παιδιού, 
το βαθμό ωριμότητας και την πνευματική και συναισθηματική του ανάπτυξη. Στο σχόλιο που 
συνοδεύει αυτόν τον κανόνα αναφέρεται ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η «ατομική κριτική 
ικανότητα και κατανόηση» του παιδιού, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον ένα παιδί μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνο για παραβατική συμπεριφορά. Στο Γενικό σχόλιό της, αριθ. 10, παρ. 32, 
η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού συνιστά στα κράτη να υιοθετήσουν ως κατώτατο όριο 
ηλικίας ποινικής ευθύνης τα 12 έτη.  Η Επιτροπή παραπέμπει στον κανόνα 4.1 του Πεκίνου όπου 
αναφέρεται ότι το όριο ηλικίας των 12 ετών δεν θεωρείται πολύ χαμηλό, και σύμφωνα με την 

19  Η παρούσα ενότητα περιέχει αποσπάσματα από την εργασία της Rap, S. (2013). The participation 
of juvenile defendants in the youth court: A comparative study of juvenile justice procedures in 
Europe. Amsterdam: Pallas Publications (dissertation).

ΣΥΝΟΨΉ

 • Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
τα παιδιά έχουν το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης τους σχετικά με οποιοδήποτε 
θέμα που τα αφορά όπως και στις διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης σε ανήλικους. Τα παιδιά 
δεν έχουν μόνο το δικαίωμα να εκφράσουν την άποψή τους, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να 
μάθουν τον τρόπο που επηρεάζουν οι απόψεις τους τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις 
διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους.

 • Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, στο οποίο εστιάζει το άρθρο 6 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), έχει πολύ μεγάλη 
σπουδαιότητα διότι η ουσιαστική συμμετοχή θεωρείται συνιστώσα μιας δίκαιης δίκης σύμφωνα 
με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

 • Επιπλέον, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναπτύξει έναν αριθμό περιφερειακών προτύπων και 
κατευθυντήριων γραμμών. Σε αυτά συγκαταλέγονται ενδεικτικά οι Κατευθυντήριες γραµµές 
για µια φιλική προς τα παιδιά, οι οποίες παρέχουν λεπτομερείς συστάσεις όσον αφορά την 
προσαρμογή των διαδικασιών της δικαιοσύνης ανηλίκων στην ηλικία και το επίπεδο ανάπτυξης 
των ανηλίκων. 
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Επιτροπή, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα διεθνώς αποδεκτό κατώτατο όριο ηλικίας. Επιπλέον, τα 
Συμβαλλόμενα Κράτη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
«ενθαρρύνονται να αυξήσουν το κατώτατο όριο ηλικίας ποινικής ευθύνης στην ηλικία των 12 
ετών ως το απολύτως κατώτατο όριο ηλικίας και να συνεχίσουν να το αυξάνουν προς τα επάνω» 
και «όχι να μειώσουν το κατώτατο όριο ηλικίας ποινικής ευθύνης στην ηλικία των 12 ετών» όταν 
το σημερινό κατώτατο όριο ηλικίας ποινικής ευθύνης έχει οριστεί σε μεγαλύτερη ηλικία (παρ. 
32, 33). Στην Ευρώπη, τα περισσότερα από τα κατώτατα όρια ηλικίας ποινικής ευθύνης είναι 
μεγαλύτερα των 13 ετών. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα κατώτατα όρια ποινικής 
ευθύνης για τις χώρες που συμμετέχουν στο τρέχον έργο. 

Πίνακας 1: Ελάχιστο όριο ηλικίας ποινικής ευθύνης

10 12 13 14 15 16 17

Βόρεια 
Ιρλανδία Ιρλανδία Γαλλία Αυστρία Δημοκρατία 

της Τσεχίας Πορτογαλία Πολωνία

Κύπρος Φινλανδία

Ιταλία Ελλάδα

Λετονία

Ισπανία

 Πηγή: Pruin, 2010. 

Στον πίνακα 1 εμφανίζεται το κατώτατο όριο ηλικίας ποινικής ευθύνης. Ωστόσο, σε αρκετές 
χώρες (π.χ. Δημοκρατία τησως Τσεχίας, Γαλλία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ελλάδα) υπάρχει η 
πιθανότητα επιβολής εκπαιδευτικών ή θεραπευτικών μέτρων κάτω από αυτό το ηλικιακό όριο, 
όταν ένας ανήλικος έχει έρθει σε σύγκρουση με το νόμο (βλ. Pruin, 2010). Η εν λόγω επιβολή 
πραγματοποιείται για λόγους προστασίας του ανηλίκου και όχι για λόγους απονομής της ποινικής 
δικαιοσύνης. 

Κατ ‘αρχήν, σύμφωνα με τη ΣΔΠ, παιδί νοείται κάθε πρόσωπο κάτω των δεκαοκτώ ετών και 
δικαιούται να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 40 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες σχετικές διατάξεις αυτής. Όπως τονίστηκε παραπάνω, οι 

ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΊΟ ΉΛΊΚΊΑΣ ΠΟΊΝΊΚΉΣ ΕΥΘΥΝΉΣ ΣΤΉ ΔΉΜΟΚΡΑΤΊΑ ΤΉΣ ΤΣΕΧΊΑΣ 

Στη Δημοκρατία της Τσεχία οι ανήλικοι φέρουν ποινική ευθύνη από την ηλικία των 15 ετών και ο 
Νόμος περί δικαιοσύνης ανηλίκων (Youth Justice Act) της 1ης Ιανουαρίου 2004 ισχύει μέχρι την 
ηλικία των 18. Μολονότι τα παιδιά κάτω των 15 ετών δεν φέρουν ποινική ευθύνη, υπόκεινται 
σε μέτρα που εξειδικεύονται στον εν λόγω νόμο (όπως επιτήρηση). Τα μέτρα (εκπαιδευτικής, 
προστατευτικής και ποινικής φύσης) εισήχθηκαν στο Νόμο περί δικαιοσύνης ανηλίκων για να 
αντικαταστήσουν τις τιμωρίες. Ένα από αυτά τα προστατευτικής φύσης μέτρα είναι ο εγκλεισμός 
σε σωφρονιστικό κατάστημα για ανηλίκους. Η ποινή αυτή μπορεί να επιβληθεί σε ανήλικο αλλά και 
σε παιδί κάτω των 15 που έχει διαπράξει αδίκημα που θεωρείται ποινικό. 
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ευρωπαϊκές χώρες τείνουν να διαχωρίζουν τη δικαιοσύνη ανηλίκων από την ποινική δικαιοσύνη 
στην ηλικία των 18 ετών. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις και στις δύο πλευρές.

Όταν η ηλικία ενός παιδιού δεν είναι βεβαιωμένη, το παιδί δικαιούται να υποβληθεί σε αξιόπιστη 
ιατρική ή κοινωνική εξέταση προκειμένου να προσδιοριστεί η ηλικία του (Γενικό σχόλιο αριθ. 10, 
παρ. 39). Όταν δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η ηλικία του παιδιού, σε περίπτωση διαφωνίας 
ή ασαφών τεκμηρίων, το παιδί δεν θα πρέπει να θεωρείται ποινικώς υπεύθυνο (παρ. 35 και 39).     

ΚΑΜΠΥΛΉ ΉΛΊΚΊΑΣ-ΕΓΚΛΉΜΑΤΊΚΟΤΉΤΑΣ 

Η παραβατική συμπεριφορά στην εφηβεία θεωρείται φυσιολογική και μεταβατική συμπεριφορά 
και όχι αφύσικη συμπεριφορά που εκδηλώνεται και μετά την εφηβεία (Moffitt, 1993). Αυτό 
αναδεικνύεται και στην καμπύλη ηλικίας-εγκληματικότητας, η οποία εμφανίζει τη στατιστική 
σχέση μεταξύ της ηλικίας και του χρόνου εμφάνισης του εγκλήματος. Η πλειοψηφία των δραστών 
είναι έφηβοι ή νεαροί έφηβοι (βλέπε Σχήμα 1). Με βάση την καμπύλη ηλικίας-εγκληματικότητας, 
η Moffitt (1993) κάνει τη διάκριση μεταξύ της παραβατικότητας που περιορίζεται στη 
διάρκεια της εφηβείας και της παραβατικότητας που συνεχίζεται και μετά από αυτήν. 
Η πρώτη αναφέρεται στην παραβατικότητα που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη κατά τη διάρκεια 
της εφηβείας και εμφανίζεται ως κοινωνικό φαινόμενο μεταξύ των ομάδων των συνομηλίκων. Η 
δεύτερη αναφέρεται στην παραβατικότητα ως μια μορφή ψυχοπαθολογίας που δεν περιορίζεται 
στην εφηβεία, αλλά εκδηλώνεται σε όλη την διάρκεια της ζωής του ατόμου. Η πλειοψηφία των 
εφήβων παραβατών εμπίπτουν στην κατηγορία της παραβατικότητας που περιορίζεται στην 
εφηβεία κατά τη Moffitt (1993), ενώ μόνο μια μικρή μειοψηφία των εφήβων εμφανίζουν επίμονη, 
αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

Οι έφηβοι βρίσκονται ακόμα στη μέση της ανάπτυξης της ταυτότητάς τους και ως εκ τούτου 
βιώνουν περισσότερες συγκρούσεις με την εξουσία (Steinberg & Cauffman, 1996, Steinberg & 
Schwartz, 2000). Τούτο μπορεί να έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ανάπτυξη της ταυτότητας 
προϋποθέτει μια συμπεριφορά που εκδηλώνεται με την εξερεύνηση των ορίων και τον 
πειραματισμό. Ο πειραματισμός, ως μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης της ταυτότητας, συχνά 
περικλείει και την ανάληψη ρίσκου, όπως είναι η παραβατική συμπεριφορά (Steinberg & Scott, 
2003) Αυτή η περίοδος πειραματισμού τερματίζεται με τη σταθεροποίηση της ταυτότητας, και σε 
αυτήν την περίπτωση, που ανήκουν οι περισσότεροι έφηβοι, η παραβατικότητα έχει πρόσκαιρο 
χαρακτήρα (Scott & Steinberg, 2008, Steinberg & Scott, 2003). Για τους περισσότερους νέους 
ανθρώπους που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο, η παραβατική συμπεριφορά είναι ένα 
μεμονωμένο περιστατικό και όχι τρόπος ζωής. Οι νέοι αυτοί θα ξεπεράσουν την παραβατική 
συμπεριφορά και δεν θα παρουσιάσουν σοβαρές διαταραχές της προσωπικότητας (Moffitt, 
1993. Βλέπε επίσης Steinberg & Scott, 2003). 
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Σχήμα 1: Καμπύλη ηλικίας-εγκληματικότητας 

Moffitt, 1993

ΓΝΩΣΤΊΚΉ ΑΝΑΠΤΥΞΉ ΤΟΥ ΕΦΉΒΟΥ

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας οι διανοητικές ικανότητες των νέων αναπτύσσονται αισθητά. 
Οι έφηβοι είναι σε θέση να σκέφτονται με πιο προχωρημένο, αφηρημένο, αποτελεσματικό και 
αποδοτικό τρόπο. Οι δεξιότητες λογικού συλλογισμού αυξάνονται σταδιακά μεταξύ 11 και 16 
ετών. Οι τυπικές διανοητικές ικανότητες (ήτοι, ο δείκτης IQ) ενός ατόμου δεν αυξάνουν πολύ 
μετά τα 16 με 18. Πριν από την ηλικία των 16 ετών οι διανοητικές ικανότητες ενός εφήβου είναι 
παρόμοιες με εκείνες ενός παιδιού και ακόμη δεν μοιάζουν με τις ικανότητες των ενηλίκων. Παρά 
το γεγονός ότι ο δείκτης  IQ δεν αλλάζει σημαντικά μετά την ηλικία των 18 ετών, οι δεξιότητες 
συλλογισμού των εφήβων δεν λειτουργούν ακόμη στο ίδιο επίπεδο με εκείνες των ενηλίκων. Οι 
έφηβοι έχουν λιγότερη εμπειρία ζωής και ως εκ τούτου λιγότερες γνώσεις για να τις αξιοποιήσουν 
κατά τη λήψη αποφάσεων. Εκτός αυτού, οι έφηβοι διαφέρουν στην κριτική τους ικανότητα, ως 
αποτέλεσμα των λιγότερο ώριμων συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (Loeber et al., 
2015, Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Schwartz, 2000).       

Οι νέοι στην πρώιμη εφηβεία αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τα προβλήματα με πιο αφηρημένους 
τρόπους. Από περίπου 12 ετών, οι νέοι αποκτούν την ικανότητα να προβληματίζονται πάνω 
σε πιο αφηρημένες υποθέσεις. Θέματα όπως η φτώχεια, η δικαιοσύνη, η επιείκεια και η αγάπη 
ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους νέους εφήβους. Σιγά σιγά ξεκινούν να προβληματίζονται για τις 
σχέσεις και για τους εαυτούς τους ως άτομα με παρελθόν, παρόν και μέλλον. Η αφηρημένη 
σκέψη αναπτύσσεται σταδιακά στη διάρκεια της εφηβείας μέχρι περίπου την ηλικία των 17 ή 18 
ετών, οπότε και η ικανότητα αυτή παύει να βελτιώνεται αισθητά (Delfos, 2005, Steinberg, 1999, 
Steinberg & Cauffman, 1996). 
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Οι υψηλότερες εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως ο σχεδιασμός, η λεκτική μνήμη 
και o έλεγχος των παρορμήσεων αναπτύσσονται ακόμη περισσότερο και ωριμάζουν πλήρως 
περίπου στην ηλικία των 25 ετών (Loeber et al., 2015). Ως εκ τούτου, ο τρόπος με τον οποίο οι 
έφηβοι λαμβάνουν αποφάσεις διαφέρει από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των ενηλίκων. 
Αυτό οφείλεται επίσης και στην ψυχοκοινωνική ανωριμότητα των εφήβων και τούτο διότι 
η ψυχοκοινωνική ανωριμότητα των εφήβων επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν 
αποφάσεις. Τούτο συμβάλλει στην αδυναμία των εφήβων να λάβουν ώριμες αποφάσεις (ήτοι 
στην ωριμότητα της κρίσης), αν και, τυπικά, οι γνωστικές τους ικανότητες έχουν ωριμάσει (Scott 
& Steinberg, 2008; Steinberg & Scott, 2003). 

Ριψοκίνδυνη συμπεριφορά

Ένα χαρακτηριστικό της εφηβείας είναι ότι οι νέοι υιοθετούν πολύ περισσότερο από τους ενήλικες 
ριψοκίνδυνη συμπεριφορά. Οι έφηβοι είναι πιο επιρρεπείς στη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά, 
όπως είναι η χρήση ναρκωτικών, η βία, η ανεύθυνη σεξουαλική συμπεριφορά και η επικίνδυνη 
οδήγηση (Steinberg, 1999). Οι νέοι έφηβοι έχουν την τάση να υποτιμούν τους κινδύνους και να 
κάνουν πράγματα που συνήθως ξέρουν ότι είναι λάθος. Ειδικά όταν το νεαρό άτομο βρεθεί σε 
μια κατάσταση που προκαλεί έξαψη και δέχεται την πίεση των συνομηλίκων, η ικανότητά του να 
αξιολογήσει την κατάσταση μειώνεται (Steinberg & Cauffman, 1996). 

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο λόγος που οι έφηβοι δεν παίρνουν περισσότερα ρίσκα δεν οφείλεται 
στο ότι δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους, αλλά στο ότι πάντα υποτιμούν τους κινδύνους 
που συνδέονται με ορισμένες συμπεριφορές, ειδικά τους κινδύνους που έχουν μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις. Οι μεγαλύτεροι έφηβοι είναι σε καλύτερη θέση να εκτιμήσουν τους κινδύνους και 
τις πιθανές συνέπειες των διαφορετικών επιλογών συμπεριφοράς (Greene et al., 2000, Schmidt 
et al., 2003, Steinberg & Cauffman, 1996, Steinberg & Scott, 2003). Η ικανότητα εκτίμησης των 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συνεπειών της συμπεριφοράς αυξάνεται σταδιακά 
μεταξύ της παιδικής ηλικίας και της ενηλικίωσης (Steinberg & Cauffman, 1996).

Μια άλλη εξήγηση για την εκδήλωση ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς είναι η έλλειψη ελέγχου των 
παρορμήσεων που παρουσιάζεται στους εφήβους (Steinberg  &  Cauffman,  1996). Μέχρι την 
ηλικία των 30 ετών ο βαθμός παρορμητικότητας μειώνεται σταδιακά. Η αναζήτηση έντονων 
εμπειριών αυξάνεται μεταξύ των ηλικιών 10 και 15 (Steinberg, 2011). Οι αλλαγές στις ορμόνες 
και τη φυσιολογία, που λαμβάνουν χώρα κατά το δεύτερο μισό της εφηβείας, εξηγούν εν μέρει τον 
ανεπαρκή έλεγχο των παρορμήσεων και την έλλειψη κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς που 
παρατηρείται στους έφηβους και τους νεαρούς ενήλικες (Steinberg & Cauffman, 1996, Steinberg 
& Scott, 2003)

Πίεση από τους συνομήλικους

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της εφηβικής ανάπτυξης είναι η ευαισθησία στην πίεση που 
δέχονται από τους συνομηλίκους. Οι έφηβοι δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον να συγχρωτίζονται 
συνομηλίκους τους (Steinberg, 2011). Επιπλέον, σε σύγκριση με τα μικρά παιδιά και τους ενήλικες, 
οι έφηβοι είναι πιο ευάλωτοι στην πίεση που ασκείται από την ομάδα των συνομηλίκων (Steinberg 
& Scott, 2003). Ή αποδοχή από τους συνομηλίκους είναι πολύ σημαντική για τους εφήβους 
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(Crone & Dahl, 2012). Περίπου από την ηλικία των 8 ετών, μειώνεται η ανάγκη των παιδιών να 
συναναστρέφονται τους ενήλικες και αυξάνεται η ανάγκη τους να συγχρωτίζονται συνομηλίκους 
τους (Delfos, 2004). Η ευαισθησία στην πίεση που ασκούν οι συνομήλικοι βρίσκεται στο 
αποκορύφωμά της γύρω στην ηλικία των 14 ετών και μειώνεται στη συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι 
σε κάποια χρονική στιγμή μεταξύ των 12 και 16 ετών η πίεση από τους συνομήλικους βρίσκεται 
στο ζενίθ και σταδιακά μειώνεται (Scott & Steinberg,  2008, Steinberg & Cauffman, 1996). 

Η πίεση που ασκείται από τους συνομήλικους μπορεί επίσης να σχετίζεται με την εκδήλωση 
ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς. Οι έφηβοι είναι πιο πιθανό, όταν βρίσκονται με τους συνομήλικούς 
τους, να αναλάβουν ρίσκα και να λάβουν ριψοκίνδυνες αποφάσεις (Steinberg, 2011). Η ροπή 
προς τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά δεν απορρέει μόνο από το γεγονός ότι οι έφηβοι αφιερώνουν 
περισσότερο χρόνο για τους φίλους, αλλά από την αδυναμία τους να αντισταθούν στις πιέσεις από 
συνομηλίκους και την ευαισθησία τους σε θέματα όπως είναι η αποδοχή από τους συνομηλίκους 
(Gardner & Steinberg, 2005; Steinberg, 2011). Σύμφωνα με έρευνες, η ανάγκη συμμαχίας με τους 
συνομηλίκους είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα αγόρια σε σχέση με την αντικοινωνική συμπεριφορά 
(Steinberg, 1999).

Κατανόηση των διαδικασιών της δικαιοσύνης ανηλίκων

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των μελετών στην αναπτυξιακή ψυχολογία, τα παιδιά στην ηλικία 
των 12 ή 13 ετών περίπου δεν αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως πολίτες που μπορεί να 
κληθούν από την Πολιτεία να λογοδοτήσουν για τη συμπεριφορά τους (Grisso, 2000). Τούτο έχει 
να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι μόλις και μετά βίας είναι σε θέση να σκεφτούν με αφηρημένο 
τρόπο και εξακολουθούν να βλέπουν τους εαυτούς τους ως παιδιά που είναι υπόλογοι μόνο για 
τις πράξεις τους στον άμεσο περίγυρό τους: τους γονείς, τους παππούδες, τους δασκάλους τους 
και μερικές φορές τους γείτονες. Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τη νομιμότητα των 
νόμων και τις νομικές διαδικασίες, οι οποίες υπάρχουν για να τηρείται η κοινωνική τάξη, και δεν 
βλέπουν τον εαυτό τους ως μέρος αυτού του κοινωνικού συστήματος (Buss, 2000).      

Μελέτες για την αντίληψη που έχουν οι έφηβοι σχετικά με τη φύση της ποινικής διαδικασίας 
δείχνουν ότι οι ανήλικοι κάτω των 14 ετών είναι λιγότερο πιθανό να είναι εξοικειωμένοι με 
πληροφορίες που σχετίζονται με δίκες από ό, τι οι μεγαλύτεροι έφηβοι (Grisso, 2000). Οι 
ικανότητες των 16χρονων και 17χρονων είναι πιο κοντά σε εκείνες των νεαρών ενηλίκων (18 
έως 24 ετών) (Grisso et al., 2003). Γενικά, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι έφηβοι 
είναι σε θέση να κατανοήσουν τι σημαίνει να εμφανιστούν ενώπιον δικαστή μόνο όταν έχουν 
συμπληρώσει τα 14 χρόνια τους περίπου. 

Θα πρέπει να αναγνωριστεί, εντούτοις, ότι μπορεί να παρατηρηθούν σημαντικές διαφορές στο 
βαθμό αναπτυξιακής ωριμότητας κάθε παιδιού. Μερικά παιδιά είναι πίσω ή μπροστά στην 
ανάπτυξή τους, σωματικά, γνωστικά, συναισθηματικά ή σε σχέση με τους κώδικες ηθικής. Ο 
ρυθμός ανάπτυξης των νέων ηλικίας 14 έως 18 ετών διαφέρει σημαντικά και, συνεπώς, η ηλικία 
δεν είναι αποτελεσματικός δείκτης των ικανοτήτων που διαθέτουν οι νέοι για ουσιαστική 
συμμετοχή σε μια δίκη. Η γνώση των ανηλίκων όσον αφορά τη δικαστική διαδικασία αυξάνεται 
με την ηλικία, αλλά και η νοημοσύνη παίζει μεγάλο ρόλο στην αντίληψη (Grisso, 2000; Grisso et 
al., 2003, βλέπε επίσης κατωτέρω). 
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ΣΥΝΑΊΣΘΉΜΑΤΊΚΉ ΑΝΑΠΤΥΞΉ ΤΟΥ ΕΦΉΒΟΥ

Όσον αφορά τη συναισθηματική ανάπτυξη των ανηλίκων, ένα σημαντικό αναπτυξιακό στάδιο 
είναι η εδραίωση ενός αισθήματος αυτονομίας και ανεξαρτησίας (Steinberg & Schwartz, 2000). 
Στη φάση της παιδικής ηλικίας η συμπεριφορά των παιδιών απορρέει από την προσκόλληση 
στους γονείς και την αποδοχή τους. Μέχρι την ηλικία των 10 ή 11 ετών, τα παιδιά θέλουν 
να ευχαριστήσουν τους γονείς ή άλλους ενήλικες με τη συμπεριφορά τους. Στις αρχές της 
εφηβείας τα άτομα αρχίζουν να αντιτάσσονται σθεναρά στους γονείς τους και να επιζητούν 
τον αποχωρισμό τους από αυτούς. Αρχίζουν να παίρνουν αποστάσεις από τους γονείς τους. Το 
αναδυόμενο αίσθημα της αυτονομίας εκφράζεται μέσα από την αντίθεση στις επιθυμίες και τις 
παραινέσεις των γονέων και άλλων ενηλίκων, ως ένας τρόπος για να αποδείξουν την ανεξαρτησία 
τους. Οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι έφηβοι δεν λαμβάνονται με γνώμονα τη λογική, αλλά την 
εναντίωση σε αυτό που επιθυμούν οι γονείς τους. Ακόμη κι αν εκτιμούν τη γνώμη των γονέων, η 
τάση τους να προβάλουν και να αποδείξουν την αλλαγή τους είναι ισχυρότερη από την τάση τους 
να υπακούσουν στις επιθυμίες των γονέων τους. Τούτο μπορεί να συνεπάγεται την εκδήλωση 
ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς και την έντονη στροφή προς τους συνομηλίκους. 

Η συναισθηματική αυτονομία αυξάνεται σε όλη τη διάρκεια της εφηβείας. Οι έφηβοι στρέφονται 
προς τους συνομηλίκους τους και απομακρύνονται από τους γονείς τους. Μέχρι τα τέλη της 
εφηβείας η διαδικασία της εξατομίκευσης έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και οι έφηβοι είναι 
πιο αυτόνομοι από τους γονείς και τους συνομηλίκους τους (Scott & Steinberg, 2008; Steinberg 
& Cauffman, 1996, Steinberg & Schwartz, 2000). Κατά τη διάρκεια της εφηβείας τα άτομα 
αναπτύσσουν επίσης μεγαλύτερη αυτογνωσία και ενισχύουν τις αμοιβαίες διαπροσωπικές 
σχέσεις τους με τους άλλους. Ο εγωκεντρισμός μειώνεται σταδιακά και ως εκ τούτου οι έφηβοι 
είναι σε καλύτερη θέση να αντιληφθούν τις (μακροπρόθεσμες) συνέπειες της συμπεριφοράς 
τους τόσο στον εαυτό τους όσο και στους άλλους (Steinberg & Cauffman, 1996).  

Η ανάπτυξη της ταυτότητας γίνεται αργότερα στην εφηβεία, προς τα τέλη της εφηβείας και 
στις αρχές της πρώτης εικοσαετίας. Προς το τέλος της εφηβείας εδραιώνεται μια ταυτότητα και 
μια συνεκτική εικόνα εαυτού. Οι έφηβοι οι οποίοι έχουν κατακτήσει μια αίσθηση ταυτότητας 
δείχνουν μεγαλύτερη ικανότητα για ηθικό διαλογισμό, μεγαλύτερο βαθμό στοχαστικότητας και 
είναι πιο ικανοί να κάνουν γνωστικές επιλογές όσον αφορά την εκπαιδευτική ή επαγγελματική 
τους σταδιοδρομία. Οι έφηβοι που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης της ταυτότητάς 
τους βιώνουν περισσότερες συγκρούσεις με την εξουσία και εκδηλώνουν υψηλότερα επίπεδα 
άγχους (Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & Schwartz, 2000).

Οι δεξιότητες που συνδέονται με μια ανεπτυγμένη αίσθηση της ταυτότητας είναι η ικανότητα 
να δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις, να προβληματίζονται σχετικά με τη συμπεριφορά τους 
και να είναι σε θέση να διαλογίζονται για ηθικά ζητήματα σε ένα ανώτερο επίπεδο. Αυτές οι 
δεξιότητες συνδέονται επίσης με την ικανότητα να βλέπουν τα πράγματα από την οπτική γωνία 
του άλλου, η οποία ικανότητα αυξάνεται σταδιακά μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Η ικανότητα να 
βλέπει κανείς από την οπτική γωνία του άλλου επιτρέπει στο νεαρό άτομο να κατανοήσει πώς 
αντιλαμβάνονται οι άλλοι τις αποφάσεις ή τις ενέργειές του, ακόμα και όταν δεν ασπάζονται την 
άποψή του (Steinberg & Cauffman, 1996). 

Οι νέοι που διαπράττουν αδικήματα κατ’ εξακολούθηση – κυρίως αδικήματα που προκαλούν 
σωματικό τραυματισμό και βλάβη – φαίνεται ότι έχουν αναπτύξει σε μικρότερο βαθμό τις 
ικανότητες της ενσυναίσθησης (Jolliffee & Farrington, 2004). Η ενσυναίσθηση λειτουργεί 
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αποτρεπτικά στη διάπραξη αδικημάτων, επειδή είναι ενάντια στη φύση του ατόμου με 
ενσυναίσθηση να βλάψει ή να παραβιάσει τα δικαίωματα άλλων ατόμων. Η ενσυναίσθηση μειώνει 
την πιθανότητα ορισμένων ειδών εγκληματικής συμπεριφοράς, ενώ η έλλειψή της τεκμαίρεται 
ότι λειτουργεί προτρεπτικά για την παραβατική συμπεριφορά (Jolliffe & Farrington, 2004). 

ΑΔΥΝΑΜΊΕΣ 

Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά εκδηλώνουν ριψοκίνδυνη ή ακόμα και παραβατική 
συμπεριφορά, στο πλαίσιο της φυσιολογικής εφηβικής συμπεριφοράς, τα παιδιά που βρίσκονται 
σε σύγκρουση με το νόμο έχουν υψηλότερο κίνδυνο να βιώσουν μια σειρά προβλημάτων (Weijers 
& Grisso, 2009). Σε ατομικό επίπεδο κυριαρχούν οι αναπτυξιακές καθυστερήσεις, η νοητική 
υστέρηση, οι μαθησιακές δυσκολίες και οι συναισθηματικές διαταραχές. Τα προβλήματα στο 
ευρύτερο περιβάλλον, όπως η βία στους δρόμους, η θυματοποίηση, τα προβλήματα στο σπίτι και 
τα ιδρύματα κλειστής περίθαλψης, οι αδικαιολόγητες απουσίες και η κατάχρηση ουσιών είναι 
εξίσου διαδεδομένα (Ten Brummelaar & Kalverboer, 2011, Van Domburgh et al., 2009. Grisso, 
2000). Δύο παράγοντες θα πρέπει να επισημανθούν εδώ: τα προβλήματα ψυχικής υγείας και ο 
χαμηλός δείκτης νοημοσύνης. 

Προβλήματα ψυχικής υγείας

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πιο διαδεδομένα μεταξύ των παιδιών που βρίσκονται σε 
σύγκρουση με το νόμο, ιδιαίτερα των υπό κράτηση ανηλίκων, σε σύγκριση με τα νεαρά άτομα 
που δεν έρχονται σε επαφή με το σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων (Loeber et al., 2015).

Αρκετές ψυχικές διαταραχές αφορούν νοητικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της 
«γνωσιακής παρορμητικότητας». 

Γνωσιακή παρορμητικότητα σημαίνει ότι ένα άτομο παίρνει πολύ γρήγορες αποφάσεις και ενεργεί 
ανάλογα. Τα νεαρά άτομα που εμφανίζουν αυτή τη συμπεριφορά συλλαμβάνονται συχνότερα 
από την αστυνομία (Loeber et al., 2015). Για παράδειγμα, η, Διαταραχή Ελλειμματικής 
Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) μπορεί να προκαλέσει παρορμητικότητα, η 
οποία σχετίζεται με την παραβατικότητα. Η ΔΕΠΥ συνήθως συνυπάρχει με τη διαταραχή της 
διαγωγής. Τα συμπτώματα της διαταραχής της διαγωγής είναι η επιθετικότητα προς τους 
ανθρώπους και τα ζώα, η καταστροφή περιουσίας, η απάτη, η κλοπή και οι σοβαρές παραβιάσεις 
των κανόνων. Η διαταραχή της διαγωγής μπορεί να εξελιχθεί σε αντικοινωνική διαταραχή της 
προσωπικότητας. Τα συμπτώματα της αντικοινωνικής διαταραχής της προσωπικότητας είναι 
η ανικανότητα συμμόρφωσης με τους κοινωνικούς κανόνες, η δολιότητα, η παρορμητικότητα, 
η ευερεθιστότητα, η επιθετικότητα, η ανικανότητα για αίσθημα ενοχής και η έλλειψη 
ενσυναίσθησης. Η έλλειψη ενσυναίσθησης συνδέεται επίσης με τον αυτισμό. Τα παιδιά που έχουν 
διαγνωστεί με αυτισμό παρουσιάζουν μια έλλειψη στη γνωστική ενσυναίσθηση με την έννοια 
ότι δεν είναι σε θέση να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση των άλλων. Οι νέοι που διαπράττουν 
αδικήματα κατ’ εξακολούθηση – κυρίως αδικήματα που προκαλούν σωματικό τραυματισμό και 
βλάβη – φαίνεται ότι έχουν αναπτύξει σε μικρότερο βαθμό τις ικανότητες της ενσυναίσθησης. 
Η ενσυναίσθηση λειτουργεί αποτρεπτικά στη διάπραξη αδικημάτων, επειδή είναι ενάντια στη 
φύση του ατόμου με ενσυναίσθηση να βλάψει ή να παραβιάσει τα δικαιώματα άλλων ατόμων. 
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Η ενσυναίσθηση μειώνει την πιθανότητα ορισμένων μορφών αξιόποινων πράξεων, ενώ η 
έλλειψή της θεωρείται ότι λειτουργεί προτρεπτικά για την παραβατική συμπεριφορά (Jolliffe & 
Farrington, 2004). Επιπλέον, στους ανήλικους παραβάτες παρατηρούνται υψηλότερα επίπεδα 
χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συχνή χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ 
προκαλεί καθυστερήσεις στην ανάπτυξη και την ψυχοκοινωνική ωρίμανση (Loeber et al., 2015). 

Χαμηλός δείκτης IQ

Σύμφωνα με μελέτες τα παιδιά με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης (κάτω του 85) υπερεκπροσωπούνται 
στο σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων. Επιπλέον, έχουν περισσότερες καταδίκες στο ενεργητικό 
τους και πιο μακρόχρονη εγκληματική δραστηριότητα σε σύγκριση με ανηλίκους με μέσο ή 
υψηλό IQ (Loeber et al., 2015; Kaal, 2015). 

Ο προσδιορισμός του χαμηλού δείκτη νοημοσύνης στους ανθρώπους είναι δύσκολη, διότι, 
εκ πρώτης όψεως, τα άτομα με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης δεν ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα 
με κριτήριο τη φυσιογνωμία, τη συμπεριφορά ή την προσωπικότητα. Ωστόσο, τα άτομα με 
χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, στην καθημερινότητά τους συχνά υπερεκτιμούνται, λόγω των 
μειονεκτημάτων που έχουν (Kaal, 2015). 

Ένα χαμηλό IQ συχνά συνυπάρχει με άλλα προβλήματα. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι 
με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης εμφανίζουν ψυχιατρικές διαταραχές και προβλήματα 
συμπεριφοράς. Επιπλέον, τα παιδιά με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης έχουν συχνά προβλήματα που 

ΟΊ ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΖΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΑΜΉΛΟ ΔΕΊΚΤΉ 
ΝΟΉΜΟΣΥΝΉΣ ΕΊΝΑΊ: 

1. Ελλείψεις στον τρόπο σκέψης: τούτο καθιστά δυσκολότερη τη διαδικασία της σκέψης και τη 
συλλογή νέων πληροφοριών. 

2. Καθυστερήσεις στη γλώσσα: αυτές δεν ανιχνεύονται πάντοτε επαρκώς από τους επαγγελματίες 
και τα άτομα με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης μπορεί να έχουν δυσκολίες να εκφράζουν τα 
συναισθήματά τους προφορικά.

3. Δυσκολίες στην κατανόηση των συμβόλων όπως ο χρόνος, το χρήμα και οι αριθμοί. 
4. Περιορισμένη βραχύβια μνήμη, πληροφορίες που δεν αποθηκεύονται σωστά, απαιτείται 

περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία τους και την ανάλογη ανταπόκριση, και περισσότερες 
δυσκολίες με την ολοκλήρωση πολύπλοκων εργασιών. 

5. Δυσκολίες στη γενίκευση και την αφηρημένη σκέψη: οι νεοαποκτηθείσες δεξιότητες δεν μπορούν 
να εφαρμοστούν εύκολα σε μια άλλη κατάσταση. 

6. Δυσκολίες στη διάκριση κυρίων και δευτερευόντων ζητημάτων και μεταξύ αιτίας και 
αποτελέσματος. 

7. Δυσκολίες στην επεξεργασία κοινωνικών πληροφοριών με αποτέλεσμα δυσκολίες στην επιλογή 
των κατάλληλων τρόπων δράσης, εκτός από τον επιθετικό ή παθητικό τρόπο. 

8. Δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις: οι δυσκολίες αυτές συνυπάρχουν με τη δυσκολία να μπει ο 
ανήλικος στη θέση του άλλου.   

9. Ευαλωτότητα στις απόψεις των άλλων και ανάγκη για αποδοχή από τους άλλους και ανάπτυξη 
του αισθήματος του ανήκειν: μπορεί να συνυπάρχει με την αφέλεια ή τη δυσπιστία και την 
επιφυλακτικότητα. 

10. Περιορισμένη ανάπτυξη της συνείδησης. 
11. Περιορισμένος έλεγχος των παρορμήσεων.
12. Μη ρεαλιστική εικόνα του εαυτού: μπορεί να εκφράζεται με συναισθήματα κατωτερότητας ή 

υπερεκτίμησης του εαυτού.   

Πηγή: Kaal, 2015
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σχετίζονται με την οικογένειά τους και το κοινωνικό περιβάλλον. Προέρχονται από κοινωνικά 
μειονεκτούσες οικογένειες, με γονείς που έχουν χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας, έχουν προβλήματα στέγασης, επανειλημμένες επαφές με τις κοινωνικές υπηρεσίες και 
φτωχό κοινωνικό δίκτυο (Kaal, 2015). 

Οι ανήλικοι με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης χρήζουν περισσότερης προσοχής. Έρχονται σε 
συχνότερη επαφή με το σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων και έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να 
κατανοήσουν τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους. Επιπλέον, η αξιολόγηση των 
γνωστικών και κοινωνικών ικανοτήτων των ανηλίκων με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης δεν γίνεται 
πάντα επαρκώς από τους επαγγελματίες του χώρου. 

 
ΣΥΝΟΨΉ

Στην εφηβεία, οι γνωστικές και συναισθηματικές δεξιότητες των ανηλίκων αναπτύσσονται 
γοργά. Μολονότι οι διανοητικές ικανότητες είναι αναπτυγμένες, ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνει 
αποφάσεις ένας ανήλικος διαφέρει από εκείνον ενός ενήλικα. Τούτο συσχετίζεται με την τάση 
για ανάληψη κινδύνων, την ικανότητα για διαχείριση των μακροπρόθεσμων συνεπειών της 
συμπεριφοράς και την ευαισθησία στην πίεση από συνομηλίκους.  

Οι ανήλικοι είναι σε θέση να κατανοήσουν τι σημαίνει να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστή μόνο 
όταν έχουν συμπληρώσει τα 14 χρόνια τους περίπου. 

Για την πλειοψηφία των ανηλίκων, η παραβατικότητα είναι μέρος της φυσιολογικής πορείας στην 
ενηλικίωση. Ωστόσο, οι ανήλικοι παραβάτες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να αντιμετωπίζουν μια 
σειρά προβλημάτων όπως είναι προβλήματα ψυχικής υγείας και χαμηλό δείκτη νοημοσύνης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Βασικές απαιτήσεις 
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Κεφάλαιο 2. Βασικές απαιτήσεις 
Το παρόν κεφάλαιο εστιάζει στις γενικές απαιτήσεις της διαδικασίας της δικαιοσύνης ανηλίκων. 
Παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης 
στους ανηλίκους και παρουσιάζει διάφορες απαιτήσεις που αφορούν συγκεκριμένες διαδικασίες 
για ανηλίκους καθώς και τη συμπαράσταση νομικής και μη νομικής μορφής. Στην ενότητα 2.1 
ορίζεται το δικαίωμα σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Η ενότητα 2.2 πραγματεύεται τις νομικές 
εγγυήσεις και ιδίως το δικαίωμα σε νομική και άλλη κατάλληλη συμπαράσταση. Στην ενότητα 
2.3 αναλύεται ο ρόλος των γονέων στις διαδικασίες της δικαιοσύνης ανηλίκων. 

2.1 ΔΊΚΑΊΩΜΑ ΣΕ ΕΊΔΊΚΕΣ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΕΣ 

Προϋπόθεση της εφαρμογής διαδικασιών και πρακτικών που είναι φιλικές προς τα παιδιά από 
τα κράτη μέλη στους κόλπους του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων είναι οι διαδικασίες να 
είναι προσαρμοσμένες στην ηλικία, τις ανάγκες και το βαθμό ωριμότητας των ανηλίκων. 

ΣΧΕΤΊΚΑ ΔΊΕΘΝΉ ΚΑΊ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Το άρθρο 40 (3) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού προάγει 
τη θέσπιση ενός ειδικού συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων (Liefaard, 2015). Ορίζει 
συγκεκριμένα ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη πρέπει να «προσπαθούν να προαγάγουν τη θέσπιση 
νόμων, διαδικασιών, αρχών και θεσμών εφαρμοζόμενων ειδικώς στα παιδιά που είναι ύποπτα, 
κατηγορούμενα ή καταδικασμένα για παράβαση του ποινικού νόμου» (άρθ. 40(3) της ΣΔΠ). 
Στο πλαίσιο των ξεχωριστών ποινικών διαδικασιών για ανηλίκους, τα κράτη ενθαρρύνονται να 
εξασφαλίζουν στους ανηλίκους ειδική μεταχείριση σε ξεχωριστό δικαστήριο ανηλίκων.

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού έχει εκδώσει περαιτέρω συστάσεις σε σχέση με το θέμα 
αυτό: 
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92. Προϋπόθεση για ένα ολοκληρωμένο σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων είναι η σύσταση 
εξειδικευμένων μονάδων στους κόλπους της αστυνομίας, της δικαστικής εξουσίας, του δικαστικού 
συστήματος, της εισαγγελίας, καθώς και η συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς για το παιδί ή 
άλλους εκπροσώπους οι οποίοι παρέχουν νομική ή άλλη κατάλληλη συμπαράσταση στο παιδί.

93. Η Επιτροπή συστήνει στα συμβαλλόμενα κράτη να θεσπίσουν ειδικά δικαστήρια ανηλίκων ή 
τουλάχιστον τμήματα ανηλίκων ενταγμένα στα υπάρχοντα περιφερειακά δικαστήρια. Όπου δεν είναι 
δυνατό για πρακτικούς λόγους, τα Συμβαλλόμενα κράτη πρέπει να μεριμνούν για το διορισμό ειδικών 
δικαστών που θα χειρίζονται υποθέσεις δικαιοσύνης ανηλίκων.

94. Επιπλέον, πρέπει να συσταθούν εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως η δοκιμασία (probation), η 
συμβουλευτική ή η επιτήρηση, μαζί με εξειδικευμένες εγκαταστάσεις, όπως, για παράδειγμα, κέντρα 
ημερήσιας φροντίδας και, όπου είναι απαραίτητο, κέντρα κατ’ οίκον φροντίδας και θεραπείας 
των ανήλικων παραβατών. Σε αυτό το σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων, πρέπει να προωθείται με 
αδιάλειπτο τρόπο ο αποτελεσματικός συντονισμός της δράσης όλων αυτών των εξειδικευμένων 
μονάδων, υπηρεσιών και κέντρων.
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Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι εξειδικευμένες αυτές υπηρεσίες είναι απαραίτητες σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης ανηλίκων, από τη σύλληψη από την αστυνομία 
μέχρι την επιβολή κυρώσεων και μέτρων. 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), στην υπόθεση S.C. κατά Ηνωμένου 
Βασιλείου, αναγνώρισε επίσης τη σημασία των ειδικών δικαστηρίων ανηλίκων υπό την έννοια 
ότι σε αυτά λαμβάνονται υπόψη η ηλικία και οι πνευματικές ικανότητες των ανηλίκων (ΕΔΑΔ, 
απόφαση της 15ης Ιουνίου 2004, αριθ. 60958/00, παρ. 35).  

Αποσκοπώντας στην ανάπτυξη ειδικών διαδικασιών για τους ανηλίκους, η Επιτροπή Δικαιωμάτων 
του Παιδιού εξέδωσε οδηγίες για το τι χρειάζεται να γίνει και πώς θα είναι οι διαδικασίες αυτές.

Στην οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις 
για τα παιδιά υπόπτων ή κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες αναφέρεται ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί το δικαίωμα στο παιδί να παρίσταται αυτοπροσώπως στη δίκη, πρέπει να γίνουν 
πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με την παρουσία του παιδιού στη δίκη του (άρθ. 30).  

Επιπλέον, στις Κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη του Συμβουλίου 
της Ευρώπης παρέχονται μια σειρά λεπτομερών συστάσεων όσον αφορά το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση εξειδικευμένων διαδικασιών στους κόλπους της δικαιοσύνης ανηλίκων. 
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34. Δεν είναι δυνατή η ουσιαστική ακρόαση ενός παιδιού όταν το περιβάλλον είναι εκφοβιστικό, 
εχθρικό, αδιάφορο ή ακατάλληλο για την ηλικία του. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι και προσιτές 
και κατάλληλες για την ηλικία του παιδιού. Ιδιαίτερη προσοχή  πρέπει να δοθεί στην πληροφόρηση 
κατά τρόπο φιλικό προς τα παιδιά, στην επαρκή υποστήριξη για αυτοϋπεράσπιση, στο κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό, στο σχεδιασμό των δικαστικών αιθουσών, στο ρουχισμό των δικαστών 
και των δικηγόρων, στην τοποθέτηση ειδικών παραπετασμάτων και στις ξεχωριστές αίθουσες 
αναμονής».

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  –  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

54. Σε όλες τις διαδικασίες, η μεταχείριση των παιδιών θα πρέπει να γίνεται πάντοτε ανάλογα με την 
ηλικία τους, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, την ωριμότητα και το επίπεδο κατανόησης που διαθέτουν, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις δυσκολίες επικοινωνίας που ενδεχομένως έχουν. Οι υποθέσεις στις 
οποίες εμπλέκονται παιδιά θα πρέπει να εκδικάζονται σε περιβάλλοντα φιλικά προς τα παιδιά που 
δεν τους προκαλούν φόβο.

55. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, τα παιδιά θα πρέπει να εξοικειώνονται με τη δικαστική 
ή άλλη αίθουσα, καθώς και με την ιδιότητα και την ταυτότητα των συμμετεχόντων δικαστικών 
υπαλλήλων. 

56. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται γλώσσα κατάλληλη για την ηλικία και το επίπεδο κατανόησης του 
παιδιού. 

57. Σε περίπτωση ακρόασης ή κατάθεσης των παιδιών στο πλαίσιο δικαστικών και εξωδικαστικών 
διαδικασιών ή άλλων παρεμβατικών δράσεων, οι δικαστές και οι λοιποί επαγγελματίες θα πρέπει να 
συμπεριφέρονται προς αυτά με σεβασμό και ευαισθησία. 

58. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να συνοδεύονται από τους γονείς τους ή, κατά περίπτωση, 
από ενήλικα της επιλογής τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες λαμβάνεται αιτιολογημένη 
αντίθετη απόφαση για το συγκεκριμένο άτομο.
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Προστασία της ιδιωτικότητας 

Το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο των 
παιδιών που εμπλέκονται με το σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
την ουσιαστική συμμετοχή των ανηλίκων στις διαδικασίες της δικαιοσύνης. Στο άρθρο 40 (2) (β) 
(vii) αναφέρεται ότι η ιδιωτική ζωή των παιδιών που εμπλέκονται στο σύστημα της δικαιοσύνης 
θα πρέπει να τυγχάνει απόλυτου σεβασμού «σε όλα τα στάδια της διαδικασίας». Εξάλλου, το 
δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή τεκμηριώνεται και στους Κανόνες του Πεκίνου (Κανόνας 8.2), 
όπου αναφέρεται ρητά ότι δεν πρέπει να δημοσιεύεται καμία πληροφορία που θα μπορούσε να 
συμβάλει στην αναγνώριση της ταυτότητας του παιδιού (όπως το όνομά του).    

Στην οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις 
για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών προβλέπεται 
ότι πρέπει να προστατεύεται η ιδιωτική ζωή των παιδιών που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες 
(άρθρο 14 παρ. 1). Τούτο σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι υποθέσεις που αφορούν παιδιά πρέπει 
να δικάζονται χωρίς παρουσία ακροατηρίου (άρθ. 14(2)) και να διαφυλάττεται ο απόρρητος 
χαρακτήρας των προσωπικών δεδομένων (άρθ. 14(3)). 

Το δικαίωμα για προστασία της ιδιωτικής ζωής του παιδιού σχετίζεται με την αντίληψη ότι 
οι ανήλικοι πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Η Επιτροπή 
Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφέρει ότι «ελεύθερα» σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα 
να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς πίεση και να επιλέγουν αν θέλουν ή όχι να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους να ακουστούν. «Ελεύθερα» σημαίνει επίσης ότι τα παιδιά εκφράζουν τη γνώμη 
τους, χωρίς πίεση ή χειραγώγηση» (παρ. 22).  Η προστασία της ταυτότητας του παιδιού που 
βρίσκεται σε σύγκρουση με το νόμο συμβάλλει στην ελεύθερη έκφραση των απόψεών του.   

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των ανηλίκων που εμπλέκονται στο σύστημα δικαιοσύνης 
ανηλίκων είναι επίσης σημαντική, διότι αποτρέπει τη στιγματοποίηση η οποία με τη σειρά της 
μπορεί να αποβεί σε βάρος της επανένταξης των ανηλίκων στην κοινωνία (βλ. άρθρο 40 παρ. 

59. Για τις καταθέσεις των παιδιών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι, όπως 
βιντεοσκοπήσεις, ηχογραφήσεις ή ακροαματικές διαδικασίες προ της δίκης κεκλεισμένων των 
θυρών, οι οποίες θα πρέπει να θεωρούνται ως αποδεκτά αποδεικτικά στοιχεία.

60. Τα παιδιά θα πρέπει να προστατεύονται, στο μέτρο του δυνατού, από εικόνες ή πληροφορίες 
που θα μπορούσαν να είναι επιζήμιες για την ευημερία τους. Σε περίπτωση που καλείται να λάβει 
απόφαση περί κοινοποίησης πιθανώς επιζήμιων εικόνων ή πληροφοριών για το παιδί, ο δικαστής θα 
πρέπει να συμβουλεύεται άλλους επαγγελματίες, όπως ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

61. Οι συνεδριάσεις του δικαστηρίου στις οποίες συμμετέχουν παιδιά θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένες στον ρυθμό και στην ικανότητα προσοχής τους: θα πρέπει να προβλέπονται 
τακτικά διαλείμματα και οι συνεδριάσεις του δικαστηρίου δεν θα πρέπει να έχουν υπερβολικά 
μεγάλη διάρκεια. Για να μπορέσουν τα παιδιά να συμμετάσχουν αξιοποιώντας το σύνολο των 
γνωστικών ικανοτήτων τους και να προστατευθεί η συναισθηματική τους σταθερότητα, θα πρέπει 
να λαμβάνεται μέριμνα για την ελάχιστη δυνατή διατάραξη και απόσπαση της προσοχής τους κατά 
τη διάρκεια των συνεδριάσεων του δικαστηρίου.

62. Στο μέτρο που αυτό είναι κατάλληλο και εφικτό, οι αίθουσες ακρόασης και αναμονής θα πρέπει 
να είναι κατάλληλα διαμορφωμένες και φιλικές προς τα παιδιά. 

63. Στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά δικαστήρια (ή τμήματα δικαστηρίων), 
διαδικασίες και θεσμοί για παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με τον νόμο. Στα προαναφερθέντα 
είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται ακόμη και η σύσταση εξειδικευμένων μονάδων στους κόλπους της 
αστυνομίας, του δικαστικού συστήματος και της εισαγγελίας.
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1 της ΣΔΠ). Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφέρει ότι «η επανένταξη προϋποθέτει 
την απουσία κάθε συμπεριφοράς που είναι δυνατό να υπονομεύσει την πλήρη συμμετοχή του 
παιδιού στην κοινωνία, όπως είναι η στιγματοποίηση, η κοινωνική απομόνωση ή η αρνητική 
δημοσιότητα του παιδιού» (Γενικό σχόλιο αριθ. 10, παρ. 29).

Ένας τρόπος για να προστατευθεί η ιδιωτική ζωή των ανηλίκων είναι η διεξαγωγή της ακροαματικής 
διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών. Στο άρθρο 6, παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τίθεται το δικαίωμα σε δημόσια ακρόαση, ως μέρος μιας δίκαιης 
δίκης, αλλά αναφέρεται ότι ο Τύπος και το κοινό μπορεί να αποκλειστεί σε περίπτωση εκδίκασης 
υπόθεσης με ανήλικο κατηγορούμενο. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού υποστηρίζει την 
άποψη ότι η δίκη κεκλεισμένων των θυρών θα πρέπει να θεωρείται σημαντική προϋπόθεση 
για την ουσιαστική συμμετοχή. Η διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας κεκλεισμένων των 
θυρών θα πρέπει να είναι ο κανόνας και οι εξαιρέσεις θα πρέπει να είναι πολύ περιορισμένες και 
αιτιολογημένες εγγράφως από το δικαστήριο, αφού έχουν ληφθεί υπόψη τα συμφέροντα των 
ανηλίκων (Γενικό σχόλιο αριθ. 12, παρ. 61. Βλ. επίσης Γενικό σχόλιο αριθ. 10, παρ. 65).

Η Επιτροπή κάνει σαφή σύνδεση μεταξύ της ελεύθερης έκφρασης των απόψεων και της 
διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών. Τούτο προσθέτει μια 
σημαντική διάσταση στη δίκη κεκλεισμένων των θυρών καθώς συνιστά σημαντικό στοιχείο του 
συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων (βλ. επίσης Γενικό σχόλιο αριθ. 10, παρ. 65-66). Το ζήτημα δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως ζήτημα ιδιωτικής ζωής (δηλ. για να διαφυλαχθεί το δικαίωμα 
της προστασίας της ιδιωτικής ζωής να καθίσταται η δίκαιη δημόσια ακρόαση η εξαίρεση και όχι ο 
κανόνας, βλ. άρθρο 6 (1) της ΕΣΔΑ), αλλά και ως ένα θέμα που αφορά το δικαίωμα του ανήλικου 
στην ουσιαστική συμμετοχή. 

Στις Κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη εξετάζεται λεπτομερώς 
και το ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν τη 
διεξαγωγή των ακροαματικών διαδικασιών και των καταθέσεων παιδιών κεκλεισμένων των 
θυρών. Θα πρέπει να παρίστανται μόνο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (Κεφ. IV, άρθρο 9).   Επίσης, 
αναφέρεται ότι «δεν μπορεί να γνωστοποιηθεί ή να δημοσιευθεί, ιδίως στα ΜΜΕ, καμία 
πληροφορία ή δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα που θα μπορούσε να συμβάλει άμεσα ή έμμεσα 
στην αναγνώριση της ταυτότητας του παιδιού, όπως φωτογραφίες, λεπτομερείς περιγραφές 
του παιδιού ή της οικογένειάς του, ονόματα και διευθύνσεις, ηχογραφημένα ή βιντεοσκοπημένα 
υλικά, κ.λπ.» (Κεφ. IV, άρθ. 6).   

Στο κεφάλαιο 4 θα συζητηθούν περαιτέρω τα θέματα του απορρήτου και της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής υπό το πρίσμα της ουσιαστικής επικοινωνίας με ανηλίκους.  

ΣΧΕΤΊΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΉΝ ΠΡΑΞΉ: ΒΑΣΊΚΕΣ ΑΠΑΊΤΉΣΕΊΣ

Στις ακόλουθες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου, θα εξεταστεί η εφαρμογή στην πράξη των 
σχετικών διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων όσον αφορά τις ειδικές διαδικασίες. Επίσης, 
διατυπώνονται οι βασικές απαιτήσεις για τον τρόπο εφαρμογής των προτύπων στα διάφορα 
στάδια της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους.   
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Πλαίσιο και ατμόσφαιρα

Για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που δεν προκαλεί το φόβο και ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
του παιδιού και στο οποίο οι ανήλικοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ουσιαστικά, θα 
πρέπει να γίνουν αλλαγές σε ορισμένες πτυχές του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας αυτού. 

Μια πρώτη σημαντική απαίτηση για να επιτευχθεί ουσιαστική επικοινωνία με τους νέους 
(και τους γονείς) είναι ότι ο καθένας κάθεται σε απόσταση ακοής από τον άλλο και έχει 
εξασφαλιστεί η οπτική επαφή [βλέπε απόφαση του ΕΔΑΔ της 23ης Φεβρουαρίου 1994, αριθ. 
16757/90 (υπόθεση Stanford κατά Ηνωμένου Βασιλείου), παρ. 26]. Όσον κι αν αυτό μπορεί να 
ακούγεται προφανές, στις μεγάλες αίθουσες δικαστηρίων δεν ισχύει πάντα (Rap, 2013). Όταν τα 
διάφορα μέρη που εμπλέκονται σε μια δίκη μπορούν να ακούσουν και να δουν ο ένας τον άλλο 
χωρίς τη χρήση μικροφώνων, αυξάνονται οι πιθανότητες να υπάρξει μια συζήτηση σε προσωπικό 
επίπεδο. Επιπλέον, όταν οι αποστάσεις είναι μικρότερες, καθίσταται δυνατή η βλεμματική επαφή. 
Αυτό ενθαρρύνει το νεαρό άτομο να αισθανθεί άνετα και να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του 
(Saywitz et al., 2010).

Μια δεύτερη απαίτηση είναι οι ανήλικοι να τυγχάνουν θετικής μεταχείρισης. Σύμφωνα 
με έρευνες, η έλλειψη οργάνωσης κατά τη διεξαγωγή των ακροαματικών διαδικασιών20 και η 
αποδοκιμαστική στάση των δικαστικών λειτουργών (τόσο η λεκτική όσο και η μη λεκτική)21 
συμβάλλουν στη δημιουργία μιας αρνητικής ατμόσφαιρας στην αίθουσα του δικαστηρίου. 
Αυτή η αρνητική ατμόσφαιρα συνδέεται με τη σειρά της με τη διαμόρφωση από τους ανήλικους 
κατηγορούμενους μιας λιγότερο θετικής αντίληψης για το σύστημα της δικαιοσύνης ανηλίκων 
εν γένει (Greene et al., 2010), η οποία τους προδιαθέτει αρνητικά και μειώνει τις δυνατότητες 
συμμετοχής. 

Μια αρνητική ατμόσφαιρα μπορεί επίσης να κάνει το νεαρό άτομο να αισθάνεται φόβο με όσα 
διαδραματίζονται στην αίθουσα του δικαστηρίου. Το αίσθημα του φόβου εμποδίζει τα παιδιά 
να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις (Archard & Skivenes, 2009). Η υιοθέτηση μιας στάσης 
ενθάρρυνσης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μπορεί να βοηθήσει τους ανηλίκους να ξεπεράσουν 
την αντίσταση στη συμμετοχή. Παραδείγματα υιοθέτησης μιας στάσης ενθάρρυνσης εκ μέρους 
ενός επαγγελματία είναι η βλεμματική επαφή, το χαμόγελο, η ζεστή χροιά της φωνής, η χαλαρή 
στάση του σώματος, η ανάπτυξη μιας αρχικής συναισθηματικής σύνδεσης με τα παιδιά και η 
επιβράβευσή τους για την προσπάθεια που καταβάλλουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
(Saywitz et al., 2010). Η μεταχείριση των ανηλίκων με θυμωμένο και αποδοκιμαστικό ύφος και 
όχι με μια πιο ουδέτερη στάση κατανόησης εμποδίζει τη συμμετοχή τους και διαστρεβλώνει την 
αντίληψή τους περί δίκαιης δίκης. 

20  Στη μελέτη των Greene και συνεργατών, ως έλλειψη οργάνωσης σε ένα δικαστήριο ορίζεται  η 
καθυστέρηση στην έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, η καθυστέρηση λόγω απουσίας των 
δικαστικών υπαλλήλων, η απουσία αρχείων ή εγγράφων ή η τοποθέτησή τους σε λανθασμένη θέση και η 
σύγχυση κατά την αναγγελία των υποθέσεων (Greene et al., 2010).

21  Στη μελέτη των Greene και των συνεργατών της, η αντιεπαγγελματική συμπεριφορά των δικαστικών 
υπαλλήλων εκφράζεται ως ταπεινωτικά σχόλια για τα ρούχα που φοράει ο ανήλικος κατηγορούμενος, 
κοροϊδευτικό βλέμμα και έκφραση αποδοκιμασίας όταν ο κατηγορούμενος προσπαθεί να εξηγήσει 
κάτι, επίθεση στον κατηγορούμενο και τους γονείς του όταν ζητούν περισσότερες πληροφορίες, και 
εισαγγελείς που επικρίνουν και φέρνουν σε δύσκολη θέση τους λιγότερο έμπειρους δικηγόρους για τις 
διαδικασίες του δικαστηρίου (Greene et al., 2010).
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Διάρκεια διαδικασιών 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, οι συνεδριάσεις 
του δικαστηρίου πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στον ρυθμό και στην ικανότητα προσοχής 
των παιδιών. Αυτό σημαίνει θα πρέπει να προβλέπονται τακτικά διαλείμματα και οι συνεδριάσεις 
του δικαστηρίου δεν θα πρέπει να έχουν υπερβολικά μεγάλη διάρκεια διότι οι άνθρωποι έχουν 
περιορισμένη ικανότητα προσοχής. Τούτο είναι ακόμη πιο εμφανές στην περίπτωση των εφήβων 
επειδή ο έλεγχος των παρορμήσεων δεν έχει ακόμη ωριμάσει πλήρως (βλ. παρ. 1.4). Ειδικά όταν 
οι έφηβοι παρουσιάζουν δυσκολίες στην προσήλωση (π.χ. σύνδρομο ΔΕΠΥ), οι συνεδριάσεις 
με μεγάλη διάρκεια είναι απαγορευτικές. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την 
ελάχιστη δυνατή διατάραξη και απόσπαση της προσοχής των νεαρών ατόμων κατά τη διάρκεια 
των συνεδριάσεων του δικαστηρίου διότι έτσι τα νεαρά άτομα αποπροσανατολίζονται από το 
θέμα υπό συζήτηση και δυσκολεύονται να διατηρήσουν την προσήλωσή τους. Ως εκ τούτου, 
για να συμμετέχει ουσιαστικά το νεαρό άτομο, οι συνεντεύξεις και οι ακροάσεις θα πρέπει να 
γίνονται κεκλεισμένων των θυρών, έτσι ώστε να μην διαταράσσεται η ατμόσφαιρα εντός της 
αίθουσας από ανθρώπους που μπαινοβγαίνουν.     

2.2 ΔΊΚΑΊΩΜΑ ΣΕ ΝΟΜΊΚΉ Ή ΑΛΛΉ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΉ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ουσιαστική συμμετοχή, απαιτείται εξειδικευμένη νομική ή άλλη 
συμπαράσταση και μάλιστα θεωρείται ως προαπαιτούμενο της φιλικής προς τα παιδιά 
δικαιοσύνης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Ο πρωταρχικός στόχος της νομικής ή άλλης 
συμπαράστασης είναι η προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ανηλίκων που 
υποβάλλονται σε διαδικασίες της ποινικής δικαιοσύνης και η στήριξή τους μέσω μιας προσέγγισης 
βασισμένης στην παιδική ψυχολογία. Η εν λόγω δικονομική εγγύηση είναι αναγνωρισμένη από 
όλες τις πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί περαιτέρω το 
δικαίωμα σε νομική ή άλλη συμπαράσταση.

ΣΥΝΟΨΉ

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή διαδικασιών και πρακτικών που είναι φιλικές 
προς τα παιδιά στους κόλπους του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων είναι η προσαρμογή των 
διαδικασιών στην ηλικία, τις ανάγκες και το βαθμό ωριμότητας των ανηλίκων. 

 • Το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο των 
ειδικών διαδικασιών που ισχύουν για παιδιά που εμπλέκονται με το σύστημα δικαιοσύνης 
ανηλίκων και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ουσιαστική συμμετοχή των ανηλίκων στις 
διαδικασίες της δικαιοσύνης. 

 • Όσον αφορά τις διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους, είναι σημαντικό να 
δημιουργείται ένα περιβάλλον που δεν προκαλεί το φόβο και ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
του παιδιού. Αυτό σημαίνει ότι όλοι κάθονται σε απόσταση ακοής από τον άλλον, ο ανήλικος 
αντιμετωπίζεται με εγκάρδιο τρόπο και η διάρκεια των διαδικασιών είναι προσαρμοσμένη στον 
περιορισμένο ρυθμό και την ικανότητα προσοχής του παιδιού.
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ΣΧΕΤΊΚΑ ΔΊΕΘΝΉ ΚΑΊ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Το «δικαίωμα σε νομική ή άλλη συμπαράσταση» θεωρείται θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα 
τόσο για τους ενήλικους όσο και για τους ανήλικους, και αποτελεί μέρος του δικαιώματος για μια 
δίκαιη δίκη.

Σε διεθνές επίπεδο, το δικαίωμα σε νομική ή άλλη συμπαράσταση για ανηλίκους κατοχυρώνεται 
με το άρθρο 40 (2)(β)(ii-iii) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 
Το άρθρο 40 προβλέπει ότι ο ανήλικος έχει δικαίωμα σε νομική ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη 
συμπαράσταση για την προετοιμασία και την παρουσίαση της υπεράσπισής του, εκτός αν αυτό 
θεωρηθεί αντίθετο προς το συμφέρον του παιδιού. Η εξαίρεση αυτή έχει χρησιμοποιηθεί για 
να συμπεριλάβει τις πιο ανεπίσημες προσεγγίσεις για τη δικαιοσύνη των ανηλίκων, που έχουν 
υιοθετήσει ορισμένα κράτη (Van Bueren, 2006). Οι Κανόνες του Πεκίνου αναφέρουν συγκεκριμένα 
ότι «καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ο ανήλικος έχει δικαίωμα να εκπροσωπείται από νομικό 
σύμβουλο ή να υποβάλει αίτηση για δωρεάν νομική συνδρομή» (άρθρο 15.1, βλέπε επίσης άρθρο 
7.1).

Στην οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις 
για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών προβλέπεται 
ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο (άρθρο 6, παρ. 1). Αυτό το δικαίωμα 
ισχύει από τη στιγμή που τα παιδιά ενημερώνονται ότι είναι ύποπτα ή κατηγορούμενα για την 
τέλεση μιας αξιόποινης πράξης. Η συνδρομή δικηγόρου σημαίνει ότι το παιδί εκπροσωπείται από 
δικηγόρο στη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και ειδικά κατά την εξέταση από την αστυνομία. 
Ωστόσο, ο εν λόγω όρος δεν σημαίνει ότι η παρουσία του δικηγόρου είναι απαραίτητη κατά 
τις ανακριτικές πράξεις ή τις πράξεις συλλογής αποδεικτικών στοιχείων (αιτιολογική σκέψη 
16α). Επιτρέπεται στα Κράτη Μέλη να αποκλίνουν από την παρούσα διάταξη όταν πιστεύουν 
ότι η συνδρομή δικηγόρου δεν είναι «αναλογική υπό το φως των συνθηκών της υπόθεσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της πράξης, την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και τα μέτρα 
που θα μπορούσαν να ληφθούν αναφορικά με το καταγγελλόμενο αδίκημα, υπό την έννοια ότι 
το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού πρέπει να είναι πάντα πρώτο μέλημα» (άρθ. 65). Ωστόσο, τα 
παιδιά πρέπει να έχουν πάντα τη συνδρομή δικηγόρου σε περίπτωση επιβολής του μέτρου της 
κράτησης από το δικαστήριο ή όταν το παιδί τελεί ήδη υπό κράτηση (άρθ. 6(5)).

Κατά τη διάρκεια του περιορισμού σε κλειστό ίδρυμα, οι Κανόνες του Πεκίνου υπογραμμίζουν 
την ανάγκη του παιδιού για ατομική αρωγή: ενώ βρίσκονται υπό κράτηση, οι ανήλικοι πρέπει 
να τυγχάνουν μέριμνας, προστασίας και κάθε απαραίτητης ατομικής βοήθειας (κοινωνικής, 
εκπαιδευτικής, επαγγελματικής, ψυχολογικής, ιατρικής και σωματικής) που μπορεί να απαιτείται 
σε συνάρτηση με την ηλικία, το φύλο και την προσωπικότητά τους (Κανόνας 13.5). Θα μπορούσε 
να ισχύει κάλλιστα η υπόθεση ότι η «άλλη» συμπαράσταση καθίσταται πιο απαραίτητη 
όταν ο ανήλικος τελεί υπό κράτηση. Επιπλέον, αναγνωρίζεται ότι το παιδί μπορεί να ζητήσει 
συμπαράσταση υπό άλλες μορφές, όπως ψυχολογική, ιατρική ή εκπαιδευτική συμπαράσταση.

Στο Γενικό σχόλιο αριθ. 12, παρ. 38 εξηγείται ότι «η ευκαιρία για εκπροσώπηση πρέπει να δίνεται 
«κατά τρόπο συμβατό με τους δικονομικούς κανόνες του εθνικού δίκαιου». Η ρήτρα αυτή δεν 
πρέπει να ερμηνευθεί ως επιτρέπουσα τη χρήση του δικονομικού δικαίου το οποίο περιορίζει ή 
αναστέλλει την άσκηση αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος. Αντιθέτως, τα συμβαλλόμενα μέρη 
πρέπει να συμμορφώνονται με τους βασικούς κανόνες της δίκαιης δίκης, όπως το δικαίωμα σε 
δικηγόρο υπεράσπισης.
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Στο Γενικό σχόλιο αριθ. 10, παρ.  49 η Επιτροπή δηλώνει σχετικά με τη νομική ή άλλη κατάλληλη 
συμπαράσταση:

Σύμφωνα με την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού, το δικαίωμα σε νομική ή σε άλλη κατάλληλη 
συμπαράσταση έχει πρωτεύουσα σημασία για το δικαίωμα του νεαρού ατόμου να συμμετάσχει 
στη διαδικασία της δικαιοσύνης ανηλίκων, έτσι ώστε αυτή η βοήθεια να μην είναι κατ’ ανάγκη σε 
όλες τις περιπτώσεις νομική, αλλά να είναι όμως η κατάλληλη.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το δικαίωμα νομικής εκπροσώπησης θεωρείται απαραίτητο συστατικό 
μιας δίκαιης δίκης. Όπως προκύπτει από το άρθρο 6(1) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα σε δίκαιη και δημόσια δικαστική 
ακρόαση [...] για την εκδίκαση υποθέσεων για τα αστικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του ή ποινικής κατηγορίας εναντίον του». Το άρθρο 6(3)(β) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προβλέπει ότι όποιος κατηγορείται για ένα αστικό αδίκημα έχει 
το δικαίωμα «να έχει επαρκή χρόνο και μέσα για την προστασία της υπεράσπισής του» ενώ 
το άρθρο 6(3)(γ) κατοχυρώνει το δικαίωμά του «να υπερασπίζεται τον εαυτό του ή με νομική 
βοήθεια της δικής του επιλογής».

Ωστόσο, όπως παρατήρησε το Συμβούλιο της Ευρώπης, υπάρχουν και άλλες μορφές 
συμπαράστασης, όπως οι «ιδιωτικές ή επιδοτούμενες υπηρεσίες [...] όπου τα παιδιά και οι 
νέοι μπορούν να λάβουν γενικές πληροφορίες για τα δικαιώματα των παιδιών ή βασικές 
πληροφορίες για τα νομικά ζητήματα που άπτονται της δικής τους υπόθεσης ή κατάστασης». Οι 
κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(2010) υπενθυμίζουν ότι θα πρέπει να παρέχονται στα παιδιά εγγυήσεις τόσο σε δικαστικές 
όσο και σε εξωδικαστικές διαδικασίες. Θα πρέπει να δίδεται στα παιδιά η δυνατότητα να 
λαμβάνουν νομική και άλλη συμπαράσταση, ώστε να μπορούν να κρίνουν την καταλληλότητα 
και τη σκοπιμότητα των προτεινόμενων εναλλακτικών λύσεων (Κεφ. IV, B, 25-26). 

ΓΕΝΊΚΟ ΣΧΟΛΊΟ ΑΡΊΘ. 10

49. Στο παιδί πρέπει να εξασφαλίζεται νομική ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη συμπαράσταση για 
την προετοιμασία και την παρουσίαση της υπεράσπισής του. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των 
Παιδιών όντως απαιτεί την παροχή συμπαράστασης στο παιδί, η οποία μπορεί να μην έχει πάντα 
νομική μορφή αλλά να είναι η κατάλληλη. Εναπόκειται στην ευχέρεια των Συμβαλλόμενων Κρατών να 
καθορίσουν τον τρόπο παροχής αυτής της συμπαράστασης και μάλιστα δωρεάν. Η Επιτροπή συνιστά 
στα Συμβαλλόμενα Κράτη να παρέχουν όσο το δυνατό πιο άρτια νομική συνδρομή όπως έμπειρους 
δικηγόρους ή βοηθούς νομικών. Είναι δυνατή και η παροχή άλλης κατάλληλης συμπαράστασης (π.χ. 
από κοινωνική λειτουργό), ωστόσο το πρόσωπο αυτό πρέπει να έχει επαρκείς γνώσεις, να κατανοεί 
τις διάφορες νομικές πτυχές της διαδικασίας της δικαιοσύνης ανηλίκων και να έχει εκπαιδευτεί στην 
εργασία με παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο.

50. Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 (3) (β) του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά 
Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ), το παιδί και ο βοηθός του πρέπεινα διαθέτουν επαρκή χρόνο και ευκολίες για 
την προετοιμασία της υπεράσπισής του Η επικοινωνία μεταξύ του παιδιού και του ατόμου που του 
συμπαρίσταται, είτε γίνεται γραπτώς είτε προφορικώς, πρέπει να πραγματοποιείται υπό συνθήκες 
τέτοιες ώστε το απόρρητο των επικοινωνιών να γίνεται πλήρως σεβαστό σύμφωνα με την εγγύηση 
που προβλέπεται στο άρθρο 40 (2) (β) (vii) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, και το δικαίωμα του παιδιού να προστατεύεται από παράνομες επεμβάσεις στην 
ιδιωτική ζωή και την αλληλογραφία του (άρθ. 16 της ΣΔΠ). Ένας αριθμός συμβαλλόμενων κρατών 
έχουν εκφράσει την επιφύλαξή τους σχετικά με την προαναφερθείσα εγγύηση (άρθ. 40 (2) (β) (ii) 
της ΣΔΠ), προφανώς θεωρώντας ότι απαιτεί αποκλειστικά την παροχή νομικής συμπαράστασης και 
δη από δικηγόρο. Τούτο δεν ισχύει και τα κράτη αυτά οφείλουν να άρουν τις επιφυλάξεις αυτές.
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Έτσι, το δικαίωμα σε νομική ή σε άλλη κατάλληλη συμπαράσταση μπορεί να θεωρηθεί 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα τόσο για τους ενήλικες όσο και για τους ανήλικους. Ωστόσο, 
ενώ η πλειονότητα των διεθνών προτύπων προβλέπουν το δικαίωμα σε νομική ή άλλη κατάλληλη 
συμπαράσταση, το άρθρο 37(δ) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού προβλέπει νομική και άλλη κατάλληλη συμπαράσταση για κάθε παιδί που στερείται την 
ελευθερία του. Με αυτό υπονοείται ότι εάν ένα παιδί έχει στερηθεί την ελευθερία του πρέπει να 
δικαιούται μεγαλύτερο βαθμό συμπαράστασης από όσο χρειάζεται για την προετοιμασία και την 
παρουσίαση της υπεράσπισής του (Liefaard, 2008). Συνεπώς, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 
το παιδί δικαιούται νομική συμπαράσταση και άλλες μορφές συμπαράστασης στο ιδιαίτερο 
εξαρτημένο καθεστώς στο οποίο βρίσκεται όταν έχει στερηθεί την ελευθερία του. Η πιο κλασική 
μορφή νομικής συμπαράστασης είναι η συνδρομή του δικηγόρου. 

ΣΧΕΤΊΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΉΝ ΠΡΑΞΉ: ΒΑΣΊΚΕΣ ΑΠΑΊΤΉΣΕΊΣ 

Η νομική και άλλη κατάλληλη συμπαράσταση πρέπει να ισχύει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, 
και να παρέχεται ήδη από την πρώτη εξέταση του παιδιού από την αστυνομία (Γενικό σχόλιο 
αριθ. 10, παρ. 52). Στο πλαίσιο αυτό, είναι χρήσιμο να διερευνηθεί η σημασία της νομικής ή άλλης 
συμπαράστασης στα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας της ποινικής δικαιοσύνης, ιδίως κατά 
το στάδιο της σύλληψης και των ανακρίσεων από την αστυνομία, στο στάδιο των δικαστικών 
διαδικασιών και της δίκης και στο στάδιο της εφαρμογής των κυρώσεων. Δεδομένου ότι η πιο 
κλασική μορφή νομικής συμπαράστασης είναι η βοήθεια που παρέχεται από δικηγόρο, θα πρέπει 
να επισημανθεί ο ιδιαίτερος ρόλος του δικηγόρου.

Ο ρόλος του δικηγόρου στο στάδιο της σύλληψης και της ανάκρισης

Από τη στιγμή που ένα παιδί συλλαμβάνεται και τοποθετείται υπό αστυνομική κράτηση, θα πρέπει 
να έχει πρόσβαση σε νομική συμπαράσταση. Σύμφωνα με την 2013/48/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, που πρέπει 
να έχει εφαρμοστεί έως τις 27 Νοεμβρίου 2016, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ρυθμίζουν το 
δικαίωμα σε συνήγορο κατά το στάδιο της εξέτασης από την αστυνομία στην εκ του νόμου 
νομοθεσία σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα, όπως προβλέπεται στην οδηγία.22 Το άρθρο 3(3) 
ορίζει ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο συνεπάγεται το δικαίωμα των υπόπτων σε κατ’ 
ιδίαν συνάντηση και επικοινωνία με τον δικηγόρο που τους εκπροσωπεί, μεταξύ άλλων πριν 
από την πρώτη εξέτασή τους από την αστυνομία, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την παρουσία 
και τη συμμετοχή του δικηγόρου τους κατά την εξέτασή τους και ζητούν την παράσταση του 
δικηγόρου τους στις ερευνητικές πράξεις και άλλες πράξεις συλλογής αποδεικτικών στοιχείων. 
Παρά το γεγονός ότι η οδηγία δεν προσφέρει περισσότερη καθοδήγηση σχετικά με τα παιδιά που 
βρίσκονται στο στάδιο της σύλληψης και των ανακρίσεων από την αστυνομία, στις αιτιολογικές 
σκέψεις 52 και 55 του προοιμίου της κάνει άμεσες αναφορές στα παιδιά, όπου αναφέρει ότι η 

22  Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, 
σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας 
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης 
τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα 
πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας, ΕΕ 2013 L 294/1.
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οδηγία «προάγει τα δικαιώματα των παιδιών και λαμβάνει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές  
 του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη» και «εξασφαλίζει ότι 
οι ύποπτοι και κατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, ενημερώνονται επαρκώς 
ούτως ώστε να κατανοούν τις συνέπειες της παραίτησης από δικαίωμα και ότι τυχόν τέτοια 
παραίτηση δίνεται οικειοθελώς και χωρίς περιθώρια αμφιβολίας».

Τα διεθνή πρότυπα για τα δικαιώματα των παιδιών δεν είναι σαφή για το κατά πόσον τα 
παιδιά δικαιούνται να παραιτηθούν από το δικαίωμά τους σε νομική συμπαράσταση. Ωστόσο, 
σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή 
κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να παραιτηθούν από το δικαίωμα να έχουν τη συνδρομή δικηγόρου σε περίπτωση στέρησης της 
ελευθερίας τους (άρθ. 6(5)). Βλ. επίσης Liefaard & Van den Brink, 2014).

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεωρεί την πρόσβαση σε δικηγόρο ως ένα 
από τα θεμελιώδη στοιχεία του δικαιώματος σε μια δίκαιη δίκη (βλ. ΕΔΑΔ, απόφαση της 27ης 
Νοεμβρίου 2008, αρ. 36391/02, παρ. 51 και ΕΔΑΔ, απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2008, αριθ. 
4268/04). Τα άτομα που κατηγορούνται για ποινικό αδίκημα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης 
σε δικηγόρο από τα αρχικά στάδια της αστυνομικής έρευνας. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να 
περιορίζεται σε εξαιρετικές περιστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι ο περιορισμός αυτός δεν θίγει 
αδικαιολόγητα τα δικαιώματα του κατηγορουμένου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων διαπίστωσε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει όταν οι καταθέσεις που δίνονται χωρίς την 
παρουσία δικηγόρου χρησιμοποιούνται για την καταδίκη (ΕΔΑΔ, απόφαση της 27ης Νοεμβρίου 
2008, αρ. 36391/02, παρ. 62).  

Στην υπόθεση Salduz κατά Τουρκίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι η στέρηση της 
πρόσβασης δεκαεφτάχρονου υπόπτου σε δικηγόρο για το διάστημα των πέντε ημερών κατά το 
οποίο τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΑΔ, απόφαση της 27ης Νοεμβρίου 
2008, αρ. 36391/02). Το Δικαστήριο έκρινε ότι: «προκειμένου το δικαίωμα στη χρηστή απονομή 
δικαιοσύνης του άρθρου 6 παράγραφος 1 να εξακολουθήσει να είναι επαρκώς «έμπρακτο και 
αποτελεσματικό», θα πρέπει, κατά κανόνα, να παρέχεται πρόσβαση σε δικηγόρο από την πρώτη 
κιόλας εξέταση του υπόπτου από την αστυνομία […]». Το Δικαστήριο σημείωσε επίσης ότι ένα 
από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης υπόθεσης ήταν η ηλικία του αιτούντος. 
Παραπέμποντας στην πληθώρα διεθνών νομικών πράξεων περί παροχής νομικής συνδρομής σε 
ανήλικους που τελούν υπό αστυνομική κράτηση, το Δικαστήριο τόνισε τη θεμελιώδη σημασία 
της δυνατότητας πρόσβασης σε δικηγόρο κάθε ανηλίκου που κρατείται από την αστυνομία (παρ. 
63).

Στην υπόθεση Panovits κατά Κύπρου επικυρώθηκε η απόφαση στην υπόθεση Salduz (ΕΔΑΔ, 
απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2008, αριθ. 4268/04).  Το Δικαστήριο έκρινε ότι, για να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης, οι διωκτικές αρχές 
υποχρεώνονται αφενός να παρέχουν στον ύποπτο τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσει 
να έχει πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση και αφετέρου να εξασφαλίσουν ότι ο ύποπτος 
κατανοεί ότι μπορεί να έχει δωρεάν πρόσβαση σε δικηγόρο, εάν είναι απαραίτητο (παρ. 72).

Η προσωπικότητα του δικηγόρου έχει ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά (Van Bueren, 2006). Το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνωρίζει τις εξελισσόμενες ικανότητες των παιδιών, πράγμα που 
σημαίνει ότι δεν είναι αναγκαίο να γίνεται κατανοητή κάθε νομική λεπτομέρεια˙ απαραίτητη 
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προϋπόθεση για μια δίκαιη δίκη είναι η κατανόηση της γενικής φύσης όσων διαδραματίζονται 
(ΕΔΑΔ, απόφαση της 20ής Ιανουαρίου 2009, αρ. 70337/01). Εδώ o δικηγόρος έχει ένα πολύ 
σοβαρό καθήκον να διατελέσει: πρέπει να εξηγήσει στον ανήλικο τα βασικά στοιχεία της 
κατηγορίας. Επιπλέον, το παιδί πρέπει να αισθάνεται σίγουρο ότι εκπροσωπείται από έναν άρτια 
ενημερωμένο και κατηρτισμένο επαγγελματία, ο οποίος μπορεί να τον συμβουλεύσει κατάλληλα 
(βλ. Kανόνας του Πεκίνου 22.1 και Γενικό σχόλιο αριθ. 10, παρ. 49).

Στην υπόθεση Güveç κατά Τουρκίας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι σε περίπτωση πρόδηλης 
αποτυχίας του δικηγόρου, που έχει διοριστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης του 
ευεργετήματος της πενίας, να εκπροσωπήσει αποτελεσματικά τον κατηγορούμενο, το άρθρο 
6(3)(γ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προβλέπει την παροχή δωρεάν 
νομικής βοήθειας από τις εθνικές αρχές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η πρόδηλη αδυναμία του 
δικηγόρου να εκπροσωπήσει τον ανήλικο σωστά και οι επανειλημμένες απουσίες του από τις 
ακροάσεις θα έπρεπε να οδηγήσει το δικαστήριο να κρίνει ότι ο προσφεύγων έχρηζε επειγόντως 
κατάλληλης νομικής εκπροσώπησης (ΕΔΑΔ, απόφαση της 20ής Ιανουαρίου 2009, αρ. 70337/01, 
παρ. 31).  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι οι ελλείψεις, και ιδίως η έλλειψη νομικής 
βοήθειας στο μεγαλύτερο μέρος της δίκης, ενίσχυσαν την αδυναμία του αιτούντος να συμμετέχει 
ουσιαστικά στη δίκη του και είχαν ως αποτέλεσμα την καταπάτηση του δικαιώματός του για 
δίκαιη δίκη ((ΕΔΑΔ, απόφαση της 20ής Ιανουαρίου 2009, αριθ. 70337/01, παρ. 32).

Από τα παραπάνω παραδείγματα προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι πρέπει να έχουν πάντα 
νομική συμπαράσταση πριν από την πρώτη εξέταση της αστυνομίας.

Ο ρόλος του δικηγόρου στο στάδιο των δικαστικών διαδικασιών και της δίκης

Όσον αφορά το στάδιο των δικαστικών διαδικασιών και της δίκης, ένας ανήλικος δεν μπορεί να 
συμμετέχει επαρκώς στις διαδικασίες ενός δικαστηρίου ανηλίκων, χωρίς να έχει προετοιμαστεί 
με τη βοήθεια δικηγόρου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ανήλικος πρέπει να έχει μια ευρύτερη 
κατανόηση της φύσης της διαδικασίας της δίκης και τού τι διακυβεύεται για τον ίδιο. Στα 
προαναφερθέντα περιλαμβάνεται η υποχρέωση του δικηγόρου να ενημερώνει τον ανήλικο 
σχετικά με τις κατηγορίες, τα δικαιώματά του, τι αναμένεται από εκείνον, τις διαδικασίες, 
ποιοι θα είναι παρόντες και ποιος θα είναι ο ρόλος τους, πού πρέπει να καθίσει στο αίθουσα 
του δικαστηρίου, ότι θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και ότι δεν είναι υποχρεωμένος να 
απαντήσει αμέσως γιατί έχει το δικαίωμα να μη μιλήσει (Melton, 1989).

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο δικηγόρος πρέπει να εξηγήσει τη δικαστική ορολογία, τις 
σημαντικές καταθέσεις, και τις ερωτήσεις που θέτει ο δικαστής ή ο εισαγγελέας και που μπορεί να 
μην καταλαβαίνει ο ανήλικος. Αυτό σημαίνει ότι ο δικηγόρος θα πρέπει να ξέρει τι γνωρίζουν και τι 
δεν γνωρίζουν συνήθως οι ανήλικοι (Melton, 1989). Ο κατηγορούμενος θα πρέπει να είναι σε θέση 
να παρακολουθεί όσα υποστηρίζουν οι μάρτυρες κατηγορίας και, εφόσον αντιπροσωπεύεται, να 
εκθέτει στο συνήγορο υπεράσπισης τη δική του εκδοχή των γεγονότων, να του υποδεικνύει κάθε 
κατάθεση με την οποία διαφωνεί και να τον ενημερώνει για κάθε γεγονός το οποίο θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της υπεράσπισής του (ΕΔΑΔ, απόφαση της 20ής Ιανουαρίου 2009, 
αρ. 70337/01, παρ. 24).   Επίσης, ο δικηγόρος μπορεί να διευκολύνει τη συμμετοχή του ανηλίκου 
κατά τη διάρκεια της δίκης.

Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας, ο δικηγόρος πρέπει να εξηγήσει 
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την απόφαση και την ποινή στον ανήλικο και τους γονείς του. Είναι επίσης σημαντικό να 
σημειωθεί ότι ο δικηγόρος μπορεί να εξηγήσει εκ των προτέρων ποιες κυρώσεις θα μπορούσαν 
να επιβληθούν στον ανήλικο έτσι ώστε ο ίδιος και οι γονείς του να είναι ενημερωμένοι και να 
γνωρίζουν τις πιθανές συνέπειες (Ten Brummelaar & Kalverboer, 2011).

Ο ρόλος του δικηγόρου στο στάδιο της εφαρμογής των κυρώσεων

Στο στάδιο της εφαρμογής των κυρώσεων, η νομική ή άλλη κατάλληλη συμπαράσταση έχει καίρια 
σημασία ειδικά όταν το παιδί στερείται της ελευθερίας του. Μολονότι στα περισσότερα διεθνή 
πρότυπα προβλέπεται το δικαίωμα σε νομική ή άλλη κατάλληλη συμπαράσταση, το άρθρο 37(δ) 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού προβλέπει νομική και άλλη 
κατάλληλη συμπαράσταση για κάθε παιδί που στερείται της ελευθερίας του.

Οι Κανόνες του Πεκίνου επισημαίνουν την ανάγκη του παιδιού για κάθε απαραίτητη ατομική 
βοήθεια στη διάρκεια του περιορισμού του σε κλειστό ίδρυμα: ενώ βρίσκεται υπό κράτηση, οι 
ανήλικοι οι ανήλικοι πρέπει να τυγχάνουν μέριμνας, προστασίας και κάθε απαραίτητης ατομικής 
βοήθειας (κοινωνικής, εκπαιδευτικής, επαγγελματικής, ψυχολογικής, ιατρικής και σωματικής) 
που μπορεί να απαιτούν σε συνάρτηση με την ηλικία, το φύλο και την προσωπικότητά τους 
(Κανόνας 13.5). Θα μπορούσε να ισχύει κάλλιστα η υπόθεση ότι η «άλλη» συμπαράσταση 
καθίσταται πιο απαραίτητη όταν ο ανήλικος τελεί υπό κράτηση.

Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάγκη των παιδιών 
για συνέχιση της φροντίδας και στο στάδιο μετά την εφαρμογή των κυρώσεων. Στο Γενικό 
σχόλιο αριθ. 10 αναφέρεται ότι «πολλά παιδιά σε σύγκρουση με το νόμο είναι επίσης θύματα 
διακρίσεων, π.χ. όταν προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση ή στην αγορά 
εργασίας. Είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή τέτοιων διακρίσεων, μεταξύ 
άλλων, με την παροχή σε πρώην ανήλικους παραβάτες της κατάλληλης υποστήριξης και βοήθειας 
στις προσπάθειές τους να επανενταχθούν στην κοινωνία» (παρ. 7).  Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι 
η επανένταξη των ανηλίκων μπορεί να καταστεί δυνατή μέσω της κατάλληλης συμπαράστασης.

Ο ρόλος του δικηγόρου στο στάδιο της κράτησης πριν και μετά την ποινική δίκη 

Στους κανόνες της Αβάνας προβλέπεται ότι «οι ανήλικοι κατά την περίοδο κράτησης πριν 
από τη δίκη «δικαιούνται παροχής νομικών συμβουλών και υποβολής αίτησης για δωρεάν 
νομική βοήθεια, όταν αυτή προβλέπεται, καθώς και της τακτικής επικοινωνίας με τους νομικούς 
συμβούλους τους» (κανόνας 18(α)). 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απαιτεί από τις κρατικές αρχές να 
διασφαλίζουν ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα προσβολής της νομιμότητας της κράτησης 
σε εύλογο χρονικό πλαίσιο, να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο στη διάρκεια της διαδικασίας που 
κρίνει το νόμιμο της κράτησής τους (άρθ. 5(4) της ΕΣΔΑ)). Για παράδειγμα, η υπόθεση Bouamar 
κατά Βελγίου αφορά την προφυλάκιση ενός ανηλίκου εννέα φορές για διάστημα περίπου 15 
ημερών τη φορά. Το νεαρό άτομο θεωρήθηκε ότι είχε διαταραγμένη προσωπικότητα και βίαιη 
συμπεριφορά. Το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 5(4) διότι η ακροαματική 
διαδικασία για την απόφαση της κράτησης του ανηλίκου διεξήχθη απουσία των δικηγόρων του, 
η λήψη της απόφασης δεν ολοκληρώθηκε γρήγορα ούτε εκδόθηκε σχετική απόφαση περί του 
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«νομίμου της κράτησης» καθώς τα τοπικά δικαστήρια απέρριψαν τις αιτήσεις του ανηλίκου ως 
άνευ αντικειμένου (ΕΔΑΔ, απόφαση της 29ης Φεβρουάριου 1988, αριθ. 9106/80). 

2.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ23

Η προηγούμενη παράγραφος επικεντρώθηκε στο δικαίωμα σε νομική ή άλλες μορφές κατάλληλης 
συμπαράστασης. Η παρούσα ενότητα εστιάζει στη γονική βοήθεια που μπορεί να θεωρηθεί ως μια 
μορφή «άλλης κατάλληλης συμπαράστασης» επειδή οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν με καίριο 
τρόπο το παιδί να κατανοήσει τις δικαστικές διαδικασίες και να συμμετέχει στη διαδικασία. 
Ωστόσο, η γονική βοήθεια δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως ο μόνος τρόπος για την παροχή «άλλης 
κατάλληλης συμπαράστασης». Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η γονική βοήθεια θα πρέπει 
να είναι μια πρόσθετη μορφή βοήθειας για την αντιμετώπιση της ιδιαίτερα ευάλωτης θέσης που 
βρίσκονται οι ανήλικοι».

ΣΧΕΤΊΚΑ ΔΊΕΘΝΉ ΚΑΊ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Σε διεθνές επίπεδο, το δικαίωμα στη γονική βοήθεια στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης 
ανηλίκων αναγνωρίζεται από το άρθρο 40 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού. Το άρθρο 40 (2)(β)(iii) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού προβλέπει ότι το παιδί δικαιούται «άλλη κατάλληλη συμπαράσταση, μέσω των γονέων 
του ή των νόμιμων κηδεμόνων του», εκτός αν αυτό θεωρηθεί αντίθετο προς το συμφέρον του 
παιδιού. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, οι γονείς μπορούν, εκτός από το δικηγόρο, να ενημερώσουν 
το παιδί για τις εναντίον του κατηγορίες.

Στο Γενικό σχόλιο αριθ. 10, παρ. 53, η Επιτροπή αναφέρει σχετικά με τους γονείς ή νόμιμους 
εκπροσώπους:

23  Η παρούσα ενότητα περιέχει αποσπάσματα από την εργασία της Rap, S. (2013). The participation 
of juvenile defendants in the youth court: A comparative study of juvenile justice procedures in 
Europe. Amsterdam: Pallas Publications (dissertation).

ΓΕΝΊΚΟ ΣΧΟΛΊΟ ΑΡΊΘ. 10

53. Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες πρέπει να είναι παρόντες στις διαδικασίες διότι μπορούν να 
παρέχουν ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη στο παιδί. Η παρουσία των γονέων δεν 
σημαίνει ότι οι γονείς μπορούν να υπερασπιστούν το παιδί ή να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Ωστόσο, ο δικαστής ή η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει, κατόπιν αιτήματος του 
παιδιού ή για τη νομική ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη συμπαράστασή του ή επειδή δεν είναι προς το 
καλύτερο συμφέρον του παιδιού (άρθ. 3 του ΣΔΠ), να περιορίσει ή να αποκλείσει την παρουσία των 
γονέων από τη διαδικασία.
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Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού έχει ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο των γονέων και νόμιμων 
κηδεμόνων και συστήνει την παρουσία τους κατά τη διαδικασία, επειδή μπορούν να παρέχουν 
ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη στο παιδί. Συνεπώς, κάνοντας λόγο για τα ειδικά 
οφέλη που έχει η συμπαράσταση των γονέων (τόσο ψυχολογική όσο και συναισθηματική), η 
Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ του ρόλου του νόμιμου 
κηδεμόνα και του ρόλου των γονέων του ανήλικου κατηγορούμενου. Επιπλέον, η Επιτροπή 
συνιστά στα συμβαλλόμενα μέρη να προβλέπουν με νόμο τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των 
γονέων ή των νομίμων κηδεμόνων στη δίκη εναντίον του παιδιού (Γενικό σχόλιο αριθ. 10, παρ. 
54).  Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για την τάση σε ορισμένες χώρες να θεωρούνται οι 
γονείς υπεύθυνοι για τις πράξεις που διαπράχθηκαν από τα παιδιά τους, διότι αυτή η στάση δεν 
συμβάλλει στην επανακοινωνικοποίηση του παιδιού (Γενικό σχόλιο αριθ. 10, παρ. 55). 

Ο ρόλος των γονέων και των νόμιμων κηδεμόνων επεξηγείται και στο Σχόλιο του Κανόνα 15.2 
των Κανόνων του Πεκίνου, το οποίο ορίζει ότι «οι γονείς ή ο κηδεμόνας δικαιούται να συμμετέχει 
στη διαδικασία και μπορεί να απαιτηθεί από την αρμόδια αρχή να παρίσταται για το συμφέρον 
του ανηλίκου». 

Ωστόσο, η συμμετοχή των γονέων μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις, λόγω των 
συναισθημάτων της ντροπής και του φόβου. Ως εκ τούτου, για να εξυπηρετηθεί το υπέρτατο 
συμφέρον του παιδιού, μπορεί να αφαιρεθεί το δικαίωμα για συμπαράσταση. Κατά συνέπεια, 
μπορεί να λεχθεί ότι το παιδί θα πρέπει να έχει πάντα τη δυνατότητα να παραιτείται από το 
δικαίωμά του να έχει έναν από τους γονείς του παρόντες, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης από την αστυνομία ή όπως ορίζεται στον Κανόνα 15.2 των κανόνων του Πεκίνου: 
«Μπορεί ωστόσο, η αρμόδια αρχή να αρνηθεί την ανάμειξη των γονέων, εάν υπάρχουν λόγοι που 
δικαιολογούν ότι ο αποκλεισμός αυτός είναι προς το συμφέρον του ανηλίκου».  

Το δικαίωμα κάθε παιδιού που στερείται την ελευθερία σε γονική συμπαράσταση συμπληρώνει το 
δικαίωμα κάθε παιδιού που στερείται την ελευθερία να διατηρήσει την επαφή με την οικογένειά 
του δι’ αλληλογραφίας και με επισκέψεις, εκτός εάν θεωρηθεί ότι είναι προτιμότερο να μη γίνει 
αυτό για το συμφέρον του παιδιού. (Άρθρο 37 (γ) της ΣΔΠ). 

Αυτό επισημαίνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα 
παιδιά δικαιοσύνη του Συμβουλίου της Ευρώπης (2010) προβλέπουν ότι σε περίπτωση σύλληψης 
ενός παιδιού και κράτησής του, το παιδί και οι γονείς τους θα πρέπει να ενημερώνονται αμέσως 
και δεόντως για τους λόγους για τους οποίους τέθηκε το παιδί υπό κράτηση (Κεφάλαιο IV, A.1).

Η Οδηγία σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι 
στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών προβλέπει ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν τη συμπαράσταση 
των γονέων, εκτός κι αν θα ήταν αντίθετη προς τα μείζονα συμφέροντα του παιδιού (άρθ. 
15(2α)). Θα πρέπει να παρέχεται στον ασκούντα τη γονική μέριμνα η ίδια πληροφόρηση με 
εκείνη που παρέχεται στο παιδί, το συντομότερο δυνατό (άρθ. 5(1)).  Επιπλέον, το παιδί έχει 
δικαίωμα να συνοδεύεται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή από άλλον κατάλληλο ενήλικα 
στις συνεδριάσεις του δικαστηρίου που τους αφορούν (άρθ. 15(1-2)).   

Ως εκ τούτου, η γονική μέριμνα μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή «άλλης κατάλληλης 
συμπαράστασης» και  να αποτελέσει θεμελιώδες δικαίωμα για τους ανηλίκους που βρίσκονται 
σε σύγκρουση με το νόμο. Σε αντίθεση με τους δικηγόρους, οι γονείς είναι σε θέση να παρέχουν 
συναισθηματική υποστήριξη στο παιδί. Για να ενισχυθεί η συμμετοχή των ανήλικων 
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κατηγορουμένων στο δικαστήριο, ο ρόλος των γονέων είναι σημαντικός. Αφενός, οι γονείς 
μπορούν να βοηθήσουν το νεαρό άτομο να συνειδητοποιήσει τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς 
του στους άλλους. Αφετέρου, μπορούν να συμβάλλουν στην αποδοχή της ποινής από το νεαρό 
άτομο και στη σωστή έκτισή της. Η συμμετοχή των γονέων μπορεί να ενισχύσει την αντίληψη 
των γονέων και των παιδιών ότι οι διαδικασίες του δικαστηρίου και λήψης της απόφασης είναι 
δίκαιες (Rap, 2013).

ΣΧΕΤΊΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΉΝ ΠΡΑΞΉ: ΒΑΣΊΚΕΣ ΑΠΑΊΤΉΣΕΊΣ 

Δεδομένου ότι η βοήθεια των γονέων είναι καίρια σε όλα τα μέρη της διαδικασίας, είναι χρήσιμο να 
διερευνηθεί η σημασία του ρόλου των γονέων στα διάφορα στάδια της διαδικασίας της ποινικής 
δικαιοσύνης, ιδίως κατά το στάδιο της σύλληψης και των αστυνομικών ανακρίσεων, στο στάδιο 
των δικαστικών διαδικασιών και της δίκης και στο στάδιο της εφαρμογής των κυρώσεων.

Ο ρόλος των γονέων στο στάδιο της σύλληψης και της ανάκρισης

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, όταν ένα παιδί στερείται την ελευθερία του, ο ασκών 
τη γονική αυτού μέριμνα θα πρέπει να ενημερώνεται το νωρίτερο δυνατό μετά τη στέρηση 
της ελευθερίας του παιδιού και θα πρέπει να του παρέχονται οι σχετικοί λόγοι, εκτός εάν η 
ενημέρωση του ασκούντος τη γονική μέριμνα αντιβαίνει στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. 
Στην τελευταία περίπτωση, θα πρέπει στη θέση του να ενημερώνεται άλλος πιο κατάλληλος 
ενήλικας (αιτιολογική σκέψη 55 και άρθρο 5 (2)). 

Οι κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη αναφέρουν επίσης ότι σε 
περίπτωση σύλληψης του παιδιού από την αστυνομία, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
επικοινωνήσει με τους γονείς του ή με άτομο της εμπιστοσύνης του (Κεφάλαιο IV, Γ.28). Εξίσου 
σημαντικό είναι ότι σε περίπτωση σύλληψης παιδιών και κράτησής τους, τα παιδιά και οι γονείς 
τους θα πρέπει να ενημερώνονται αμέσως και δεόντως για τους λόγους για τους οποίους τέθηκε 
το παιδί υπό κράτηση (Κεφάλαιο IV, A.1). Η συναφής πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχεται 
κατά κανόνα απευθείας τόσο στο παιδί όσο και στους γονείς του. Η πληροφόρηση των γονέων 
δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαθιστά την πληροφόρηση του ίδιου του παιδιού. 
(Κεφάλαιο IV, A.3).  Το παιδί πρέπει να ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση και απευθείας για τις 
εναντίον του κατηγορίες αμέσως μετά την απαγγελία των τελευταίων. Η εν λόγω πληροφόρηση 
θα πρέπει να παρέχεται τόσο στο παιδί όσο και στους γονείς του κατά τρόπον ώστε να κατανοούν 
επακριβώς την κατηγορία και τις πιθανές συνέπειες. (Κεφάλαιο IV, A.5).  

Επιπλέον, το παιδί που τελεί υπό κράτηση δεν θα πρέπει να ανακρίνεται για την αξιόποινη πράξη 
την οποία φέρεται να έχει διαπράξει, ή να του ζητείται να συντάξει ή να υπογράψει δήλωση 
σχετικά με την ανάμειξή του σε αυτήν, παρά μόνο παρουσία δικηγόρου ή ενός εκ των δύο γονέων 
του ή, εφόσον κανένας γονέας δεν είναι διαθέσιμος, παρουσία άλλου ατόμου της εμπιστοσύνης 
του παιδιού. Είναι δυνατή η εξαίρεση του γονέα ή του άλλου ατόμου εφόσον υπάρχουν υπόνοιες 
συμμετοχής του στην αξιόποινη πράξη ή εφόσον συμπεριφέρεται κατά τρόπο που παρεμποδίζει 
το έργο της δικαιοσύνης (Κεφάλαιο IV, A.30). 
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Ο ρόλος των γονέων στο στάδιο των δικαστικών διαδικασιών και της δίκης

Στο στάδιο των δικαστικών διαδικασιών και της δίκης, θα πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά 
να συνοδεύονται από τους γονείς τους ή, κατά περίπτωση, από ενήλικα της επιλογής τους, με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες λαμβάνεται αιτιολογημένη αντίθετη απόφαση για το 
συγκεκριμένο άτομο (Κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, 2010, 
κεφάλαιο IV, A.58).  Οι γονείς ειδικότερα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε σχέση 
με την πληροφόρηση που δίνεται και να παρέχουν υποστήριξη στο παιδί.

Σχετικά με τη διαδικασία της ενημέρωσης, οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται αμέσως μετά 
την απαγγελία των κατηγοριών. Ωστόσο, η πληροφόρηση των γονέων δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υποκαθιστά την πληροφόρηση του ίδιου του παιδιού. (Κατευθυντήριες γραμμές 
για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, 2010, Κεφάλαιο IV, A.3. Βλ. επίσης Γενικό σχόλιο αριθ. 
10, παρ. 48).   Είναι σημαντικό για τους γονείς και το παιδί τους να αισθάνονται ότι ο λόγος 
τους έχει βαρύτητα από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας και ο δικαστής να είναι σε 
θέση να τους απευθύνει άμεσα το λόγο. Σύμφωνα με έρευνες, οι γονείς αισθάνονται περισσότερο 
ικανοποιημένοι όταν νιώθουν ότι ο δικαστής έχει ακούσει τις απόψεις τους και έχει λάβει τη 
συμβολή τους στα σοβαρά κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας (Schuytvlot, 1999). 
Συνεπώς, συνιστάται στους δικαστές να ζητούν κάποια στιγμή από τους γονείς να εκφράσουν 
τις απόψεις τους σχετικά με την υπόθεση κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Για 
παράδειγμα, ο δικαστής μπορεί να θέσει στους γονείς ερωτήσεις σχετικά με το πώς αντέδρασαν 
όταν πρωτοάκουσαν για το αδίκημα ή τη σύλληψη του παιδιού τους, πώς συζήτησαν τα γεγονότα 
με το παιδί τους στο σπίτι, αν ανησυχούν για συγκεκριμένα θέματα στη ζωή του παιδιού τους και 
αν αναγνωρίζουν τα ζητήματα που εγείρονται στο δικαστήριο (Rap, 2013). Επιπλέον, σύμφωνα 
με τα πορίσματα της έρευνας, τα παιδιά που εμπλέκονται με το δικαστικό σύστημα δηλώνουν ότι 
για αυτά μεγαλύτερη αξία έχει να λαμβάνουν πληροφορίες και εξηγήσεις από τους γονείς τους 
και όχι από άλλους ενήλικες, όπως δικηγόρους ή δικαστικούς λειτουργούς (Kilkelly, 2010).

Όταν ένα παιδί πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου ανηλίκων, οι 
γονείς εξακολουθούν να θεωρούνται τα βασικά πρόσωπα που θα υποστηρίξουν το παιδί στην 
ανάπτυξη και την ανατροφή του (Weijers, Hepping & Kampijon, 2010). Όπως αναφέρθηκε πριν, 
οι γονείς μπορούν να παρέχουν στο παιδί ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη κι αυτό 
δεν σημαίνει ότι μπορούν να υπερασπιστούν το παιδί τους ή να λάβουν μέρος στη διαδικασία 
λήψης της απόφασης στο δικαστήριο (Γενικό σχόλιο αριθ.  10, παρ. 53).  Οι γονείς που παρέχουν 
υποστήριξη στο παιδί τους μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να συμμετέχει κατά τη διάρκεια 
της ακροαματικής διαδικασίας. Επιπλέον, μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να δεχτεί την ποινή, 
όταν οι γονείς αναγνωρίζουν και αποδέχονται το κύρος του δικαστηρίου και της απόφασής του. 
Ωστόσο, οι γονείς μπορούν να δώσουν τη σωστή υποστήριξη μόνο όταν είναι καλά ενημερωμένοι 
και κατανοούν τη διαδικασία και τι αναμένεται από αυτούς και το παιδί τους κατά τη διάρκεια 
της ακροαματικής διαδικασίας.

Ως εκ τούτου, οι γονείς μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια των 
δικαστικών διαδικασιών και τη δίκη στην ενημέρωση του παιδιού και τη στήριξή του. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Μόνο ανήλικοι ηλικίας 14 ετών και άνω μπορούν να δικάζονται σε δικαστήρια ανηλίκων. Τα 
νεαρότερα παιδιά που διαπράττουν ποινικά αδικήματα παραπέμπονται στις κοινωνικές υπηρεσίες 
για την οικογένεια και σε δομές που λειτουργούν σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Ο ιταλικός κώδικας 
ανηλίκων προβλέπει την παρουσία «κατάλληλου ενηλίκου» σε όλα τα στάδια εκδίκασης μιας 
υπόθεσης ανηλίκου. Ο εν λόγω ενήλικος θα ασχολείται με την υποστήριξη του παιδιού. Εάν οι γονείς 
δεν είναι σε θέση ή είναι απρόθυμοι να αναλάβουν αυτό το ρόλο, διορίζεται άλλος κατάλληλος 
ενήλικας της εμπιστοσύνης του παιδιού (άρθ. 12 του D.P.R. 448/1988). 
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Ο ρόλος των γονέων στο στάδιο των δικαστικών διαδικασιών και της δίκης

Στο στάδιο των δικαστικών διαδικασιών και της δίκης, θα πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά 
να συνοδεύονται από τους γονείς τους ή, κατά περίπτωση, από ενήλικα της επιλογής τους, με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες λαμβάνεται αιτιολογημένη αντίθετη απόφαση για το 
συγκεκριμένο άτομο (Κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, 2010, 
κεφάλαιο IV, A.58).  Οι γονείς ειδικότερα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε σχέση 
με την πληροφόρηση που δίνεται και να παρέχουν υποστήριξη στο παιδί.

Σχετικά με τη διαδικασία της ενημέρωσης, οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται αμέσως μετά 
την απαγγελία των κατηγοριών. Ωστόσο, η πληροφόρηση των γονέων δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υποκαθιστά την πληροφόρηση του ίδιου του παιδιού. (Κατευθυντήριες γραμμές 
για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, 2010, Κεφάλαιο IV, A.3. Βλ. επίσης Γενικό σχόλιο αριθ. 
10, παρ. 48).   Είναι σημαντικό για τους γονείς και το παιδί τους να αισθάνονται ότι ο λόγος 
τους έχει βαρύτητα από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας και ο δικαστής να είναι σε 
θέση να τους απευθύνει άμεσα το λόγο. Σύμφωνα με έρευνες, οι γονείς αισθάνονται περισσότερο 
ικανοποιημένοι όταν νιώθουν ότι ο δικαστής έχει ακούσει τις απόψεις τους και έχει λάβει τη 
συμβολή τους στα σοβαρά κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας (Schuytvlot, 1999). 
Συνεπώς, συνιστάται στους δικαστές να ζητούν κάποια στιγμή από τους γονείς να εκφράσουν 
τις απόψεις τους σχετικά με την υπόθεση κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Για 
παράδειγμα, ο δικαστής μπορεί να θέσει στους γονείς ερωτήσεις σχετικά με το πώς αντέδρασαν 
όταν πρωτοάκουσαν για το αδίκημα ή τη σύλληψη του παιδιού τους, πώς συζήτησαν τα γεγονότα 
με το παιδί τους στο σπίτι, αν ανησυχούν για συγκεκριμένα θέματα στη ζωή του παιδιού τους και 
αν αναγνωρίζουν τα ζητήματα που εγείρονται στο δικαστήριο (Rap, 2013). Επιπλέον, σύμφωνα 
με τα πορίσματα της έρευνας, τα παιδιά που εμπλέκονται με το δικαστικό σύστημα δηλώνουν ότι 
για αυτά μεγαλύτερη αξία έχει να λαμβάνουν πληροφορίες και εξηγήσεις από τους γονείς τους 
και όχι από άλλους ενήλικες, όπως δικηγόρους ή δικαστικούς λειτουργούς (Kilkelly, 2010).

Όταν ένα παιδί πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου ανηλίκων, οι 
γονείς εξακολουθούν να θεωρούνται τα βασικά πρόσωπα που θα υποστηρίξουν το παιδί στην 
ανάπτυξη και την ανατροφή του (Weijers, Hepping & Kampijon, 2010). Όπως αναφέρθηκε πριν, 
οι γονείς μπορούν να παρέχουν στο παιδί ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη κι αυτό 
δεν σημαίνει ότι μπορούν να υπερασπιστούν το παιδί τους ή να λάβουν μέρος στη διαδικασία 
λήψης της απόφασης στο δικαστήριο (Γενικό σχόλιο αριθ.  10, παρ. 53).  Οι γονείς που παρέχουν 
υποστήριξη στο παιδί τους μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να συμμετέχει κατά τη διάρκεια 
της ακροαματικής διαδικασίας. Επιπλέον, μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να δεχτεί την ποινή, 
όταν οι γονείς αναγνωρίζουν και αποδέχονται το κύρος του δικαστηρίου και της απόφασής του. 
Ωστόσο, οι γονείς μπορούν να δώσουν τη σωστή υποστήριξη μόνο όταν είναι καλά ενημερωμένοι 
και κατανοούν τη διαδικασία και τι αναμένεται από αυτούς και το παιδί τους κατά τη διάρκεια 
της ακροαματικής διαδικασίας.

Ως εκ τούτου, οι γονείς μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια των 
δικαστικών διαδικασιών και τη δίκη στην ενημέρωση του παιδιού και τη στήριξή του. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Μόνο ανήλικοι ηλικίας 14 ετών και άνω μπορούν να δικάζονται σε δικαστήρια ανηλίκων. Τα 
νεαρότερα παιδιά που διαπράττουν ποινικά αδικήματα παραπέμπονται στις κοινωνικές υπηρεσίες 
για την οικογένεια και σε δομές που λειτουργούν σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Ο ιταλικός κώδικας 
ανηλίκων προβλέπει την παρουσία «κατάλληλου ενηλίκου» σε όλα τα στάδια εκδίκασης μιας 
υπόθεσης ανηλίκου. Ο εν λόγω ενήλικος θα ασχολείται με την υποστήριξη του παιδιού. Εάν οι γονείς 
δεν είναι σε θέση ή είναι απρόθυμοι να αναλάβουν αυτό το ρόλο, διορίζεται άλλος κατάλληλος 
ενήλικας της εμπιστοσύνης του παιδιού (άρθ. 12 του D.P.R. 448/1988). 

Ο ρόλος των γονέων στο στάδιο της εφαρμογής των κυρώσεων

Μετά την καταδίκη, στο στάδιο της εφαρμογής των κυρώσεων, ο ρόλος των γονέων είναι άκρως 
σημαντικός. Οι ευρωπαϊκές συστάσεις επισείουν την προσοχή στο ρόλο των γονέων και στο 
στάδιο της εφαρμογής των κυρώσεων. Οι γονείς πρέπει να υποχρεώνονται, κατά περίπτωση, να 
παρακολουθούν ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής ή σχολές γονέων για να διατηρούν καλή 
επικοινωνία με το παιδί τους και να σιγουρεύονται ότι πηγαίνει στο σχολείο αλλά και για να 
συνδράμουν τους κοινωνικούς φορείς κατά την εκτέλεση κοινοτικών κυρώσεων και μέτρων.24

Ο ρόλος των γονέων στο στάδιο της κράτησης πριν και μετά τη δίκη

Μέσα στην οικογένεια, οι γονείς έχουν όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την ευθύνη για τη φροντίδα 
και την επίβλεψη των παιδιών τους. Ο διαχωρισμός των παιδιών από τους γονείς τους αποτελεί 
έσχατο μέτρο (Κανόνας του Πεκίνου 18.2). Επομένως, ειδικά όταν τα παιδιά στερούνται την 
ελευθερία τους, το δικαίωμα σε γονική συμπαράσταση εγείρει το δικαίωμα κάθε παιδιού που 
στερείται την ελευθερία να διατηρήσει την επαφή με την οικογένειά του δι’ αλληλογραφίας 
και με επισκέψεις, εκτός εάν θεωρηθεί ότι είναι προτιμότερο να μη γίνει αυτό για το συμφέρον 
του παιδιού. (Άρθρο 37 (γ) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού).  
Επιπρόσθετα, όταν ένα παιδί τελεί υπό κράτηση, οι πληροφορίες για την είσοδο, εγκατάσταση, 
μεταφορά ή απόλυση παρέχονται χωρίς καθυστέρηση στους γονείς και στους ασκούντες την 
επιμέλεια ή στους εγγύτερους συγγενείς του ενδιαφερόμενου ανηλίκου (Κανόνες της Αβάνας, 
κανόνας 22). Επιπλέον, κάθε ανήλικος δικαιούται να ζητήσει υποστήριξη από τα μέλη της 
οικογενείας του, τους νομικούς συμβούλους του, τις ανθρωπιστικές ομάδες ή άλλους, όταν είναι 
δυνατόν, προκειμένου να υποβάλλει παράπονο. (Κανόνες της Αβάνας, Κανόνας 78).

Στις κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη επισημαίνεται η μεγάλη 
σημασία των οικογενειακών δεσμών για δύο λόγους: λόγω της ευάλωτης κατάστασης στην 
οποία βρίσκονται τα παιδιά που στερούνται την ελευθερία τους και διότι η ύπαρξη στενών 
οικογενειακών δεσμών συμβάλλει στην προετοιμασία των ανήλικων παραβατών για την 
επανένταξή τους στην κοινωνία. Συνιστάται επομένως, σε περίπτωση κράτησης, τα παιδιά να 
διατηρούν τακτική και ουσιαστική επαφή με τους γονείς, την οικογένεια και τους φίλους 
τους μέσω επισκέψεων και δι’ αλληλογραφίας. Η επιβολή περιορισμών επί του συγκεκριμένου 

24  Βλέπε Συμβούλιο της Ευρώπης, σύσταση REC (2003)20 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα 
Κράτη Μέλη σχετικά με νέους τρόπους αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας και το ρόλο της 
δικαιοσύνης ανηλίκων (24 Σεπτεμβρίου 2003).
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δικαιώματος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείται ως τιμωρία (παρ. 21(α)).  

ΣΥΝΟΨΉ

 • Προκειμένου να διευκολυνθεί η ουσιαστική συμμετοχή, απαιτείται εξειδικευμένη νομική ή 
άλλη συμπαράσταση και μάλιστα θεωρείται ως προαπαιτούμενο της φιλικής προς τα παιδιά 
δικαιοσύνης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 

 • Οι δικηγόροι εκπληρώνουν ένα σπουδαίο καθήκον βοηθώντας τους ανηλίκους να κατανοήσουν 
τα διάφορα βήματα της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους και μπορούν να 
τους βοηθήσουν να επιλέξουν το σωστό τρόπο δράσης και τη σωστή στάση στη διάρκεια της 
διαδικασίας. 

 • Η γονική συμπαράσταση μπορεί να ιδωθεί ως μια μορφή «άλλης κατάλληλης συμπαράστασης». 
Οι γονείς μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας συναισθηματική στήριξη στο 
παιδί και βοηθώντας το να κατανοήσει τις διαδικασίες και να συμμετάσχει σε αυτές. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ουσιαστική συμμετοχή 
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Κεφάλαιο 3. Ουσιαστική συμμετοχή 

Το κύριο θέμα αυτού του κεφαλαίου είναι το δικαίωμα στην ουσιαστική συμμετοχή. Αναγκαία 
προϋπόθεση για την ουσιαστική συμμετοχή των ανηλίκων στις δικαστικές διαδικασίες είναι η 
άσκηση δύο άλλων δικαιωμάτων: του δικαιώματος στην πληροφόρηση και τους δικαιώματος 
της ακρόασης. Η ενότητα 3.1 εστιάζει στο δικαίωμα στην πληροφόρηση και στον τρόπο άσκησής 
του στην πράξη στα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους. Η 
ενότητα 3.2 δίνει έμφαση στο δικαίωμα της ακρόασης.  

 

3.1 ΤΟ ΔΊΚΑΊΩΜΑ ΣΤΉΝ ΠΛΉΡΟΦΟΡΉΣΉ25

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφέρει ότι «το δικαίωμα του παιδιού στην πληροφόρηση 
[...] είναι, σε μεγάλο βαθμό, προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος 
της έκφρασης» (Γενικό σχόλιο αριθ. 12, παρ. 82). Επιπλέον, «στα παιδιά πρέπει να παρέχεται 
πλήρης, προσβάσιμη, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, και κατάλληλη για την ηλικία τους 
πληροφόρηση σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασής τους» (παρ. 134(α)). Η παρούσα 
ενότητα πραγματεύεται το εν λόγω δικαίωμα. 

Σε σχέση με τις διαδικασίες της δικαιοσύνης ανηλίκων, είναι πολύ σημαντικό για έναν ανήλικο να 
συμμετέχει ουσιαστικά, να ενημερώνεται για τις διαδικασίες που τον αφορούν και να κατανοεί 
τι αναμένεται από εκείνον στο πλαίσιο των διαδικασιών. Σε αυτή την ενότητα θα αναλυθεί 
περαιτέρω το δικαίωμα στην πληροφόρηση.   

ΣΧΕΤΊΚΑ ΔΊΕΘΝΉ ΚΑΊ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Το άρθρο 40(2)(β)(ii) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
προβλέπει ότι τα παιδιά που είναι ύποπτα για τέλεση αξιόποινης πράξη έχουν το δικαίωμα να 
«ενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση και απευθείας για τις εναντίον τους κατηγορίες». Τα παιδιά 
πρέπει να ενημερώνονται απευθείας για τις εναντίον τους κατηγορίες ή, κατά περίπτωση, μέσω 
των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους. Πρόκειται για μία από τις νόμιμες εγγυήσεις για 
τη διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης, όπως παρατίθεται στο άρθρο 40(2)(β) της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι για να συμμετέχει ουσιαστικά 
ο ανήλικος, δεν πρέπει να ενημερώνεται μόνο για τις κατηγορίες, αλλά και για την εν γένει 
διαδικασία της δικαιοσύνης ανηλίκων και για τα πιθανά μέτρα που μπορεί να ληφθούν 

25  Η παρούσα ενότητα περιέχει αποσπάσματα από την εργασία της Rap, S. (2013). The participation 
of juvenile defendants in the youth court: A comparative study of juvenile justice procedures in 
Europe. Amsterdam: Pallas Publications (dissertation).
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(Γενικό Σχόλιο αριθ. 10, παρ. 44). Στο Γενικό σχόλιο αριθ. 10, η εν λόγω Επιτροπή δίνει περαιτέρω 
κατευθύνσεις για τον τρόπο ερμηνείας του δικαιώματος στην πληροφόρηση σε σχέση με τις 
κατηγορίες. 

Εδώ θα πρέπει να επισημανθούν δύο σημεία του Γενικού Σχολίου αριθ. 10. Πρώτον, η Επιτροπή 
αναφέρει ότι το παιδί θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις κατηγορίες σε μια γλώσσα που 
κατανοεί. Τούτο σημαίνει όχι μόνο ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να μεταφράζονται στην ξένη 
γλώσσα αλλά κάτι εξίσου σημαντικό: η παρουσίαση των πληροφοριών πρέπει να γίνεται κατά 
τρόπο συμβατό με την ηλικία και το επίπεδο κατανόησης του παιδιού και η νομική ορολογία να 
εξηγείται με απλά λόγια (βλ. επίσης κεφάλαιο 4, ενότητα 4.3).  

Δεύτερον, η Επιτροπή αναφέρει ότι οι προφορικές διευκρινίσεις είναι συχνά απαραίτητες. 
Επιπλέον, είναι ευθύνη των αρχών –και όχι των γονέων ή του νόμιμου (ή άλλου) αντιπροσώπου– 
να βεβαιωθούν ότι το παιδί κατανοεί κάθε κατηγορία εναντίον του. Τούτο σημαίνει ότι οι 
πληροφορίες και οι διευκρινίσεις πρέπει να κοινοποιούνται στο παιδί απευθείας και όχι μέσω των 
γονέων του ή του δικηγόρου. Επιπλέον, τόσο το παιδί όσο και οι γονείς του θα πρέπει να είναι σε 
θέση να κατανοούν επακριβώς τις κατηγορίες και τις πιθανές συνέπειες αυτών των κατηγοριών.  

Στο Γενικό σχόλιο αριθ. 12, η Επιτροπή αναφέρει ότι το «δικαίωμα στην πληροφόρηση είναι 
ουσιώδες διότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να λάβει το παιδί ξεκάθαρες αποφάσεις». 
Τούτο σημαίνει ότι, πριν ακόμη την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, τα παιδιά πρέπει να 
ενημερώνονται «από εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την ακρόαση του παιδιού σχετικά με τα 
θέματα, τις επιλογές και τις πιθανές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και τις συνέπειες αυτών». 
Επιπλέον, το παιδί θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες θα κληθεί 
να καταθέσει τις απόψεις του (παρ. 25). Σε σχέση με τη διαδικασία της δικαιοσύνης ανηλίκων, 
τούτο υπονοεί ότι το παιδί θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με αυτή τη διαδικασία και τα 

ΓΕΝΊΚΟ ΣΧΟΛΊΟ ΑΡΊΘ. 10

47. Κάθε παιδί που φέρεται ύποπτο ή κατηγορούμενο για παραβίαση της ποινικής νομοθεσίας έχει 
δικαίωμα να ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση και απευθείας για τις κατηγορίες εναντίον του. 
Χωρίς καθυστέρηση και απευθείας σημαίνει το συντομότερο δυνατό και «το συντομότερο δυνατό» 
σημαίνει όταν ο εισαγγελέας ή ο δικαστής προβαίνουν στις προκαταρκτικές διαδικαστικές ενέργειες 
εναντίον του παιδιού. Αλλά κι όταν οι αρχές αποφασίζουν να ασχοληθούν με την υπόθεση χωρίς 
να προσφύγουν στη δικαστική οδό, το παιδί πρέπει να ενημερώνεται για την(τις) κατηγορία(-ες) 
που μπορεί να δικαιολογεί(-ούν) την εξωδικαστική προσέγγιση. Η υποχρέωση αυτή είναι μέρος 
της απαίτησης του άρθρου 40(3)(β) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού όπου αναφέρεται ότι οι νόμιμες εγγυήσεις πρέπει να γίνονται απόλυτα σεβαστές. Το 
παιδί θα πρέπει να ενημερώνεται σε γλώσσα που καταλαβαίνει. Τούτο μπορεί να προϋποθέτει την 
παρουσίαση των πληροφοριών σε ξένη γλώσσα, αλλά και την «προσαρμογή» της επίσημης νομικής 
ορολογίας, που χρησιμοποιείται συχνά σε ποινικές υποθέσεις/υποθέσεις ανηλίκων, σε γλώσσα 
κατανοητή για το παιδί.

48. Η κοινοποίηση ενός επίσημου εγγράφου στο παιδί δεν είναι αρκετή και συχνά είναι απαραίτητες 
οι προφορικές διευκρινίσεις. Οι αρχές δεν πρέπει να αφήνουν το καθήκον αυτό στους γονείς ή 
στους νόμιμους κηδεμόνες ή σε άλλο άτομο που προσφέρει νομική ή άλλη συμπαράσταση στο 
παιδί. Είναι ευθύνη των αρχών (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας, δικαστής) να βεβαιωθούν ότι το παιδί 
κατανοεί κάθε κατηγορία που το βαρύνει. Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη ότι η πληροφόρηση 
των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων δεν θα πρέπει να υποκαθιστά την πληροφόρηση του ίδιου 
του παιδιού. Το πιο σωστό είναι η πληροφόρηση να παρέχεται τόσο το παιδί όσο και στους γονείς 
ή στους νόμιμους κηδεμόνες του κατά τρόπον ώστε να κατανοούν επακριβώς την(τις) κατηγορία(-
ες) και τις πιθανές συνέπειες.
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πιθανά μέτρα που μπορούν να ληφθούν από το δικαστήριο, για παράδειγμα (παρ. 61). 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της εκ των προτέρων 
ενημέρωσης. Η Επιτροπή αναφέρει ότι «ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων πρέπει να προετοιμάσει 
επαρκώς το παιδί πριν από την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, παρέχοντας διευκρινίσεις ως προς 
το πώς, το πότε και το πού θα πραγματοποιηθεί η ακροαματική διαδικασία και ποιοι θα είναι 
οι συμμετέχοντες [...]» (Γενικό σχόλιο αριθ. 12, παρ. 41). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 
καθήκον αυτό έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων σε σχέση με την υπόθεση, όπως 
τον δικαστή, τον εισαγγελέα ή τον αξιωματικό της αστυνομίας. Το παιδί θα πρέπει επίσης να 
ενημερώνεται για την επιλογή που έχει να εκφράζει τη γνώμη του, άμεσα ή μέσω αντιπροσώπου, 
και τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή. Επιπλέον, ο αντίκτυπος που μπορεί να έχουν οι απόψεις 
του παιδιού στην έκβαση της ακροαματικής διαδικασίας θα πρέπει επίσης να του καθίστανται 
σαφείς (παρ. 41). Αυτό το τελευταίο σημείο συνάδει με την πεποίθηση της Επιτροπής ότι η 
συμμετοχή πρέπει να είναι εθελοντική και ότι τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να υποχρεώνονται να 
εκφράσουν τις απόψεις τους και ότι θα πρέπει να ενημερώνονται ότι μπορούν να διακόψουν τη 
συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας (παρ. 134).  

Επιπλέον, στην οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δικονομικές 
εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών 
προβλέπεται ότι πρέπει να προστατεύεται η ιδιωτική ζωή των παιδιών που εμπλέκονται σε 
ποινικές διαδικασίες (άρθρο 4(1)). Συγκεκριμένα, τα παιδιά θα πρέπει να ενημερώνονται για τα 
παρακάτω δικαιώματα: 

1. Το δικαίωμα ενημέρωσης του ασκούντος τη γονική μέριμνα 
2. Το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο
3. Το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής
4.  Το δικαίωμα να συνοδεύονται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα στα διάφορα στάδια 

των διαδικασιών πέρα από τις συνεδριάσεις του δικαστηρίου 
5. Το δικαίωμα παροχής του ευεργετήματος πενίας
6. Το δικαίωμα σε ατομική αξιολόγηση
7. Το δικαίωμα ιατρικής εξέτασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε ιατρική 

βοήθεια
8. Το δικαίωμα στην ελευθερία και στη χρήση εναλλακτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου 

του δικαιώματος περιοδικής επανεξέτασης του μέτρου της κράτησης
9. Το δικαίωμα να συνοδεύονται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα στις συνεδριάσεις 

του δικαστηρίου 
10. Το δικαίωμα να παρίστανται αυτοπροσώπως στη δίκη
11. Το δικαίωμα της αποτελεσματικής προσφυγής κατά της απόφασης
12. Το δικαίωμα ειδικής μεταχείρισης σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης θεωρούν την «πληροφόρηση και καθοδήγηση» γενικά συστατικά στοιχεία μιας φιλικής 
προς τα παιδιά δικαιοσύνης. Οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται εκτενώς στο είδος της 
πληροφόρησης που θα πρέπει να παρέχεται στα παιδιά (βλέπε παρακάτω). 
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Επιπλέον, στις κατευθυντήριες γραμμές επισημαίνεται ότι η πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχεται 
απευθείας τόσο στο παιδί όσο και στους γονείς του ή στο διορισμένο νόμιμο αντιπρόσωπό 
του κατά τρόπον ώστε να κατανοούν επακριβώς την κατηγορία και τις πιθανές συνέπειες (Κεφ. 
IV, Α, παρ. 2-5). 

Στις κατευθυντήριες οδηγίες προβλέπεται επίσης ότι θα πρέπει να δίδονται στα παιδιά όλες 
οι «αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους ουσιαστικής άσκησης του δικαιώματος 
ακρόασης». Θα πρέπει, πάντως, να διευκρινίζεται στα παιδιά ότι το δικαίωμα ακρόασής τους και 
έκφρασης των απόψεών τους στο δικαστήριο δεν καθορίζει απαραιτήτως την τελική απόφαση 
(Κεφ. IV, Δ, 3, παρ. 48). Αυτό το σημείο θα εξεταστεί περαιτέρω στο κεφάλαιο 5.    

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΊΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΊΑ ΜΊΑ ΦΊΛΊΚΉ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΊΔΊΑ ΔΊΚΑΊΟΣΥΝΉ, ΚΕΦ. IV, A, 
ΠΑΡ. 1, Α-L

Θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με: 

 • τα ειδικά δικαιώματα που έχουν τα παιδιά στο πλαίσιο των δικαστικών ή εξωδικαστικών 
διαδικασιών, 

 • τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανές παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων τους, 

 • την προβλεπόμενη διάρκεια της διαδικασίας, 

 • τη δυνατότητα άσκησης άλλων ένδικων μέσων πρόσβασης και τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
ανεξάρτητους μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών,

 • το σύστημα και τις συναφείς διαδικασίες, 

 • τους μηχανισμούς στήριξης στη διάθεση του παιδιού,

 • την καταλληλότητα και τις πιθανές συνέπειες της εκάστοτε δικαστικής ή εξωδικαστικής 
διαδικασίας,

 • τις κατηγορίες ή τη συνέχεια που δίδεται στην καταγγελία τους,

 • την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δικαστικής διαδικασίας,

 • τη γενικότερη πορεία και την έκβαση της διαδικασίας ή της παρεμβατικής δράσης,

 • την ύπαρξη μέτρων προστασίας,

 • τους διαθέσιμους μηχανισμούς επανεξέτασης των αποφάσεων που αφορούν το παιδί,

 • τις διαθέσιμες δυνατότητες λήψης αποζημίωσης από τον θύτη ή το κράτος μέσω της 
δικαστικής οδού, εναλλακτικών αστικών διαδικασιών ή άλλων τρόπων, 

 • την ύπαρξη υπηρεσιών (υπηρεσιών υγείας και ψυχολογικής υποστήριξης, κοινωνικών 
υπηρεσιών, υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης, κ.λπ.) ή οργανισμών που μπορούν να 
παράσχουν υποστήριξη, καθώς και για τα μέσα πρόσβασης στις εν λόγω υπηρεσίες, 

 • τυχόν διαθέσιμες ειδικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή προστασία του 
υπέρτατου συμφέροντος των παιδιών σε περίπτωση διαμονής τους σε άλλο κράτος.
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ΣΧΕΤΊΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΉΝ ΠΡΑΞΉ: ΒΑΣΊΚΕΣ ΑΠΑΊΤΉΣΕΊΣ 

Στις παρακάτω ενότητες του παρόντος κεφαλαίου θα εξεταστεί η εφαρμογή των σχετικών 
διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων στην πράξη όσον αφορά το δικαίωμα στην πληροφόρηση. 
Επίσης, διατυπώνονται οι βασικές απαιτήσεις ως προς τον τρόπο εφαρμογής των προτύπων στα 
διάφορα στάδια της διαδικασίας της δικαιοσύνης ανηλίκων, από τη σύλληψη του ανηλίκου μέχρι 
τη φυλάκιση.  

 

Το στάδιο της σύλληψης και της εξέτασης από την αστυνομία

Όταν ο ανήλικος συλλαμβάνεται από την αστυνομία πρόκειται για την πρώτη επαφή του με το 
σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων. Μετά τη σύλληψή του το νεαρό άτομο μπορεί να μεταφερθεί 
στο αστυνομικό τμήμα για εξέταση και να τεθεί υπό αστυνομική κράτηση. Αυτές οι πρώτες 
επαφές με την αστυνομία μπορεί να προκαλούν άγχος στον ανήλικο καθώς δεν έχει γνώσεις ούτε 
κατανοεί τι θα επακολουθήσει. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τον ανήλικο να έχει πρόσβαση 
σε ξεκάθαρη πληροφόρηση.

Η αστυνομία θα πρέπει να ενημερώνει το παιδί για τους λόγους για τους οποίους τέθηκε υπό 
κράτηση με τρόπο και σε γλώσσα που αρμόζουν στην ηλικία του και στο επίπεδο κατανόησής 
του (άρθ. 40(2)(β)(ii) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
Κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, κεφ. IV, Γ, παρ. 28). Σε αυτό το 
στάδιο οι ανήλικοι θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά με τη δυνατότητα προσφυγής σε 
εξωδικαστική διαδικασία (diversion). Τα παιδιά θα πρέπει να ενημερώνονται αναλυτικά για τη 
δυνατότητα προσφυγής τους σε εξωδικαστική διαδικασία και να τους δίνεται η δυνατότητα να 
λαμβάνουν νομική καθοδήγηση πριν λάβουν τη σχετική απόφαση (Κατευθυντήριες γραμμές για 
μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, κεφ. IV, Γ, παρ. 25).     

Ένας δικηγόρος μπορεί να συνδράμει περαιτέρω το νεαρό άτομο σε αυτό το στάδιο της δικαστικής 
διαδικασίας. Ωστόσο, η πληροφόρηση του ανηλίκου είναι καθήκον της αστυνομίας και μάλιστα 
από τη στιγμή της σύλληψής του. Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική εάν ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι ο δικηγόρος συνήθως δεν είναι παρών στο αστυνομικό τμήμα τη στιγμή 
που προσέρχεται το νεαρό άτομο. Από την υπόθεση Salduz κατά Τουρκίας προκύπτει ότι θα 
πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε δικηγόρο από την πρώτη κιόλας εξέταση του υπόπτου από 
την αστυνομία (ΕΔΑΔ, απόφαση της 27ης Νοεμβρίου 2008, αριθ. 36391/02). Ωστόσο, πριν από 
την άφιξη του δικηγόρου, ο ανήλικος πρέπει να περιμένει σε κάποιο κελί. Αυτό μπορεί να είναι μια 
πολύ αγχογόνος εμπειρία για εκείνον (Berger & Van der Kroon, 2011). Όταν όμως ενημερώνεται 
επαρκώς για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, τι να περιμένει και πόσο χρόνο θα χρειαστεί 
για να ολοκληρωθούν, μειώνεται το άγχος του σε κάποιο βαθμό.
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Το στάδιο των δικαστικών διαδικασιών και της δίκης 

Οι δικαστικές διαδικασίες μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθούν πλήρως από τα νεαρά 
άτομα. Όπως εξηγήθηκε στο κεφάλαιο 1, τα νεαρά άτομα δεν έχουν ούτε την ικανότητα ούτε τις 
γνώσεις για να κατανοήσουν πλήρως τις νομικές διαδικασίες. Καθώς ωριμάζουν και αποκτούν 
περισσότερη εμπειρία με το σύστημα της δικαιοσύνης, κατανοούν καλύτερα τις πληροφορίες 
που σχετίζονται με τη δίκη.  

Στην υπόθεση S.C. κατά Ηνωμένου Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων αποφάνθηκε ότι μια δίκαιη δίκη –κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι ο κατηγορούμενος 
αντιλαμβάνεται κάθε νομική λεπτομέρεια της ποινικής διαδικασίας (ΕΔΑΔ, απόφαση της 15ης 
Ιουνίου 2004, αριθ. 60958/00, παρ. 29). Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμιμος αντιπρόσωπος 
έχει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και την καθοδήγηση του κατηγορούμενου στη διάρκεια 
της δικαστικής διαδικασίας. Το Δικαστήριο διευκρινίζει επιπλέον ότι «η ουσιαστική συμμετοχή 
προϋποθέτει ευρύτερη κατανόηση εκ μέρους του κατηγορούμενου της φύσης της δικαστικής 
διαδικασίας και των όσων διακυβεύονται για τον ίδιο, ιδίως δε της σημασίας τυχόν ποινής που 
δύναται να του επιβληθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος, εν ανάγκη με τη βοήθεια π.χ. 
διερμηνέα, δικηγόρου, κοινωνικού λειτουργού ή ακόμη και φίλου, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
κατανοεί σε γενικές γραμμές όσα διαδραματίζονται στο δικαστήριο». 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΉΣ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑΣ ΣΤΉΝ ΊΤΑΛΊΑ

Τη σύλληψη ενός ανήλικου ακολουθεί η ενημέρωσή του από την αστυνομία σχετικά με τα 
ακόλουθα δικαιώματά του: 

- Το δικαίωμα να ορίσει δικηγόρο της επιλογής του 

Σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν έχει χρήματα για να προσλάβει δικηγόρο, η ανακριτική αστυνομία 
θα ζητήσει από τον τοπικό δικηγορικό σύλλογο να ορίσει η Πολιτεία έναν δικηγόρο. Στην Ιταλία, 
όποιος είναι κατηγορούμενος για κάποιο ποινικό αδίκημα δικαιούται νομική εκπροσώπηση από 
δικηγόρο. 

- Το δικαίωμα ενημέρωσης της οικογένειας

Οι δημόσιοι λειτουργοί και η δικαστική αστυνομία, που είναι υπεύθυνοι για τη σύλληψη ή την 
κράτηση του ανηλίκου, πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως τον ασκούντα τη γονική μέριμνα (ή την 
ανάδοχη οικογένεια). 

- Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τις κατηγορίες/λόγους για τους οποίους τέθηκε υπό κράτηση 

Όταν ένας ανήλικος συλλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω, ή αμέσως μετά τη διάπραξη ενός εγκλήματος, 
δεν έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί για τις κατηγορίες μέχρι τη στιγμή της ανάκρισης από τον 
εισαγγελέα ή μέχρι την πρώτη ακρόαση ενώπιον δικαστή, τα οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν 
εντός 96 ωρών από τη σύλληψη. Υπό άλλες συνθήκες (δηλαδή όταν ο ανήλικος δεν έχει συλληφθεί 
επ’ αυτοφώρω), η αστυνομία χρειάζεται ένταλμα για τη σύλληψή του. Η αστυνομία επιδεικνύει 
το ένταλμα στον ανήλικο. Το ένταλμα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες που τον 
βαραίνουν, τα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του, το λόγο που οδήγησε στη σύλληψή του, κ.ά.
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Από αυτή την υπόθεση προκύπτει ότι η ουσιαστική συμμετοχή –στο πλαίσιο μιας δίκαιης δίκης– 
δεν απαιτεί από τον ανήλικο να κατανοεί κάθε λεπτομέρεια που εξετάζεται στη διάρκεια μιας 
ακροαματικής διαδικασίας. Αυτό σημαίνει, ωστόσο, ότι οι όροι «ευρύτερη κατανόηση» και 
«γενικές γραμμές» χρήζουν περαιτέρω αποσαφήνισης. Από τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα 
που συζητήθηκαν παραπάνω, μπορεί να συναχθεί ότι, κατ’ ελάχιστο, τρία είναι τα θέματα που 
πρέπει να εξηγηθούν στον ανήλικο: 

1. οι κατηγορίες που ασκούνται εναντίον του,
2. οι διαδικασίες και η σειρά που ακολουθείται σύμφωνα με τη διαδικασία της δικαιοσύνης 

ανηλίκων, 
3. τα πιθανά μέτρα και οι κυρώσεις που δύνανται να ληφθούν από το δικαστήριο. 

Η αρχή που θα λάβει την τελική απόφαση για την υπόθεση θα πρέπει να παρέχει διευκρινίσεις 
επ’ αυτών. Η αρχή αυτή μπορεί να είναι ένας δικαστής, ο εισαγγελέας, ο αξιωματικός της 
αστυνομίας ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή. Μολονότι μπορεί να έχουν παρασχεθεί σχετικές 
διευκρινίσεις στον ανήλικο κατά τη διάρκεια των προηγούμενων διαδικασιών, είναι σημαντική η 
πληροφόρηση του ανηλίκου στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας ή κατά τη διεξαγωγή της 
δίκης διότι η πληροφόρηση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στο νεαρό άτομο να σχηματίσει τη δική 
του τεκμηριωμένη άποψη. Μερικές φορές, το διάστημα μέχρι την ακροαματική διαδικασία είναι 
μεγάλο και στο διάστημα αυτό είναι δυνατό ο ανήλικος να κληθεί πολλές φορές στο αστυνομικό 
τμήμα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να μην υποθέτουμε ότι θυμάται όλες τις πληροφορίες 
ή ότι έχει στο νου του τα παραπάνω θέματα. Επιπλέον, εάν εξηγήσουμε στο νεαρό άτομο τη 
διαδικασία και τη σειρά διεξαγωγής της, θα καταλάβει τι αναμένεται από εκείνον στη διάρκεια 
της διαδικασίας και πότε θα είναι σε θέση να διατυπώσει τις απόψεις του ενώπιον της αρχής.     

Επιπλέον, είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο ανήλικος ενημερώνεται σχετικά με τις δυνατότητες 
προσφυγής κατά της ληφθείσας απόφασης. Το άρθρο 40(2)(β)(v) προβλέπει ότι το παιδί έχει 
δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης και κατά οποιουδήποτε μέτρου που λήφθηκε 
ως συνέπεια αυτής ενώπιον μιας ανώτερης αρμόδιας, ανεξάρτητης και αμερόληπτης αρχής ή 
δικαστικού σώματος (βλ. επίσης το Γενικό σχόλιο αριθ. 10, παρ. 60-61). Στις Κατευθυντήριες 
γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη αναφέρεται ότι ο δικηγόρος, ο επίτροπος ad 
litem ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος του παιδιού θα πρέπει να το ενημερώνουν για όλα τα πιθανά 
μέτρα που μπορεί ενδεχομένως να ληφθούν, όπως άσκηση έφεσης αφού δοθεί στο παιδί η 
δικαστική απόφαση (παρ. 75). 
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Το στάδιο της εφαρμογής των κυρώσεων 

Οι κυρώσεις εφαρμόζονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας δικαιοσύνης ανηλίκων. Σε 
αυτή την ενότητα επισημαίνονται δύο θέματα: το στάδιο εφαρμογής κυρώσεων και η επιβολή 
κοινοτικών κυρώσεων και μέτρων. 

Όσον αφορά τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικές λύσεις, έχει αναφερθεί παραπάνω 
ότι ο ανήλικος ύποπτος θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με την εναλλακτική οδό που έχει 
στη διάθεσή του μετά τη σύλληψη. Κατά περίπτωση, η αστυνομία ή ο εισαγγελέας μπορεί να 
προτείνει στο νεαρό άτομο μια εναλλακτικό οδό πέραν του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων. 
Ωστόσο, ο ανήλικος πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις πιθανές συνέπειες της προσφυγής σε 
εξωδικαστική λύση – τι συνεπάγεται αυτή, αν απαιτείται ομολογία και εάν θα έχει επιπτώσεις 
στο ποινικό του μητρώο. Επιπλέον, θα πρέπει να δίδεται στον ανήλικο η δυνατότητα να λάβει 
νομική καθοδήγηση, ώστε να μπορεί να κρίνει την καταλληλότητα και τη σκοπιμότητα της 
προτεινόμενης εναλλακτικής οδού (Κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά 
δικαιοσύνη, Κεφάλαιο IV, Γ, παρ. 25). Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ επισημαίνει 
ότι, σε περίπτωση προσφυγής σε εξωδικαστικές λύσεις, το παιδί πρέπει να έχει την ευκαιρία να 
δίδει την ελεύθερη και εκούσια συγκατάθεσή του και να λαμβάνει νομική καθοδήγηση (Γενικό 
σχόλιο αριθ. 12, παρ. 59).    

Οι Ευρωπαϊκοί Κανόνες που αφορούν ανήλικους παραβάτες οι οποίοι υπόκεινται σε κυρώσεις ή 
μέτρα (ΕΚΑΠ) παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση για την εφαρμογή των κοινοτικών κυρώσεων 
και μέτρων. Ο Κανόνας 33.1 προβλέπει ότι «ανήλικοι παραβάτες πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τις λεπτομέρειες της υλοποίησης της κύρωσης ή του μέτρου που τους επιβάλλεται». 
Επιπλέον, ο ανήλικος και οι γονείς του ή οι νόμιμοι κηδεμόνες του θα πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τους όρους και τις υποχρεώσεις των κυρώσεων 
και μέτρων (Κανόνας 46). Ο εν λόγω Κανόνας συνεχίζει ως εξής: 

«Πρέπει να αναγνωριστεί ότι όσες πληροφορίες κι αν έχουν δοθεί στους ανήλικους παραβάτες στο 

ΥΠΉΡΕΣΊΕΣ ΕΠΊΜΕΛΉΤΩΝ ΑΝΉΛΊΚΩΝ ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα, ο επιμελητής ανηλίκων είναι ο αρμόδιος για την προετοιμασία του ανηλίκου και 
της οικογένειάς του για τις δικαστικές διαδικασίες και για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα 
δικαιώματα του ανηλίκου (το δικαίωμα ακροάσεως, το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, το 
δικαίωμα σε διερμηνέα κατά περίπτωση και το δικαίωμα να συνοδεύεται στο δικαστήριο από τους 
γονείς/κηδεμόνες του). Οι εν λόγω λειτουργοί είναι ειδικά διορισμένοι επαγγελματίες (κοινωνικοί 
λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι και νομικοί) που εργάζονται στις 
δημόσιες Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων. Συνεργάζονται με τον ανήλικο και τους γονείς του, και 
ενίοτε ενεργούν βάσει ενός ειδικού εγχειριδίου που αναπτύχθηκε για τους γονείς/κηδεμόνες των 
παιδιών που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο.

Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων έχουν στενούς δεσμούς με τη δικαστική διαδικασία για 
ανηλίκους, καθώς μεσολαβούν μεταξύ του δικαστηρίου και του ανηλίκου, συντάσσουν αναφορές 
κοινωνικής έρευνας και προτείνουν την κατάλληλη εξατομικευμένη μεταχείριση του ανήλικου 
παραβάτη. Οι επιμελητές ανηλίκων είναι επίσης υπεύθυνοι για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών/ 
αναμορφωτικών μέτρων που διέταξε το δικαστήριο.  
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στάδιο της επιβολής των κυρώσεων ή των μέτρων, καλό είναι να δοθούν ξανά με την έναρξη της 
εφαρμογής των κυρώσεων ή των μέτρων στην πράξη. Είναι αναμενόμενο ότι, σε αυτό το στάδιο, 
οι ανήλικοι είναι ιδιαίτερα δεκτικοί σε πληροφορίες σχετικά με τη σημασία και τις συνέπειες της 
κύρωσης ή του μέτρου, υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες που δίδονται είναι ξεκάθαρες, πλήρεις και 
σαφείς. Κατά κανόνα, η πληροφόρηση πρέπει να γίνεται προφορικά ώστε να ευνοεί το διάλογο 
μεταξύ του επαγγελματία και του ανηλίκου. Είναι επιθυμητό επίσης να δίδεται μια γραπτή δήλωση 
στους ανηλίκους και τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους η οποία να περιέχει γραπτώς 
τους όρους και τις υποχρεώσεις που πρέπει να σέβονται οι ανήλικοι και να παρέχει άλλες, γενικά 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της ποινής ή του μέτρου» (Κανόνας 46 των 
Ευρωπαϊκών Κανόνων που αφορούν ανήλικους παραβάτες οι οποίοι υπόκεινται σε κυρώσεις ή 
μέτρα)

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι πληροφορίες που μπορεί να δόθηκαν στον ανήλικο σε 
προγενέστερο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας θα πρέπει να δίνονται ξανά κατά την έναρξη 
της εφαρμογής της κύρωσης ή του μέτρου, ιδίως οι πληροφορίες που άπτονται της παραβίασης 
και των συνεπειών της. Τα σημεία αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία στο στάδιο αυτό διότι οι 
ανήλικοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με τη συμπεριφορά τους μπορούν είτε να προκαλέσουν είτε 
να αποτρέψουν την παραβίαση.  

Το στάδιο της κράτησης πριν και μετά την ποινική δίκη

Το 1990 τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν τους Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία των 
Ανηλίκων που στερούνται της προσωπικής τους ελευθερίας (Κανόνες της Αβάνας). Οι ανήλικοι 
που στερούνται της ελευθερίας τους τελούν είτε υπό προσωρινή κράτηση είτε φυλακίζονται. Οι 
Κανόνες της Αβάνας προβλέπουν δύο σύνολα αρχών που σχετίζονται με το δικαίωμα ενημέρωσης 
των ανηλίκων που στερούνται της ελευθερίας τους. Πρώτον, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες 
σχετικά με τους κανόνες που διέπουν το σωφρονιστικό κατάστημα. Κατά κανόνα, οι κανόνες 
αυτοί θα πρέπει να παρέχονται γραπτώς. Ωστόσο, στους ανήλικους θα πρέπει να παρέχεται 
βοήθεια ώστε να κατανοήσουν τους κανόνες, έτσι ώστε να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις τους μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα.    

ΟΊ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΉΣ ΑΒΑΝΑΣ

24. Κατά την είσοδο στο σωφρονιστικό κατάστημα, οι ανήλικοι ενημερώνονται εγγράφως και 
σε γλώσσα που κατανοούν για τους κανόνες που ρυθμίζουν την κράτησή τους καθώς και για τα 
δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους. Ενημερώνονται επίσης για την διεύθυνση της αρχής που 
είναι αρμόδια να εισακούει παράπονα, καθώς και για τις διευθύνσεις των δημοσίων ή ιδιωτικών 
οργανισμών και οργανώσεων που παρέχουν νομική υποστήριξη. Για τους αναλφάβητους ανήλικους ή 
για όσους δεν κατανοούν την γλώσσα εγγράφως οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να κοινοποιούνται 
με τρόπο που να διασφαλίζει την πλήρη κατανόησή τους.

25. Παρέχεται σε όλους τους ανηλίκους βοήθεια ώστε να κατανοούν τους κανονισμούς που ρυθμίζουν 
την εσωτερική οργάνωση του καταστήματος, τους σκοπούς και την μεθοδολογία της φροντίδας που 
παρέχεται, τις πειθαρχικές προϋποθέσεις και διαδικασίες, άλλες επιτρεπόμενες μεθόδους αναζήτησης 
πληροφοριών και υποβολής παραπόνων καθώς και όλα τα άλλα θέματα τα οποία είναι αναγκαία ώστε 
να κατανοούν πλήρως τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους κατά την κράτηση.
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Το δεύτερο σύνολο κανόνων αφορά την υποβολή παραπόνων κατά την παραμονή στο 
σωφρονιστικό ίδρυμα. Στον Κανόνα 25 προβλέπεται ότι οι ανήλικοι έχουν το δικαίωμα υποβολής 
παραπόνων και ότι πρέπει να παρέχεται σε όλους τους ανηλίκους βοήθεια ώστε να κατανοούν 
αυτό το δικαίωμα. Στους Κανόνες 75-78 αναλύεται διεξοδικότερα το δικαίωμα υποβολής 
παραπόνων. Για παράδειγμα, κάθε ανήλικος δικαιούται να υποβάλλει αιτήματα ή παράπονα στο 
διευθυντή του σωφρονιστικού καταστήματος (Κανόνας 75) και στην κεντρική διοίκηση (Κανόνας 
76), πρέπει να υιοθετηθεί ο θεσμός του Επιτρόπου – Συνηγόρου του Πολίτη (Οmbudsman) που 
θα παραλαμβάνει και θα εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται (Κανόνας 77) και κάθε ανήλικος 
δικαιούται να ζητήσει υποστήριξη προκειμένου να υποβάλει παράπονο (Κανόνας 78).   

ΟΊ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΉΣ ΑΒΑΝΑΣ

75. Κάθε ανήλικος δικαιούται να υποβάλλει αιτήματα ή παράπονα στο διευθυντή του σωφρονιστικού 
καταστήματος και στους νόμιμους αντιπροσώπους του.

76. Κάθε ανήλικος δικαιούται, κατ’ εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας, να υποβάλλει αίτημα 
ή παράπονα, χωρίς να λογοκριθεί, στην κεντρική διοίκηση, στην δικαστική αρχή ή σε κάθε άλλη αρχή 
και να ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση για την απάντηση επί του αιτήματός του ή του παραπόνου 
που υπέβαλε.

77. Καταβάλλονται προσπάθειες για υιοθέτηση του θεσμού του Επιτρόπου (Οbdusman) που 
θα παραλαμβάνει και θα εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται από ανήλικους που στερούνται 
της προσωπικής τους ελευθερίας και που θα υποστηρίζει την επίτευξη δίκαιης επίλυσης των 
προβλημάτων τους.

78. Κάθε ανήλικος δικαιούται να ζητήσει υποστήριξη από τα μέλη της οικογενείας του, τους νομικούς 
συμβούλους του, τις ανθρωπιστικές ομάδες ή άλλους, όταν είναι δυνατόν, προκειμένου να υποβάλει 
παράπονο. Στους αναλφάβητους ανήλικους παρέχεται η υποστήριξη, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, 
υπηρεσιών οργανώσεων ή οργανισμών του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, που παρέχουν νομικές 
συμβουλές ή που είναι αρμόδιες να δέχονται παράπονα.

3.2  ΤΟ ΔΊΚΑΊΩΜΑ ΤΉΣ ΑΚΡΟΑΣΉΣ

Εκτός από το δικαίωμα στην πληροφόρηση, οι ανήλικοι έχουν το δικαίωμα της ακρόασης. Και 
τα δύο δικαιώματα αποτελούν σημαντικό μέρος της προστασίας του δικαιώματός τους για 
ουσιαστική συμμετοχή στις διαδικασίες της δικαιοσύνης ανηλίκων. 

 

ΣΧΕΤΊΚΑ ΔΊΕΘΝΉ ΚΑΊ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Όπως διευκρινίστηκε στο κεφάλαιο 1, το δικαίωμα ακρόασης των παιδιών θεσπίστηκε με το 
άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σε αυτό το 
άρθρο αναφέρεται ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης τους 
σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που τα αφορά. Μνημονεύεται ειδικά το δικαίωμα ακρόασης σε 
οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία. Στα Γενικά σχόλια αριθ. 10 και 12 η Επιτροπή 
Δικαιωμάτων του Παιδιού αναπτύσσει σε μεγαλύτερο βάθος το δικαίωμα ακρόασης στα πλαίσια 
της δικαιοσύνης ανηλίκων.   

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφέρει στο Γενικό σχόλιο αριθ. 10 ότι «το δικαίωμα 
ακρόασης είναι θεμελιώδες για τη διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης» (παρ. 44). Το παιδί έχει το 
δικαίωμα να εκφράζει απευθείας τη γνώμη του και όχι μόνο μέσω αντιπροσώπου. Επιπλέον, 
το δικαίωμα της ακρόασης πρέπει να γίνεται σεβαστό σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της 
δικαιοσύνης ανηλίκων. Είναι σημαντικό εδώ ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι στα στάδια πριν 
από τη δίκη ο ανήλικος έχει το δικαίωμα σιωπής πέραν του δικαιώματος ακρόασης (παρ. 44). 

Στο Γενικό σχόλιο αριθ. 12 αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12(2) της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με 
το νόμο πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να ακούγονται (παρ. 32). Όπως επεξηγείται παραπάνω, η 
συμμετοχή των ανηλίκων πρέπει να είναι εθελοντική: τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να υποχρεώνονται 
να εκφράσουν τις απόψεις τους και θα πρέπει να ενημερώνονται ότι μπορούν να διακόψουν 
τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας (παρ. 134(β)). Η υποχρέωση αυτή 
εναρμονίζεται πλήρως με το δικαίωμα των ανηλίκων στη σιωπή και την υποχρέωση να μην 
καταθέσουν ως μάρτυρας ή να ομολογήσουν την ενοχή τους (βλ. άρθ. 40(2)(β)(iv) της ΣΔΠ).  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ 
FUNDACIÓN DIAGRAMA, ΙΣΠΑΝΙΑ.

Όταν ένας ανήλικος φτάνει στο σωφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων, τον υποδέχεται το διοικητικό 
προσωπικό και η κοινωνικοεκπαιδευτική ομάδα (συνήθως ο ψυχολόγος και ο ειδικευμένος 
παιδαγωγός). Ο ανήλικος μεταφέρεται σε ουδέτερο χώρο. Η μεταφορά αυτή εξυπηρετεί το σκοπό 
της μείωσης των επιπέδων στρες ή/και του άγχους του. Εξηγείται το είδος του μέτρου που έχει 
επιβληθεί στον ανήλικο, με τρόπο που να το κατανοεί, το τι σημαίνει να βρίσκεσαι σε κέντρο 
κράτησης ανηλίκων και η διάρκεια του περιορισμού. 

Οι επαγγελματίες βεβαιώνονται ότι ο ανήλικος κατανοεί τις πληροφορίες που του δόθηκαν. 
Επιπλέον, επεξηγούνται οι κανόνες του κέντρου, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του 
ανηλίκου, το πρόγραμμα και η διαδικασία habeas corpus (όλες αυτές οι πληροφορίες παρέχονται 
γραπτώς και στη γλώσσα του). Εν συνεχεία, ο ανήλικος καλείται να διαβάσει τις εν λόγω γραπτές 
πληροφορίες και έχει την ευκαιρία να συζητήσει τυχόν απορίες ή αμφιβολίες. Όταν ο ανήλικος δεν 
μιλά Ισπανικά, και κανείς στο κέντρο δεν μιλάει τη γλώσσα του, το κέντρο μεριμνά για την παρουσία 
διερμηνέα.

Ο ανήλικος ενημερώνεται γενικά για το πώς θα είναι η ζωή του στο κέντρο και, αντίστοιχα, θα πρέπει 
να ενημερώσει το προσωπικό σχετικά με τα ενδιαφέροντα, τις προσδοκίες και τις ανάγκες του. Με 
αυτό τον τρόπο, ο ανήλικος αισθάνεται ότι ακούγεται και ότι συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της 
παρεμβατικής δράσης. 
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3.2  ΤΟ ΔΊΚΑΊΩΜΑ ΤΉΣ ΑΚΡΟΑΣΉΣ

Εκτός από το δικαίωμα στην πληροφόρηση, οι ανήλικοι έχουν το δικαίωμα της ακρόασης. Και 
τα δύο δικαιώματα αποτελούν σημαντικό μέρος της προστασίας του δικαιώματός τους για 
ουσιαστική συμμετοχή στις διαδικασίες της δικαιοσύνης ανηλίκων. 

 

ΣΧΕΤΊΚΑ ΔΊΕΘΝΉ ΚΑΊ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Όπως διευκρινίστηκε στο κεφάλαιο 1, το δικαίωμα ακρόασης των παιδιών θεσπίστηκε με το 
άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σε αυτό το 
άρθρο αναφέρεται ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης τους 
σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που τα αφορά. Μνημονεύεται ειδικά το δικαίωμα ακρόασης σε 
οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία. Στα Γενικά σχόλια αριθ. 10 και 12 η Επιτροπή 
Δικαιωμάτων του Παιδιού αναπτύσσει σε μεγαλύτερο βάθος το δικαίωμα ακρόασης στα πλαίσια 
της δικαιοσύνης ανηλίκων.   

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφέρει στο Γενικό σχόλιο αριθ. 10 ότι «το δικαίωμα 
ακρόασης είναι θεμελιώδες για τη διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης» (παρ. 44). Το παιδί έχει το 
δικαίωμα να εκφράζει απευθείας τη γνώμη του και όχι μόνο μέσω αντιπροσώπου. Επιπλέον, 
το δικαίωμα της ακρόασης πρέπει να γίνεται σεβαστό σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της 
δικαιοσύνης ανηλίκων. Είναι σημαντικό εδώ ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι στα στάδια πριν 
από τη δίκη ο ανήλικος έχει το δικαίωμα σιωπής πέραν του δικαιώματος ακρόασης (παρ. 44). 

Στο Γενικό σχόλιο αριθ. 12 αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12(2) της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με 
το νόμο πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να ακούγονται (παρ. 32). Όπως επεξηγείται παραπάνω, η 
συμμετοχή των ανηλίκων πρέπει να είναι εθελοντική: τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να υποχρεώνονται 
να εκφράσουν τις απόψεις τους και θα πρέπει να ενημερώνονται ότι μπορούν να διακόψουν 
τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας (παρ. 134(β)). Η υποχρέωση αυτή 
εναρμονίζεται πλήρως με το δικαίωμα των ανηλίκων στη σιωπή και την υποχρέωση να μην 
καταθέσουν ως μάρτυρας ή να ομολογήσουν την ενοχή τους (βλ. άρθ. 40(2)(β)(iv) της ΣΔΠ).  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ 
FUNDACIÓN DIAGRAMA, ΙΣΠΑΝΙΑ.

Όταν ένας ανήλικος φτάνει στο σωφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων, τον υποδέχεται το διοικητικό 
προσωπικό και η κοινωνικοεκπαιδευτική ομάδα (συνήθως ο ψυχολόγος και ο ειδικευμένος 
παιδαγωγός). Ο ανήλικος μεταφέρεται σε ουδέτερο χώρο. Η μεταφορά αυτή εξυπηρετεί το σκοπό 
της μείωσης των επιπέδων στρες ή/και του άγχους του. Εξηγείται το είδος του μέτρου που έχει 
επιβληθεί στον ανήλικο, με τρόπο που να το κατανοεί, το τι σημαίνει να βρίσκεσαι σε κέντρο 
κράτησης ανηλίκων και η διάρκεια του περιορισμού. 

Οι επαγγελματίες βεβαιώνονται ότι ο ανήλικος κατανοεί τις πληροφορίες που του δόθηκαν. 
Επιπλέον, επεξηγούνται οι κανόνες του κέντρου, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του 
ανηλίκου, το πρόγραμμα και η διαδικασία habeas corpus (όλες αυτές οι πληροφορίες παρέχονται 
γραπτώς και στη γλώσσα του). Εν συνεχεία, ο ανήλικος καλείται να διαβάσει τις εν λόγω γραπτές 
πληροφορίες και έχει την ευκαιρία να συζητήσει τυχόν απορίες ή αμφιβολίες. Όταν ο ανήλικος δεν 
μιλά Ισπανικά, και κανείς στο κέντρο δεν μιλάει τη γλώσσα του, το κέντρο μεριμνά για την παρουσία 
διερμηνέα.

Ο ανήλικος ενημερώνεται γενικά για το πώς θα είναι η ζωή του στο κέντρο και, αντίστοιχα, θα πρέπει 
να ενημερώσει το προσωπικό σχετικά με τα ενδιαφέροντα, τις προσδοκίες και τις ανάγκες του. Με 
αυτό τον τρόπο, ο ανήλικος αισθάνεται ότι ακούγεται και ότι συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της 
παρεμβατικής δράσης. 

ΣΥΝΟΨΗ

Το δικαίωμα στην πληροφόρηση είναι ένα από τα ουσιώδη μέρη της ουσιαστικής συμμετοχής για 
τους ανηλίκους. Το δικαίωμα αυτό συνεπάγεται ότι: 

οι ανήλικοι ενημερώνονται για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν, τη διαδικασία της δικαιοσύνης 
ανηλίκων στο σύνολό της και για τα πιθανά μέτρα που μπορεί να ληφθούν, 

ο ανήλικος ενημερώνεται σε μια γλώσσα που κατανοεί, κατά προτίμηση σε προφορική μορφή, η δε 
ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται σε αυτόν προσωπικά, και όχι μέσω των γονέων του. 
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Στην οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις 
για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών προβλέπεται 
ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα να παρίστανται αυτοπροσώπως στη δίκη τους (άρθρο 16(1)). 
Αυτό το δικαίωμα υπάγεται στο δικαίωμα του ανηλίκου σε μια δίκαιη δίκη, που προβλέπεται στο 
άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στο προοίμιο αναφέρεται 
ότι «τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να κινητοποιούν τα 
παιδιά ώστε να παρίστανται αυτοπροσώπως στη δίκη τους, και σε αυτό περιλαμβάνεται η 
προσωπική κλήτευσή τους και η αποστολή αντιγράφου της κλήτευσης στον ασκούντα τη γονική 
μέριμνα […]» (αιτιολογική σκέψη 30). Επιπλέον, το παιδί έχει δικαίωμα να συνοδεύεται από τον 
ασκούντα τη γονική μέριμνα ή από άλλον κατάλληλο ενήλικα στις συνεδριάσεις του δικαστηρίου 
που το αφορούν (άρθ. 15(1-2)).  

Στις Κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη το δικαίωμα στη συμμετοχή 
έχει πρωτεύουσα σημασία σε ένα φιλικό προς τα παιδιά σύστημα δικαιοσύνης. Οι κατευθυντήριες 
οδηγίες διευκρινίζουν τα χαρακτηριστικά της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης, το δε 
Συμβούλιο της Ευρώπης ορίζει τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη ως εξής:  

«[...] Πρόκειται, συγκεκριμένα, για μια δικαιοσύνη προσβάσιμη, κατάλληλη για τη συγκεκριμένη 
ηλικία, γρήγορη, επιμελή, προσαρμοσμένη και επικεντρωμένη στις ανάγκες και τα δικαιώματα 
του παιδιού, που σέβεται τα δικαιώματά του, και κυρίως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το δικαίωμα 
συμμετοχής στη διαδικασία και κατανόησής της, το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, καθώς και το δικαίωμα στην ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια» (Ορισμοί, 
στοιχείο γ).

Στις παρακάτω ενότητες παρέχονται περισσότερες λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο άσκησης 
του δικαιώματος της ακρόασης στα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης 
σε ανηλίκους.   

ΣΧΕΤΊΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΉΝ ΠΡΑΞΉ: ΒΑΣΊΚΕΣ ΑΠΑΊΤΉΣΕΊΣ 

Στις ακόλουθες ενότητες εξετάζεται η εφαρμογή των σχετικών διεθνών και ευρωπαϊκών 
προτύπων στην πράξη όσον αφορά το δικαίωμα ακρόασης. Επίσης, διατυπώνονται οι βασικές 
απαιτήσεις για τον τρόπο εφαρμογής των προτύπων στα διάφορα στάδια της διαδικασίας 
απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους. 
 

Το στάδιο της σύλληψης και της εξέτασης από την αστυνομία

Στο στάδιο της σύλληψης και της εξέτασης από την αστυνομία το δικαίωμα ακρόασης πρέπει να 
εξισορροπείται από το δικαίωμα στη σιωπή. Αφενός, οι ανήλικοι έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν 
τις απόψεις τους σχετικά με την υπόθεση και να διατυπώσουν τη γνώμη τους σχετικά με τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό το στάδιο. Αφετέρου, οι ανήλικοι έχουν το δικαίωμα να μη 
μιλήσουν σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, έτσι ώστε να μην αναγκαστούν 
να ομολογήσουν την ενοχή τους (άρθ. 40(2)(β)(iv) της ΣΔΠ).  
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Μια πρώτη απαίτηση που αφορά την εξέταση του νεαρού ατόμου είναι να διεξάγεται σε ένα 
ήσυχο δωμάτιο χωρίς, για παράδειγμα, ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν (βλ. επίσης κεφάλαιο 2).  

Δεύτερον, κατά τη διάρκεια της εξέτασης από την αστυνομία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
δύο άλλες πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς: η συμμόρφωση και η υποβολιμότητα. Η 
συμμόρφωση εκδηλώνεται όταν ο ύποπτος ομολογεί ψευδώς την ενοχή του μόνο και μόνο για 
να συντομεύσει το χρόνο της εξέτασης. Ο ύποπτος γνωρίζει ότι δεν είναι ένοχος, αλλά επειδή θέλει 
να τελειώνει με την όλη διαδικασία και να πάει σπίτι του, δίνει ψευδή ομολογία. Η συμμόρφωση 
εκδηλώνεται υπό πίεση, την πίεση ότι κάποιος θα υποβληθεί σε ανάκριση ή θα παραμείνει υπό 
κράτηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Gudjonsson, 2003).    

Ή υποβολιμότητα αναφέρεται στην κατάσταση της μη κριτικής ενδοτικότητας. Ο ύποπτος 
αρχίζει να πιστεύει τις πληροφορίες που του παρουσιάζονται εσφαλμένα. Τα άτομα με 
ιδιαίτερα υψηλό βαθμό υποβολιμότητας δημιουργούν ψευδοαναμνήσεις του περιστατικού που 
τους υποβάλλεται. Ο ύποπτος δεν έχει επίγνωση αυτής της ψυχικής διεργασίας. Σύμφωνα με 
έρευνες, ο βαθμός υποβολιμότητας είναι υψηλότερος στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες, 
τα παιδιά ηλικίας κάτω των 12, τα άτομα με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, τα άτομα που είναι 
ανήσυχα ή κουρασμένα ή όταν ο ύποπτος νομίζει ότι πρέπει να απαντήσει σε κάθε ερώτηση 
(Gudjonsson, 2003). Αυτή η τελευταία περίπτωση παρατηρείται συνήθως στα παιδιά, επειδή 
θεωρούν ότι θα πρέπει να δώσουν μια απάντηση σε κάθε ερώτηση που τους τίθεται (Saywitz et 
al., 2010). Στο κεφάλαιο 4 παρέχονται λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα. 
Για να αποφευχθεί το φαινόμενο της συμμόρφωσης και της υποβολιμότητας είναι σημαντικό να 
δοθούν στον ανήλικο ύποπτο σαφείς οδηγίες, πριν ακόμα ξεκινήσει η εξέταση. Είναι σημαντικό 
να μην του παρουσιαστεί το δικαίωμα της σιωπής μόνο ως γεγονός, αλλά να του εξηγηθούν και 
οι επιπτώσεις του. Στο κεφάλαιο 4 παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς 
μπορεί να γίνει αυτό.  

Επιπλέον, όπως διευκρινίστηκε στο κεφάλαιο 2, είναι πολύ σημαντική η παρουσία δικηγόρου από 
την πρώτη εξέταση της αστυνομίας. Ο δικηγόρος είναι σε θέση να πληροφορήσει εκτενέστερα τον 
ανήλικο ύποπτο για το δικαίωμά του να μη μιλήσει. Επιπλέον, ο δικηγόρος έχει ένα σημαντικό 
έργο να εκπληρώσει: να αντιληφθεί την πίεση που ασκείται από την αστυνομία στον ανήλικο 
κατά την εξέταση και να παρέμβει όταν υποπτεύεται ότι ο ανήλικος θα ομολογήσει υπό πίεση. 
Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2, δεν ενδείκνυται επομένως να δίδεται στους ανηλίκους η 
ευκαιρία να παραιτηθούν από το δικαίωμά τους σε πρόσβαση και εκπροσώπηση από δικηγόρο 
(βλ. επίσης Liefaard & van den Brink, 2014).  

Εν προκειμένω, στην οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών προβλέπεται ότι κάθε εξέταση παιδιών από την αστυνομία ή από άλλη αρχή επιβολής 
του νόμου καταγράφεται με οπτικοακουστικά μέσα, όπου κρίνεται εύλογο, λαμβάνοντας υπόψη 
την παρουσία ή όχι δικηγόρου και το κατά πόσο ο ανήλικος έχει στερηθεί της ελευθερίας του 
(άρθ. 9(1)). 
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Το στάδιο των δικαστικών διαδικασιών και της δίκης 

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι εκτιμούν το γεγονός ότι ακούγεται 
η γνώμη τους άμεσα από την αρχή που αποφασίζει για αυτούς (Kilkelly, 2010, Ten Brummelaar 
& Kalverboer, 2011, Cashmore & Parkinson, 2007). Επιπλέον, η Επιτροπή Δικαιωμάτων του 
Παιδιού αναφέρει ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα άμεσης ακρόασης στο πλαίσιο 
οποιασδήποτε διαδικασίας (Γενικό σχόλιο αριθ. 12, παρ. 35).  

Στις Κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη επισημαίνονται δύο άλλα 
σημαντικά σημεία. Πρώτον, τα παιδιά πρέπει να ακούγονται όταν κρίνεται ότι έχουν κατανοήσει 
επαρκώς την υπόθεση (παρ. 44). Αυτό σημαίνει ακόμη ότι ο τρόπος ακρόασης του παιδιού πρέπει 
να προσαρμόζεται στο επίπεδο κατανόησής του. Κατά δεύτερον, η ηλικία του παιδιού δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί από μόνη της λόγο μη ακρόασής του (παρ. 47).   

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΊΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΊΑ ΜΊΑ ΦΊΛΊΚΉ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΊΔΊΑ ΔΊΚΑΊΟΣΥΝΉ 

44. Οι δικαστές θα πρέπει να σέβονται το δικαίωμα ακρόασης των παιδιών σε όλα τα ζητήματα 
που τα αφορούν ή τουλάχιστον όταν κρίνουν ότι τα παιδιά είναι σε θέση να κατανοήσουν επαρκώς 
τα συναφή ζητήματα. Τα χρησιμοποιούμενα μέσα για τον συγκεκριμένο σκοπό θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένα στο επίπεδο κατανόησης του παιδιού και στην ικανότητα επικοινωνίας του, καθώς 
και να λαμβάνουν υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης. Θα πρέπει να ζητείται η γνώμη των παιδιών 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να υποβληθούν σε ακρόαση.

47. Η ηλικία του παιδιού δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί από μόνη της λόγο μη 
ακρόασής του. Όταν ένα παιδί λαμβάνει την πρωτοβουλία να υποβληθεί σε ακρόαση σε μία υπόθεση 
που το αφορά άμεσα ο δικαστής δεν θα πρέπει, εκτός και αν υφίστανται λόγοι προστασίας του 
υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού, να αρνείται να δεχθεί το παιδί σε ακρόαση, και θα πρέπει να 
ακούει τις απόψεις και τη γνώμη του επί των θεμάτων που το αφορούν στο πλαίσιο της εκάστοτε 
υπόθεσης.

ΤΟ «ΣΥΝΕΔΡΊΟ ΚΟΊΝΩΝΊΚΟΥ ΔΊΚΤΥΟΥ» ΣΤΉΝ ΑΥΣΤΡΊΑ 

Ο αυστριακός Νόμος περί Δικαστηρίου Ανηλίκων (Jugendgerichtsgesetz, JGG) συνιστά την αποφυγή 
της προφυλάκισης. Για να μειωθεί περαιτέρω η χρήση του μέτρου της προφυλάκισης το 2015, η 
Αυστρία έχει αρχίσει να διοργανώνει ένα συνέδριο κοινωνικού δικτύου για τους προφυλακιστέους 
ανηλίκους. Το συνέδριο αυτό πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του ανηλίκου, της οικογένειάς του, 
του κοινωνικού λειτουργού από το δικαστήριο ανηλίκων και του επιμελητή ανηλίκων. Στο νεαρό 
άτομο επιβάλλονται αυστηροί όροι, όπως είναι η συνέχιση της φοίτησης στο σχολείο ή η εργασία 
και η έναρξη ορισμένων μέσων θεραπείας, όπως είναι η εκμάθηση τρόπων καταπολέμησης της 
επιθετικότητας. Οι εν λόγω όροι προβλέπονται σε μια σύμβαση η οποία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή 
από τον ανήλικο. Η πρακτική αυτή έχει οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των ανηλίκων που 
προφυλακίζονται. 
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Το τελευταίο σημείο σημαίνει ότι δεν πρέπει να τίθεται, κατ’ αρχήν, όριο ηλικίας για την 
ακρόαση των απόψεων του παιδιού. Το άρθρο 12(1) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει δυναμικό χαρακτήρα, λόγω των 
επιπτώσεων που έχουν η ηλικία και η ωριμότητα του παιδιού στο (βαθμό) συμμετοχής του 
(Beijer & Liefaard, 2011). Επιπλέον, πρέπει να διενεργούνται ατομικές αξιολογήσεις του βαθμού 
ωριμότητας σε κάθε υπόθεση που αφορά παιδί διότι η βαρύτητα που δίνεται στις απόψεις του 
παιδιού εξαρτάται από το βαθμό ωριμότητάς του. Κατά την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο 
θα πρέπει να συνυπολογίζονται οι απόψεις του παιδιού από τον υπεύθυνο λήψης της απόφασης 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετική αναπτυξιακή πορεία κάθε ατόμου και, κατά 
συνέπεια, οι ατομικές διαφορές στην ικανότητα έκφρασης (Lansdown, 2005; Saywitz et al., 2010, 
Stalford, 2012). Το δικαίωμα ακρόασης εξαρτάται από το βαθμό ωριμότητας του παιδιού και 
αυτό σημαίνει ότι οι ενήλικες εξακολουθούν να παίρνουν αποφάσεις για λογαριασμό του, όταν 
το παιδί θεωρείται ότι είναι ανώριμο και δεν είναι σε θέση να εκφράσει τις απόψεις του (Beijer 
& Liefaard, 2011).  

Το δικαίωμα συμμετοχής δεν είναι μόνο θεμελιώδες δικαίωμα των παιδιών αλλά έχει και σπουδαία 
θεωρητική σημασία. Όταν δίνεται σε ένα νεαρό άτομο η δυνατότητα να εκθέσει τα περιστατικά 
από τη δική του σκοπιά αυξάνονται οι πιθανότητες η παράστασή του στο δικαστήριο και το να 
έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του να έχει θετική επίδραση σε εκείνον (Fagan 
& Tyler, 2005). Τόσο η θεωρία όσο και οι μελέτες σχετικά με τη διαδικαστική δικαιοσύνη έχουν 
δείξει ότι όταν οι άνθρωποι είναι σε θέση να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
είναι πιο ικανοποιημένοι με τη διαδικασία και το αποτέλεσμά της (Tyler, 2003). Η διαδικαστική 
δικαιοσύνη σχετίζεται με το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος τη νομιμότητα των διαδικασιών και 
τη μεταχείριση που δέχεται (Tyler, 2006). Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι 
είναι πιο πρόθυμοι να συνεργαστούν με τις αρχές και να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις 
που λαμβάνονται από τις εν λόγω αρχές, όταν αντιμετωπίζονται με εμπιστοσύνη, επιείκεια, 
σεβασμό και ουδετερότητα (Tyler, 2006). Τεκμαίρεται ότι όταν ένας ανήλικος είναι σε θέση να 
δώσει τις δικές του απόψεις σχετικά με την υπόθεση και όταν είναι σε θέση να συμμετάσχει, 
δέχεται καλύτερα την τελική δικαστική απόφαση και συμμορφώνεται με την απόφαση αυτή (για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5). 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της ουσιαστικής συμμετοχής είναι το γνήσιο ενδιαφέρον για τη 
συμβολή του ανηλίκου. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφέρει συγκεκριμένα ότι «δεν 
αρκεί απλά να ακούσεις το παιδί˙ πρέπει και οι απόψεις του παιδιού να ληφθούν σοβαρά υπόψη, 
όταν είναι ικανό να σχηματίσει τη δική του άποψη (Γενικό σχόλιο αριθ. 12, παρ. 28). Το γνήσιο 
ενδιαφέρον για τις απόψεις του ανήλικου εκφράζεται με το να ενθαρρύνεται να εκφράσει τις 
απόψεις του και με το να του θέτονται κι άλλες ερωτήσεις από το δικαστή, ή την όποια άλλη αρχή, 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης μαζί του. Με το να θέτει περισσότερες ερωτήσεις, ο δικαστής 
δείχνει ότι βρίσκει σημαντική τη συμβολή του νεαρού ατόμου στην ακροαματική διαδικασία 
(Delfos, 2005). Η στάση ενθάρρυνσης, που συνίσταται στη βλεμματική επαφή, το χαμόγελο, 
τη ζεστή χροιά της φωνής, τη χαλαρή στάση του σώματος και τις θετικές παρατηρήσεις, δίνει 
στους ανηλίκους την πεποίθηση ότι η έκθεση των περιστατικών από τη σκοπιά τους γίνεται 
σεβαστή και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη (Saywitz et al, 2010. Βλ. επίσης κεφάλαιο 4). Η ένδειξη 
ενδιαφέροντος για την ιστορία και τις απόψεις του νεαρού ατόμου, όχι μόνο με την καταγραφή 
αλλά και με την υποβολή περισσότερων ερωτήσεων και την εμβάθυνση σε λεπτομέρειες είναι 
εξίσου σημαντική για τη συμμετοχή του όσο και η παροχή της δυνατότητας στον ανήλικο να 
διηγηθεί τα περιστατικά από τη δική του σκοπιά. Με τον τρόπο αυτό ο υπεύθυνος λήψης της 
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απόφασης δείχνει ότι σέβεται την ιστορία του νεαρού ατόμου και ότι είναι ειλικρινής ακροατής 
(Tyler, 2003, 2006). 

Εν κατακλείδι, οι ανήλικοι προτιμούν να τους προσεγγίζουν στο δικό τους επίπεδο κατανόησης 
και βαθμό ωριμότητας. Οι επαγγελματίες πρέπει να ελέγξουν αφενός κατά πόσο το νεαρό 
άτομο κατανοεί επακριβώς όσα εξετάζονται κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, 
και αφετέρου, κατά πόσον οι ίδιοι κατανοούν σωστά το νεαρό άτομο ούτως ώστε να αισθάνεται 
ότι λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η γνώμη του και έχει γίνει κατανοητός από τον υπεύθυνο λήψης 
της απόφασης. Σημασία έχει εδώ ότι ο υπεύθυνος λήψης της απόφασης δείχνει προσοχή στην 
προσωπική κατάσταση του ανηλίκου και όχι μόνο στην εξέταση των πραγματικών περιστατικών 
της υπόθεσης. Αυτό δείχνει γνήσιο ενδιαφέρον και σεβασμό για το παρελθόν του ανήλικου, το 
οποίο με τη σειρά του ενισχύει τη νομιμότητα της διαδικασίας όπως την αντιλαμβάνεται εκείνος. 

Το στάδιο της εφαρμογής των κυρώσεων 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού αναγνωρίζει το γεγονός ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό 
το δικαίωμα της ακρόασης σε κάθε στάδιο της δικαστικής διαδικασίας. Το γεγονός αυτό αφορά 
και την εφαρμογή στην πράξη των επιβληθεισών κυρώσεων ή μέτρων (Γενικό σχόλιο αριθ. 12, 
παρ. 58). Οι Ευρωπαϊκοί κανόνες που αφορούν ανήλικους παραβάτες οι οποίοι υπόκεινται σε 
κυρώσεις ή μέτρα (ΕΚΑΠ) αναφέρουν ακόμα ότι η αρχή της συμμετοχής συνδέεται με το στάδιο 
της επιβολής και της εκτέλεσης κυρώσεων και μέτρων (Κανόνας 13). 

Στο Γενικό σχόλιο αριθ. 10 η Επιτροπή έχει κάνει κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις σε αυτό το 
θέμα:  

Στις σημαντικές παρατηρήσεις της Επιτροπής συγκαταλέγεται η ιδέα ότι ο ανήλικος δεν πρέπει 
να αντιμετωπίζεται ως παθητικό αντικείμενο διότι τούτο δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά 
στην παραβατική συμπεριφορά του. Η ενεργός συμμετοχή του ανηλίκου στην εφαρμογή της 
κύρωσης ή του μέτρου αναμένεται να συμβάλλει στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της κύρωσης 
ή του μέτρου (Γενικό σχόλιο αριθ. 10, παρ. 45).  

ΓΕΝΊΚΟ ΣΧΟΛΊΟ ΑΡΊΘ. 10

45. Στο παιδί θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τα 
εναλλακτικά μέτρα που μπορούν να επιβληθούν, και θα πρέπει να δίδεται η δέουσα βαρύτητα στις 
επιθυμίες ή προτιμήσεις που μπορεί να έχει. Η υπόθεση ότι το παιδί είναι ποινικά υπεύθυνο σημαίνει 
ότι είναι ικανός και σε θέση να συμμετέχει ουσιαστικά στις αποφάσεις σχετικά με το ποια είναι η 
καταλληλότερη απάντηση στις κατηγορίες ότι παραβιάζει το ποινικό δίκαιο.  Εξυπακούεται ότι την 
ευθύνη για τη λήψη των αποφάσεων την έχουν οι εμπλεκόμενοι δικαστές. Ωστόσο, η μεταχείριση του 
παιδιού ως ενός παθητικού αντικειμένου δεν συμβάλλει ούτε στην αναγνώριση των δικαιωμάτων 
του ούτε στη σωστή ανταπόκριση στη συμπεριφορά του. Το αυτό ισχύει και για την εφαρμογή 
του επιβαλλόμενου μέτρου ή μέτρων. Σύμφωνα με μελέτες, η ενεργή ανάμειξη του παιδιού στην 
εφαρμογή του μέτρου, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, επιφέρει θετικό αποτέλεσμα.
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Το στάδιο της κράτησης πριν και μετά την ποινική δίκη

Οι Ευρωπαϊκοί Κανόνες που αφορούν ανήλικους παραβάτες οι οποίοι υπόκεινται σε κυρώσεις 
ή μέτρα (ΕΚΑΠ) παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τη συμμετοχή ανηλίκων που 
στερούνται της ελευθερίας τους. Κατά πρώτον, ο Κανόνας 50 είναι σημαντικός για τη συμμετοχή 
των ανηλίκων.

Στο Σχολιασμό των Κανόνων διευκρινίζεται ότι η ενεργός συμμετοχή των νεαρών σε 
δραστηριότητες, όπως περιγράφεται στο άρθρο 50.1, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την επιτυχημένη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων τους. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει το 
γεγονός ότι στο Σχολιασμό αναφέρεται ότι «ο Κανόνας 50.3 ενισχύει την ιδέα της ενεργούς 
συμμετοχής καθώς ενθαρρύνει τους ανηλίκους να εγείρουν και να συζητούν ζητήματα που 
σχετίζονται με τις γενικές συνθήκες της ζωής και τις δραστηριότητες του ιδρύματος [...] Αυτή η 
συμμετοχική προσέγγιση είναι μείζονος σημασίας, καθώς οι ανήλικοι αισθάνονται με αυτόν τον 
τρόπο ότι συμμετέχουν και δεσμεύονται από τις αποφάσεις που τους αφορούν και σε σχέση με 
την τωρινή και μελλοντική ανάπτυξή τους» (Σχολιασμός, άρθρο 50). 

Η έρευνα των Van der Laan και Eichelsheim (2013) δείχνει ότι η κακή προσαρμογή ενός 
ανηλίκου στον εγκλεισμό, που συνίσταται στην εκδήλωση αισθημάτων άγχους, την απώλεια 
της αυτονομίας ή την εμπειρία ενός ανασφαλούς περιβάλλοντος, δεν τον βοηθά να αποκομίσει 
χρήσιμα μαθήματα από την εμπειρία της φυλακής. Αυτοί οι ανήλικοι δεν έχουν κίνητρο να 
συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενώ είναι φυλακισμένοι. Από τη μελέτη αυτή 
μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η κακή ψυχολογική προσαρμογή των νεαρών μπορεί να 
επηρεάζεται από παράγοντες όπως η χρηστή επιβολή των κανόνων (η δίκαιη μεταχείριση και το 
δικαίωμα ακρόασης) και η δυνατότητα συμμετοχής σε καθημερινές δραστηριότητες. Επιπλέον, 
η συμμετοχή σε καθημερινές δραστηριότητες θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ασφαλέστερο 
περιβάλλον στο ίδρυμα, να δώσει στους ανήλικους μια αίσθηση ελευθερίας και επιλογής και 
να μειώσει τα επίπεδα του άγχους, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να αυξήσει τα κίνητρα 
των ανηλίκων να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στη μείωση της 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η ΜΕΤΡΑ

50.1. Στους ανήλικους που στερούνται της ελευθερίας τους προσφέρεται εγγυημένα μια ποικιλία 
ουσιαστικών δραστηριοτήτων και παρεμβατικών δράσεων βάσει ενός ατομικού πλάνου που στοχεύει 
στην πρόοδο των ανηλίκων μέσω λιγότερο περιοριστικών προγραμμάτων και προετοιμασίας για την 
αποφυλάκιση και την επανένταξη στην κοινωνία. Χάρη σε αυτές τις δραστηριότητες και παρεμβάσεις, 
προάγεται η σωματική και ψυχική υγεία των ανηλίκων, ο αυτοσεβασμός και το αίσθημα ευθύνης και 
αναπτύσσονται συμπεριφορές και δεξιότητες που θα τους χρησιμεύσουν ως ασπίδα απέναντι σε 
νέες παραβατικές συμπεριφορές. 

50.2. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι ανήλικοι να συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες και 
παρεμβατικές δράσεις. 

50.3. Οι ανήλικοι που στερούνται της ελευθερίας τους πρέπει να ενθαρρύνονται να συζητούν θέματα 
σχετικά με τους γενικούς όρους και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα ιδρύματα και 
να επικοινωνούν μεμονωμένα ή, κατά περίπτωση, από κοινού με τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τα 
θέματα αυτά. 
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υποτροπής. Τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία για τα ιδρύματα όπου οι ανήλικοι στερούνται της 
ελευθερίας τους διότι ο γενικός σκοπός αυτών των ιδρυμάτων είναι να τους προετοιμάσουν για 
επανένταξη στην κοινωνία και να αποτρέψουν μελλοντικές παραβατικές συμπεριφορές (Κανόνας 
50.1). Στο Σχολιασμό των Ευρωπαϊκών Κανόνων που αφορούν ανήλικους παραβάτες οι οποίοι 
υπόκεινται σε κυρώσεις ή μέτρα αναγνωρίζεται περαιτέρω ότι μια συμμετοχική προσέγγιση 
αποτελεί μέρος μιας προληπτικής στρατηγικής (Σχολιασμός, Κανόνας 52). 

Οι Κανόνες της Αβάνας απαιτούν τη διεξαγωγή συνέντευξης από κάθε ανήλικο, το συντομότερο 
δυνατό μετά την άφιξή του σε ίδρυμα ή κατάστημα κράτησης. Συντάσσεται ψυχολογική και 
κοινωνική αναφορά που περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες που έχουν σχέση με την ειδική 
μορφή και το επίπεδο της φροντίδας και του προγράμματος που απαιτείται να του παρασχεθεί 
(Κανόνας 27).    

Στον Κανόνα 62.6(γ) των Ευρωπαϊκών Κανόνων που αφορούν ανήλικους παραβάτες οι οποίοι 
υπόκεινται σε κυρώσεις ή μέτρα αναφέρεται επίσης ότι (εκτός από την περίπτωση της στέρησης 
της ελευθερίας για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα) «καταρτίζεται ένα συνολικό πλάνο 
εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τα ατομικά χαρακτηριστικά 
του ανηλίκου [...]». Και κυρίως «πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του ανηλίκου κατά την 
εκπόνηση αυτών των προγραμμάτων» (Κανόνας 62.6 (δ)). Στον Σχολιασμό αναφέρεται ότι είναι 
σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των ανηλίκων στην εκπόνηση του συνολικού σχεδίου 
διότι μόνο όταν οι ανήλικοι συμφωνούν να συμμετάσχουν στα προτεινόμενα προγράμματα 
έχουν περισσότερες πιθανότητες τα προγράμματα αυτά να στεφθούν από επιτυχία (Σχολιασμός, 
Κανόνας 62).    

 

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ 

Στην Ιταλία, ο δικαστής επιτήρησης του δικαστηρίου ανηλίκων είναι ένας εξειδικευμένος δικαστής 
με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: να παρακολουθεί την εκτέλεση των ποινικών μέτρων προκειμένου 
να διασφαλίζει τη νομιμότητα της εκτέλεσης οποιασδήποτε μορφής επιμέλειας, να επιβλέπει την 
οργάνωση του κέντρου κράτησης ανηλίκων όσον αφορά τα προγράμματα επιμέλειας και θεραπείας, 
και να εκδίδει διατάξεις με στόχο την εξάλειψη των πιθανών παραβιάσεων των δικαιωμάτων των 
παιδιών που βρίσκονται υπό κράτηση. Σύμφωνα με τον ιταλικό κώδικα D.P.R. 448/1988, ο δικαστής 
επιτήρησης θα πρέπει να διατηρεί συχνή επαφή με τα παιδιά αυτά και να βρίσκεται σε συνεχή 
επικοινωνία με την ομάδα που τα επιβλέπει, καθώς και να είναι παρών στα κέντρα σε τακτική βάση 
(Braun & Rosette, 2015).

Στη Γαλλία, ο δικαστής που είναι αρμόδιος για την επιβολή της ποινής ελέγχει τις συνθήκες υπό 
τις οποίες εκτίουν την ποινή τους οι καταδικασθέντες ανήλικοι. Εάν χρειαστεί, απευθύνει τις 
παρατηρήσεις του στις αρμόδιες αρχές.. Ο δικαστής ανηλίκων έχει διπλό ρόλο: εκτελεί χρέη δικαστή 
επιβολής ποινής και χρέη ανακριτή για τα παιδιά που τελούν υπό τη δικαιοδοσία του. Σε αυτό το 
πλαίσιο, έχει την εξουσία να συναντιέται με τους κατηγορούμενους ανήλικους και να ελέγχει τις 
συνθήκες κράτησής τους. Μετά την επίσκεψη, υποβάλλει τις παρατηρήσεις του στις αρμόδιες 
αρχές, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Οι ανήλικοι μπορούν να ζητήσουν μια συνάντηση με έναν 
δικαστή με δυνατότητα επισκέψεων κατά την οποία δεν είναι παρόντα τα μέλη του προσωπικού 
του ιδρύματος (Braun & Rosette, 2015). 
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ΣΥΝΟΨΗ

Το δικαίωμα της ακρόασης αποτελεί θεμελιώδη κρίκο της ουσιαστικής συμμετοχής. Το δικαίωμα 
αυτό συνεπάγεται ότι: 

 • οι ανήλικοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 
δικαιοσύνης ανηλίκων, 

 • οι απόψεις τους πρέπει να σταθμίζονται με γνώμονα την ηλικία και το βαθμό ωριμότητάς τους. 

Η συμμετοχή θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για μια δίκαιη δίκη και βοηθά το νεαρό άτομο να 
δεχθεί την τελική εκδοθείσα απόφαση. 

 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Δεξιότητες επικοινωνίας
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Κεφάλαιο 4. Δεξιότητες 
επικοινωνίας26

Στην οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις 
για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών διευκρινίζεται 
συγκεκριμένα ότι οι επαγγελματίες που έρχονται κατά την εργασία τους σε επαφή με παιδιά που 
βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο θα πρέπει να λαμβάνουν ειδική κατάρτιση όσον αφορά 
τις κατάλληλες τεχνικές συνεντεύξεων, την παιδική ψυχολογία, την επικοινωνία σε γλώσσα 
προσαρμοσμένη στο παιδί και τις παιδαγωγικές δεξιότητες (άρθ. 19). Στις Κατευθυντήριες 
γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη τονίζεται επίσης ότι όλα τα άτομα που έρχονται 
κατά την εργασία τους σε επαφή με παιδιά (αστυνομικοί, δικηγόροι, δικαστές, διαμεσολαβητές 
και κοινωνικοί λειτουργοί) θα πρέπει να καταρτίζονται για να αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές 
τους δεξιότητες, να χρησιμοποιούν φιλική προς τα παιδιά γλώσσα και να εμπλουτίζουν τις 
γνώσεις τους σε θέματα που άπτονται της ψυχολογίας του παιδιού, (παρ. 67. Βλ. επίσης Γενικό 
σχόλιο αριθ. 12). 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια πρώτη εισαγωγή σε σχέση με την αποτελεσματική επικοινωνία 
με τα παιδιά και τους εφήβους. Σε κάθε ενότητα δίνονται παραδείγματα που επεξηγούν τις έννοιες 
και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Πρώτον, στην ενότητα 4.1, συζητείται η σημασία που έχει 
το πλαίσιο στο οποίο συνομιλεί κάποιος με ένα νεαρό άτομο. Στην ενότητα 4.2 επεξηγούνται οι 
διάφορες τεχνικές συνομιλίας που συμβάλλουν στην καλύτερη επικοινωνία με τον ανήλικο. Στην 
ενότητα 4.3 αναλύεται πόσο σημαντικό είναι να παρέχονται εξηγήσεις και διευκρινίσεις στον 
ανήλικο. 

4.1 ΠΛΑΊΣΊΟ

Στο κεφάλαιο 2, αναλύθηκε το πλαίσιο και η ατμόσφαιρα μέσα στα οποία πρέπει να διεξάγεται η 
συζήτηση με τους ανήλικους. Διευκρινίστηκε ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των 
ανηλίκων στις δικαστικές διαδικασίες, είναι σημαντικό να κάθονται όλοι οι συμμετέχοντες σε 
απόσταση ακοής από τον άλλο και ο καθένας ναείναι σε θέση να βλέπει τον άλλο. Μια δεύτερη 
απαίτηση είναι να αντιμετωπίζονται οι ανήλικοι με εγκάρδιο τρόπο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας. Και μια τρίτη απαίτηση είναι να προσαρμόζονται οι συνεδριάσεις του δικαστηρίου 
στο ρυθμό του παιδιού και στο (σχετικά περιορισμένο) εύρος προσοχής του. Σε αυτό το 
κεφάλαιο επισημαίνονται δύο άλλες συναφείς συνιστώσες: η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η 
εμπιστευτικότητα.  

26  Η παρούσα ενότητα περιέχει αποσπάσματα από την εργασία της Rap, S. (2013). The participation 
of juvenile defendants in the youth court: A comparative study of juvenile justice procedures in 
Europe. Amsterdam: Pallas Publications (dissertation).
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ΟΊΚΟΔΟΜΉΣΉ ΕΜΠΊΣΤΟΣΥΝΉΣ 

Για να εδραιωθεί αποτελεσματική επικοινωνία με τους ανηλίκους πρέπει να αναπτυχθεί ένας 
συναισθηματικός δεσμός μεταξύ του επαγγελματία και του νεαρού ατόμου. Ο στόχος αυτός 
απαιτεί προσπάθεια εκ μέρους του επαγγελματία διότι οι ανήλικοι δεν «ανοίγονται» εύκολα 
στους ενήλικους. Σε γενικές γραμμές, η οικοδόμηση ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του 
επαγγελματία και του ανηλίκου απαιτεί χρόνο και, ειδικά στις διαδικασίες της δικαιοσύνης 
ανηλίκων, ο χρόνος είναι δυσεύρετος. Για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ανηλίκων, 
συνιστάται στους ενηλίκους να τους ακούν χωρίς να τους κρίνουν. Αυτό σημαίνει ότι οι ενήλικος 
θα πρέπει περισσότερο να ακούει παρά να μιλάει για να μπορέσει ο ανήλικος να μοιραστεί τις 
σκέψεις και τα συναισθήματά του (American Psychological Association, 2002). Η υιοθέτηση μιας 
μη επικριτικής στάσης απαιτεί κριτική εξέταση των πεποιθήσεων κάποιου και εκείνων που δεν 
ταυτίζονται με των υπόλοιπων ανθρώπων (Grant et al., 2008). Όταν τον ακούν χωρίς να τον 
κρίνουν, ο ανήλικος συνειδητοποιεί ότι η γνώμη του έχει αξία κι έτσι ενισχύεται η εμπιστοσύνη 
του προς τον ενήλικο (American Psychological Association, 2002). 

Κρίνεται σκόπιμο να ξεκινήσετε τη συζήτηση όπως θα θέλατε να εξελιχθεί. Δημιουργήστε την 
προσδοκία ότι ο ανήλικος θα μιλάει τον περισσότερο χρόνο οπότε ο επαγγελματίας θα ακούει 
μόνο. Στα παιδιά πρέπει να δίνεται χρόνος τουλάχιστον 10-20 δευτερολέπτων για να απαντήσουν 
σε μια ερώτηση. Οι επαγγελματίες δεν πρέπει να βιάζονται να θέτουν περισσότερες ερωτήσεις. 
Τα παιδιά χρειάζονται χρόνο για να επεξεργαστούν το νόημα της ερώτησης και να διατυπώσουν 
την απάντηση. Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά που διστάζουν να απαντήσουν σε μια ερώτηση δεν 
πρέπει να πιέζονται. Όταν ένα παιδί προτιμά τη σιωπή είναι προτιμότερο να μην επιμένετε, αλλά 
να προσπαθείτε να κατανοήσετε τους λόγους για τους οποίους διστάζει να δώσει μια απάντηση 
στην ερώτηση (Saywitz et al., 2010).

ΕΜΠΊΣΤΕΥΤΊΚΟΤΉΤΑ   

Μια πολύ σημαντική απαίτηση για την επικοινωνία με τους ανηλίκους, ειδικά όταν πρόκειται 
για ευαίσθητα ζητήματα, είναι η διαβεβαίωση ότι θα τηρηθεί η εμπιστευτικότητα. Στο Κεφάλαιο 
2, έχουν επισημανθεί τα διεθνή πρότυπα σχετικά με την προστασία της εμπιστευτικότητας. 
Η εμπιστευτικότητα είναι σημαντική διότι οι ανήλικοι θα αισθάνονται πιο ασφαλείς και ως 
εκ τούτου θα μπορούν να «ανοιχτούν» στον επαγγελματία. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν 
διεξαχθεί στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, οι ανήλικοι δείχνουν μεγαλύτερη προθυμία να 
αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες όταν μια επίσκεψη ξεκινά με μια σύντομη συζήτηση περί 
εμπιστευτικότητας (Grant et al., 2008). Επομένως, είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι ανήλικοι 
πριν από τη συζήτηση με τον επαγγελματία σχετικά με την προστασία του απορρήτου και τού 
τι συνεπάγεται αυτό στην πράξη. Όταν ενημερώνεται το νέο άτομο, αισθάνεται πιο ασφαλής να 
μιλήσει ανοικτά στον επαγγελματία.    

Σύμφωνα με έρευνες, οι απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά είναι επηρεασμένες από την παρουσία 
των άλλων. Μπορεί να διστάζουν να κατηγορήσουν άλλους ή συνομηλίκους τους παρουσία 
άλλων ή να αναζητούν μη λεκτικά σημάδια των ενηλίκων ενώ δίνουν απαντήσεις. Συνήθως, 
οι γονείς παρέχουν υποστήριξη στον ανήλικο αλλά αυτό δεν ισχύει απαραίτητα σε κάθε 
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περίπτωση. Εξαρτάται από τη φύση της σχέσης που έχει ο ανήλικος με το γονιό του και το είδος 
της υποστήριξης που του παρέχει ο γονιός (Saywitz et al., 2010). 

Σε γενικές γραμμές, συνιστάται η συζήτηση των ζητημάτων ευαίσθητης φύσης να γίνεται με 
τον ανήλικο χωρίς την παρουσία των γονέων. Όταν οι γονείς είναι παρόντες, μπορεί να συμβεί 
το εξής: ο ανήλικος αποκρύπτει πληροφορίες για να μην πληγώσει τους γονείς του ή για να μη 
μεταβάλλει την αντίληψη που έχει ο γονιός του για εκείνον. Στη διάρκεια της συνέντευξης ή της 
ακροαματικής διαδικασίας, ο επαγγελματίας μπορεί να ζητήσει από τους γονείς να αποχωρήσουν 
από το δωμάτιο για λίγο ώστε να συζητήσει με τον ανήλικο τα ζητήματα ευαίσθητης φύσης. Είναι 
σημαντικό να συζητήσετε με το νεαρό άτομο ποιες πληροφορίες θα κοινοποιηθούν στους γονείς 
όταν επιστρέψουν, ποια είναι τα κύρια σημεία της συζήτησης και ποιες πληροφορίες πρέπει να 
παραμείνουν εμπιστευτικές (Grant et al., 2008).      

ΚΑΘΟΡΊΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΝΟΜΊΛΊΑΣ

Πριν από την έναρξη της συνομιλίας με ένα νεαρό άτομο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πρώτα 
από όλα ο σκοπός της συνάντησης. Με αυτό τον τρόπο, το νεαρό άτομο ξέρει τι να περιμένει και τι 
θα πρέπει να αναμένεται από εκείνον κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ειδικά όταν η συνάντηση 
περιλαμβάνει και την εξέταση του νεαρού ατόμου, είναι σημαντικό να διευκρινιστούν εκ των 
προτέρων κάποιοι βασικοί κανόνες συζήτησης. Σύμφωνα με μελέτες, αυτοί οι κανόνες ενισχύουν 
την αξιοπιστία των απαντήσεων των παιδιών, καθώς δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρος ο σκοπός 
των τεχνικών συνέντευξης (Saywitz et al., 2010).  

ΒΑΣΊΚΟΊ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΖΉΤΉΣΉΣ 

1. Πώς να ενθαρρύνετε  τα παιδιά να δίνουν ακριβείς, πλήρεις και αληθινές πληροφορίες: «Πες μου όσα 
θυμάσαι, από την αρχή ως το τέλος, ακόμη και μικρά πράγματα που δεν θεωρείς τόσο σημαντικά. 
«Δεν θέλω να επινοήσεις κάτι με τη φαντασία σου». «Μου υπόσχεσαι να πεις την αλήθεια; Θα μου 
πεις και ψέματα;»

2. Πώς να μάθετε τα παιδιά να λένε «Δεν ξέρω»: «Εάν δεν ξέρεις την απάντηση, πες μου ότι δεν 
ξέρεις. Δεν θέλω να υποθέσεις. Μην επινοήσεις κάτι που δεν είναι αλήθεια. Αν όμως γνωρίζεις την 
απάντηση, πες την».

3. Πώς να μάθετε στα παιδιά να λένε «Δεν καταλαβαίνω»: «Θα σε ρωτήσω μερικές ερωτήσεις. Κάποιες 
από τις ερωτήσεις θα είναι εύκολο να τις καταλάβεις και κάποιες μπορεί να είναι δύσκολο να τις 
καταλάβεις. Εάν ακούσεις μια ερώτηση που δεν την καταλαβαίνεις, πες μου ότι δεν καταλαβαίνεις 
την ερώτηση. Πες μου «Δεν καταλαβαίνω», «Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς» ή «Δεν τό ‘πιασα αυτό», 
«Κι εγώ θα φροντίσω να διατυπώσω την ερώτηση με άλλο τρόπο».

4. Πώς να προειδοποιείτε τα παιδιά για τις παραπλανητικές ερωτήσεις: «Μερικές φορές μπορεί να 
νομίσω ότι κατάλαβα μια ερώτηση ή να κάνω λάθος. Πες μου αν κάνω λάθος. Δεν είμαι μέλος της 
οικογένειάς σου. Δεν θα μπορούσα να γνωρίζω τι συνέβη. Θέλω να μάθω τι πιστεύεις εσύ. Είναι 
σημαντικό για εσένα να μου πεις εάν έχω κάνει λάθος ή αν είπα κάτι λάθος. Θέλω να καταλάβω 
σωστά».

5. Πώς να πείτε στα παιδιά ότι ο υπεύθυνος της συνέντευξης δεν μπορεί να βοηθήσει στην απάντηση 
των ερωτήσεων: «Δεν γνωρίζω τι συνέβη σε εσένα ή την οικογένειά σου. Δεν θα μπορέσω να σε 
βοηθήσω να απαντήσεις τις ερωτήσεις».

Πηγή: Saywitz et al., 2010
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4.2  ΤΕΧΝΊΚΕΣ ΣΥΖΉΤΉΣΉΣ 

Στον τομέα των επαγγελματιών υγείας, η συνέντευξη κινητοποίησης (motivational interviewing), η 
οποία αναπτύχθηκε από τους Miller και Rollnick (2002), είναι μια πολύ γνωστή και τεκμηριωμένη 
προσέγγιση η οποία βοηθά τους ασθενείς να συμμορφώνονται με τη θεραπεία. Η προσέγγιση αυτή 
χρησιμοποιεί έναν καθοδηγητικό προσωποκεντρικό τρόπο αλληλεπίδρασης για την προώθηση 
της αλλαγής στη συμπεριφορά (Levensky et al., 2007). 

Όταν κάποιος μιλά για τη συμπεριφορά του, συνειδητοποιεί καλύτερα πώς φέρεται και μπορεί 
να την ελέγξει καλύτερα. Με τη βοήθεια ερωτήσεων, ο επαγγελματίας μπορεί να βοηθήσει τον 
ανήλικο να προβληματιστεί για τη συμπεριφορά του (Delfos, 2005).   

  Με τη συνέντευξη κινητοποίησης παρέχεται εσωτερικό κίνητρο στους ανθρώπους για αλλαγή. Για 
την επιτυχημένη εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής απαιτείται η τήρηση των εξής τεσσάρων 
αρχών: η έκφραση ενσυναίσθησης, ο εντοπισμός διαφορών μεταξύ της τωρινής συμπεριφοράς 
του ατόμου και του θεραπευτικού στόχου, η κάμψη της αντίστασης του ατόμου και η ενίσχυση 
της αυτοεκτίμησης του ατόμου (βλέπε παρακάτω πίνακα). 

Πηγή: Miller & Rollnick, 2002

Πηγή: Miller&Rollnick, 2002

Οι τεχνικές που περιγράφονται από τους Miller και Rollnick για τη διευκόλυνση της αλλαγής στη 
συμπεριφορά είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους ανηλίκους. 
Αυτές οι τέσσερις τεχνικές είναι: η ενεργητική ακρόαση, η υποβολή ανοικτού τύπου ερωτήσεων, 
η επιβεβαίωση και η ανακεφαλαίωση. Αυτές οι τέσσερις τεχνικές θα αναλυθούν περαιτέρω στη 
συνέχεια.  

ΕΝΕΡΓΉΤΊΚΉ ΑΚΡΟΑΣΉ

Η ενεργητική ακρόαση συνεπάγεται την ανταπόκριση στη δήλωση ενός ατόμου συνοψίζοντας 
την ουσία των λεγομένων του ή επαναλαμβάνοντας μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια από όσα είπε. 

ΟΊ ΤΕΣΣΕΡΊΣ ΑΡΧΕΣ ΤΉΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΉΣ ΚΊΝΉΤΟΠΟΊΉΣΉΣ   

Έκφραση ενσυναίσθησης Ο επαγγελματίας δείχνει ότι κατανοεί και αποδέχεται την εμπειρία του ατόμου, 
συμπεριλαμβανομένης της αναποφασιστικότητάς του σχετικά με την αλλαγή. 

Ο επαγγελματίας προσπαθεί να δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του ανηλίκου.

Εντοπισμός διαφορών Ο επαγγελματίας χρησιμοποιεί ορισμένες τεχνικές για να βοηθήσει το άτομο να 
εντοπίσει διαφορές μεταξύ της συμπεριφοράς του και των προσωπικών στόχων 
και αξιών του προκειμένου να παρακινήσει το άτομο να αλλάξει. 

Κάμψη της αντίστασης Όλες οι απαντήσεις και οι λύσεις βρίσκονται στο ίδιο το άτομο και ο ρόλος του 
επαγγελματία είναι να δείχνει το δρόμο, και όχι να επιβάλλει, νέους τρόπους 
αντίληψης των πραγμάτων. 

Ο επαγγελματίας δεν προσπαθεί να κάμψει άμεσα την αντίσταση του ατόμου.

Ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησης

Ο επαγγελματίας δίνει έμφαση στην ικανότητα του ατόμου να επιλέγει και να 
υλοποιήσει ένα σχέδιο για αλλαγή της συμπεριφοράς του.
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Αυτή η τεχνική έχει τρεις σκοπούς: 1) να σιγουρευτεί o επαγγελματίας ότι έχει κατανοήσει τι λέει 
ο συνομιλητής του, 2) να κάμψει την αντίσταση του συνομιλητή και 3) να ανοίξει μια κουβέντα 
σχετικά με τους λόγους που έχει το άτομο να αλλάξει κάποια πράγματα στη ζωή του ((Levensky 
et al., 2007).  

Όταν ένας επαγγελματίας χρησιμοποιεί την τεχνική του «καθρεφτίσματος» για να επαναλάβει 
κάτι που του είπε ο ανήλικος, ο ανήλικος μπορεί να ξεκαθαρίσει πότε ο επαγγελματίας δεν 
τον κατάλαβε ακριβώς. Όταν ένας ανήλικος αντιστέκεται στην αλλαγή της συμπεριφοράς του 
και ο επαγγελματίας τού δίνει μια απάντηση που επιχειρεί να λύσει το πρόβλημα ή μια απάντηση 
που επιχειρεί να μεταπείσει το άτομο, τότε δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Αυτές οι αντιδράσεις 
συνήθως προκαλούν είτε τη συνέχιση είτε την ενίσχυση της αντίστασης. Με την ενεργητική 
ακρόαση στόχος είναι να καθρεφτίσουμε το νόημα όσων είπε το άτομο. Όταν ο επαγγελματίας 
δείχνει ότι κατανοεί και αναγνωρίζει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του νεαρού ατόμου, 
η αντίστασή του κάμπτεται. Τέλος, ο επαγγελματίας μπορεί επιλεκτικά να χρησιμοποιεί το 
καθρέφτισμα των δηλώσεων του ανηλίκου για να αλλάξει τη συμπεριφορά του (Levensky et al., 
2007). Το καθρέφτισμα μπορεί να συνεπάγεται την επαναδιατύπωση των αρνητικών δηλώσεων 
με πιο θετικό τρόπο. Με αυτό τον τρόπο, ενθαρρύνονται οι δηλώσεις υπέρ της αλλαγής. Αντί 
να επαναλαμβάνει τα αρνητικά συναισθήματα, τα μετατρέπει σε πιο θετικά, ρωτώντας τον για 
παράδειγμα, τι θα ήθελε να αλλάξει ο ανήλικος στην κατάστασή του ή τι θα ευχόταν για το μέλλον.    

Το καθρέφτισμα είναι πολύ απλή τεχνική: απλά επαναλαμβάνετε αυτό που είπε ο ανήλικος. 
Ωστόσο, το καθρέφτισμα γίνεται πιο πολύπλοκο εάν αλλάξετε ή ενισχύσετε τις δηλώσεις των 
ανηλίκων. Καλό θα είναι το καθρέφτισμα να είναι στενά συνδεδεμένο με τις εκφράσεις ή τους 
υπαινιγμούς του ανηλίκου. Πρέπει να δοθεί ψυχικός χώρος στον ανήλικο να διορθώσει ή να 
προβληματιστεί για όσα του λέει ο επαγγελματίας ότι ακούει από εκείνον. Με αυτό τον τρόπο 
νιώθει ότι γίνεται καλύτερα κατανοητός και έτσι επιτυγχάνεται πρόοδος στις σκέψεις του νεαρού 
ατόμου για την αλλαγή (Levensky et al, 2007, Naar-King, 2011).   

ΕΡΩΤΉΣΕΊΣ ΑΝΟΊΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου δεν κατευθύνουν τις απαντήσεις του ατόμου με συγκεκριμένο 
τρόπο. Αντ’ αυτού, βοηθούν το άτομο να σκεφτεί καλύτερα και να δώσει στις απαντήσεις του 
μεγαλύτερο βάθος. Οι κλειστές ερωτήσεις, κατά κανόνα, απαιτούν ένα απλό «ναι» ή ένα «όχι» 
ή μια αριθμητική απάντηση (Erickson et al., 2005). Σύμφωνα με έρευνες, οι ανοικτού τύπου 
ερωτήσεις επιτρέπουν στους εφήβους να δώσουν μεγαλύτερες, πιο λεπτομερείς, ακριβέστερες 
και λιγότερο αντιφατικές απαντήσεις. 

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑ

«Αισθάνεσαι ότι ο/η κοινωνικός λειτουργός δεν μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις λύση στα προβλήματά 
σου. Και η κατάσταση στο σπίτι δεν βελτιώνεται καθόλου. Αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε αδιέξοδο.
Ποια λύση θα έδινες εσύ στο πρόβλημα αυτό»;
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Επιπλέον, τα παιδιά είναι πιο απρόθυμα να παραδεχτούν ότι δεν γνωρίζουν την απάντηση 
σε μια κλειστού τύπου ερώτηση. Τα παιδιά κάνουν συχνότερα υποθέσεις αντί να ομολογήσουν 
ότι δεν γνωρίζουν την απάντηση (Shaywitz et al., 2010). Γενικότερα, διστάζουν να παραδεχτούν 
ότι δεν γνωρίζουν την απάντηση σε μια ερώτηση, γιατί όταν δεν δίνουν απάντηση αισθάνονται 
σα να έχουν αποτύχει. Στο σχολείο, τα παιδιά καλούνται συχνά να απαντήσουν σε ερωτήσεις 
στις οποίες ο δάσκαλος γνωρίζει ήδη την απάντηση, και όταν το παιδί δεν ξέρει την απάντηση, 
αισθάνεται σαν να έχει αποτύχει. Όταν κάποιος κάνει μια ερώτηση δύο φορές, ένα παιδί συχνά 
θα σκεφτεί ότι έδωσε λάθος απάντηση την πρώτη φορά. Τούτο είναι ακόμη πιο προφανές 
όταν γίνεται μια κλειστού τύπου ερώτηση διότι δεν είναι μόνο η ερώτηση που γίνεται αλλά 
υποβάλλεται και η εναλλακτική απάντηση στο παιδί.   

Επιπλέον, όταν ένας επαγγελματίας κάνει ερωτήσεις σε ανήλικους, είναι σημαντικό αυτές οι 
ερωτήσεις να είναι σύντομες, άμεσες και να ζητά επεξηγήσεις και διευκρινίσεις. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι χρήσιμο να ξεκινήσει η συζήτηση με κάνα δυο ερωτήσεις 
κλειστού τύπου, π.χ. όταν το παιδί είναι πολύ επιφυλακτικό και απρόθυμο να μιλήσει με τον 
επαγγελματία. Αυτές οι ερωτήσεις πρέπει να είναι ουδέτερες και εύκολο να απαντηθούν. Οι απλές, 
κλειστού τύπου, ερωτήσεις βοηθούν το παιδί να «ανοιχτεί» στον επαγγελματία. Στη συνέχεια, ο 
επαγγελματίας θα πρέπει να συνεχίσει με ανοιχτές ερωτήσεις για να δώσει τη δυνατότητα στο 
νεαρό άτομο να διατυπώσει τις δικές του απόψεις. Είναι σημαντικό να κάνετε ερωτήσεις με τον 
κατάλληλο ρυθμό. Η υποβολή ερώτησης σε αργό ρυθμό δίνει στο νεαρό άτομο την ευκαιρία να 
επεξεργαστεί την ερώτηση και του δίνει την αίσθηση ότι είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτηση 
(Delfos, 2005). Ο επαγγελματίας μπορεί να συνεχίσει τη συζήτηση θέτοντας συμπληρωματικές 
ερωτήσεις ή απλά αναφέροντας μια λέξη που διευκολύνει τη συνέχιση της ιστορίας, όπως το 
«ώστε...;», «και...;» ή «διότι ...;». Καλό είναι να αποφεύγεται η ερώτηση «γιατί», διότι μπορεί να 
κάνει τον ανήλικο να λάβει αμυντική θέση. Αν και κάτι τέτοιο μπορεί να φαίνεται δύσκολο όταν 
μιλάμε για ποινικές διώξεις, είναι δυνατή η επαναδιατύπωση των ερωτήσεων με διαφορετικούς 
τρόπους (ανατρέξτε στο παρακάτω πλαίσιο για σχετικά παραδείγματα).   

Εκτός από την πληροφόρηση για τη γνώμη του ανηλίκου, οι ερωτήσεις μπορούν να προκαλέσουν 
αλλαγές στις απόψεις των νέων σχετικά με τη συμπεριφορά τους. Αυτό μπορεί να γίνει ζητώντας 
από το νεαρό άτομο να αναλογιστεί πώς θα ήταν η ζωή του αν συνεχιστεί αυτή η προβληματική 
συμπεριφορά ή πώς ήταν η ζωή του πριν υιοθετήσει αυτή τη συμπεριφορά. Αυτές οι ερωτήσεις 
μπορούν να εγείρουν λόγους για αλλαγή. Ένας άλλος τρόπος για να βοηθήσουμε έναν ανήλικο 
να προβληματιστεί για τη συμπεριφορά του, είναι να του ζητήσουμε να ατενίσει το μέλλον και 
το πώς η συμπεριφορά του τον βοηθά ή τον εμποδίζει στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 
Δεν συνιστώνται οι περιττές συμβουλές ή οι καλοπροαίρετες προειδοποιήσεις, επειδή συχνά 
προκαλούν την αντίσταση (Naar-King, 2011). Η αλλαγή της συμπεριφοράς πρέπει να έχει 
εσωτερικό κίνητρο. Ως εκ τούτου, όταν ο ανήλικος ανακαλύπτει τους δικούς του λόγους να 
αλλάξει, η αλλαγή είναι πιο αποτελεσματική.      

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 • «Περίγραψέ μου τι ακριβώς συνέβη».
 • «Τι είχε συμβεί ακριβώς πριν; Ακριβώς μετά;»
 • «Πώς έμαθαν οι γονείς σου τι είχε συμβεί;»
 • «Τι είδους δυσκολίες συναντάς με το να έχεις επιθετική συμπεριφορά;»
 • «Αν έκοβες το κάπνισμα, πώς θα ένιωθες;
 • «Πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου μετά από ένα χρόνο;»
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ΠΑΡΟΧΉ ΕΠΊΒΕΒΑΊΩΣΉΣ

Για να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμηση του ανήλικου και να δημιουργήσουμε μια σχέση μαζί του, 
είναι σημαντικό να επιβεβαιώνουμε και να υποστηρίζουμε το νεαρό άτομο με άμεσο τρόπο κατά 
τη διάρκεια της συνομιλίας. Επιβεβαιώσεις είναι, για παράδειγμα, να επαινέσουμε τον ανήλικο 
που έκανε μια προσπάθεια να βρίσκεται μαζί μας, να αναγνωρίσουμε τα μικρά επιτεύγματά του 
και να δείξουμε εκτίμηση και κατανόηση (Levensky et al., 2007).   

Οι επιβεβαιώσεις που δίνονται σε ανήλικους πρέπει να είναι ειλικρινείς και συγκεκριμένες. Οι 
εκφράσεις που επιβεβαιώνουν ένα συγκεκριμένο δυνατό σημείο ή μια προσπάθεια που πλησιάζει 
αυτό που μόλις είπε το νεαρό άτομο έχουν καλύτερα αποτελέσματα (Naar-King, 2011).  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΊΩΣΉ

Κατά την ανακεφαλαίωση των δηλώσεων του ανηλίκου πρέπει να παρέχεται μια πλήρη εικόνα 
των υπέρ και των κατά των απόψεών του. Στη συνέχεια, ο επαγγελματίας θα πρέπει να 
ελέγχει το κατά πόσον το καθρέφτισμα των απόψεων του νεαρού ατόμου βρίσκεται κοντά στην 
αλήθεια (Erickson et al., 2005). Όταν η ανακεφαλαίωση δεν δίνεται στο τέλος της συζήτησης, 
ο επαγγελματίας θα πρέπει να ενθαρρύνει τον ανήλικο να συνεχίσει τη δήλωσή του, θέτοντάς 
του π.χ., μια ανοικτού τύπου ερώτηση, όπως: «Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο;» (Levensky et al., 
2007).    

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 • «Σε ευχαριστώ που ήρθες σήμερα». 
 • «Είναι έξυπνο εκ μέρους σου να σκέφτεσαι τις επιλογές σου». 
 • «Μπράβο σου που σταμάτησες να καπνίζεις χασίς».
 • «Είσαι διατεθειμένος να λάβεις δύσκολες αποφάσεις για να κάνεις την καλύτερη επιλογή για 

εσένα».

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

«Είναι σημαντικό να αισθάνεσαι ότι είσαι αποδεκτός από τους φίλους σου. Για να είσαι αποδεκτός 
όμως, πολλές φορές μπλέκεις σε μπελάδες και αυτό στεναχωρεί τη μητέρα σου. Από την άλλη όμως, 
δυσκολεύεσαι να πεις «όχι» στους φίλους σου και γι’ αυτό κάνεις πράγματα που ύστερα μετανιώνεις. 
Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι σε αυτά που μόλις είπα, που μπορεί να μου έχει διαφύγει»;
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ΕΊΔΊΚΕΣ ΠΕΡΊΣΤΑΣΕΊΣ

Μερικές φορές είναι ιδιαίτερα δύσκολο να έχουμε μια συνομιλία με ένα νεαρό άτομο όταν 
εκδηλώνει μια ορισμένη συμπεριφορά. Αυτό συμβαίνει όταν για παράδειγμα, το νεαρό άτομο 
αδιαφορεί για την κατάσταση, αρνείται το πρόβλημα ή εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά. 
Στο παρακάτω πλαίσιο, δίδονται προτάσεις που βοηθούν να καμφθεί αυτή η αρνητική 
συμπεριφορά και να ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος με το νεαρό άτομο. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΦΗΒΟΥΣ

Πώς κάμπτετε την απαθή, ατάραχη και αδιάφορη στάση του νεαρού ατόμου;

 • δείχνετε ενδιαφέρον για το περιβάλλον του 
 • συσχετίζετε τη συμπεριφορά του με τις συνέπειες
 • συνεχίζετε να θέτετε ερωτήσεις
 • αποκαλύπτετε μια πληροφορία για τον εαυτό σας 
 • ρωτάτε τι πηγαίνει καλά
 • θέτετε έμμεσες ερωτήσεις
 • κάνετε χρήση του χιούμορ 
 • ανταποκρίνεστε με παράδοξο τρόπο
 • επισημαίνετε το συμφέρον του ανηλίκου
 • καταλογίζετε στο νεαρό άτομο την ευθύνη της συμπεριφοράς του 

Πώς κάμπτετε την άρνηση του νεαρού ατόμου για το πρόβλημα;

 • αναζητάτε την αιτία της άρνησης

 • ανταποκρίνεστε με παράδοξο τρόπο: π.χ. «ας σταματήσουμε εδώ λοιπόν την κουβέντα μας, αφού 
δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

 • δείχνετε φανερά έκπληκτος/η
 • τον φέρνετε αντιμέτωπο με τα γεγονότα
 • αφήνετε το νεαρό άτομο να πάρει την πρωτοβουλία
 • τον ρωτάτε πώς βλέπει εκείνος τα πράγματα
 • επισημαίνετε τι πηγαίνει καλά
 • δίνετε έμφαση στα ενδιαφέροντα του νεαρού ατόμου 

Πώς παρακινείτε νέους ανθρώπους να βοηθήσουν όταν είναι απρόθυμοι να συνεργαστούν;

 • (παράδοξη απάντηση) αναγνωρίζετε την κατάσταση: «Άρα λοιπόν έχουμε κολλήσει, οπότε ας τα 
παρατήσουμε». 

 • φέρνετε τον ανήλικο αντιμέτωπο με τις συνέπειες της απροθυμίας του να συνεργαστεί
 • εξηγείτε τα υπέρ της βοήθειας 
 • επαινείτε το νεαρό άτομο για τα θετικά

Πώς χειρίζεστε τα αντιφατικά μηνύματα; (Ενώ το νεαρό άτομο λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, εσείς 
διαισθάνεστε σημάδια ενόχλησης στη συμπεριφορά του)

 • αναγνωρίζετε το συναίσθημα: «Βλέπω ότι είσαι θυμωμένος»
 • διαψεύδετε ο ίδιος τη δήλωσή σας με εκφραστικό τρόπο: «Μπα, δεν το πιστεύω»
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Πώς χειρίζεστε την επιθετικότητα του νεαρού ατόμου και την εριστική, προκλητική συμπεριφορά 
του; 

 • θέτετε τα όριά σας: «Δεν θέλω να μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο!»
 • δείχνετε μεγάλη ψυχραιμία 
 • ρωτάτε το λόγο που είναι τόσο θυμωμένος 

Πώς κάμπτετε μια ισχυρή πηγή εξωτερικού ελέγχου του νεαρού ατόμου (για όλα φταίνε οι άλλοι) ή 
μια ισχυρή πηγή εσωτερικού ελέγχου (για όλα φταίω εγώ);

 • επικεντρώνεστε στο να ενισχύσετε την κατανόηση (αποδίδετε σχηματικά την κατάσταση)
 • τον αντιμετωπίζετε
 • τον ωθείτε να μπει στη θέση των άλλων 

Πώς χειρίζεστε πολύ επιφυλακτικούς νέους;

 • προσέχετε να μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα για το νεαρό άτομο
 • αναζητάτε την αιτία της επιφυλακτικότητάς του (για παράδειγμα το άγχος)
 • αναζητάτε θέματα συζήτησης που τον ενδιαφέρουν όπως, ρούχα, μουσική, χόμπι
 • εντάσσετε στη συζήτηση το κοινωνικό δίκτυο του νεαρού ατόμου

Πώς χειρίζεστε ένα νεαρό άτομο με αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας ή με διαταραχές 
συμπεριφοράς.

 • φροντίζετε να είστε σύντομος και περιεκτικός
 • διατηρείτε επαφή με το στόχο σας
 • του δείχνετε ότι μπορείτε να του διαβάσετε σαν ανοικτό βιβλίο

 • φέρνετε τους νέους προ των ευθυνών τους και τους λέτε ότι πρέπει οι ίδιοι να βρουν μια λύση που 
να είναι κατάλληλη 

 • φέρνετε το νεαρό άτομο αντιμέτωπο με τις συνέπειες της συμπεριφοράς του
 • του δίνετε μικρό περιθώριο διαπραγμάτευσης 
 • είστε πολύ συνεπής

Πώς χειρίζεστε κακοποιημένους νέους που έχουν υποστεί κακομεταχείριση;

 • τους αντιμετωπίζετε σοβαρά, αναγνωρίζετε τον πόνο του, τους δίνετε τον ψυχικό χώρο να σας 
διηγηθούν την ιστορία τους

 • τους στηρίζετε
 • θέτετε πάντα τα συμφέροντα του νεαρού ατόμου σε πρώτη μοίρα
 • σέβεστε τα όρια 
 • μπορείτε να αναγνωρίσετε ανήλικους που έχουν προδοθεί από άτομα που εμπιστεύονταν

Πηγή: Van Rheenen, 2016
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4.3  ΧΡΉΣΉ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΊ ΕΞΉΓΉΣΕΊΣ 

Όπως διευκρινίστηκε στο κεφάλαιο 1, σε γενικές γραμμές, οι ανήλικοι δεν έχουν ούτε τις γνώσεις 
ούτε κατανοούν το σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων και τις διαδικασίες του. Σύμφωνα με έρευνες, 
τα παιδιά βιώνουν λιγότερο αρνητικά συναισθήματα και άγχος σε σχέση με την ακροαματική 
διαδικασία, όταν είναι πιο ενημερωμένα για το πώς δουλεύει το νομικό σύστημα (Quas et al, 2009, 
Griffiths & Kandel, 2000). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προσαρμόζουν οι επαγγελματίες τη 
γλώσσα που χρησιμοποιούν στην ηλικία και το επίπεδο κατανόησης του ανηλίκου. Οι ακόλουθες 
τρεις ενότητες πραγματεύονται τα εξής: τη χρήση κατάλληλης για την ηλικία γλώσσας, τη χρήση 
της ορολογίας και των δικαστικών όρων και την παροχή διευκρινίσεων.  

ΧΡΉΣΉ ΤΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Για να βεβαιωθείτε ότι η ανήλικος καταλαβαίνει τι συζητείται κατά τη διάρκεια, π.χ., μιας 
ακροαματικής διαδικασίας, είναι σημαντικό να αποφεύγεται ο σύνθετος και μακροπερίοδος 
λόγος και γενικότερα οι δυσνόητες λέξεις. Συνεπώς, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε 
σύντομες προτάσεις με απλή γραμματική σύνταξη, όταν απευθύνεστε σε παιδιά και εφήβους. 
Συνιστάται, επίσης, να αποφεύγεται η χρήση σύνθετης εκφοράς λόγου, οι εξαρτημένες και 
αναφορικές προτάσεις, η χρήση της διπλής άρνησης, η υποτακτική έγκλιση, ο υποθετικός λόγος, 
οι σύνθετοι χρόνοι των ρημάτων, οι αντωνυμίες και η παθητική φωνή (βλ. Saywitz et al., 2010). 

ΠΡΟΤΑΣΕΊΣ ΓΊΑ ΤΉΝ ΑΠΛΟΠΟΊΉΣΉ ΤΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

1. Χρησιμοποιείτε σύντομες προτάσεις και απλή γραμματική σύνταξη. Αποφεύγετε τη μεγάλη σύνθετη 
εκφορά λόγου και τις εξαρτημένες και αναφορικές προτάσεις, τη διπλή άρνηση, την υποτακτική 
έγκλιση και τον υποθετικό λόγο.

2. Χρησιμοποιείτε απλούς χρόνους (π.χ. ήταν, έκανε, έχει, τι συνέβη;). Αποφύγετε τους σύνθετους 
χρόνους των ρημάτων (π.χ. θα μπορούσε να ήταν).

3. Επαναλαμβάνετε τα ουσιαστικά και αποφεύγετε τις αντωνυμίες (π.χ. αυτόν, αυτή, εκείνη, εκείνοι).

4. Χρησιμοποιείτε ενεργητική φωνή («Επικοινώνησε ο Ιάκωβος με τη Σάρα;»). Αποφύγετε την 
παθητική φωνή («Έγινε επικοινωνία μεταξύ του Ιάκωβου και της Σάρας»;).

5. Αποφεύγετε τη χρήση νομικής ορολογίας και τις ασαφείς αναφορές (π.χ. αυτά εκεί). Αποφεύγετε τις 
προθέσεις, τα αντικείμενα αναφοράς και τους σχεσιακούς όρους (πάνω, κάτω, περίπου, περισσότερο, 
λιγότερο). Επαναλαμβάνετε το σημείο αναφοράς.

Πηγή: Saywitz et al., 2010
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ΝΟΜΊΚΉ ΟΡΟΛΟΓΊΑ ΚΑΊ ΝΟΜΊΚΟΊ ΟΡΟΊ 

Οι ανήλικοι που εμπλέκονται σε δικαστικές διαδικασίες έρχονται συχνά σε επαφή με νομικούς 
όρους. Σύμφωνα με έρευνες, οι ανήλικοι δεν κατανοούν πάντα ποιο είναι ακριβώς το θέμα 
συζήτησης στην ακροαματική διαδικασία (Hazel et al, 2002,. Plotnikoff & Woolfson, 2002). 
Κατά συνέπεια, αισθάνονται ανήσυχοι και ανασφαλείς κατά τη διάρκεια της επ’ ακροατηρίου 
συζήτησης και έχουν έναν αβάσιμο φόβο σχετικά με την ακρόαση και τις συνέπειές της (Saywitz 
et al., 2010, Crawford & Bull, 2006, Grisso et al., 2003). Όταν εκτυλίσσονται συζητήσεις μεταξύ 
των νομικών επαγγελματιών στο δικαστήριο, τις οποίες το νεαρό άτομο δεν κατανοεί, μειώνεται 
ο βαθμός προσοχής του, αποσπάται η προσοχή του και παραιτείται από την προσπάθεια να 
συμμετέχει στη διαδικασία της ακρόασης.

ΕΠΕΞΉΓΉΣΕΊΣ 

Για να ξεπεραστούν (εν μέρει) οι δυσκολίες των νεαρών να κατανοήσουν τις διαδικασίες και 
τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων, είναι σημαντικό να τους 
παρέχονται επεξηγήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.  

Καταρχάς, το νεαρό άτομο θα πρέπει να κατανοήσει ποιος ακριβώς είναι ο στόχος της συνέντευξης 
ή της ακρόασης. Επιπλέον, πρέπει να καταστούν σαφείς οι προθέσεις του επαγγελματία. Όταν 
ο επαγγελματίας κάνει εμφανείς τις προθέσεις του, το νεαρό άτομο αντιλαμβάνεται καλύτερα το 
στόχο της συνομιλίας, καθώς και την τοποθέτηση του επαγγελματία. 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του δικαστηρίου, ο επαγγελματίας θα πρέπει να πληροφορήσει 
το νεαρό άτομο για το σκοπό της συνάντησης και τη σειρά των διαδικασιών που θα πρέπει να 
ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Θα πρέπει επίσης να του παρουσιάσει τους 
διάφορους ανθρώπους που είναι παρόντες στην αίθουσα και να του εξηγήσει συνοπτικά το 
ρόλο του καθενός. Τα παιδιά έχουν συχνά λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με το ρόλο που έχουν 
οι παριστάμενοι στη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Η παροχή διευκρινίσεων στα παιδιά 
μειώνει το άγχος τους και ενισχύει την αποτελεσματικότητα της συμμετοχής τους (Saywitz et 

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΝΟΜΊΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Μέρος του καταλόγου προέρχεται από: Crawford & Bull, 2006
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al., 2010). Από τη στιγμή που καθίσταται απολύτως σαφές στον ανήλικο ότι αναμένεται να 
τοποθετηθεί προσωπικά πάνω σε ένα ζήτημα, είναι λογικό να ξεκινήσει η συνομιλία με ερωτήσεις 
ανοικτού τύπου.   

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο ανήλικος παρακολουθεί 
το συνειρμό των ομιλούντων ή του δίνονται πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τις νομικές 
συζητήσεις που εκτυλίσσονται μεταξύ των επαγγελματιών. Εν προκειμένω, πρέπει να σημειωθεί 
ότι οι νέοι συχνά λένε ότι κατανοούν τα πάντα διότι διστάζουν να αναγνωρίσουν τις δυσκολίες 
να κατανοήσουν το αντικείμενο της συζήτησης. Σύμφωνα με έρευνες, όταν τα παιδιά μαθαίνουν 
να λένε «δεν ξέρω» (κι αυτό γίνεται θέτοντάς τους από πριν μερικές ερωτήσεις που δεν έχουν 
απάντηση), το παραδέχονται όταν δεν ξέρουν ή δεν καταλαβαίνουν κάτι κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης. Το να λέμε απλά στο παιδί ότι μπορεί να πει «δεν ξέρω» δεν αρκεί για να το πράξει 
κιόλας κατά τη διάρκεια της συζήτησης (Saywitz et al, 2010. Βλ. επίσης τους βασικούς κανόνες 
συζήτησης). Επίσης, ούτε να περιμένουμε ότι το νεαρό άτομο θα δηλώσει προφορικά όταν δεν 
καταλαβαίνει κάτι είναι αρκετό. Οι επαγγελματίες θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν τα μη λεκτικά 
σημάδια παρανόησης εκ μέρους του νεαρού ατόμου (Delfos, 2005, Plotnikoff & Woolfson, 2002. 
Βλέπε επίσης Kilkelly & Donnelly, 2011, Griffiths & Kandel, 2000).

Η παροχή επεξηγήσεων είναι απαραίτητη για να διατυπώσει το νεαρό άτομο μια τεκμηριωμένη 
άποψη. Θα πρέπει να είναι σαφές στο νεαρό άτομο τι αναμένεται από εκείνον, δηλ. πότε και 
πού αναμένεται να διατυπώσει τις απόψεις του. Ο ανήλικος θα πρέπει να έχει επαρκείς γνώσεις 
για να είναι σε θέση να διατυπώσει τις απόψεις του πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως για 
παράδειγμα το προτεινόμενο μέτρο ή κύρωση. Όπως διευκρινίστηκε στο κεφάλαιο 3, ο ανήλικος 
«δεν πρέπει να ενημερώνεται μόνο για τις κατηγορίες αλλά και για την εν γένει διαδικασία της 
δικαιοσύνης ανηλίκων και για τα πιθανά μέτρα» (Γενικό σχόλιο αριθ. 10, παρ. 44). Το δικαίωμα 
στην πληροφόρηση αποτελεί προϋπόθεση για τη διατύπωση μιας τεκμηριωμένης άποψης 
εκ μέρους του παιδιού (βλέπε Γενικό σχόλιο αριθ. 12, παρ. 25). Επιπλέον, είναι σημαντικό να 
προϊδεάζεται το νεαρό άτομο σχετικά με την πιθανή έκβαση της διαδικασίας και τις επιπτώσεις 
αυτής. Στο κεφάλαιο 5 αναλύεται η επεξήγηση της τελικής απόφασης. 

ΠΊΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΊΑ ΤΉΝ ΠΡΟΣΕΚΤΊΚΟΤΕΡΉ ΑΚΡΟΑΣΉ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

Αυτό το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ενός πίνακα για μια αποτελεσματική 
συνομιλία με τα παιδιά και τους νέους. Ο εν λόγω πίνακας καθοδηγεί τους επαγγελματίες στο 
πώς να δομούν τη συνομιλία παρουσιάζοντάς τους τα διάφορα στάδια από την εισαγωγή μέχρι 
το τέλος της συνομιλίας. Επιπλέον, ακολουθώντας τον πίνακα έχουμε τις πραγματικές απόψεις 
του νεαρού ατόμου για κάποιο συγκεκριμένο θέμα και ο επαγγελματίας μπορεί να τις λάβει 
υπόψη του. 
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ΠΊΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ: ΠΩΣ ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΤΑ ΠΑΊΔΊΑ ΚΑΊ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
(Ελεύθερη διασκευή από τον πίνακα καθοδήγησης του Kouwenhoven)

I.  Εισαγωγή
 • πώς μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι είστε χαλαρός/ή;
 • πώς θα εξασφαλίσετε ότι το παιδί είναι χαλαρό;
 • Εξηγήστε το δικό σας ρόλο (αν είναι απαραίτητο, ανατρέξτε στην πρόσκληση που λάβατε) και 

ρωτήστε το παιδί σχετικά με τις προσδοκίες του
 • καταστήστε το πλαίσιο σαφές

II. Γεγονότα/εμπειρία (έμφαση στο παρελθόν)  
                                                                                                                                 ΣΚΕΨΗ

 • πώς βρέθηκες εδώ; τι συνέβη;

 • πώς βλέπεις την κατάστασή σου; 

III. Καταδίκη/ερμηνεία/σημασία (έμφαση στο παρόν)  
             ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

 • τι συμβαίνει/αλλάζει για εσένα τώρα;

 • πώς νιώθεις γι’ αυτό; τι σημαίνει αυτό για εσένα;

IV. Απόφαση/στόχος (έμφαση στο μέλλον –  ανάγκες/«όνειρο»)                  ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ
 • τι χρειάζεται για να δοθεί λύση στα προβλήματα; Μπορεί να γίνει κάτι;

 • τι θα ήθελες/επιθυμούσες;

V. Αντίδραση/συμπεριφορά (έμφαση στο μέλλον  –  ενέργεια (βραχυπρόθεσμα) /                ΠΡΑΞΗ

     προσδοκία (μακροπρόθεσμα)        

 • τι σκοπεύεις να κάνεις;

 • τι νομίζεις ότι θα συμβεί;

VI. Ανακεφαλαίωση

 • τι ειπώθηκε – να συνοψίσουμε;
 • τι σκοπεύεις να κάνεις/τι θα αλλάξεις/ποια είναι η απόφασή σου;
 • Κάντε τη μετάβαση με το παιδί/νεαρό άτομο στην παρούσα στιγμή και ολοκληρώστε τη 

συζήτηση

Πηγή: Hendriks & Van Rheenen, 2016
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ΣΥΝΟΨΉ

Όσον αφορά την επικοινωνία με ανηλίκους, τα ακόλουθα σημεία είναι σημαντικά: 

 • Το πλαίσιο θα πρέπει να είναι προσανατολισμένο στην ενθάρρυνση της συνομιλίας με το νεαρό 
άτομο. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η εμπιστευτικότητα είναι απαραίτητα στοιχεία διότι 
κάνουν το νεαρό άτομο να αισθάνεται πιο ασφαλές. 

 • Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ορισμένες τεχνικές συζήτησης που διευκολύνουν τη συνομιλία 
μεταξύ ενός ανήλικου και ενός ενήλικα και που συμβάλλουν στην ενίσχυση της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ τους. 

 • Η προσαρμογή της γλώσσας στο επίπεδο των νεαρών και η παροχή διευκρινίσεων στους 
ανηλίκους είναι σημαντικά. Οι διευκρινίσεις έχουν πρωτεύουσα σημασία διότι εντάσσονται στο 
δικαίωμα του ανηλίκου στην πληροφόρηση και του επιτρέπουν να διατυπώσει τεκμηριωμένες 
απόψεις σε μια υπόθεση.   



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Παρακολούθηση και 
υποστήριξη
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Κεφάλαιο 5. Παρακολούθηση και 
υποστήριξη27

 

Σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο, το κεντρικό ζήτημα είναι η παρακολούθηση και η στήριξη των 
αποφάσεων που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους. Η ενότητα 
5.1 πραγματεύεται τη σημασία της ενσωμάτωσης και της βαρύτητας που έχουν οι απόψεις των 
νεαρών στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Στην ενότητα 5.2 αναλύεται ο τρόπος αποσαφήνισης 
των αποφάσεων που λαμβάνονται στα διάφορα στάδια της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης 
σε ανηλίκους. 

5.1  ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΉΛΊΚΟ ΜΕΤΟΧΟ ΣΤΊΣ ΑΠΟΦΑΣΕΊΣ 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της συμμετοχής του ανηλίκου είναι ότι ο υπεύθυνος λήψης 
αποφάσεων λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απόψεις του ανηλίκου. Τούτο δεν σημαίνει μόνο 
ότι δείχνει γνήσιο ενδιαφέρον για τις απόψεις του νεαρού ατόμου (βλέπε κεφάλαιο 3), αλλά ότι ο 
ίδιος λαμβάνει σοβαρά τις απόψεις του ανηλίκου στην απόφαση που παίρνει. Σε αυτή την ενότητα 
θα συζητηθεί το πώς θα πρέπει να περικλείονται οι απόψεις των ανηλίκων στις αποφάσεις που 
λαμβάνονται κατά τη διαδικασία της δικαιοσύνης ανηλίκων.  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε κάθε φάση των της διαδικασίας της δικαιοσύνης ανηλίκων, 
λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν τον ανήλικο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται αρχικά στο 
στάδιο της αστυνομίας, με την κατηγορία του ανηλίκου ή την κράτησή του. Στη συνέχεια, η 
αστυνομία ή ο εισαγγελέας έχει τη δυνατότητα να προσφύγει σε κάποια εξωδικαστική λύση. 
Στο δικαστήριο, οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την κράτηση πριν από τη δίκη (ή άλλα 
προδικαστικά μέτρα) και τελικά την υπόθεση αναλαμβάνει ένας δικαστής στο δικαστήριο ο 
οποίος εκδίδει μια απόφαση και, ενδεχομένως, επιβάλλει μια ποινή. Στο στάδιο της εφαρμογής 
των κυρώσεων, οι υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων (ή άλλες κοινωνικές υπηρεσίες) λαμβάνουν 
αποφάσεις σε σχέση με την ακριβή εφαρμογή του μέτρου. Επιπλέον, αποφάσεις λαμβάνονται κι 
όταν ο ανήλικος δεν συμμορφώνεται με το επιβληθέν μέτρο. Τέλος, όταν ένας ανήλικος στερείται 
της ελευθερίας του, λαμβάνονται και αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή του, για παράδειγμα, 
σε σχέση με το καθημερινό πρόγραμμα, την εκπαίδευση, τη θεραπεία ή τα πειθαρχικά μέτρα σε 
περίπτωση παραβίασης κάποιου κανόνα. 

Επιπλέον, οι αποφάσεις αυτές μπορεί να λαμβάνουν διάφορες μορφές. Δεν ανακοινώνεται 
κάθε απόφαση γραπτώς, ενώ κάποιες αποφάσεις θα πρέπει να ανακοινώνονται μόνο προφορικά 
στον ανήλικο. Τούτο έχει επιπτώσεις αφενός στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι απόψεις 

27  Το παρόν κεφάλαιο περιέχει αποσπάσματα από την εργασία της Rap, S. (2013). The participation 
of juvenile defendants in the youth court: A comparative study of juvenile justice procedures in 
Europe. Amsterdam: Pallas Publications (dissertation).
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του ανηλίκου και αφετέρου στις διευκρινίσεις που θα πρέπει να δίδονται στον ανήλικο. Σε 
αυτό το κεφάλαιο δεν διακρίνονται τα διάφορα στάδια της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης 
σε ανηλίκους, όπως στα προηγούμενα κεφάλαια, ωστόσο, στις ακόλουθες ενότητες πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα διάφορα στάδια και οι αποφάσεις που μπορούν ενδεχομένως να ληφθούν.  

ΣΧΕΤΊΚΑ ΔΊΕΘΝΉ ΚΑΊ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Το δικαίωμα ακροάσεως, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προτάσσει την ιδέα ότι θα πρέπει να δίδεται η δέουσα βαρύτητα 
στις απόψεις του παιδιού ανάλογα με την ηλικία και το βαθμό ωριμότητάς του. Τούτο συνεπάγεται 
δύο πράγματα: 1) ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός ωριμότητας του παιδιού όταν 
ακούγεται και 2) ότι οι απόψεις του παιδιού θα πρέπει να σταθμίζονται ανάλογα με την ηλικία 
και το βαθμό ωριμότητάς του. 

Στο άρθρο 5 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναγνωρίζονται 
οι «εξελισσόμενες ικανότητες» του παιδιού. Το άρθρο αυτό υποδηλώνει ότι η ωριμότητα αυξάνει 
καθώς το παιδί μεγαλώνει και, κατά συνέπεια, οι απόψεις του παιδιού αποκτούν μεγαλύτερη 
βαρύτητα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι προς το υπέρτατο συμφέρον του 
παιδιού να μην ληφθούν εξολοκλήρου υπόψη οι απόψεις του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Μολονότι οι απόψεις του παιδιού πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, την τελική ευθύνη της 
λήψης της απόφασης για το παιδί φέρει ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων (Krappmann, 2010).

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού εξηγεί στο Γενικό σχόλιο αριθ. 12 ότι όταν το παιδί είναι 
σε θέση να διατυπώσει δική του άποψη, πρέπει ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων να λάβει σοβαρά 
υπόψη του τις απόψεις του παιδιού κατά τη λήψη της απόφασης (παρ. 44). 

ΓΕΝΊΚΟ ΣΧΟΛΊΟ ΑΡΊΘ. 12

(γ) Αξιολόγηση της ικανότητας του παιδιού

44. Στις απόψεις του παιδιού πρέπει να δίδεται η δέουσα βαρύτητα, όταν μετά από ανάλυση κατά 
περίπτωση, αποδεικνύεται ότι το παιδί είναι ικανό να σχηματίσει την ή τις δικές του απόψεις. Αν 
το παιδί είναι ικανό να σχηματίσει την ή τις δικές του απόψεις με λογικό και ανεξάρτητο τρόπο, 
ο υπεύθυνος λήψης της απόφασης πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις απόψεις του παιδιού στη 
διευθέτηση του ζητήματος. Πρέπει να καταρτιστούν ορθές πρακτικές για την αξιολόγηση της 
ικανότητας του παιδιού.

(δ) Πληροφορίες σχετικά με τη βαρύτητα που δίδεται στις απόψεις του παιδιού (ανατροφοδότηση)

45. Δεδομένου ότι το παιδί απολαμβάνει το δικαίωμα να δίδεται η δέουσα βαρύτητα στις απόψεις του, 
ο υπεύθυνος λήψης της απόφασης πρέπει να ενημερώσει το παιδί για την έκβαση της διαδικασίας 
και να του εξηγήσει με ποιον τρόπο λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις του. Η ανατροφοδότηση είναι μια 
εγγύηση ότι οι απόψεις του παιδιού δεν ακούγονται μόνο τυπικά, αλλά λαμβάνονται κιόλας σοβαρά 
υπόψη. Έχοντας τις πληροφορίες αυτές μπορεί το παιδί να επιμείνει, να συμφωνήσει ή να κάνει 
μια άλλη πρόταση ή, σε περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας, να ασκήσει έφεση ή να 
υποβάλει καταγγελία.
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Επιπλέον, η Επιτροπή προβλέπει ότι το παιδί πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με την έκβαση της 
διαδικασίας και ότι θα πρέπει να εξηγείται στο παιδί ο τρόπος που λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις 
του. Η ανατροφοδότηση που παρέχεται από τον υπεύθυνο λήψης της απόφασης χρησιμεύει ως 
εγγύηση ότι οι απόψεις του παιδιού λήφθηκαν σοβαρά υπόψη και δεν ακούστηκαν μόνο στο 
πλαίσιο μιας τυπικής διαδικασίας. Επιπλέον, όπως διευκρινίζεται στην ενότητα 5.2, με αυτόν τον 
τρόπο ενισχύεται η κατανόηση και η αποδοχή της απόφασης από τον ανήλικο.  

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού θεωρεί ότι η ανατροφοδότηση του ανηλίκου σχετικά με 
το πώς επηρέασαν οι απόψεις του τη ληφθείσα απόφαση είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις 
για την εφαρμογή του δικαιώματος της ακρόασης. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αναφέρει ότι: 

«[...]σε κάθε έρευνα ή διαδικασία διαβούλευσης, τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται για το πώς 
έχουν ερμηνευθεί και χρησιμοποιηθεί οι απόψεις τους και, όπου είναι απαραίτητο, πρέπει να 
παρέχεται η δυνατότητα αμφισβήτησης και διαφορετικής ανάλυσης των πορισμάτων. Τα παιδιά 
δικαιούνται επίσης να λαμβάνουν σαφή ανατροφοδότηση σχετικά με το πώς η συμμετοχή τους έχει 
επηρεάσει την όποια έκβαση. Όπου ενδείκνυται, τα παιδιά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν στις μετέπειτα διαδικασίες ή δραστηριότητες. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της 
συμμετοχής των παιδιών πρέπει να πραγματοποιείται, όπου είναι δυνατόν, σε συνεργασία με τα ίδια 
τα παιδιά»(Γενικό σχόλιο αριθ. 12, παρ. 134(1)).

ΣΧΕΤΊΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΉΝ ΠΡΑΞΉ: ΒΑΣΊΚΕΣ ΑΠΑΊΤΉΣΕΊΣ 

Το ζήτημα του πώς να συμπεριληφθούν οι απόψεις των ανηλίκων σε μια απόφαση που λαμβάνεται 
στη διαδικασία της δικαιοσύνης ανηλίκων σχετίζεται στενά με τη βαρύτητα που πρέπει να δίδεται 
στη φωνή του νεαρού ατόμου. Στις απόψεις των παιδιών πρέπει να δίδεται περισσότερο βάρος 
όταν οι ικανότητές τους έχουν ωριμάσει σε μεγαλύτερο βαθμό. Η ικανότητα των παιδιών να 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων διαφέρει και εξελίσσεται με την πάροδο του 
χρόνου, το οποίο σημαίνει ότι οι ενήλικες εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
λήψη αποφάσεων που αφορούν το παιδί, όταν το παιδί δεν έχει φθάσει ακόμη στον πλήρη βαθμό 
ωριμότητας (βλέπε επίσης Sloth-Nielsen, 1995). 

Όπως διευκρινίζεται στο κεφάλαιο 1, η εφηβική ανάπτυξη διαφέρει σε κάθε άτομο. Διάφοροι 
παράγοντες επηρεάζουν την πορεία προς την ωριμότητα, όπως είναι μια τραυματική εμπειρία, η 
ψυχική υγεία και το επίπεδο IQ του νεαρού ατόμου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η ατομική 
αξιολόγηση του βαθμού ωριμότητας και της βαρύτητας που πρέπει να δίδεται στις απόψεις 
του νεαρού ατόμου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι διαθέσιμη έκθεση κοινωνικής 
έρευνας σχετικά με τον ανήλικο, όπου αξιολογείται η γνωστική και συναισθηματική ωριμότητα 
και η ψυχική υγεία του ανηλίκου. Το έγγραφο αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τον υπεύθυνο 
λήψης αποφάσεων καθώς τον βοηθά να κρίνει το βαθμό ωριμότητας του παιδιού. Σε αντίθετη 
περίπτωση, ο υπεύθυνος λήψης της απόφασης βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εντύπωση 
που σχηματίζει για το νεαρό άτομο κατά τη διάρκεια της προσωπικής ακρόασης. Εδώ, για μια 
ακόμη φορά, αναδεικνύεται η σημασία της κατά πρόσωπο ακρόασης των απόψεων του ανηλίκου.

Επίσης, και η έννοια της διαδικαστικής δικαιοσύνης, όπως αναλύεται στο κεφάλαιο 3, έχει 
μεγάλη σημασία εδώ. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται μια διαδικασία ως πιο δίκαιη, όταν είναι σε 
θέση να συμμετάσχουν σε αυτήν και όταν αισθάνονται ότι αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και 
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σεβασμό. Σύμφωνα με μελέτες, όταν οι άνθρωποι μπορούν να αρθρώσουν λόγο, αντιλαμβάνονται 
τη διαδικασία ως δίκαιη, ακόμα και όταν η συμβολή τους δεν έχει καμία επίδραση στην τελική 
έκβαση της διαδικασίας.  Ωστόσο, τούτο συμβαίνει μόνο όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι ο 
υπεύθυνος λήψης της απόφασης λαμβάνει υπόψη του τη συμβολή τους και όταν αισθάνονται 
ότι αντιμετωπίζονται με σεβασμό (Tyler & Blader, 2003). Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία 
για τις διαδικασίες της δικαιοσύνης ανηλίκων, όπου οι ανήλικοι καταδικάζονται επειδή έχουν 
τελέσει μια αξιόποινη πράξη. Όταν το νεαρό άτομο είναι σε θέση να διατυπώσει τις απόψεις του 
και αυτές οι απόψεις λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, κατά πάσα πιθανότητα, η τελική απόφαση 
δεν εκλαμβάνεται ως άδικη, σκληρή ή αυθαίρετη, αλλά γίνεται αποδεκτή και το νεαρό άτομο 
συμμορφώνεται με αυτήν.    

Συμπερασματικά, εδώ εδραιώνεται μια σύνδεση με μία από τις βασικές αρχές της δικαιοσύνης 
ανηλίκων, η οποία κατοχυρώνεται με το άρθρο 40(1) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού. Κι αυτή είναι η ιδέα ότι στις διαδικασίες της δικαιοσύνης ανηλίκων 
πρέπει να προάγεται η αίσθηση της αξιοπρέπειας και της αξίας του παιδιού. Υπό το πρίσμα 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η αρχή αυτή θα πρέπει 
επίσης να τηρείται για την προώθηση της επανένταξης του παιδιού στην κοινωνία. Το δικαίωμα 
κάποιου στην αξιοπρέπεια και την αξία πρέπει να γίνεται σεβαστό και να προστατεύεται σε 
όλη τη διαδικασία, από την πρώτη επαφή με την αστυνομία και σε όλη την πορεία προς την 
εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση των ανηλίκων και από όλους τους παράγοντες 
που εμπλέκονται στη διαδικασία της δικαιοσύνης ανηλίκων (Γενικό σχόλιο αριθ. 10, παρ. 13). Η 
διαδικαστική δικαιοσύνη, άλλωστε, έχει δείξει ακριβώς το ίδιο πράγμα: ότι η αντιμετώπιση των 
ατόμων με σεβασμό από τις αρχές συμβάλλει στην επανένταξή τους. 

ΔΊΑΜΕΣΟΛΑΒΉΣΉ ΘΥΜΑΤΟΣ-ΔΡΑΣΤΉ ΣΤΉ ΦΊΝΛΑΝΔΊΑ 

Στη Φινλανδία, ο νόμος περί συμφιλίωσης σε ποινικές και ορισμένες αστικές υποθέσεις (2005) 
προβλέπει την παροχή δωρεάν υπηρεσιών διαμεσολάβησης μεταξύ θύματος και δράστη. Η 
διαμεσολάβηση θύματος και δράστη εφαρμόζεται όταν οι πολίτες (ανεξαρτήτως ηλικίας) βρίσκονται 
σε σύγκρουση με το νόμο ή με άλλους πολίτες ή φορείς. Η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται από ειδικά 
καταρτισμένους ντόπιους διαμεσολαβητές που εργάζονται εθελοντικά. 

Όταν ένα νεαρό άτομο παραβιάζει τους κανόνες ή το νόμο σε εμπορικά κέντρα ή σε σιδηροδρομικούς 
σταθμούς, εφαρμόζεται  η διαμεσολάβηση δρόμου πριν από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Η 
διαμεσολάβηση διεξάγεται από εκπαιδευμένους εθελοντές διαμεσολαβητές δρόμου. 
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5.2.  ΠΑΡΟΧΉ ΔΊΕΥΚΡΊΝΊΣΕΩΝ ΣΧΕΤΊΚΑ ΜΕ ΤΉΝ ΑΠΟΦΑΣΉ 

Η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την απόφαση συνδέεται στενά με ό,τι έχει συζητηθεί 
στην προηγούμενη ενότητα: την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του παιδιού στις 
δικαστικές αποφάσεις. Στην ενότητα αυτή, το κύριο θέμα που πρέπει να αναλυθεί είναι το πώς 
θα εξηγήσουμε την απόφαση στον ανήλικο.   

ΣΧΕΤΊΚΑ ΔΊΕΘΝΉ ΚΑΊ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη συνεπάγεται ότι η απόφαση θα πρέπει να δίδεται στον ανήλικο 
κατηγορούμενο δημοσίως (άρθ. 6(1) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου). Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού προβλέπει επίσης ότι: «Ή ετυμηγορία/ποινή 
θα πρέπει να απαγγέλλεται δημοσίως σε συνεδρίαση του δικαστηρίου κατά τρόπον ώστε να 
μην αποκαλύπτεται η ταυτότητα του παιδιού» (Γενικό σχόλιο αριθ. 10, παρ. 66). Επιπλέον, η 
απόφαση πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη, ως μέρος μιας δίκαιης δίκης (βλ. άρθ. 6 της 
ΕΣΔΑ). Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η επίσημη αυτή απόφαση δεν απαγγέλλεται πάντοτε 
προφορικά στον ανήλικο. Συμβαίνει η απόφαση να ανακοινώνεται σε μεταγενέστερη συνεδρίαση 
(π.χ. σε περίπτωση σοβαρού αδικήματος) ή να εκδίδεται μόνο γραπτώς και να αποστέλλεται 
ταχυδρομικά στον ανήλικο. Επιπλέον, η παρουσία του ανηλίκου δεν είναι πάντα υποχρεωτική.   

Το δικαίωμα της ακροάσεως συνεπάγεται ότι στα παιδιά παρέχεται ανατροφοδότηση σχετικά 
με την έκβαση της υπόθεσης που τα αφορά. Στις Κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα 
παιδιά δικαιοσύνη προβλέπεται ότι «Οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούν παιδιά θα πρέπει 
να είναι δεόντως αιτιολογημένες και να εξηγούνται στα παιδιά σε γλώσσα την οποία δύνανται 
να κατανοήσουν. Αυτό αφορά ιδίως τις αποφάσεις εκείνες που είναι αντίθετες με τις απόψεις 
και τη γνώμη που εξέφρασε το παιδί» (παρ. 49). Επιπρόσθετα, στις ίδιες Οδηγίες διευκρινίζεται 
ότι στην όποια νομική διαδικασία, ο δικηγόρος ή άλλος νόμιμος αντιπρόσωπος του παιδιού θα 
πρέπει να κοινοποιούν και να εξηγούν στο παιδί την εκδοθείσα δικαστική απόφαση σε γλώσσα 
προσαρμοσμένη στο επίπεδο κατανόησής του. Επιπλέον, ο νόμιμος αντιπρόσωπος θα πρέπει 
να ενημερώνει το παιδί για τα πιθανά μέτρα που μπορούν ενδεχομένως να ληφθούν, όπως 
άσκηση έφεσης ή προσφυγή σε ανεξάρτητους μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών (παρ. 75). 
Η ενημέρωση και η εξήγηση της απόφασης στο παιδί θεωρείται μια φιλική προς τα παιδιά 
πρακτική. Εντούτοις, στις πληροφορίες αυτές πρέπει να προστεθεί μια εξήγηση στο παιδί των 
πιθανών μέτρων που μπορεί να λάβει σε επόμενο στάδιο, όπως η άσκηση έφεσης.      

Στους Ευρωπαϊκούς κανόνες για τους ανήλικους παραβάτες που υπόκεινται σε κυρώσεις ή μέτρα 
(ΕΚΑΠ) υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις (δικαστικές) αρχές 
θα πρέπει πάντα να δίδονται εγγράφως. Επιπλέον, ο υπεύθυνος λήψης της απόφασης πρέπει να 
εξηγήσει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, εάν ο ανήλικος επιθυμεί να προσφύγει 
κατά της απόφασης (βλέπε Κανόνες 26, 33.2 και 48.5). Έτσι, διασφαλίζεται ότι ο ανήλικος 
ενημερώνεται σχετικά με το πώς να ενεργήσει όταν δεν συμφωνεί με τη ληφθείσα απόφαση. 
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ΣΧΕΤΊΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΉΝ ΠΡΑΞΉ: ΒΑΣΊΚΕΣ ΑΠΑΊΤΉΣΕΊΣ 

Όταν ληφθεί μια απόφαση που είναι ενάντια στις επιθυμίες του νεαρού ατόμου –κάτι που 
συμβαίνει συχνά στις διαδικασίες της δικαιοσύνης ανηλίκων– είναι σημαντικό να κατανοεί 
πώς ελήφθη η απόφαση, σε ποιο βαθμό την επηρέασαν οι δικές του απόψεις και τι σημαίνει 
η απόφαση για τον ίδιο (Archard & Skivenes, 2009). Η επεξήγηση της έκβασης –όπως μιας 
κύρωσης– έχει μεγάλη σημασία διότι μπορεί να βοηθήσει το νεαρό άτομο να κατανοήσει τις 
συνέπειες της συμπεριφοράς του και να δεχθεί την απόφαση.

Η επεξήγηση των λόγων που οδήγησαν σε μια συγκεκριμένη απόφαση και το συγκεκριμένο 
περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο και σε γλώσσα 
που είναι κατανοητή για το νεαρό άτομο. Οι νέοι άνθρωποι συχνά δεν κατανοούν ποιες είναι οι 
συγκεκριμένες συνέπειες μιας ορισμένης απόφασης, ειδικά όταν έχουν παραβιάσει το νόμο για 
πρώτη φορά (Plotnikoff & Woolfson, 2002). Για παράδειγμα, είναι συχνά ασαφές σε έναν ανήλικο 
τι συνεπάγεται ένα μέτρο κοινωνικής υπηρεσίας, π.χ. πότε θα πρέπει να παρέχει κοινωφελή 
εργασία, τι θα κάνει ακριβώς, πού και πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να ολοκληρώσει το μέτρο που 
του έχει επιβληθεί. 

Όταν ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων διαπιστώσει ότι το νεαρό άτομο δεν έχει κατανοήσει 
επαρκώς, θα πρέπει να παρέχει μια πιο κατάλληλη και φιλική προς το παιδί διευκρίνιση εκτός 
από την απαγγελία της απόφασης με νομικούς όρους και την παραπομπή στις σχετικές διατάξεις 
του νόμου. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να δοθεί επιπλέον χρόνος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
για να εξηγήσει τους λόγους της απόφασης και τις συνέπειες αυτής. 

Όπως εξηγήθηκε στην προηγούμενη ενότητα, οι έρευνες που έχουν γίνει δείχνουν ότι ο βαθμός 
αποδοχής της απόφασης είναι υψηλότερος όταν το νεαρό άτομο αντιλαμβάνεται τους λόγους 
που οδήγησαν στη ληφθείσα απόφαση (Cashmore & Parkinson, 2007, Schuytvlot, 1999, Tyler, 
2006, 2003). Η παροχή μιας λογικής εξήγησης για τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη μιας 
συγκεκριμένης απόφασης συμβάλλει σε περαιτέρω προβληματισμό και το σχηματισμό καλύτερης 
εικόνας εκ μέρους του νεαρού ατόμου για την παραβατική συμπεριφορά του. 

Επίσης, η αποσαφήνιση της απόφασης δείχνει ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι απόψεις του 
παιδιού. Κατά την εξήγηση της απόφασης στο παιδί, πρέπει να γίνεται λόγος για την επίδραση 
που είχαν οι απόψεις του στην τελική απόφαση. Οι Archard και Skivenes (2009) σχολιάζουν ότι, 
όταν δεν λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του παιδιού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι 
σημαντικό να αναφέρουμε στο παιδί τους λόγους για τους οποίους δεν ελήφθησαν υπόψη. Με 
αυτό τον τρόπο το παιδί θα κατανοήσει καλύτερα τους λόγους που πάρθηκε μια συγκεκριμένη 
απόφαση.   

Ή ΑΠΟΦΑΣΉ ΤΟΥ ΔΊΚΑΣΤΉ ΑΝΉΛΊΚΩΝ ΣΤΉΝ ΚΥΠΡΟ 

Οι αποφάσεις του δικαστηρίου στην Κύπρο θεωρούνται επίσημο έγγραφο του δικαστηρίου και, 
επομένως, πρέπει να είναι γραπτές. Εξυπακούεται ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη σύνταξη 
της απόφασης δεν είναι φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ο δικαστής δίνει μια περίληψη της απόφασης 
προφορικά και με τρόπο που μπορεί να γίνει κατανοητή από τα εμπλεκόμενα μέρη. Το γραπτό κείμενο 
της απόφασης παραδίδεται στο γονέα ή τον κηδεμόνα ή τον δικηγόρο του ανηλίκου. Επαφίεται στους 
γονείς ή τον κηδεμόνα ή το δικηγόρο να εξηγήσει περαιτέρω τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και την 
έκβασή της.
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ΣΥΝΟΨΉ

Σε αυτό το κεφάλαιο τίθενται τα εξής βασικά θέματα που αφορούν την παρακολούθηση και 
τη στήριξη όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία της δικαιοσύνης 
ανηλίκων:  

 • Θα πρέπει να δίδεται βαρύτητα στις απόψεις του νεαρού ατόμου και να ενσωματώνονται στις 
αποφάσεις που λαμβάνονται. 

 • Όταν οι απόψεις των ανηλίκων λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τον υπεύθυνο λήψης της 
απόφασης, επηρεάζεται η αντίληψη του ανηλίκου για τη διαδικασία και την έκβασή της. 

 • Θα πρέπει να παρέχονται επεξηγήσεις στους ανηλίκους σχετικά με τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται στα διάφορα στάδια της διαδικασίας της δικαιοσύνης των ανηλίκων.  

 • Οσάκις λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των νέων ανθρώπων και παρέχονται διευκρινίσεις για 
την απόφαση ενισχύεται η αντίληψη ότι τόσο η διαδικασία όσο και η έκβασή της είναι δίκαιες, 
συμβάλλοντας έτσι στην ομαλότερη επανένταξη των ανηλίκων στην κοινωνία.
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Ή ΦΩΝΉ ΤΩΝ ΠΑΊΔΊΩΝ & ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Αυτό το βίντεο δημιουργήθηκε από την Include Youth ως μέρος του προγράμματος «Βελτιώνοντας 
τη Δικαιοσύνη Ανηλίκων στην Ευρώπη». 74 παιδιά και νέοι συμμετείχαν σε ομάδες έρευνας και 5 νέοι 
συμφώνησαν να συμμετάσχουν σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο. 

Video 1
Ή εμπειρία των νέων από την επίσημη δικαιοσύνη  ανηλίκων
 
[0:28min]

-- Κέντρο Δικαιοσύνης Ανηλίκων  Woodlands, Μπάνγκορ

-- Danielle Boyd, Κοινωνική λειτουργός του ξενώνα της Υπηρεσίας Δικαιοσύνης Ανηλίκων

Το Κέντρο Δικαιοσύνης Ανηλίκων Woodlands είναι ένα κλειστό ίδρυμα για παιδιά από 10 ως 17 ετών.

Το Κέντρο φιλοξενεί τόσο αγόρια όσο και κορίτσια και έχει χωρητικότητα για 48 παιδιά. Στο ποινικό 
σύστημα της Β. Ιρλανδίας, ενήλικοι και παιδιά στεγάζονται ξεχωριστά. 

Το προσωπικό που δουλεύει στο Κέντρο Δικαιοσύνης Ανηλίκων Woodlands έχει προσόντα στη 
“νεότητα και κοινότητα» και στην «κοινωνική εργασία». Αυτό μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε 
δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα παιδιά και παιδοκεντρικές αξίες στη δουλειά μας. 
Η χρήση της ενσυναίσθησης, η κατανόηση, η ανοικτή επικοινωνία και η ειλικρίνεια είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές όταν εργάζεσαι με νέους. 

Το προσωπικό δεν φορά στολές. Ντυνόμαστε πολύ άνετα, με καθημερινά ρούχα. Επίσης αποφεύγουμε 
τους σωφρονιστικούς όρους, π.χ. λέμε «υπνοδωμάτια» αντί για «κελιά», «νέοι» αντί για 
«κρατούμενοι» και «προσωπικό» αντί για «σωφρονιστικοί υπάλληλοι».

Στο Woodlands, το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στην θεραπευτική παρέμβαση κρίσης, που χρησιμο-
ποιεί τις τεχνικές επικοινωνίας για να αποκλιμακώσει την ένταση των νέων που περνούν κρίση ή που 
επιδεικνύουν προκλητικές συμπεριφορές. Αυτό μας βοηθά να αποφύγουμε τη χρήση του σωματικού 
περιορισμού- απομόνωσης.

Όταν ένας νέος εισέρχεται για πρώτη φορά στο Κέντρο Δικαιοσύνης Ανηλίκων Woodlands, του ορίζε-
ται πρόσωπο αναφοράς, που είναι μέλος του προσωπικού και είναι υπεύθυνο να εξασφαλίζει ότι οι 
ανάγκες, οι επιθυμίες και οι απόψεις του νέου βρίσκονται στο επίκεντρο της διαχείρισης της 
περίπτωσής του. 

Αυτό σημαίνει ότι το πρόσωπο αναφοράς είναι διαθέσιμο για τον νέο, του παρέχει υποστήριξη, τον 
ενθαρρύνει να συμμετάσχει στις αρχικές συναντήσεις κατάρτισης ατομικού σχεδίου, στις συναντήσεις 
παρακολούθησης και στις συναντήσεις πριν την απόλυση, για να εξασφαλίσει ότι οι απόψεις του 
νέου επηρεάζουν τις αποφάσεις που παίρνονται. 
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Οι νέοι παρακολουθούν πρόγραμμα εβδομαδιαίων συναντήσεων προόδου, που λαμβάνει χώρα εντός 
των μονάδων στέγασης Woodlands. Αυτό τους δίνει την ευκαιρία να συζητούν ζητήματα ή προβλή-
ματα που τους απασχολούν και να ακούγονται οι φωνές τους για θέματα συμπεριφοράς τους, για τις 
δραστηριότητες και τα καθημερινά τρέχοντα ζητήματα στη μονάδα. Αυτό τους επιτρέπει να συζητούν 
θέματα άμεσα με το προσωπικό και τον υπεύθυνο της μονάδας, με σκοπό να πραγματοποιούν αλλαγές 
και να επηρεάζουν τις αποφάσεις που παίρνονται στη συγκεκριμένη μονάδα στέγασης. 

[2:47min]

-- H Ιστορία του Τζον

Είμαι ο Τζον. Είμαι 16 και βρίσκομαι εδώ (στο Κέντρο Δικαιοσύνης Ανηλίκων Woodlands) για πέντε 
μήνες. Είμαι κοντά στην οικογένειά μου και έχω δυο μικρότερες αδελφές. Σταμάτησα να πηγαίνω σχο-
λείο πριν από ένα χρόνο, όταν ήμουν 15, επειδή αποβλήθηκα. Κατηγορήθηκα για ένοπλη ληστεία, αυτό 
είναι το πρώτο μου αδίκημα. Δεν είχα ποτέ άλλες κατηγορίες. Η περίπτωσή μου είναι κάπως μοναδική. 
Είμαι ο νεότερος που κατηγορούμαι για ένοπλη ληστεία τα τελευταία 15 χρόνια. 

[3:11min]

Όταν πρωτοήρθα εδώ, νόμιζα ότι θα ήταν κανονική φυλακή με πορτοκαλί φόρμες και αλυσίδες 
στους αστραγάλους, αλλά δεν ήταν έτσι. Ήταν πιο εύκολο από αυτό που περίμενα. Ο καθένας θα τα 
κατάφερνε εδώ μέσα, γιατί είμαστε κάτω από 18 και δεν μπορούν να μας φέρονται το ίδιο με τους 
ενηλίκους. 

Δεν περίμενα ότι το προσωπικό θα ήταν έτσι. Είναι εντάξει όταν τους μιλάς και δεν είναι τόσο αυστηροί. 
Παίρνεις αποφάσεις εδώ μέσα. Μπορείς να πας στον Διευθυντή και να του ζητήσεις να αλλάξεις μα-
θήματα, αλλά δεν μπορούμε να τους ζητήσουμε να καπνίσουμε ή τι θα φάμε. Φυσικά έχεις πιο πολλές 
ελευθερίες έξω, οπότε είναι διαφορετικά εδώ.  

Το σχολείο εδώ είναι απλώς διαφορετικά μαθήματα. Αν δεν πας για μάθημα, σε κλειδώνουν. Κάνουμε 
μαθηματικά, αγγλικά, ξυλουργείο και αυτοκίνητα. Δεν έχει καμία σχέση με το κανονικό σχολείο. Εδώ 
μέσα είμαστε δυο ή τρεις σε κάθε μάθημα, οπότε είναι καλύτερα.

Μου αρέσει εδώ μέσα το προσωπικό με εμπειρία, μπορώ να σχετιστώ μαζί τους. Μου δίνουν καλές 
συμβουλές, που τις λαμβάνω υπόψη. Το προσωπικό φοράει κανονικά ρούχα, δηλαδή φόρμες και 
τζιν. Ντύνονται όπως εμείς. 

Έχω έναν μέντορα. Τον συναντώ μια φορά τη βδομάδα. Είναι από την πόλη που μένω. Μπορώ να του 
τηλεφωνώ και να κουβεντιάζουμε. Κάνουμε παρέα, βγαίνουμε έξω και κάνουμε διάφορα. Με βοηθάει 
να βρίσκω ασχολίες.   
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[4:15min]

-- Συμβουλή για την αστυνομία

Όταν με συνέλαβε η αστυνομία, ένιωθα πραγματικά άσχημα γιατί δεν μου μιλούσαν με σεβασμό. 
Εγώ τους σεβόμουν όταν μπήκαν μέσα στο σπίτι μου, αλλά αυτοί μου κατέστρεψαν τον σεβασμό με 
τα λόγια που είπαν. Δεν ήταν επαγγελματικό. Οι αστυνομικοί χρειάζονται πιο πολλή εκπαίδευση 
στο πώς να μιλάνε με τους νέους, να δείχνουν σεβασμό όταν τους συλλαμβάνουν. Δεν είναι το ίδιο 
όπως όταν συλλαμβάνουν ενηλίκους. Δεν μπορείς να μιλάς με παιδιά και με ενηλίκους με τον ίδιο 
τρόπο.  

[4:47min]

-- Μελλοντικά σχέδια

Όταν βγω από εδώ, ανυπομονώ να πάω στο καινούργιο μου σχολείο. Είναι Πάροχος Εναλλακτικής 
Εκπαίδευσης, που σημαίνει ότι θα έχει μικρές τάξεις. Θα χρειαστώ να κάνω πολλά πράγματα. Γι’ αυτό 
βρέθηκα εδώ μέσα άλλωστε, γιατί δεν είχα τίποτα να κάνω όλη μέρα. 

[5:05min]

-- H Ιστορία του Μικ

Είμαι ο Μικ. Είμαι 14 ετών και έχω 63 καταδίκες. Καταδίκες είναι ο αριθμός των εγκλημάτων για τα 
οποία είχα δικαστήρια.   

Την πρώτη φορά που με έφεραν στο δικαστήριο ήμουν 11 ετών. Την πρώτη φορά που μπήκα στο 
Κέντρο Δικαιοσύνης Ανηλίκων ήμουν ο πρώτος από την παρέα μου που με έστειλαν εδώ. Με έστειλαν 
στο Σπίτι 3, που είναι η μονάδα των κοριτσιών. Ήμουν πολύ μικρός και το νεότερο αγόρι που έστελναν 
εκεί. 

[5:40min]

Για δραστηριότητες παίζουμε τένις, παίζουμε ποδόσφαιρο και έχουμε πισίνα. Έχουμε γυμναστήριο με 
όργανα και κλειστό γυμναστήριο επίσης.

Ήμουν μόλις 10 την πρώτη φορά που η αστυνομία με συνέλαβε. Κάθε φορά που με συλλάμβαναν και 
μου έλεγαν για ποιο πράγμα με κατηγορούν, το έβαζα στα πόδια. Οι αστυνομικοί πρέπει να δείχνουν 
πιο πολύ σεβασμό, αν θέλουν να τους σέβονται. …αλλά στην τελική, κανείς δεν θα σέβεται την 
αστυνομία εξαιτίας της κακής φήμης που έχουν. 

Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω μηχανικός αυτοκινήτων, επειδή έχω ήδη τελειώσει το Επίπεδο 1 και 
τώρα σπουδάζω στο Επίπεδο 2. Νομίζω ότι θα μπορώ να βρω δουλειά ως μηχανικός αυτοκινήτων 
χωρίς πρόβλημα.
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[6:24min]

-- Η ιστορία της Λουίζ

Την πρώτη φορά που με έστειλαν εδώ ήμουν 11 ετών. Φοβόμουν, ήταν πραγματικά τρομακτικό, αλλά 
το προσωπικό ήταν υπέροχο. Με βοήθησαν να προσαρμοστώ καλά, αν και έμεινα μόνο μια νύχτα. Τις 
πρώτες φορές με έστειλαν ως υπόδικη στο Κέντρο Δικαιοσύνης Ανηλίκων, που σημαίνει ότι η 
αστυνομία πίστευε ότι ήταν το ασφαλέστερο μέρος να με πάνε. Μετά με έστελναν στο Κέντρο 
Δικαιοσύνης Ανηλίκων για μια-δυο βδομάδες κάθε φορά.

[6:48min]

Τα δωμάτια των κοριτσιών είναι όμοια με των αγοριών. Δεν μπορούμε να διακοσμήσουμε τα 
υπνοδωμάτια αλλά μπορούμε να βάλουμε αφίσες και φωτογραφίες της οικογένειάς μας. Η μόνη φορά 
που αναμειγνυόμαστε κορίτσια και αγόρια είναι στην εκπαίδευση, αλλά αυτό δεν γίνεται πολύ συχνά.  

Το σχολείο είναι πολύ εύκολο. Παίρνεις τα βασικά προσόντα και περισσότερα. Σου κάνουν μάθημα 
ένας-προς-έναν και παίρνεις πιο πολλή υποστήριξη. Νιώθεις ότι μαθαίνεις πιο πολλά εδώ μέσα. 
Θέλω να πάω στο κολλέγιο και να ξεκινήσω την εκπαίδευσή μου για να γίνω φροντίστρια πλήρους 
απασχόλησης.  Η κοινωνική μου λειτουργός θα με βοηθήσει να συμπληρώσω την αίτηση, να επισκε-
φτώ το κολλέγιο και να μου δείξει τον χώρο. 

Το προσωπικό εδώ κάθεται μαζί σου, αυτό κάνει τη διαφορά από οπουδήποτε αλλού. Το προ-
σωπικό σε βοηθάει να συνειδητοποιήσεις τι έκανες και να σκεφτείς πώς να μην το ξανακάνεις όταν 
βγεις. 

Καμιά φορά γίνονται πιο αυστηροί, όταν οι νέοι που φεύγουν επιστρέφουν εδώ. Δεν θέλω να πω ότι 
είναι φυλακή, γιατί δεν είναι. Το Κέντρο Δικαιοσύνης Ανηλίκων είναι ένα μέρος να σκεφτείς τι 
έκανες και καταλαβαίνεις τι έκανες λάθος όταν είσαι εδώ μέσα. 

[7:35min]

-- Το σύστημα απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους και οι επαγγελματίες που εργάζονται σε αυτό

Δεν με πειράζει να πηγαίνω στο δικαστήριο, δεν είναι τόσο άσχημα. Πάντα έχω τον ίδιο δικαστή για 
όλες τις κατηγορίες μου και τη φροντίδα και την οικογενειακή μου ζωή. Αυτός ο δικαστής μου έχει 
δώσει ευκαιρίες. Δεν θα μου άρεσε ένας δικαστής που δεν με ξέρει ή που δεν ξέρει τι έχω περάσει στη 
ζωή μου.  

Τους νέους τους μεταχειρίζονται διαφορετικά, ανάλογα με τον αστυνομικό. Ένας καλός αστυνομικός 
σου δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες και σου φέρεται καλά. Άλλοι αστυνομικοί μπορεί να σε αγνοούν 
και να μην σε σέβονται. Με έχει τραβήξει ένας αστυνομικός από τα μαλλιά για να με βγάλει από το 
περιπολικό και με έβριζε. Οι αστυνομικοί χρειάζονται πιο πολλή υπομονή και να δείχνουν πιο 
πολύ σεβασμό στους νέους. 
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[8.10min]

-- Η ζωή στο δικαστικό και προνοιακό σύστημα

Όταν βγήκα από το Κέντρο Δικαιοσύνης Ανηλίκων μετά από 8 μήνες ήταν πραγματικά περίεργα. Μέσα 
συνήθισα τη δομή και το προσωπικό, αλλά έμαθα ότι χρειαζόμουν να ηρεμήσω και να σχεδιάσω το 
μέλλον.

Έμεινα έξω από το Κέντρο για δύο χρόνια, αλλά τότε τα χάλασα στη στέγη φιλοξενίας μου (με 
την κοινωνική υπηρεσία). Έτσι γύρισα σπίτι με τους γονείς μου και έμεινα εκεί για 10 εβδομάδες, 
αλλά δεν πήγε καλά. Ξαναγύρισα σε στέγη φιλοξενίας και άρχισα να μπλέκω σε μπελάδες ξανά. Σε έξι 
εβδομάδες είχα μαζέψει 12 νέες κατηγορίες και καταδικάστηκα σε 12 μήνες. Σύντομα θα βγω και τώρα 
αρχίζω να σχεδιάζω το μέλλον μου.

Αν έπρεπε να πω ένα πράγμα για το Κέντρο Δικαιοσύνης Ανηλίκων, θα έλεγα ότι άλλαξε τη ζωή μου. 
Με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι το έγκλημα δεν σε πάει μπροστά. Είμαι πραγματικά ευγνώμων 
για την υποστήριξη που μου έδωσε όλο το προσωπικό.

VIDEO 2
Συμμετοχή στην κοινοτική επανορθωτική δικαιοσύνη

-- Εναλλακτικές (Alternatives) Βορείου Ιρλανδίας, Βόρειο Μπέλφαστ 

-- Κέλυ Γκιλ, Παιδαγωγός στις Εναλλακτικές Βορείου Ιρλανδίας

Οι Εναλλακτικές Βορείου Ιρλανδίας είναι ένας οργανισμός κοινοτικής επανορθωτικής δικαιοσύνης 
που εργάζεται μαζί με τους νέους, τις οικογένειές τους και τις κοινότητες για να προωθήσει μη βίαιες 
αντιδράσεις στην αντικοινωνική συμπεριφορά και στο έγκλημα που βλάπτουν την κοινωνία.

Δεχόμαστε παραπομπές από μια γκάμα οργανισμών και κρατικών φορέων, περιλαμβανομένων 
της Υπηρεσίας Δικαιοσύνης Ανηλίκων, της αστυνομίας, των κοινωνικών υπηρεσιών, των 
οικογενειών, ενώ οι νέοι μπορούν επίσης να αυτο-παραπεμφθούν αν έχουν ζητήματα παραβατικής 
συμπεριφοράς ή χαμηλής εγκληματικότητας στην κοινότητα.

[0:38min]

Εργαζόμαστε με νέους ανθρώπους, όπου και αν βρίσκονται, ανταποκρινόμενοι σε κάθε ατομική τους 
ανάγκη. Για κάθε νέο ορίζουμε Υποστηρικτικό Πρόσωπο, στον οποίο μπορούν να βασίζονται, να τον 
καθοδηγούν και να τον βοηθούν να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που πιθανόν έχει προκαλέσει στην 
κοινότητα. Το Υποστηρικτικό Πρόσωπο εργάζεται με τον παραβάτη, εργάζεται με την οικογένειά 
του και με την κοινότητα, για να τον βοηθήσει να τον επανεντάξει στην κοινότητα, όπου ίσως έχει 
συγκρουστεί στις σχέσεις του, ή έχει ζήσει άλλα περιστατικά ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του. 
Έτσι το Υποστηρικτικό Πρόσωπο εργάζεται μαζί τους, τους ενισχύει την αυτογνωσία, την προσωπική 
ανάπτυξη και τους βοηθά να καταλάβουν πώς η επιζήμια συμπεριφορά τους επηρεάζει την κοινότητα.  
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[1:24min]

Άλλος μεγάλος άξονας της εργασίας μας είναι η πρόληψη. Κάνουμε πολλή πρόληψη εντός της 
κοινότητας. Μερικά προγράμματα πρόληψης αφορούν εργασία με τα σχολεία, όπως το πρόγραμμα 
PACT (People and Communities Together- Άνθρωποι και Κοινότητες Μαζί). Αυτό περιλαμβάνει εργα-
σία με τους μαθητές και ενθαρρύνει παράλληλα τα σχολεία να εξετάζουν πώς προσεγγίζουν την 
πειθαρχία και τη σύγκρουση μέσα στην τάξη. 

Έχουμε μια Συνεργασία Νεανικής Ασφάλειας  που κάνει επιμορφώσεις και street-work με νέους σε 
όλη την κοινότητα. Είχαμε ακούσει για κάποια περιστατικά αντικοινωνικής συμπεριφοράς στο τοπικό 
πάρκο. Έτσι η Συνεργασία Νεανικής Ασφάλειας ενεπλάκη χρησιμοποιώντας μεθόδους εκπαίδευσης 
συνομηλίκων, ώστε να μάθουν να αλληλεπιδρούν θετικά με τους συνομηλίκους τους. Με αυ-
τές τις μεθόδους μείωσης της βλάβης μπορέσαμε να παρέχουμε τσάι, καφέ, νερό και κουβέρτες στους 
νέους στα πάρκα και να εξασφαλίσουμε ότι ήταν ασφαλείς. 

[2:27min]

Έχουμε αναπτύξει πολύ ισχυρούς δεσμούς με την τοπική αστυνομία. Έχουμε πάρει πολλές 
πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια για να το πετύχουμε αυτό. Έχουμε βραδιές «πίτσα και 
αστυνομία», όπου οι νέοι έρχονται και έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με την αστυνομία, τρώνε πί-
τσα και γνωρίζουν την αστυνομία καλύτερα, τον άνθρωπο πίσω από τη στολή. 

Υπάρχουν και άλλοι νέοι που έχουν παραπεμφθεί σε εμάς από την Υπηρεσία Δικαιοσύνης Ανηλίκων, 
οι οποίοι ίσως παλαιότερα είχαν συγκρουστεί με την αστυνομία, και η εμπειρία μας με αυτούς τους 
συγκεκριμένους ανθρώπους είναι ότι έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα. Στην αρχή μας είχαν 
παραπεμφθεί για την παραβατική τους συμπεριφορά κατά της αστυνομίας. Τώρα έχουν εξελιχθεί τόσο 
πολύ και προσπαθούν να διορθώσουν τα πράγματα, που μπορούν και δουλεύουν στο πλευρό της τοπικής 
αστυνομίας παρέχοντας υποστήριξη εντός της κοινότητας. Δουλεύουν μαζί με τους συνομηλίκους 
τους και με νεότερα παιδιά, που ίσως εμπλέκονται σε κάποιου είδους χαμηλής εγκληματικότητας, και 
κάνουν street-work με νέους στην κοινότητα  στο πλευρό της τοπικής αστυνομίας. 

[3:45min]

-- Η ιστορία του Γκάρεθ

-- Γκάρεθ Σκάλιον, 21 ετών

Συγκρούστηκα με την αστυνομία εξαιτίας μιας πορείας στην οποία είχα κατέβει. Η αστυνομία έπεσε 
καταπάνω μας. Έτσι, εγώ και οι φίλοι μου και η κοινότητα, όλοι νομίζαμε ότι μας γινόταν επίθεση.   
Έτσι προφανώς, όταν νομίζεις ότι σου γίνεται επίθεση, θα αντιδράσεις. Εγώ, έτσι όπως είμαι εγώ, 
αντέδρασα. Η αστυνομία έχει πολλές φωτογραφίες δικές μου και βίντεο τριών ωρών που πετούσα 
κομμάτια από μια συρταριέρα …….περισσότερες από 100 ρίψεις…..Πήρα τέσσερις καταδίκες για εκείνη 
τη νύχτα. 



139

[4:37min]

Στην πραγματικότητα στεκόμουν σε μια πορεία διαμαρτυρίας και ένας αστυνομικός ήρθε κοντά μου 
και έβαλε το χέρι του πάνω μου, η λαβή του ήταν πολύ σφιχτή, και αντέδρασα πάλι κάπως έτσι «Βγάλε 
το χέρι σου από πάνω μου ….» και τον είπα «….ξέρετε πώς…». Τότε ο αρχηγός της αστυνομίας ή τελοσπά-
ντων όποιος ήταν αυτός…ο υπεύθυνος, είπε κάτι σε έναν από τους αστυνομικούς, επειδή με έβγαλαν 
από την πορεία για να μην γίνει φασαρία. Είπε «Θα κάνουμε μια συμφωνία μαζί σου…» αυτό έγινε την 
Παρασκευή το βράδυ ή το Σάββατο, και μετά είπε «Θα πας στο Τμήμα τη Δευτέρα και θα παραδοθείς 
πριν τις έξι το πρωί».   

[5:24min]

-- Κράτηση στην Αστυνομία

Πήγα, παραδόθηκα, με συνέλαβαν, μου πέρασαν χειροπέδες, με έβαλαν σε κελί. Οι άνθρωποι μου 
έκαναν ερωτήσεις και δεν είχα ιδέα τι γινόταν. Ο συνήγορός μου έπρεπε να μου εξηγήσει τι μου 
έλεγαν οι αστυνομικοί.  Η μητέρα μου καθόταν πίσω μου και ο συνήγορός μου δίπλα μου. Έτσι οι 
μόνοι άνθρωποι που ήξεραν τι συνέβαινε ήταν ο συνήγορος και η μητέρα μου. 

Οι νέοι δεν καταλαβαίνουν τι τους λένε οι αστυνομικοί. Δεν τους καταλαβαίνουν. Νομίζουν (οι 
αστυνομικοί) «τους λέμε αυτό και το άλλο και τα παιδιά θα καταλάβουν». Οι νέοι δεν καταλαβαίνουν 
από πού έρχονται οι αστυνομικοί. Απλά δεν το καταλαβαίνουν. 

[6:13min] 

-- Μεγαλώνοντας στην κοινότητά του

Γίνεται πολλή φασαρία εδώ πέρα, ακόμα μέχρι σήμερα γίνεται φασαρία. Εδώ βρίσκαμε ναρκωτικά….
κανονίζαμε τους καβγάδες, εδώ τσακωνόμασταν, φέρναμε τους Καθολικούς και τους δέρναμε. Εδώ 
γίνονταν όλα αυτά. Όποτε περνάω από εδώ, μου έρχονται μνήμες από τότε που ήμουν «τρελός».  Τώρα 
είναι όλα διαφορετικά.

Στο παρελθόν έχουν υπάρξει φορές που δεν μπορούσα να περπατήσω πουθενά. Δεν μπορούσα να πάω 
στο κέντρο της πόλης, επειδή με κυνηγούσαν πολλοί. Ήταν οι παραστρατιωτικοί….. Καθολικοί….όλοι 
κοίταζαν να με βρουν. Ακόμα και μέχρι σήμερα κοιτάζουν να με βρουν, αλλά εγώ προσπαθώ να μην 
μπλέξω. Προσπαθώ να φτιάξω τη ζωή μου. Δεν τα θέλω πια αυτά. 

[7:24min]

-- Πώς βοήθησε η επανορθωτική δικαιοσύνη

Όταν πήγα εκδρομή για ψάρεμα με τις Εναλλακτικές, με πλησίασε ένας τύπος, που στεκόταν εκεί 
και ψάρευε….. Άρχισε να μου μιλάει. «Λοιπόν, πώς είσαι, με ρώτησε, έπιασες πολλά ψάρια σήμερα;» 
Μιλούσαμε ο ένας στον άλλον. Τότε με ρώτησε «Γιατί είσαι εδώ;» και του είπα επειδή με έπιασαν στα 
επεισόδια με την αστυνομία και είναι ένα είδος «κοινωφελούς εργασίας». Τότε σκέφτηκα «Πολλές 
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ερωτήσεις μου κάνει αυτός». Μιλούσαμε για το ποδόσφαιρο, μου είπε ότι έπαιζε ράγκμπι, του είπα ότι 
υποστήριζα την Μάντσεστερ Γιουνάιτιντ, και μου είπε ότι υποστήριζε την Λίβερπουλ.  Έτσι πειράζαμε 
ο ένας τον άλλον και κάναμε πλάκα…..Μετά έμαθα ότι ήταν αστυνομικός. …Μόλις  μου το είπε, του είπα 
«Μείνε μακριά μου». Μάζεψα την πετονιά και απομακρύνθηκα. Δεν του ξαναμίλησα στην εκδρομή, 
αφού έμαθα ότι ήταν αστυνομικός. 

[8:43min]

Τέτοια γνώμη είχα για την αστυνομία. Δεν μου άρεσαν. Τους μισούσα. Δεν με βοηθούσαν ποτέ. Οι 
αστυνομικοί μόνο με…παρενοχλούσαν…..με ενοχλούσαν, προσπαθούσαν να με κάνουν να 
αντιδράσω. Δεν είχα τίποτα καλό να πω για αυτούς. 

Μέσω των Εναλλακτικών, η Τζόαν με έστειλε σε προπόνηση ποδοσφαίρου και αυτός ο αστυνομικός 
ήρθε μαζί μου. Με πήγε με το αμάξι του. Στη διαδρομή με ρώτησε «Με βλέπεις διαφορετικά τώρα που 
δεν φορώ στολή;». Του απάντησα «Ναι» και του είπα «Όταν φοράς στολή αστυνομικού, οι νέοι δεν σε 
βλέπουν σαν τον πατέρα κάποιου, σαν τον γιο κάποιου, σαν σύζυγο κάποιας, σαν αδελφό κάποιου….οι 
νέοι σε βλέπουν σαν μοχθηρό  και απόβρασμα».

[9:55min] 

Καθώς άρχισα να τον γνωρίζω, τον έβλεπα διαφορετικά. Κατάλαβα ότι ήταν εντάξει. Με πήγε 
να φάμε ένα χάμπουργκερ. Ήταν εντάξει. Τώρα μιλάω στους αστυνομικούς όταν τους βλέπω στον 
δρόμο. 

[10:11min]

Πρόσφατα έγινε μια εκδήλωση σε αυτό το πάρκο για το Halloween. Η αστυνομία την παρακολούθησε. 
Ο αστυνομικός με πλησίασε και μου μιλούσε και τα παιδιά στο πάρκο δεν καταλάβαιναν γιατί μιλούσα 
σε αστυνομικό. Το θεώρησαν ασυνήθιστο. Αλλά σε λίγο τα παιδιά ήρθαν κοντά και άρχισαν κι αυτά 
στον αστυνομικό.  

[10:32min]

Κάναμε street-work με τους νέους σε αυτό το πάρκο το Σάββατο….και η αστυνομία έφτασε. Οι νέοι 
δεν ήθελαν να μιλήσουν με τους αστυνομικούς. Το έβαλαν στα πόδια όταν έφτασαν οι αστυνομικοί.   
Οι αστυνομικοί ήθελαν μόνο να τους μιλήσουν, δεν είχαν έρθει για να τους συλλάβουν ή να τους 
πάρουν το αλκοόλ. Οι νέοι φοβούνταν τους αστυνομικούς. Τότε με είδαν που πήγα προς το μέρος των 
αστυνομικών και τους μιλούσα. Οι νέοι με ρώτησαν γιατί μιλούσα με τους αστυνομικούς. Τους είπα 
«επειδή και μόνο φοράει στολή, δεν σημαίνει ότι είναι διαφορετικός από εμάς».  Δέκα λεπτά αργότερα 
είδα την ομάδα των νέων και μιλούσαν με τους αστυνομικούς. Τώρα η γνώμη τους για την αστυνομία 
αρχίζει να αλλάζει. Αν μπορούσαν να ζήσουν όλα αυτά που έζησα εγώ με την αστυνομία, να πάνε στο 
αστυνομικό τμήμα, να φάνε πίτσα με τους αστυνομικούς, θα καταλάβαιναν τα πράγματα καλύτερα. 
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Αντί να στέλνουν τους νέους στην κοινωφελή εργασία ή στη φυλακή, θα έπρεπε να τους στέλ-
νουν σε προγράμματα να γνωρίσουν τους αστυνομικούς καλύτερα. Τότε και οι αστυνομικοί 
θα μάθαιναν περισσότερα για τις ανάγκες των νέων.  

[11:56min] 

Οι νέοι που τους στέλνουν φυλακή έχουν διαφορετικές εμπειρίες από τους νέους που πάνε σε 
προγράμματα επανορθωτικής δικαιοσύνης, όπου ανταποδίδουν στην κοινωνία. Οι φίλοι μου πή-
γαν φυλακή επειδή έμπλεξαν σε ταραχές με την αστυνομία. Τώρα που τους συναντώ, δεν 
έχουν αλλάξει. Είμαι ο μόνος που έχω αλλάξει, επειδή με έστειλαν στην επανορθωτική δικαιοσύνη 
Εναλλακτικές. Θα με έστελναν φυλακή, αλλά δεν ήθελα να πάω εκεί. Να πω την αλήθεια, δεν με ένοιαζε. 
Ούτε με ένοιαζε που θα πήγαινα στις Εναλλακτικές.  

[12:30min]

Μετά, αφού παρακολούθησα τις Εναλλακτικές για μερικές εβδομάδες συνειδητοποίησα ότι το 
προσωπικό πραγματικά ήθελε να με βοηθήσει. Η αστυνομία δεν το κάνει αυτό. Σε στέλνουν στο 
κελί και κάθεσαι εκεί. Δεν ωφελεί κανέναν. Δεν σε συμβουλεύουν. Δεν σου δίνουν μια ευκαιρία να επα-
νορθώσεις. Το μόνο που προσπαθεί η αστυνομία είναι να σου δώσει να καταλάβεις ένα μάθημα που 
δεν σε ενδιαφέρει. Αν δεν σε ενδιαφέρει η ζωή και μπλέκεις σε επεισόδια με την αστυνομία, τότε δεν θα 
σε νοιάζει που κάθεσαι σε ένα κελί στη φυλακή. 

[13:02min]

Με τις Εναλλακτικές έχεις μια ευκαιρία να επανορθώσεις με την κοινωνία. Το υποστηρικτικό 
πρόσωπο για μένα, η Κάρλυ, έκατσε μαζί μου και με βοήθησε να φτιάξουμε ένα σχέδιο. Με ρώτησε τι 
ήθελα να κάνω για να επανορθώσω στην κοινωνία και στην αστυνομία. Με ρώτησε αν ήθελα 
να συναντήσω την αστυνομία. Είπα «όχι», επειδή δεν γούσταρα. Σταδιακά έσπαγε τους φραγμούς μου 
και με σύστησε στην αστυνομία.   Φάγαμε πίτσα μαζί, παρακολουθήσαμε μια μέρα εκδηλώσεων μαζί 
και άρχισα να τους μαθαίνω καλύτερα. Άρχισα να παρακολουθώ εκδηλώσεις με την αστυνομία, 
και τώρα κάνω προπονήσεις στο ποδόσφαιρο μαζί τους. Διδάσκουμε στα παιδιά δεξιότητες 
ποδοσφαίρου. 

[13:56min] 

Οι Εναλλακτικές με έχουν στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο. Αν χρειαστώ κάτι, αν χρειαστεί να πάω 
σε μια εκπαίδευση ή οτιδήποτε τέτοιο, ή να ξεφύγει το μυαλό μου από κάτι, μπορούν να το κάνουν 
και αυτό. Δεν μας κάνουν μόνο ομάδες ή μαθήματα. Γνωρίζεις καινούργιους ανθρώπους και βλέπεις 
όλα τα λάθη που έκαναν οι νέοι στο παρελθόν. Με βοήθησαν επίσης και με δουλειές, με τις συνε-
ντεύξεις. Η Κάρλυ, το υποστηρικτικό πρόσωπο για μένα, μου έκλεισε συνέντευξη για δουλειά με την 
Eventsec. Παλιά ούτε που το σκεφτόμουν να βρω δουλειά. Πιο πολύ με ένοιαζε να παίρνω ναρκωτικά, 
να πίνω ποτά, να τσακώνομαι, να μπλέκομαι σε ταραχές, να με συλλαμβάνουν.
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[14:41min]

Η τροφή για σκέψη που μου έδωσαν...Τώρα νιώθω ότι έχω ανάγκη να τους επιστρέψω κάτι κι εγώ. 
Πριν, στην κοινότητά μου, όλοι ήταν εναντίον όλων. Οι μόνες φορές που έβλεπες κάποιον ήταν σε 
ταραχές. Ταραχές μεταξύ της δικής μας κοινότητας και της άλλης πλευράς. Αυτή είναι μια λανθασμένη 
άποψη... είναι ο λάθος τρόπος να βλέπεις τα πράγματα. Αυτός ο τρόπος να βλέπεις τους ανθρώπους 
είναι λανθασμένος. Έτσι λοιπόν γνώριζα καινούριους ανθρώπους. « Συμμετείχα στις ταραχές μαζί του 
χθες το βράδυ». Διάφοροι έρχονταν και με ρωτούσαν «Από που τον ξέρεις;» και απαντούσα «Συμμετείχα 
μαζί του στις ταραχές εχθές». Τώρα όταν ρωτούν «Από πού τον ξέρεις;», λέω «από τις Εναλλακτικές, 
παρακολούθησα μία μέρα εκδηλώσεων μαζί του και ήταν υπέροχα». Είναι ένας καλύτερος τρόπος να 
βλέπεις τη ζωή. Τώρα, είναι όλα διαφορετικά. Ή ζωή μου άλλαξε.

Συμμετείχα σε ένα εκπαιδευτικό εργαστήριό τους (των Εναλλακτικών) με άλλους νέους ανθρώπους, 
προσπαθώντας να τους βοηθήσω, γιατί σημειώθηκε ένα περιστατικό εδώ, κάποιοι έσπασαν ένα πα-
ράθυρο. Έτσι, αυτή ήταν μια καλή ευκαιρία για μένα να επιστρέψω τη βοήθεια που έλαβα πίσω στην 
κοινότητα. Έτσι, ρώτησα την Τζόαν από τις Εναλλακτικές αν θα ήταν εντάξει να συμμετάσχω και να 
βοηθήσω και έτσι έγινε και κατασκεύασα αυτό το τραπέζι εδώ πέρα. Αυτό είναι δικό μου. Άλλοι 
νέοι κατασκεύασαν το δικό τους επίσης, αλλά ο κύριος που μένει εδώ είπε ότι θα χρησιμοποιήσει το 
δικό μου για τον κήπο του. Εδώ πέρα, σκάψαμε ένα παρτέρι και φυτέψαμε λουλούδια. Έτσι, αρχί-
σαμε να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Οργανώσαμε μία ανοιχτή ημέρα για όλους τους κατοίκους της περιο-
χής. Η διευθύντρια του Πρότυπου Σχολείου Αρρένων ήρθε επίσης. Για πρώτη φορά στη ζωή της είπε 
καλά λόγια για μένα. Αυτά δεν θα τα άκουγα ποτέ στο παρελθόν. Στο παρελθόν, όταν ήμουν μαθητής 
στο σχολείο, οι δάσκαλοι με μισούσαν. Τώρα, στέκονταν εκεί και μου έπλεκαν το εγκώμιο. Ένιωθα 
εξαιρετικά. Για μια φορά, οι άνθρωποι είπαν και κάτι καλό για μένα. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι 
μπορούν να αλλάξουν με βοήθεια. Αν έχεις την κατάλληλη βοήθεια, μπορεί να αλλάξει η ζωή 
σου.

VIDEO 3         
H εμπειρία με την αστυνομία μιας νεαρής που ολοκλήρωσε το 
πρόγραμμα φροντίδας

-- Ballymena, Βόρεια Ιρλανδία

-- Blair, 21 ετών

Την πρώτη φορά που με συνέλαβαν ήμουν 16 χρονών. Περπατούσα στο δρόμο και ένας αστυνομικός 
με σταμάτησε και με έψαξε και με έπιασε με μικροποσότητα ναρκωτικών. Ο αστυνομικός με 
συνέλαβε και με κράτησε στο Τμήμα όλη νύχτα.

Μετά από αυτό, ξαναήρθα σε επαφή με την αστυνομία όταν ήμουν 18, λίγο πριν τα 18α γενέθλιά 
μου. Και τότε, με έπιασαν με ένα χάπι diazepam 5mg, το οποίο μου είχε συνταγογραφηθεί, αλλά δεν 
μπορούσα να το αποδείξω. Έτσι, ο αστυνομικός με ξανασυνέλαβε και με κράτησε όλη νύχτα.
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[0:48min] 

-- Κράτηση στο αστυνομικό τμήμα

Εκείνη τη νύχτα που με κράτησαν, ο αξιωματικός που ήταν υπεύθυνος  με πήρε από το σπίτι 
με τις πυτζάμες. Με ρώτησε τι νούμερο ρούχα φοράω, ώστε να μπορέσει να μου δώσει αθλητική 
φόρμα. Του είπα ότι φοράω small και μου έδωσε extra large, τα οποία προφανώς θα μου ήταν πολύ 
μεγάλα. Τα φόρεσα και όλη την ώρα έπρεπε να τα κρατάω να μην πέσουν.

Την επόμενη μέρα, όταν πήγα με τον δικηγόρο μου για ανάκριση, είχα τα χέρια μου πίσω από την πλάτη 
και κρατούσα το παντελόνι και η αστυνομικός μου έλεγε συνεχώς να πάρω τα χέρια μου από ‘κει γιατί 
αλλιώς θα μου έβαζε χειροπέδες. Έτσι, πήρα τα χέρια μου και όπως περνούσα την πόρτα, το παντελόνι 
μου έπεσε κάτω. Ο δικηγόρος μου ήταν εκεί όπως επίσης και η αστυνομία. Δεν ήξερα τι να κάνω, να 
γελάσω ή να τραβήξω το παντελόνι μου. Ήταν ντροπιαστικό. Μου πρότειναν να δεχθώ να βλέπω μία 
γυναίκα, μία φορά τη βδομάδα, για τρεις μήνες, για να με βοηθήσει να μην ξανακάνω παράβαση και 
μου είπαν ότι αυτό θα είναι η ποινή μου για την παράβασή μου.

[1:58min]

-- Συμμετοχή στο πρόγραμμα ευκαιριών πρόσληψης του Include Youth

Έγινα νεαρή μητέρα στην ηλικία των 14.  Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αφήσω το σχολείο σε πολύ 
νεαρή ηλικία, χωρίς κανένα προσόν, χωρίς καμία αναγνωρισμένη δεξιότητα από την δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, καμία εργασιακή εμπειρία, τίποτα. Για πολύ καιρό, δεν ήθελα να κάνω τίποτα. Ήμουν 
ευχαριστημένη με το να κάθομαι και να μην κάνω τίποτα.

Γνώρισα το Include Youth μέσα από το Σχήμα ‘’Πάρε και Δώσε’’, στην ηλικία των 17 ετών, λίγο μετά 
την πρώτη μου επαφή με την αστυνομία. Στην αρχή, δεν ήθελα να μπλεχτώ με το Σχήμα.  Το βρήκα 
δύσκολο να παρακολουθώ τα μαθήματα και δεν ήθελα να βρίσκομαι εκεί. Ξαφνικά, μια μέρα, μου έγινε 
το κλικ και συνειδητοποίησα ότι θέλω περισσότερα για τον εαυτό μου, όπως να βάψω το σπίτι μου, να 
έχω ένα αυτοκίνητο ή να πηγαίνω διακοπές. Ήθελα περισσότερα, ήθελα μια καλύτερη ζωή, ειδικά 
για το παιδί μου.

 [2:50min]

Έτσι ξεκίνησα να τους συναντώ και άρχισα να βλέπω ότι το πρόγραμμα ήταν τελικά καλό. Το να 
αποκτάς δεξιότητες μπορεί να είναι διασκεδαστικό και είναι κάτι που μπορείς να πετύχεις. Μπήκα σε 
ρουτίνα και παρακολούθησα το πρόγραμμα, συμμετείχα σε δραστηριότητες, αποκτούσα δεξιότητες 
και είχα μόλις αποκτήσει την 12η  δεξιότητά μου και επρόκειτο για πρώτη φορά να βρω και δουλειά, 
όταν ήρθα σε επαφή για δεύτερη φορά με την αστυνομία.
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[3:16min] 

Η ζωή μου πήγαινε καλά, ονειρευόμουν να εργαστώ, ήθελα να εργαστώ και ήρθα σε επαφή με την 
αστυνομία για δεύτερη φορά και πήρα την δεύτερη προειδοποίησή μου. Έτσι, όποτε και αν ξεκινούσα 
κάτι, όπως το να ακολουθήσω μία καριέρα εργασίας με νέους, το να τελειώσω την εκπαίδευσή μου και 
να μιλήσω με τους επαγγελματίες, συνειδητοποίησα ότι  η προειδοποίηση από την αστυνομία θα ήταν 
πάντα εκεί, όσο κι αν εργαζόμουν για κάτι καλύτερο, ό, τι κι αν έκανα και όποιο κι αν ήταν το είδος 
της εργασίας που προσέφερα, θα είχα πάντα ένα ποινικό μητρώο μόνο και μόνο γιατί ήμουν νέα και 
ανόητη.

[3:47min]

Υπάρχουν πολλά πράγματα που η αστυνομία θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά. Δεν 
μου εξήγησαν ποτέ και τίποτα με το σωστό τρόπο. Ποτέ δεν μου ξεκαθάρισαν τι ακριβώς 
συνέβαινε.  Ποτέ δεν προσπάθησαν να με συμβουλεύσουν και ποτέ δεν έψαξαν να μάθουν γιατί 
έκανα την παράβαση. Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής μου, το κλίμα ήταν «Έχεις διαπράξει 
αυτή την παράβαση κι έτσι έχουν τα πράγματα». Δεν υπήρχε η παραμικρή ελαστικότητα, δεν με 
καταλάβαιναν.

[4:14min]

Όταν με συνέλαβαν, ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι αυτό θα έχει συνέπειες στην καριέρα μου, επειδή 
η καριέρα που ήθελα να ακολουθήσω ήταν σχετική με την εργασία με νέους ανθρώπους. Έτσι ήξερα 
ότι το να έχω επίπληξη για ναρκωτικά στο φάκελό μου, σίγουρα δεν ήταν κάτι που θα έβγαινε σε καλό. 
Μίλησα με τον Kevin, τον υπεύθυνο λειτουργό για τις ευκαιρίες πρόσληψης, στα πλαίσια του προγράμ-
ματος, ο οποίος μου εξήγησε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες, βήμα προς βήμα. Μου είπε τι μπορώ να 
κάνω ή τι έπρεπε να κάνω ή με ποιον τρόπο μπορούμε να τα καταφέρουμε μαζί. Δυστυχώς, οι επιπλή-
ξεις δεν έφυγαν από το φάκελό μου. Τέσσερα χρόνια μετά , είναι ακόμα εκεί, δεν θα σβηστούν, θα είναι 
για πάντα εκεί.

[4:55min]

-- Συμβουλή για την αστυνομία

Σαν ένας νέος άνθρωπος που μεγάλωσε στο προνοιακό σύστημα (στη μέριμνα των κοινωνικών 
υπηρεσιών), νομίζω ότι η αστυνομία θα πρέπει να κατανοεί πολύ περισσότερο από πού 
έρχεται ένας νέος άνθρωπος.  Μέσα από την εμπλοκή μου στο Include Youth, είχα την ευκαιρία να 
έχω πολλές και διαφορετικές ευκαιρίες να συμμετάσχω και να μιλήσω για την εμπειρία μου, 
την ιστορία μου, την εμπλοκή μου με την αστυνομία και το προνοιακό σύστημα μέριμνας, 
πώς αυτό με έχει επηρεάσει και πώς , γενικά, όλοι μπορούν να μάθουν από αυτό, από τους 
νέους ανθρώπους μέχρι τους επαγγελματίες και την αστυνομία και οποιονδήποτε άλλο.
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[5:32min]

Σχετικά πρόσφατα, ήμουν σε μία εκδήλωση του Include Youth όπου μίλησα με άλλους νέους ανθρώπους 
για την ιστορία μου και πώς ήρθα σε επαφή με την αστυνομία. Η αστυνομία ήταν επίσης εκεί. Μου 
άρεσε πολύ, είχα την ευκαιρία να τους πω για την ιστορία μου και την εμπειρία μου και η αστυνομία 
άκουσε από πρώτο χέρι πώς ήταν για μένα, για έναν νέο άνθρωπο και πώς θα μπορούσαν να αλλάξουν 
τις συμπεριφορές τους γενικώς προς τους νέους ανθρώπους.

[6:01min]

-- Η ζωή τώρα

Τώρα είμαι 21. Εργάζομαι με πλήρη απασχόληση. Εργάζομαι σαν Λειτουργός Στέγασης και Κοινοτικής 
Στήριξης. Έχω ένα μισθό. Βγάζω τα δικά μου χρήματα κάθε μήνα, έχω ένα εισόδημα. Πρόσφατα, συζή-
τησα με την τράπεζα για ένα στεγαστικό δάνειο για το δικό μου σπίτι. Επίσης, κάνω την εκπαίδευσή 
μου στο 2ο επίπεδο στην Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα με πρόθεση να προχωρήσω στην ολοκλήρωση 
του 3ου επιπέδου.

Τον προηγούμενο Ιούνιο, ολοκλήρωσα το 4ο επίπεδο δεξιοτήτων στις Νεανικές Κοινοτικές σπουδές 
στο πανεπιστήμιο και τώρα έχω πάρει ένα χρόνο άδεια για εργασία πριν επιστρέψω στο πανεπιστήμιο 
για να πάρω το πτυχίο μου. Τα πράγματα φαίνονται να καλυτερεύουν πια και η ζωή μου έχει αλλάξει 
προς το καλύτερο. Υπάρχουν πολλά θετικά πράγματα που συμβαίνουν και τώρα νιώθω ασφάλεια από 
την δουλειά μου για να αγοράσω το δικό μου σπίτι. Έτσι, για αλλαγή, όλα πάνε καλά.

 

ΤΕΛΟΣ.







   

Βελτιώνοντας τα ευρωπαϊκά συστήματα απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους:
 Κατάρτιση για επαγγελματίες   (JUST/2013/FRC/AG)

[ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ] Στόχος του παρόντος Εγχειριδίου είναι η κατάρτιση των επαγγελματιών οι οποίοι εργάζονται με 
παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο, και ειδικότερα, η βελτίωση της επικοινωνίας τους με τα παιδιά. 
Στα διάφορα κεφάλαια του παρόντος Εγχειριδίου αναπτύσσονται θέματα που αφορούν τα νόμιμα δικαιώματα των 
παιδιών, τις τεχνικές συνέντευξης, και τις δεξιότητες επικοινωνίας, παιδοψυχολογίας και παιδαγωγικής. Το παρόν 
Εγχειρίδιο στοχεύει στην παροχή πληροφοριών και την περαιτέρω καθοδήγηση όσον αφορά την υλοποίηση των 
διατάξεων της Οδηγίας της ΕΕ. Παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο της Οδηγίας και τον τρόπο 
εφαρμογής της ώστε να συνάδει με άλλα σχετικά διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα της δικαιοσύνης ανηλίκων.  Είναι 
μέρος ενός πακέτου κατάρτισης που αποτελείται από το Εγχειρίδιο, μια εργαλειοθήκη για επαγγελματίες και μια 

σειρά βίντεο που δείχνουν νέους ανθρώπους που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο.

Η έκδοση Με ακούει κανείς; Η συμμετοχή των παιδιών στη δικαιοσύνη ανηλίκων: – Ένα εγχειρίδιο για πιο φιλικά προς 
τα παιδιά ευρωπαϊκά συστήματα απονομής δικαιοσύνης εκπονήθηκε από το Τμήμα Δικαίου του Παιδιού της Νομικής 
Σχολής του Leiden και εντάσσεται στο έργο Βελτιώνοντας τα Ευρωπαϊκά Συστήματα Απονομής Δικαιοσύνης σε 
Ανηλίκους: Κατάρτιση για Επαγγελματίες» (JUST/2013/FRC/AG) υπό την καθοδήγηση του International Juvenile 
Justice Observatory και σε συνεργασία με τους εξής οργανισμούς: το Iνστιτούτο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ludwig 
Boltzmann Institute of Human Rights της Αυστρίας, τη μη κυβερνητική οργάνωση Hope for Children – UNCR Policy 
Centre της Κύπρου, το τσεχικό κέντρο Rubikon Centrum, τη γαλλική εταιρεία Association Diagrama, το ελληνικό 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ιταλικό ινστιτούτο Istituto Don Calabria, το 
λετονικό κέντρο Providus Center, το πορτογαλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ισπανικό κέντρο Fundación Diagrama, 
τη μη κυβερνητική οργάνωση Include Youth της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, το φινλανδικό 

φόρουμ Finish Forum for Mediation και το ιρλανδικό πανεπιστήμιο University College Cork.

Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Θεµελιώδη Δικαιώµατα και 
Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης


