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UN DREPT 

• Printre drepturile copilului, există dreptul la : 

• Protecţie 

• Asistenţă (servicii) 

• Participare  

• Articolele 37 şi 40 ale CDC instituie dreptul 
copilului la o Justiţie pentru Minori specifică şi 
specializată , diferită de cea pentru adulţi şi 
care aduce propriile răspunsuri pentru 
propriul său sistem 
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5 MARI PRINCIPII 

• Copilul este diferit = tratament specific 

• Specializarea instanţelor 

• Securitate publică sau interes individual 
? 

• Răspunsurile sunt alternative  

• Copilul are dreptul la garanţii de 
procedură  
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1. Copilul este diferit 

• Copilul este o fiinţă în dezvoltare  

• O fiinţă maleabilă, cu un  mare potenţial 
de reabilitare  

• Delicvenţa, deşi indispensabilă, nu este 
un simptom de cronicitate  

• Delictul simptomă  sau ocazional 

• Nevoi diferite în comparaţie cu adulţii 
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Consecinţe 

Un sistem judiciar care ia în considerare : 
• Răspunderea penală porneşte de la vârsta de 18 

ani 
• Soluţiile nejudiciare (diversitate) 
• Cine confruntă copilul cu fapta sa, cu victima, cu 

societatea  
 = justiţie reparatorie/ restaurativă 
• Cine crede în şansele tânărului delincvent = 

reinserare / reabilitare   
• Cine face diferenţă între delictele de adolescenţă şi 

crime  
 =  iertarea pentru delictele nu foarte grave  
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2. Specializarea 

Sistemul de Justiție pentru Minori trebuie 

• Să fie diferit de cel pentru adulți 

• Să aibă judecătorii specializate  

• Dar și la toate etapele procedurii  

 - poliția 

 - procurorul 

 - judecătorul  

 - serviciile de supraveghere 

 - instituțiile 
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Consecințe 

• Necesitatea de a selecta judecători, polițiști, 
procurori, asistenți de servicii  

• Necesitatea de instruire specializată a acestor 
profesii 

• Necesitatea de a  învăța să muncim împreună  

• Necesitatea de a evita rotațiile rapide  

• Necesitatea de recunoaștere financiară și 
ierarhică a acestor poziții 
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3. Securitatea publică / interes individual? 

Care este prioritatea ? 

• Cererea cetăţenilor de a fi protejaţi de adolescenţii 
violenţi şi delicvenţi? 

• Realitate sau efect mediatic ? Mereu ne-a fost frică 
de tineri … 

• Este oare nevoie de a neutraliza (detenţie) copii sau 
de a-i educa– îngriji- reabilita 

• Prevenire generală sau prevenire specială? 

• Interesul superior al copilului = individualizare  
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Consecinţe  

• Statele trebuie să analizeze obiectiv datele 
statistice  

• În majoritatea ţărilor, 95% din infracţiuni sunt 
benigne  

• Prin urmare, privaţiunea de libertate nu poate fi 
singurul răspuns, ea trebuie aplicată doar pentru 
cazurile cele mai grave  

• Măsurile generale de prevenire nu funcţionează 
în cazul minorilor (cu uşile închise, provocare 
pentru lege…) 

• Pedeapsa costă scump, chiar foarte scump 
• Copiii educaţi aduc mai multe beneficii decât cei 

excluşi şi revoltaţi 
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4. Soluţii  specifice  
şi numeroase 

• Este nevoie de răspunsuri „ la comandă şi 
diversificate „ 

• Soluţii care examinează cauzele delictului şi îl 
tratează  

• Aşa încât copilul în conflict cu legea să realizeze 
care sunt consecinţele faptelor sale (terţi sau 
societate) 

• Privaţiunea de libertate rareori atinge obiectivele 
legate de evitarea recidivei, reintegrare şi 
reabilitare  

• De ce să-l îndepărtăm de casă și de familie? 
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Consecințe 

Un sistem judiciar care  : 

• Permite să nu să se intervină în cazul faptelor 
neînsemnate (diversiune) 

• Are soluții care iau forma de măsuri și pedepse  

• Mai degrabă preferă abordarea ambulatorie decât 
rezidențială  

• Lasă loc pentru reparare și soluțiilor propuse de 
justiția reparatorie (confruntarea copilului cu fapta 
sau victima) 

• Privilegiază mai degrabă grija decât sancțiunea  

• Este interesată de cauze și nu de simptome  
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5. Garanții de procedură 

Un sistem judiciar care 

• Recunoaște copilul, chiar și pe cel delincvent, ca pe o 
persoană = demnitate (articol 40 CDC) 

• Recunoaște garanțiile de procedură   

• Acestea reies din CDC și din cele mai importante acte 
ale ONU 

• Acest fapt cimentează idea copilului care se implică  
în deciziile care-l privesc 

• Aceasta nu înseamnă: mai multe drepturi = 
mai multe responsabilități = mai multe 
pedepse! 
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Consecințe (1)  

 Sistemul de justiție specializată 
garantează  minimumul din articolele 37 
și 40 ale CDC 

• Vârsta de răspundere penală 
• Principiul legalității  
• Prezumpția nevinovăției  
• Dreptul de a fi audiat direct sau prin 

reprezentant  
• Dreptul de a fi informat despre sarcini  
• Asistență legală adecvată  
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Consecințe (2) 

• Principiul urgenței  
• Implicarea părinților  
• Evitarea torturii 
• Posibilitatea de audia martorii (articol 40 

alineat 2 b iv CDC) 
• Dreptul la recurs 
• Asistența gratuită a unui interpret 
• Respectarea vieții private (articol 16 CDC) 
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CONCLUZIE  

Justiția pentru minori este un sistem care   

• Depășește instanța judiciară 

• Trebuie să fie specializată 

• Se sprijină pe mai multe discipline : nu numai pe 
drept 

• Dispune de un evantai larg de răspunsuri posibile 

• Este interesată mai întâi de toate de copil (articol 
3 paragraf 1 CDC) 

• Încercând, în același timp, să asigure securitatea 
publică 
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VĂ MULȚUMIM  

 
PENTRU ATENȚIE 

 

 

 

www.childsrights.org 
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