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”Avocatul ideal pentru mine este cineva care 
mă tratează cu seriozitate și îmi acordă atenție”

(tânără intervievată în cadrul proiectului)

Atunci când copiii sunt suspectați sau acuzați de o infracțiune, 
există tendința de a considera că ei sunt persoane mici,  și prin 
urmare au ”cazuri mici”, și în cele din urmă, au doar ”drepturi mici” 
de apărare. Cu toate acestea, când este vorba despre un copil, nu 
există cazuri mici sau simple. Chiar și atunci când acuzațiile împotriva 
minorului nu sunt foarte grave, această experiență a justiției poate 
avea consecințe de durată și poate lăsa o amprentă de neșters 
asupra copilului care este, și asupra adultului care va deveni.

Din acest motiv este atât de necesar să existe standarde de 
calitate specifice și criterii minime de acreditare a avocaților care 
reprezintă un copil în instanță.

În cadrul proiectului CLEAR Rights - consolidarea asistenței 
juridice pentru copiii din Europa, specialiștii din echipa Terre 
des hommes au elaborat un ghid al standardelor de calitate, un 
memoriu și un studiu de cercetare pentru a le fi de folos avocaților 
și celor care oferă asistență juridică tinerilor în conflict cu legea.
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GHID: STANDARDE DE CALITATE PENTRU 
ASISTENȚA JURIDICĂ PENTRU COPIII SUSPECȚI ȘI/
SAU ACUZAȚI

Acest document servește ca bază de cunoștințe pentru profesioniștii 
din domeniul juridic. Ghidul conține:

  14 Standarde de calitate, enumerând principiile de bază (de 
exemplu: participative, centrate pe copil, sigure și de protecție 
etc.). Sunt propuși indicatori de măsurare pentru standarde, care 
reflectă valorile, cerințele și standardele cheie relevante atunci 
când un avocat reprezintă sau oferă consiliere unui copil aflat în 
conflict cu legea.

  Ghid Pas cu Pas cu instrucțiuni precise pe care avocații trebuie 
să le urmeze cu privire la modul de acordare a asistenței juridice 
copiilor. Ghidul este conceput ca un instrument care poate fi 
utilizat imediat și care va ghida un avocat prin etapele relevante 
de reprezentare a unui copil în conflict cu legea. Ghidul pas cu pas 
oferă, de asemenea, informații despre recunoașterea riscurilor și 
efectuarea de trimiteri adecvate către alți profesioniști, după cum 
este necesar; mai ales dacă copilul se confruntă cu probleme de 
sănătate mintală. 

https://tdh.ro/ghid-standarde-de-calitate-pentru-asistenta-juridica-
acordata-copiilor-suspectati-sau-acuzati 

MEMORIU DE ADVOCACY: CRITERII MINIME DE 
ACREDITARE RECOMANDATE PENTRU AVOCAȚII CARE 
APĂRĂ COPIII ÎN CONFLICT CU LEGEA

Prin acest memoriu recomandăm guvernelor europene și în special 
miniștrilor justiției - în strânsă cooperare cu barourile de avocați - 
să revizuiască și, dacă este necesar, să îmbunătățească criteriile pe 
care un avocat ar trebui să le îndeplinească pentru a fi acreditat să 
ofere asistență juridică copiilor în conflict cu legea. Acest memoriu 
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de advocacy își propune să contribuie la acest proces de revizuire și 
îmbunătățire și conține un set de recomandări cu privire la ceea ce 
ar trebui să fie criteriile minime de acreditare în domeniile cheie ale 
educației, certificării sau licenței, valorilor, experienței profesionale 
și formării continue.
https://tdh.ro/memoriu-criterii-minime-de-acreditare-recomandate-
avocatilor-care-apara-copiii-aflati-conflict-cu 

REVIZUIREA LA NIVEL EUROPEAN A PRACTICILOR ȘI A 
LACUNELOR DIN SISTEMELE DE ASISTENȚĂ JUDICIARĂ 
PENTRU COPIII DIN BELGIA, FRANȚA, UNGARIA, 
ROMÂNIA ȘI ȚĂRILE DE JOS.

Acest studiu de cercetare identifica provocările legate de accesul la 
asistență juridică pentru copiii aflați în conflict cu legea, standardele 
de calitate, capacitățile și nevoile de formare la nivel european. 
Comisia pentru drepturile copilului și-a exprimat îngrijorarea cu 
privire la faptul că „copiilor li se oferă mai puțină protecție decât 
garanțiile de drept internațional pentru adulți” și recomandă statelor 
să ofere o reprezentare juridică efectivă, gratuită, pentru toți copiii 
care se confruntă cu acuzații penale.

Recomandări privind îmbunătățirea disponibilității și a 
accesului la asistență juridică pentru copii: 

 Organismele guvernamentale ar trebui să se asigure că 
dreptul la asistență juridică, în mod gratuit, este garantat în 
Constituție și în legislația națională pentru fiecare copil încă 
de la începutul și în fiecare etapă a procedurii. 

 Organismele guvernamentale ar trebui să ia măsuri specifice 
pentru a garanta nediscriminarea și măsuri pozitive pentru 
a sprijini copiii aflați în situații vulnerabile, inclusiv asistență 
gratuită din partea unui interpret calificat. 

 Organismele guvernamentale, barourile și instituțiile de 
formare ar trebui să se asigure că avocații beneficiază de 
cursuri de formare de calitate, cu cerințe specifice, inclusiv 



www.tdh.ro5

o specializare în domeniul drepturilor copilului și al justiției 
copilului.

 Instituțiile de stat, în strânsă colaborare cu barourile și 
organizațiile societății civile implicate în furnizarea de asistență 
juridică, ar trebui să definească criterii și cerințe clare de 
acreditare în ceea ce privește formarea și experiența pentru a 
oferi asistență juridică copiilor aflați în conflict cu legislația din 
Europa.

 Barourile ar trebui să elaboreze politici și orientări de 
salvgardare. Avocații trebuie să le citească și să le semneze 
înainte de înregistrarea lor.

 Avocații ar trebui să respecte standardele de calitate în orice 
moment și să stabilească o bună colaborare cu alți parteneri, 
inclusiv cu specialiștii în bunăstare și sănătate mintală pentru 
a sesiza cazuri specifice, după cum este necesar.

https://tdh.ro/ro/revizuirea-la-nivel-european-practicilor-si-lacunelor-
din-sistemele-de-asistenta-judiciara-pentru 

Împreună cu tinerii, echipa CLEAR Rights  a creat un instrument 
digital de evaluare a asistenței juridice care transmite opiniile 
copiilor implicați în procese penale.

INSTRUMENT DE EVALUARE DIGITALĂ

Acesta poate fi utilizat de 
copiii în conflict cu legea care 
beneficiază de asistență juridică 
gratuită. Aplicația va permite 
copiilor să își exprime opiniile, 
dorințele și sentimentele 
într-un mod instantaneu și 
convenabil. Produsul aplicației 
este sigur, privat și securizat și 
are certificare ISO27001 pentru 
nivelul său ridicat de securitate 
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a informațiilor. Aplicația le permite copiilor să 
se implice mai activ în viața lor și reprezintă un 
mod accesibil și responsabilizator de a le spune 
profesioniștilor care lucrează cu ei despre lucrurile 
care sunt importante pentru ei. Acest lucru îi ajută 
pe profesioniști să înțeleagă mai bine copiii, le 
permite să economisească timp și poate fi folosit 
pentru a evidenția mai bine opiniile tinerilor în 
dosarele lor. 

Link și cod QR pentru accesarea aplicației:

https://www.smartsurvey.co.uk/s/mylegalsupport/
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Proiectul CLEAR Rights – consolidarea asistenței juridice 
pentru copiii din Europa, a urmărit să asigure acces gratuit la 
asistență juridică specializată pentru toți copiii suspectați sau acuzați 
de infracțiuni și să susțină practicieni din domeniul asistenței juridice 
pro bono, al justiției pentru tineri și copii. Proiectul a oferit instruire 
practicienilor în drept pe tema asistenței juridice pentru minori și 
tineri, și a facilitat colaborarea între specialiștii în drepturile copiilor. 
Consiliile tinerilor din proiect au creat un instrument de evaluare 
a calității și au derulat evenimente de promovare a drepturilor 
procedurale ale copiilor și tinerilor. Proiectul a fost coordonat de 
Biroul Regional al Terre des hommes Europa și implementat în 
parteneriat cu Alliance of Lawyers for Human Rights, Defence for 
Children Belgium, Defence for Children the Netherlands, PILnet și 
Terre des hommes România.
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Acest material a fost realizat în cadrul proiectului CLEAR-
Rights, cu finanțare din Programul ”Justiție” (2014-2020) al 
Uniunii Europene.
Conținutul acestui material este responsabilitatea exclusivă 
a autorilor și nu reflectă opiniile Comisiei Europene. 
Comisia Europeană nu este responsabilă pentru utilizarea 
informațiilor conținute în acest pliant.

Despre Fundația Terre des hommes România
Terre des hommes (Tdh) este o organizație neguvernamentală de 
protecție a drepturilor copiilor, delegația română fiind activă încă din 
1992. În prezent, Tdh este printre puținele organizații din România 

care desfășoară proiecte speciale pentru 
copiii afectați de migrație sau copiii care 
intră în contact cu justiția; în fiecare an, 
mii de copii și părinți sunt beneficiari 
ai activităților Tdh în aceste domenii. 
Organizația folosește principii inedite 
precum mentoratul, participarea copiilor 
în societate, metodologia Mișcare, Joc și 

Sport. Tdh contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea sistemului 
de protecție a copilului și la reforma asistenței sociale, și publică 
periodic resurse gratuite pentru profesioniști, dar și pentru copii și 
părinți, promovând respectarea drepturilor tuturor copiilor. Pentru 
mai multe detalii, accesați www.tdh.ro.


