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I

PRELIMINARII

Convenţia cu privire la drepturile copilului prevede că, în toate deciziile care îi
privesc pe copii, fie că sunt luate de instituţii publice sau private de ocrotire socială,
fie de tribunale, autorităţi administrative sau de organe legislative, interesul superior
al copilului trebuie să fie luat în considerare cu prioritate.
Atunci când este determinat interesul superior al copilului, trebuie să se dea o pondere
corespunzătoare părerii şi opiniei copilului implicat sau afectat; toate drepturile copilului, precum dreptul la demnitate, libertate şi tratament egal, trebuie să fie respectate
întotdeauna; trebuie să fie adoptată o abordare cuprinzătoare de către toate autorităţile
relevante, pentru a ţine cont de toate interesele implicate, inclusiv bunăstarea fizică şi
psihică, interesele legale, sociale şi economice ale copilului.
Indiferent de faptul dacă copilul implicat în sistemul de justiţie este în conflict cu
legea, martor sau victimă a infracţiunii, el trebuie tratat cu demnitate, grijă, sensibilitate, echitate şi respect în cadrul oricărei proceduri sau caz, cu o atenţie deosebită
pentru situaţia lui personală, bunăstarea şi necesităţile specifice, şi cu un respect deplin pentru integritatea lui fizică şi psihică. Acest tratament trebuie să-i fie oferit, indiferent de modul în care a intrat în contact cu procesele judiciare sau non-judiciare
ori alte intervenţii şi indiferent de statutul său legal şi capacitatea în orice procedură
sau caz. Cazurile cu participarea copiilor trebuie să fie gestionate în medii non-intimidante şi sensibile pentru copii.
Avocatul are un rol distinct în asigurarea respectării tuturor acestor exigenţe, eforturile
acestuia în cazurile cu implicarea copiilor victime sau martori ai infracţiunii urmând
să fie orientate spre:
––informarea şi pregătirea copilului pentru participarea în cadrul acțiunilor
procesuale;
––adaptarea mediului de desfăşurare a acțiunilor procesuale la particularitățile
copilului, cu respectarea interesului superior al lui;
––asigurarea protecției psihice și fizice prin abordarea holistică şi multidisciplinară continuă, care să răspundă ansamblului nevoilor copilului victimă sau
martor al infracţiunii;
––individualizarea asistenţei în funcţie de specificul fiecărui caz şi de nevoile persoanei asistate, evitând revictimizarea sau retraumatizarea copilului.
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Exercitarea efectivă a acestui rol important al avocatului implică anumite cunoştinţe,
abilităţi şi atitudini. Un asemenea set de competenţe poate fi asigurat doar printr-o
perfecţionare profesională continuă. Pentru a asigura un proces coerent şi un traseu
educaţional eficient al instruirii continue, a fost elaborat prezentul Curriculum de instruire a avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea
copiilor victime sau martori ai infracțiunii.

II

COMPETENȚE

––interacţionarea cu copiii victimă sau martori ai infracţiunii adaptată nevoilor
şi particularităţilor beneficiarilor de asistenţă juridică garantată de stat;
––acordarea serviciilor juridice efective de informare şi consultare a copiilor victime sau martori ai infracţiunii;
––întocmirea documentelor cu caracter juridic care ar îmbunătăţi tratamentul
copiilor victime sau martori ai infracţiunii;
––formularea strategiei de reprezentare în consultare cu copilul victimă sau
martor al infracţiunii şi reprezentanţii legali ai acestora, cu respectarea interesului superior al copilului;
––respectarea standardelor de calitate în cadrul reprezentării intereselor copiilor
victime sau martori ai infracţiunii la faza de urmărire penală şi judecare a
cauzei;
––aplicarea principiilor justiţiei prietenoase copiilor în activitatea cotidiană de
avocat;
––ţinerea evidenţei documentare a prestării serviciilor de asistenţă juridică calificată garantată de stat copiilor victime sau martori ai infracţiunii.

III

PRINCIPALELE OBIECTIVE

La sfârşitul cursului de instruire, participanţii vor fi capabili:

zz

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:

––să explice tendinţele internaţionale şi europene în domeniul justiţiei pentru
copii;
––să descrie noile tendinţe în domeniul justiţiei pentru copii în Republica Moldova;
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––să schiţeze organizarea şi managementul sistemului de acordare a asistenţei
juridice garantate de stat copiilor în sistemul de justiţie;
––să explice prevederile legislative naţionale privind urmărirea penală şi judecarea cauzelor penale cu implicarea copiilor victime şi martori ai infracţiunii;
––să interpreteze spectrul de drepturi şi obligaţii pe care le are copilul victimă
sau martor implicat în sistemul de justiţie penală;
––să identifice dificultăţile în respectarea exigenţelor speciale la urmărirea penală şi judecarea cauzelor penale cu implicarea copiilor victime sau martori
ai infracţiunii;
––să argumenteze avantajele justiţiei restaurative şi alternativelor la procesul penal;

zz

La nivel de aplicare:

––să deducă din actele internaţionale şi europene exigenţele faţă de un sistem de
justiţie prietenos copilului;
––să întocmească acte ce ţin de preluarea, evidenţa şi raportarea cazului de
acordare a asistenţei juridice garantate de stat copiilor victime şi martori ai
infracţiunii;
––să determine tactica avocatului de acordare a asistenţei juridice ajustate nevoilor copiilor victime şi martori ai infracţiunii;
––să formuleze procedee tactice privind respectarea interesului superior al
copilului la audierea copilului victimă sau martor al infracţiunii;
––să elaboreze tactica interacţiunii avocatului cu reprezentantul legal, cu serviciile de asistenţă socială şi psihologică;
––să identifice subiectele ce urmează a fi puse în faţa experţilor la examinarea
cauzelor cu implicarea copiilor victime ale infracţiunii;
––să stabilească modalitatea de desfăşurare a primului interviu cu copiii victime
sau martori ai infracţiunii şi reprezentanţii legali ai acestora, precum şi modalitatea de comunicare şi interacţionare ulterioară cu aceştia;
––să proiecteze acţiunile avocatului-reprezentant al copilului victimă a infracţiunii la faza pornirii urmăririi penale, în cadrul probatoriului, şedinţei preliminare, cercetării judecătoreşti şi dezbaterilor judiciare orientate la pregătirea
copilului pentru participarea în cadrul acţiunilor procesuale;
––să dezvolte eventualele acțiuni ale avocatului pentru asigurarea realizării procesului de mediere luând în calcul particularitățile medierii în cauzele cu implicarea copiilor victime ale infracţiunii;
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zz

La nivel de integrare:

––să demonstreze respectarea şi aplicarea unor proceduri distincte în cauzele
cu implicarea copiilor victime şi martori ai infracţiunii integrând principiile
asistenţei juridice a copiilor în activitatea cotidiană;
––să soluţioneze probleme dificile în activitatea de acordare a asistenţei juridice
garantate de stat copiilor victime şi martori ai infracţiunii asigurând protecţia
fizică şi psihică a copiilor victime sau martori ai infracţiunii;
––să recomande soluţii pentru depăşirea dificultăţilor de implementare a
exigenţelor speciale faţă de un sistem de justiţie prietenos copilului în
Republica Moldova;
––să propună modalităţi de depăşire a problemelor cu care se poate întâlni copilul în cadrul urmării penale şi judecării cauzei, găsind soluțiile utile situației
copilului;
––să ţină evidenţa corespunzătoare a acordării asistenţei juridice garantate
de stat copiilor victime şi martori ai infracţiunii şi să respecte cerinţele de
confidenţialitate;
––să implice specialiştii pentru implementarea unor activităţi de suport şi protecţie a copiilor victime şi martori ai infracţiunii.

IV

TEMATICA ȘI
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Aspecte practice privind organizarea şi acordarea asistenţei juridice calificate garantată de stat copilului în sistemul de justiţie al Republicii Moldova
Justiţia pentru copii. Integrarea principiilor asistenţei juridice a copiilor în
activitatea cotidiană a avocatului
Interacţiunile avocatului pentru protecţia interesului superior al copilului
victimă a infracţiunii
Reprezentarea intereselor copilului victimă a infracţiunii la etapa urmăririi penale
Reprezentarea intereselor copilului victimă a infracţiunii la etapa judecării
cauzei penale
Medierea penală
Asistența juridică acordată copilului martor al infracţiunii

Total

1 oră
1,5 ore
3 ore
3 ore
3 ore
1,5 ore
3 ore

Principii de interacționare a avocatului cu martorii copii

1,5 ore

Evaluarea cursului

0,5 ore
18 ore
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V

1.
2.
3.
4.
5.

UNITĂȚI TEMATICE

Strategii
Sugestii
didactice și
pentru
Unități tematice
resurse
lucrul
logistice
individual
Tema 1. Aspecte practice privind organizarea şi acordarea asistenţei juridice calificate
garantată de stat copilului în sistemul de justiţie al Republicii Moldova
Asistența juridică garantată de stat: categorii de
Prezentare/prelebeneficiari şi spectru de servicii;
gere;
Conţinutul asistenţei juridice calificate garanLectura surselor
tată de stat;
bibliografice;
Brainstorming;
Drepturile şi obligaţiile avocatului care acordă
Soluționarea studiStudii de caz;
asistenţă juridică calificată garantată de stat;
ilor de caz;
Drepturile şi obligaţiile beneficiarului de asisDezbateri;
Activități individutenţă juridică calificată garantată de stat;
Multimedia;
ale și de grup
Aspecte de management al serviciilor de asis-

tenţă juridică calificată garantată de stat. InterTablă flipchart
acţiunea cu Oficiul Teritorial al CNAJGS.
Tema 2. Justiţia pentru copii. Integrarea principiilor asistenţei juridice a copiilor în activitatea cotidiană a avocatului
1. Norme şi standarde internaționale în materie
Prezentare/
de justiţie pentru copii;
prelegere;
Lectura surselor
2. Principiile aplicabile activității de acordare a
Brainstorming;
bibliografice;
asistenței juridice copiilor victime sau martori
ai infracţiunii;

3. Asigurarea unei asistențe juridice ajustate copiilor și cu menținerea standardelor de calitate;
4. Abordarea complexă/multidisciplinară;
5. Confidenţialitatea;

Studii de caz;
Joc de rol;
Dezbateri;
Multimedia;

Soluționarea studiilor de caz;
Activități individuale și de grup

Tablă flipchart
6. Reabilitarea și reintegrarea copiilor.
Tema 3. Interacţiunile avocatului pentru protecţia interesului superior al copilului
victimă a infracţiunii
1. Portretul psihologic al victimei minore a infracţiunii. Nevoile speciale ale victimei;
Lectura surselor
2. Interviul cu copilul victimă şi reprezentantul
Brainstorming;
bibliografice;
legal al acestuia;
Joc de rol;
3. Pregătirea copilului pentru participarea în cadrul acţiunilor procesuale
4. Comunicarea cu copilul victimă;
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5. Interacțiunea avocatului cu reprezentantul legal
al copilului victimă;

Studii de caz;

Soluționarea
studiilor de caz;

Dezbateri;
6. Cooperarea avocatului cu serviciile de asistenţă
Activități individuTablă flipchart
ale și de grup
socială şi psihologică.
Tema 4. Reprezentarea intereselor copilului victimă a infracţiunii la etapa urmăririi
penale
1. Participarea avocatului victimei minore la faza
Lectura surselor
pornirii urmăririi penale;
bibliografice;
2. Implicarea avocatului părţii vătămate în cadrul
Soluționarea studiprobatoriului;
ilor de caz;
Studii de caz;
3. Tactica avocatului la audierea copilului victimă
Examinarea
matea infracţiunii. Procedura audierii;
Dezbateri;
rialelor unei cauze
4. Contestarea acțiunilor procurorului în urma
penale;
Tablă flipchart
audierii copilului victimă;
Activități individu5. Expertiza psihologică în cauzele cu participarea
ale și de grup
copiilor.
Tema 5. Reprezentarea intereselor copilului victimă a infracţiunii la etapa judecării cauzei penale
1. Participarea avocatului în cadrul ședinței preliminare și părții pregătitoare a ședinței de judecată;
2. Participarea avocatului copilului victimă a
infracțiunii la cercetarea judecătorească;
3. Participarea avocatului părții vătămate minore
la dezbaterile judiciare;
4. Pledoaria avocatului părții vătămate minore;
5. Participarea avocatului părții vătămate minore
la examinarea cauzelor penale în procedurile
speciale;
6. Reprezentarea intereselor copiilor victime ale
infracțiunilor în cadrul căilor ordinare de atac;

Brainstorming;
Joc de rol;
Studii de caz;
Dezbateri;
Tablă flipchart

7. Reprezentarea intereselor copiilor victime ale
infracțiunilor la examinarea acţiunii civile în
cadrul procesului penal.
Tema 6. Medierea penală
1. Justiția restaurativă și justiția retributivă;
Prezentare/prelegere;
2. Alternativele la procesul penal
Brainstorming;
Studii de caz;

Soluționarea studiilor de caz;
Examinarea materialelor unei cauze
penale;
Analiza practicii
judecătoreşti;
Activități individuale și de grup

Lectura surselor
bibliografice;
Soluționarea studiilor de caz;

Joc de rol;
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3. Instituții procesuale conexe medierii;

Dezbateri;

4. Statutul mediatorului;

Multimedia;

5. Procesul de mediere.

Tablă flipchart

Activități individuale și de grup

Tema 7. Asistența juridică acordată copilului martor al infracţiunii
1. Portretul psihologic al copilului martor al infracţiunii. Nevoile speciale ale martorului minor;
2. Informarea copilului;
3. Pregătirea copilului pentru participarea în cadrul acțiunilor procesuale;
4. Asistența acordată de avocat martorului minor în
cadrul acțiunilor procesuale la urmărirea penală;
5. Participarea avocatului în cadrul audierii copilului martor în condiții speciale;

Brainstorming;
Joc de rol;
Studii de caz;
Dezbateri;
Tablă flipchart

Lectura surselor
bibliografice;
Soluționarea
studiilor de caz;
Analiza practicii
judecătoreşti;
Activități individuale și de grup

6. Asigurarea drepturilor privind confidențialitatea
și securitatea copilului martor.
Tema 8. Principii de interacționare a avocatului cu martorii copii
7. Recomandări generale privind atragerea copiLectura surselor
lului în calitate de martor;
bibliografice și a
8. Pregătirea de către avocat a copilului martor
suportului de curs;
Dezbateri;
pentru a face declarații;
Soluționarea studiJoc de rol;
9. Asigurarea protecției psihice și fizice a copilului
ilor de caz;
martor în cadrul instanței de judecată;
Studii de caz;
Activități individu10. Participarea copiilor în calitate de martori în
ale și de grup;
Tablă flipchart
cauzele cu impact psihologic deosebit;
Analiza practicii
11. Examinarea declarațiilor copiilor martori în cajudecătoreşti
drul instanței de judecată.

VI

EVALUAREA

Evaluarea audienților se va efectua prin analiza nivelului de implicare:
––în cadrul activităților de instruire;
––la dezbateri;
––la realizarea activităților individuale;
––la realizarea activităților de grup;
––la soluționarea spețelor.
Evaluarea cursului se va efectua prin chestionare de evaluare, completate de către
audienţi la finalul cursului.
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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