Universitatea
Româno-Americană

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie: 1.2. Calitate în învăţământul superior
Titlul proiectului: ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii
Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/132920

RESPECTAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI MINTALE
INSTITUȚIONALIZATE, PRIVATE DE LIBERTATE

1. Din „Accesul la justiție al copiilor cu dizabilități mintale. Strângerea și diseminarea datelor: Raport de
îndrumare” justiţie (publicat de MDAC în parteneriat cu CRJ şi alţi zece parteneri din Europa), în mod special
capitolul 3:
Cap. 3 Strângerea informațiilor referitoare la dizabilități cu privire la copiii cu dizabilități mintale

Link raport:
http://www.mdac.org/sites/mdac.info/files/access_to_justice_children_ws1_data_collection_romanian.pdf
2. Din „Manualul de curs pentru practicienii din sistemul de justiţie (publicat de MDAC în parteneriat cu CRJ şi
alţi zece parteneri din Europa) „
Accesul la justiție :
„Accesul la justiție” ca materie universitară este în general asociat cu opera lui Cappalletti din anii 1970 și
1980. Într-un articol scris în colaborare cu Garth, Cappalletti susține următoarele:
„Potrivit părerii generale, noţiunea de «acces la justiție» nu este ușor de definit, însă contribuie la punerea în
valoare a două obiective fundamentale ale sistemului juridic… În primul rând, sistemul trebuie să fie la fel de
accesibil tuturor; în al doilea rând, trebuie să producă efecte juste la nivel individual și social”.
În gama mai largă a drepturilor omului, dreptul de acces la justiție este în general înțeles ca referindu-se la
dreptul de a avea acces la mecanismele care oferă reparații pentru încălcarea drepturilor persoanelor –
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mecanisme echitabile care facilitează primirea unor despăgubiri corespunzătoare. Astfel, dreptul de acces la
justiție este un drept ce oferă persoanelor calea de atac în cazul în care li se refuză alte drepturi. Potrivit lui Lord,
Guernsey, Balfe, Karr și Flowers (2009), alin. 12.1:
„Accesul la justiție este esențial pentru a beneficia de celelalte drepturi ale omului”.
În acest sens, Directorul Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene menționează că:
„Posibilitatea de a impune respectarea unui drept este vitală pentru a aplica drepturile fundamentale în realitate.
Accesul la justiție nu este numai un drept în sine, ci și un drept care oferă persoanelor posibilitatea și puterea de
a-și apăra drepturile și a obține despăgubiri. În acest sens, dreptul de acces la justiție transformă drepturile
fundamentale din noțiuni teoretice în elemente practice”.
După cum spune Procurorul general Michael Mansfield, citat de publicația the Guardian în 2011
„Accesul la justiție este o noțiune care presupune mult mai mult decât posibilitatea de a ajunge în instanță și
de a introduce o acţiune… Cuprinde recunoașterea faptului că toți avem dreptul de a fi protejați prin lege și că
drepturile ca noțiune teoretică nu au nici un rost dacă nu sunt și puse în practică. Este vorba despre protejarea
omului de rând, a oamenilor vulnerabili și despre rezolvarea problemelor lor.” (extras din manualul online
http://digitronix-dev.co.uk/dev/justice-children/notiuni-de-baza/accesul-la-justitie/?lang=ro)
Secţiuni relevante:


Aspecte fundamentale ale standardelor din domeniul drepturilor omului



Relevanța accesului la justiție pentru copiii cu dizabilități mintale în desfășurarea procedurilor judiciare
http://digitronix-dev.co.uk/dev/justice-children/notiuni-de-baza/accesul-la-justitie/?lang=ro

3. Participarea la desfășurarea procedurilor:
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Pentru a asigura accesul copiilor cu dizabilităţi mentale la actul de justiție, aceștia trebuie să aibă posibilitatea
de a participa în mod semnificativ la orice procedură decizională care îi afectează. Dreptul de a participa se
poate aplica în cazul victimelor, al martorilor și al presupușilor infractori. În principal, aceasta înseamnă că
minorii pot participa la acest proces și își pot face auzite opiniile în toate procedurile decizionale – inclusiv în
procedurile civile, penale și de contencios administrativ. Secţiunile de mai jos accesate pe link
http://digitronix-dev.co.uk/dev/justice-children/notiuni-de-baza/participarea-la-desfasurareaprocedurilor/?lang=ro
au ca scop prezentarea pe scurt a legilor și liniilor directoare care definesc dreptul copilului de a participa.
Secţiuni recomandate:


Aspectele fundamentale ale standardelor privind drepturile omului



Relevanța specifică pentru copiii cu dizabilităţi mentale



Competențe speciale
Video: Consiliul Europei, Justiţie prietenoasă pentru copii (21 noiembrie 2011):
http://webtv.coe.int/index.php?ODID=216&CategoryID=29&SubCategoryID=33&arrows=1
Capacitatea de a lucra în echipe multidisciplinare
http://digitronix-dev.co.uk/dev/justice-children/competente/capacitatea-de-lucra-echipemultidisciplinare/?lang=ro
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