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Fiți la curent cu cele mai importante evoluții ale 
reglementărilor și jurisprudenței în domeniul drepturilor 

copilului și accesului la justiție în Europa! 
 
 

 
Acesta este buletinul informativ al proiectului 
T.A.L.E. (Training Activities for Legal Experts on 
children’s rights). Ne propunem să ajungem la 
avocații care asistă copiii în procedurile judiciare, 
asigurându-le instruire cu privire la instrumentele 
internaționale care  promovează  și protejează 
drepturile copilului și cu privire la corecta aplicare 
la nivel naționala Liniilor Directoare ale Consiliului 
Europei privind justiția adaptată nevoilor copilului. 
Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, prin 
Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie (REC). 
Activitățile proiectului au început în noiembrie 
2015 și vor lua sfârșit în octombrie 2017.  

 
 Aici puteți găsi mai multe informații despre proiectul 
T.A.L.E.  

 
 
 
 

http://legale.savethechildren.it/Generica/Details/7974717fcc8d4ed38dd39a57cca8cc2b?container=generica-cosafacciamo-progetti-corso
http://legale.savethechildren.it/Generica/Details/7974717fcc8d4ed38dd39a57cca8cc2b?container=generica-cosafacciamo-progetti-corso


UNIUNEA EUROPEANĂ  
 
►  Pe 13 octombrie 2016, Consiliul UE a 
aprobat directiva privind dreptul la 
asistență juridică pentru cetățenii 
bănuiți sau acuzați de comiterea unei 
fapte penale sau pentru care s-a emis 
un mandat european de arestare . 
Documentul reglementează și asistența 
juridică provizorie pentru copiii privați de 
libertate, precum și asistența juridică 
pentru copiii implicați în proceduri legate 
de mandatul european de arestare. 
Directiva completează Directiva (EU) 
2016/800 privind garanțiile procedurale 
pentru copiii bănuiți sau acuzați în cadrul 
procedurilor penale.  
 

 

► Comisia Europeană a lansat  Raportul 
privind implementarea de către Statele 
Membre a Directivei  2008/52/EC cu 
privire la anumite aspecte ale medierii 
în cauze civile și comerciale, inclusiv în 
domeniul dreptului familiei, având drept 
obiective facilitatea accesului la 
rezolvarea alternativă a disputelor și 
promovarea soluționării amiabile a 
disputelor, prin încurajarea recurgerii la 
mediere și asigurarea unei relații corecte 
între mediere și procedurile judiciare.    

 

PORTUGALIA  
 

► Consiliul Superior al Ministerului Public 
a inițiat o anchetă disciplinară cu privire la 
un magistrat al Tribunalului pentru Familie 
și Copil care, pentru a doua oară, a 
încredințat copiii tatălui condamnat pentru 
violență domestică. 
În martie 2016, tatăl fusese condamnat la 
doi ani și jumătate de închisoare (cu 
suspendare) pentru fapte de violență 
domestică împotriva mamei celor două 
fiice, fiindu-i interzis și să ia legătura cu 
victima timp de doi ani.  
 
Sursa: 
http://portal.oa.pt/comunicacao/imprensa/
bastonaria-dos-advogados-diz-que-e-
urgente-corrigir-entorses-do-mapa-
judiciario/07/01/aberto-inquerito-
disciplinar-a-magistrada-do-tribunal-de-
familia/  

 

 

JURISPRUDENȚĂ 

(Portugalia) 

 
► Prin decizia din 23 septembrie 2016, 
Judecătoria din Vestul Lisabonei a 
decis încredințarea către Liliana Melo a 
celor șapte copii ai acesteia, care 
fuseseră preluați din familie printr-o 
hotărâre judecătorească din anul 2012. 
Instanța a luat decizia după audierea 
mamei, a instituțiilor de asistență socială 
și a reprezentantului Comitetului pentru 
Protecția Copilului din Sintra.   
Această recentă hotărâre judecătorească 
pune capăt unui proces care a durat patru 
ani și are la bază hotărârea din 16 
februarie 2016 a Curții Europene a 
Drepturilor Omului (Soares de Melo v. 
Portugalia, nr. 72850/14) prin care s-a 
reținut o încălcare a articolului 8 (dreptul 
la respectarea vieții private și de familie) 
și s-a dispus plata de daune morale de 
către statul portughez. 
 

Sursa: 
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/q
uatro-anos-depois-de-lhe-terem-sido-
retirados-filhos-de-liliana-melo-estao-de-
volta-a-casa-1745343?page=-1 
 

 

► Decizia din 30 iunie 2016 a Curții 
Supreme Administrative (dosarul nr.  
01485/14)  
Curtea a reținut răspunderea agenției 
naționale care administrează drumurile 
publice – Estradas de Portugal, E.P.E.  – 
sancționând instituția cu plata de daune 
(67,800 de euro) către un adolescent al 
cărui tată a decedat într-un accident de 
mașină înainte de nașterea copilului. 
Judecătorii au reținut că legiuitorul nu a 
făcut distincție în mod expres între copii 
născuți la data decesului părintelui și cei 
concepuți dar născuți la o dată ulterioară. 
De asemenea, instanța a apreciat că 
legislația are în vedere că ”daunele 
morale generate de decesul tatălui sunt 
exact aceleași pentru copilul născut cu o 
zi înainte de accident ca și pentru copilul 
născut o zi după”. 
Sursa: 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb
1e680256f8e003ea931/18b2781a139e69
ba80257fe80046fd4b?OpenDocument&Hi
ghlight=0,nascituro 
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► După 15 ani, un bărbat a aflat că nu 
este tatăl copilului înregistrat ca fiind al 
său. Bărbatul a intentat un proces la 
Judecătoria din Aveiro, solicitând daune 
în cuantum de 17 mii de euro, precum și 
modificarea în consecință a înregistrării 
nașterii. În acțiunea de contestare a 
paternității, reclamantul a susținut că a 
înregistrat fetița pe numele său fiind 
convins că el este tatăl, lucru care s-a 
dovedit a fi neadevărat după efectuarea 
unui test de paternitate.. 
Sursa: 
http://www.dn.pt/portugal/interior/apos-15-

anos-descobre-que-nao-e-o-pai-e-pede-

indemnizacao-5403234.html 

 

ROMÂNIA 
 

►  Ordonanța de Urgență  nr. 33/2016 a 
intrat în vigoare la 30 iunie 2016.  

Ordonanța modifică procedura de 
înregistrare tardivă a nașterii (aplicabilă în 
cazul solicitărilor de înregistrare a nașterii 
efectuate la mai mult de un an după 
nașterea copilului), oferind soluții pentru 
unele dintre cele mai dificile obstacole 
întâmpinate anterior în cadrul acestor 
demersuri.  România are un număr 
îngrijorător de copii fără identitate – copii 
a căror naștere nu a fost declarată și 
care, în lipsa certificatului de naștere și a 
codului numeric personal sunt privați de 
drepturi fundamentale cum ar fi dreptul la 
sănătate, la protecție socială sau la 
educație.  Procedura de înregistrare 
tardivă a nașterii devine procedură 
administrativă (anterior, procedura era 
judiciară și dura, de multe ori, mai mult de 
un an), expertiza de determinare a vârstei 
nu mai este necesară în condițiile în care 
există certificatul medical constatator al 
nașterii, iar stabilirea identității mamei nu 
mai reprezintă o condiție sine qua non 
pentru înregistrarea nașterii copilului. 

Sursa: 
http://lege5.ro/Gratuit/gezdeobrgi4a/ordon
anta-de-urgenta-nr-33-2016-pentru-
modificarea-si-completarea-unor-acte-
normative-privind-actele-de-stare-civila-si-
actele-de-identitate-ale-cetatenilor-romani  

 

JURISPRUDENȚĂ 

(ROMÂNIA) 
 

►  Prin Decizia nr. 10 din 24 iunie 2016, 
Curtea de Apel Timișoara a admis 
apelul formulat de asistentul maternal într-
un dosar de adopție.   Instanța a avut în 
vedere faptul că asistentul maternal își 
exprimase intenția de a adopta copilul, 
dar nu a beneficiat de informare și sprijin 
corespunzător pentru a-și exercita 
prioritatea oferită de legislație la 
adoptarea copilului care-i fusese 
încredințat spre creștere și îngrijire cu trei 
ani înainte de declanșarea procedurii de 
adopție. Instanța a considerat că în 
aceste condiții a fost încălcat principiul 
interesului superior al copilului aflat în 
grija asistentului maternal de la vârsta de 
7 luni, ținând cont și de faptul că îngrijirea 
de care a beneficiat din partea acestuia a 
fost una corespunzătoare.  

Sursa: 
http://portal.just.ro/59/Lists/Jurisprudenta/
DispForm.aspx?ID=1069 

 
ITALIA 

 

►  Ministerul de Justiție, directiva din 
6 octombrie 2016 

Ministerul de Justiție a emis dispoziții 
pentru a asigura transparența modului în 
care sunt selectați furnizorii de servicii de 
găzduire a copiilor și implementarea 
hotărârilor penale. Directiva își propune 
să asigure o verificare continuă a calității 
serviciilor, o coordonare atentă a acestor 
demersuri de verificare a procedurilor, 
practicilor și costurilor ”în vederea 
completării și sprijinirii demersurilor 
judiciare care au ca scop protecția 
drepturilor copiilor”. 

Sursa: 
 https://goo.gl/jmIZKv 
 
►  Legea nr. 122 din 7 iulie 2016 a intrat 

în vigoare pe 23 iulie, extinzând sfera de 
aplicabilitate a  dreptului la asistență 
judiciară asupra tuturor solicitărilor 
referitoare la răpirea internațională de 
copii (Convenția de la Haga din 25 
octombrie 1980), precum și asupra 
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solicitărilor referitoare la recuperarea 
internațională a pensiei alimentare și a 
tuturor celorlalte forme de sprijin a familiei 
(Convenția de la Haga din 23 noiembrie 
2007). 

Aceeași lege extinde mandatul 
Ministerului de Justiție, în calitate de 
Autoritate Centrală pentru implementarea 
Regulamentului EU 4/2009 privind 
aspectele legate de pensia alimentară, 
astfel încât această instituție va avea 
acces direct la baze de date care conțin 
informații privind situația financiară a 
persoanelor obligate la plata pensiei 
alimentare. 

Sursa: 
 https://goo.gl/VNx7Rm 

 

JURISPRUDENȚĂ (ITALIA) 

 
►  Curtea Supremă (Corte di 
Cassazione), decizia nr. 18846 din 
26 septembrie 2016 

Conform articolului 13 al Convenției 
privind aspectele civile ale răpirii 
internaționale de copii (din 25 octombrie 
1980), judecătorul trebuie să analizeze cu 
atenție exprimare clară a refuzului 
copilului de  a fi returnat. O astfel de 
opinie nu poate fi ignorată fără o analiză a 

motivelor și împrejurărilor care au 
determinat copilul să exprime acest refuz, 
analiză care trebuie efectuată de un 
expert desemnat de judecător. 

Sursa:  
https://goo.gl/G2F2fl 

 

 

►  Curtea Supremă (Corte di 
Cassazione), decizia nr. 16271 din 
3 august 2016  

Pentru a determina interesul superior 
al copilului într-un caz care are ca 
obiect încredințarea copilului către unul 
dintre părinți sau instituționalizarea, 
judecătorul are nevoie de o analiză 
amănunțită și de o descriere a 
observațiilor făcute de copil și de 
părintele acestuia, astfel încât aceste 
observații să fie clare și să poată fi 
comparate cu opțiunea indicată de 
experții desemnați în cele două faze 
ale procesului.  

Sursa: 
 https://goo.gl/KM4NYf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații despre proiectul T.A.L.E., puteți lua legătura cu 

Roxana Paraschiv – roxana.paraschiv@salvaticopiii.ro  

Buletin informative editat de   Lara Olivetti, Save the Children Italy 
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