JUSTIŢIA PENTRU MINORI – PLANUL LECŢIEI
OBIECTIVE PENTRU ELEVI
•

Să exploreze cum tratează diferite democraţii delincvenţii minori şi să examineze motivele
tratamentelor diferite.

•

Să compare sistemele juridice pentru minori şi adulţi din ţara noastră.

•

Să analizeze motivele pentru şi împotriva judecării şi pedepsirii minorilor ca şi cum ar fi
adulţi.

•

Să identifice zonele de acord şi dezacord cu alţi elevi.

•

Să decidă individual şi ca grup dacă minorii care sunt acuzaţi de crime serioase ar trebui
judecaţi şi pedespiţi ca şi adulţii, să îşi bazeze deciziile pe argumente solide.

•

Să reflecteze asupra valorii procedurii deliberării într-o democraţie.

PROBLEMA/ÎNTREBAREA PENTRU DELIBERARE
Ar trebui ca autorităţile noastre să permită judecarea şi pedepsirea minorilor care săvîrşesc crime
violente grave ca şi cum ar fi adulţi?

MATERIALE
•

Desfăşurarea lecţiei

•

Anexa 1 – Ghidul deliberării

•

Anexa 2 – Activităţile deliberării

•

Anexa 3 – Reflecţiile elevului asupra deliberării

•

Textul

•

Bibliografie selectivă

•

Argumente pentru problema supusă deliberării (opţional – se foloseşte dacă elevii au
dificultăţi în identificarea argumentelor sau dacă timpul este prea scurt)
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JUSTIŢIA PENTRU MINORI
1

Titlurile din presă sunt înspăimîntătoare: doi adolescenţi, de 13 şi 15 ani, sunt arestaţi pentru

2

că au ucis în bătaie o femeie în vîrstă în timpul unui jaf. Ce se va întîmpla cu aceşti delincvenţi

3

tineri? Vor fi judecaţi de către o curte pentru adulţi sau de către o instanţă specială pentru minori?

4

Dacă sunt găsiţi vinovaţi, vor fi condamnaţi la mulţi ani de închisoare la un loc cu adulţii sau vor fi

5

trimişi într-o instituţie specială pentru minori? În mare măsură, răspunsurile depind de locul unde

6

s-a comis crima. În unele ţări şi în 10 state americane cei doi adolescenţi pot fi trataţi diferit.

7

O idee centrală a democraţiei este că cetăţenii sunt egali în faţa legii. Oricum, tinerii sunt

8

deseori trataţi diferit datorită vîrstei. Ei nu au multe privilegii şi responsabilităţi pe care le au adulţii

9

şi, deseori, ei sunt protejaţi de legi speciale. Fiecare societate stabileşte cum îşi tratează adolescenţii

10

– acele persoane care nu mai sunt copii, dar nu sunt încă nici adulţi pe deplin.

11

Ca şi adulţii, care deseori sunt confuzi în tratamentul faţă de adolescenţi, societăţile se luptă

12

să îşi stabilească atitudinea faţă de delincvenţii minori. Cînd ar trebui să trateze legea un adolescent

13

ca pe un copil şi cînd ca pe un adult? În ultimii 100 de ani, ţări din Europa şi din America de Nord

14

s-au confruntat cu problema aceasta. Din cauza istoriei sociale şi juridice diferite, democraţiile au

15

ajuns la concluzii distincte în ceea ce priveşte echilibrul între nevoile tinerilor şi nevoile societăţii.

16

Găsirea acestui echilibru este foarte problematică atunci cînd este vorba să se pedepsească tinerii

17

care au comis fapte penale violente foarte grave.

18

Principiile justiţiei penale pentru adulţi

19

Un obiectiv al guvernării este protejarea societăţii. Prevenirea crimelor şi arestarea şi

20

pedepsirea criminalilor sunt două modalităţi prin care autorităţile pot realiza această protecţie.

21

Aşadar, un scop primordial al oricărui sistem penal este să protejeze societatea prin arestarea şi

22

pedepsirea criminalilor.
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2

23

Pentru delincvenţii majori pedeapsa are cîteva scopuri. Unul este compensarea răului produs

24

– făptaşii sunt pedepsiţi în măsura în care au făcut rău societăţii. Al doilea scop este intimidarea –

25

descurajarea făptaşilor şi a celorlalţi de a comite crime similare în viitor. Al treilea scop este

26

reabilitarea – ajutarea criminalilor să ducă o viaţă corectă. În sfîrşit, pedeapsa are şi scopul lipsirii de

27

capacitate – pe perioada detenţiei, criminalii nu mai pot atenta la siguranţa societăţii. Importanţa pe

28

care o acordă societatea acestor scopuri poate varia în timp, depinzînd de atitudine, crimele cele mai

29

frecvente şi de alţi factori.

30

Sistemul penal dintr-o democraţie protejează şi drepturile făptaşilor. O persoană acuzată are

31

drepturi care vizează asigurarea unui proces corect. Aceste drepturi pot include dreptul la un

32

apărător, dreptul la un proces/juriu şi dreptul de a-ţi înfrunta acuzatorii.

33

Principiile justiţiei pentru minori

34

Sistemele juridice destinate delincvenţilor minori susţin reabilitarea. Tinerii delincvenţi au o

35

viaţă lungă în faţă şi societatea are un interes în a-i ajuta să îşi facă viaţa eficientă. În mod

36

tradiţional, procedurile pentru minori se desfăşoară fără public şi sunt conduse de persoane pregătite

37

în mod special – inclusiv judecători, psihologi şi asistenţi sociali – care înţeleg problemele tinerilor.

38

În Europa şi în S.U.A. primele instanţe pentru minori au fost stabilite in jurul anului 1900.

39

Aceste curţi au evoluat odată cu schimbările din societăţile respective. De exemplu, înaintea anilor

40

‘60 minorii americani nu se bucurau de toate drepturile procedurale ale adulţilor. Se considera că

41

aceste drepturi nu sunt necesare datorită naturii speciale a procedurilor pentru minori. Dar cei care

42

au analizat sistemul au observat că minorii primeau un tratament mai dur decît ar fi primit în curţile

43

pentru adulţi. De la mijlocul anilor ’60 minorii din sistemul juridic penal au primit mai multe

44

drepturi.

45

Oricum, nu toate schimbările din sistemul judiciar pentru minori din S.U.A. au fost realizate

46

pentru a furniza o protecţie mai bună pentru tineri. În primii ani ai sistemului pentru minori, făptaşul

47

era considerat „minor” pînă la vîrsta de 18 ani. Odată ce tinerii împlineau 18 ani sau deveneau parte

48

a lumii majoritare a adulţilor, erau judecaţi în curţile pentru adulţi. Totuşi, recent, multe state
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49

americane au început să judece şi pedepsească tinerii ca pe adulţi, mai ales pentru crime grave cum

50

ar fi omorul, violul, jaful armat sau răpirea.

51

În ţările care au făcut parte din blocul sovietic se fac încă eforturi pentru crearea unui sistem

52

de protecţie a drepturilor delincvenţilor minori. De exemplu, în Lituania, după ce în 2003 s-a adoptat

53

un nou cod penal s-a elaborat un sistem alternativ la pedeapsa cu închisoarea. Propunerile actuale

54

cer creşterea vîrstei responsabilităţii penale depline de la 16 la 18 ani şi extinderea ariei măsurilor

55

care vizează reabilitarea mai degrabă decît pedepsirea delincvenţilor tineri. Totuşi, elaborarea

56

acestor sisteme noi în ţările menţionate ridică probleme speciale. În multe cazuri, nu este nevoie

57

doar de elaborarea de legi noi, ci sisteme penale noi populate de oameni bine instruiţi bazate pe

58

aceste legi. În Azerbaijan, de exemplu, s-a adoptat legea pentru protejarea tinerilor care intră în

59

sistemul penal pentru minori. Organizaţiile neguvernamentale care au studiat problema au înţeles

60

însă cît de dificilă este aplicarea legii respective. Există încă rămăşiţe din perioada sovietică şi nu au

61

fost formaţi specialişti care să se ocupe de tinerii delincvenţi. Astfel, tinerii nu au acces la avocaţi,

62

pot fi trataţi dur în timpul anchetei de la poliţie şi pot obţine pedepse aspre în închisorile pentru

63

adulţi.

64

Delincvent minor sau criminal major?

65

Problema judecării şi pedepsirii tinerilor ca şi cum ar fi adulţi a ajuns recent în centrul

66

atenţiei în S.U.A. şi Europa. Ca răspuns la creşterea criminalităţii cu autori minori, autorităţile

67

americane de la nivelul statelor şi al federaţiei au elaborate politicile “dure”pentru criminalii tineri

68

violenţi. Nivelul criminalităţii juvenile este o temă de interes şi în Rusia unde au fost comise peste

69

150.000 de crime în 2005. Deosebit de important a fost faptul că 53% dintre ele au fost comise de

70

tineri care nu proveneau din ceea ce autorităţile numesc familii disfuncţionale. Recent, în Cehia,

71

uciderea unei femei bătrîne săvîrşită de şase copii între 11 şi 15 ani a dus la discutarea judecării

72

tinerilor ca şi cum ar fi adulţi.

73

Shay Bilchik, fostul şef al Departamentului juridic pentru tineri şi prevenirea delincvenţei al

74

S.U.A. sub preşedinţia lui Bill Clinton, s-a opus unei politici “dure” împotriva delincvenţilor minori.
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75

El a indicat procentul mic, 0,5 – 1%, al tinerilor care sunt arestaţi pentru crime violente şi

76

argumentează că o astfel de politică nu previne criminalitatea violentă. Bilchik insistă pentru

77

revenirea la reabilitarea delincvenţilor minori. În Rusia, prima curte pentru minori a fost creată în

78

2004 ca un program pilot pentru o regiune. Pînă în 2006 nici un tînăr condamnat de acea curte nu a

79

recidivat. Acest lucru s-a considerat drept un indicator că programul special a fost eficient în

80

prevenirea criminalităţii în rîndul tinerilor.

81

Cei care sprijină judecarea minorilor ca şi cum ar fi adulţi cred că tinerii care comit crime

82

grave precum omorul, violul, jaful armat sau răpirea trebuie să fie pedepsiţi pentru faptele lor.

83

Sistemul juridic pentru minori, în care se accentuează reabilitarea, lasă prea mulţi delincvenţi tineri

84

să ajungă înapoi pe străzi. Faptul că sunt tineri nu îi împiedică să comită crime şi să-şi ruineze

85

vieţile. Ei argumentează că aceşti tineri ar trebui să fie transferaţi în instanţe pentru adulţi unde vor

86

primi pedepse mai lungi în inchisori pentru adulţi. Odată ajunşi după gratii, spun ei, aceşti criminali

87

tineri nu mai pot aduce prejudicii comunităţii. Ei cred, de asemenea, că abordarea „dură” ar face ca

88

alţi minori să se teamă şi să nu mai comită faptele respective.

89

Pe de altă parte, mulţi specialişti ai sistemului juridic pentru minori argumentează că

90

trimiţînd minorii în închisori pentru adulţi, societatea arată că nu speră recuperarea lor. Închisorile

91

pentru adulţi sunt menite să pedepsească, nu să reabiliteze. După ce sunt pedepsiţi în închisori pentri

92

adulţi şi trimişi în compania criminalilor adulţi, minorii pot deveni criminali mai duri. Aceşti experţi

93

cred că delincvenţii minori pot creşte şi îşi pot asuma responsabilitatea pentru faptele pe care le-au

94

comis. Prin reabilitare, aceşti tineri pot reintra în societate şi îşi pot face o viaţă sănătoasă.

95

Conform profesoarei Helena Valkova de la Universitatea Boemiei de Vest, o lege cu privire

96

la delincvenţa juvenilă adoptată în Cehia în 2003 „defineşte trăsăturile unui sistem juridic care este

97

bazat pe principiul că toate măsurile, procedurle şi instrumentele... trebuie să fie folosite pentru

98

refacerea relaţiilor sociale distruse, integrarea tinerilor în mediul social mai larg şi prevenirea

99

delincvenţei.” Sistemul ceh face distincţie între două grupe de vîrstă: copii mai tineri de 15 ani şi

100

tineri între 15 şi 17 ani. “Accentul este plasat pe importanţa generală a noţiunii de responsabilitate
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101

care se aplică şi unui copil care nu răspunde încă penal, dar care este capabil să judece ce face în

102

situaţii concrete şi să se controleze.”

103

Pentru a decide modul de judecare şi pedepsire a delincvenţilor minori, oamenii se uită şi la

104

tot mai numeroasele studii cu privire la diferenţele între adolescenţi şi adulţi. Laurence Steinberg, un

105

psiholog de la universitatea Temple care conduce Reţeaua de cercetare a dezvoltării adolescenţilor şi

106

justiţiei pentru minori, consideră că adolescenţii sunt mai puţin maturi decît adulţii din punct de

107

vedere social şi biologic şi, prin urmare, trebuie să fie trataţi diferit. Conform lui Steinberg,

108

ceretările psihologice arată că adolescenţii sunt mai puţin capabili să prevadă consecinţele acţiunilor

109

lor, să îşi controleze impulsurile şi să reziste presiunii pritenilor decît adulţii. “Noi argumentăm că

110

standardul adult rezonabil este diferit de standardul adolescent rezonabil.”

111

Steinberg menţionează şi semnificaţia a ceea ce spun biologii despre creier. “Maturizarea

112

creierului se produce mult mai tîrziu decît credeau oamenii, aşa că există motive să spunem că tinerii

113

de 17 ani nu sunt la fel cu adulţii. Ceea ce nu ştim şi unde cred că trebuie să fim precauţi este ce rol

114

joacă aceste schimbări structurale în comportament.”

115

Incertitudinea în ceea ce priveşte aplicarea rezulatelor cercetării creierului este însoţită de şi

116

mai larga nesiguranţă în legătură cu modul de tratare a delincvenţilor minori. În măsura în care

117

autorităţile încearcă să balanseze nevoia de a proteja societatea cu scopul de a-i ajuta pe tinerii care

118

au încălcat legea să înveţe să îşi refacă viaţa, cetăţenii trebuie să fie pregătitţi să delibereze astfel de

119

probleme controversate cum ar fi dacă delincvenţii minori ar trebui să fie judecaţi şi pedepsiţi ca şi

120

adulţii.
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JUSTIŢIA PENTRU MINORI –
ÎNTREBAREA DE DELIBERARE CU ARGUMENTE
Întrebarea pentru deliberare
Ar trebui ca autorităţile statului nostru democratic să permită judecarea şi pedepsirea minorilor
care săvîrşesc crime violente grave ca şi cum ar fi adulţi?

DA – Argumente în sprijinul întrebării pentru deliberare
1. Crimele grave – chiar cînd sunt comise de minori – cer pedepse serioase. Curţile pentru
adulţi oferă pedepse mai potrivite pentru crimele violente grave decît curţile pentru minori,
care trimit prea mulţi tineri violenţi înapoi în stradă.
2. A fi judecat şi pedepsit ca adult conduce, de obicei, la pedepse cu închisoarea mai lungi decît
atunci cînd eşti judecat ca minor. Astfel, minorul este oprit să mai producă durere
comunităţii. Pedepsindu-i pe delincvenţii minori violenţi ca şi cum ar fi adulţi, autorităţile se
achită de obligaţia de a proteja comunitatea.
3. Fiind mai duri cu criminalii împiedicăm alţi tineri să participe la acţiuni criminale. Cînd
tinerii văd persoane asemeni lor trimise în închisori pentru adulţi pentru mult timp, vor fi
speriaţi şi nu vor mai comite crime. Intimidarea este o funcţie importantă a pedepselor
penale.
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JUSTIŢIA PENTRU MINORI –
ÎNTREBAREA DE DELIBERARE CU ARGUMENTE
Întrebarea pentru deliberare
Ar trebui ca autorităţile statului nostru democratic să permită judecarea şi pedepsirea minorilor
care săvîrşesc crime violente grave ca şi cum ar fi adulţi?

NU – Argumente împotriva întrebării pentru deliberare
1. Judecarea copiilor ca şi cum ar fi adulţi contravine cu credinţa larg răspîndită că tinerii au
nevoie de orientare, protecţie şi reabilitare. Cercetările cu privire la adolescenţi sprijină ideea
că adolescenţii merită tratament diferit deoarece nu sunt încă maturi biologic şi social.
2. Închisorile pentru adulţi sunt şcoli rele pentru tinerii delincvenţi, locuri unde ei învaţă de la
criminalii înrăiţi care îi înconjoară şi devin mai periculoşi decît înainte. Prin educaţie formală
şi reabilitare, delincvenţii minori pot înţelege şi îşi pot asuma răspunderea pentru faptele lor.
3. Punîndu-i pe tineri în închisorile pentru adulţi ca să fie pedepsiţi şi nu pentru reabilitare
înseamnă că societatea îi abandonează pe aceşti tineri. Ei nu vor avea şansa să devină
membri productivi ai societăţii.

2005, 2006, 2008 Constitutional Rights Foundation Chicago. Toate materialele şi publicaţiile fundaţiei sunt protejate prin dreptul de autor.
Oricum, acordăm tuturor partenerilor dreptul de a reproduce toate materialele din acest site pentru a le distribui elevilor, personalului
altor şcoli şi autorităţilor locale din domeniul educaţiei.

Delincvenţa juvenilă - Material suplimentar pentru profesori
Copiii şi legea în istoria Europei
În Europa Evului mediu, copiii participau la activităţile adulţilor de îndată ce erau în stare.
Toată lumea, adulţi şi copii, cultiva plante pentru hrană, mîna vite, aduna lemne de foc şi lua parte la
acte activităţi necesare pentru supravieţuire. Durata medie de viaţă era de 40 de ani. Se aştepta ca
minorii să muncească precum adulţii şi să se supună legilor pentru adulţi. Oricine era destul de în
vîrstă să comită o crimă, era destul de matur să fie pedepsit pentru ea.
În secolele 17 şi 18, aceste atitudini au început să se îmblînzească. În timp ce copii erau
consideraţi încă o parte a societăţii adulţilor şi munceau de la vîrste fragede, cei mai mulţi europeni
începuseră să se gîndească la ei ca avînd nevoie de protecţie şi orientare din partea adulţilor. Cam în
acelaşi timp, a apărut ideea intenţiei în domeniul dreptului/legii. Conceptul de intenţie – persoana a
vrut să comită infracţiunea – a schimbat modul în care erau trataţi copiii. În Anglia şi în alte societăţi
europene, oamenii îi considerau pe copii naivi şi inocenţi. Deşi copiii puteau să cauzeze durere în
mod accidental, oamenii nu credeau că aceştia ştiu destul despre bine şi rău sau despre consecinţele
acţiunilor lor ca să fie judecaţi ca adulţii. Aceste idei au fost duse de către coloniştii englezi în
America de Nord şi au devenit o parte a legilor adoptate la formarea S.U.A.
Societăţile europene şi americană au suferit schimbări sociale şi economice majore la
sfărşitul secolului 18 şi începutul secolului 19. Deseori denumită Revoluţia industrială, această
perioadă a văzut naşterea motorului cu abur, fabricile mecanizate, transportul feroviar şi noile şi
puternicile politici economice menite să ducă la creşterea bunăstării financiare şi a comerţului
internaţional. Efectele asupra oamenilor simpli au fost mari şi negative. Fermierii şi alţi locuitori ai
satelor au aglomerat oraşele nou industrializate în căutarea slujbelor şi pentru a scăpa de foamete,
boli şi sărăcie.
Captivi în apartamente închiriate întunecoase şi murdare, cu familiile lor luptîndu-se pentru
viaţa zilnică, copiii de la oraş evadau deseori pe stradă. Acolo întîlneau alţi copii abandonaţi de
părinţi sau fără părinţi care trăiau în ghetouri – surse de boli. Pentru a supravieţui, aceşti tineri cu
probleme începeau să fure din buzunare, din magazine, să cerşească şi să jefuiască.
La sfărşitul secolului 19, europeni şi americani conştienţi din punct de vedere social au cerut
o îngrijire specială pentru copiii noii ere industriale. Ei au făcut campanii pentru sisteme de protecţie
a copiilor care să includă încetarea muncii copiilor, obligativitatea frecventării şcolii şi crearea de
curţi speciale pentru delincevnţii minori.
Norvegia a fost prima ţară care a creat un sistem modern de protecţie a copilului în 1896.
Primul sistem juridic pentru delincvenţii minori s-a numit “Curtea copiilor” şi a fost stabilit în
Chicago în 1899. Belgia, Franţa şi Elveţia au adoptat legislaţii similare pînă în 1912.
Astăzi, comunitatea internaţională recunoaşte nevoia ca statele să elaboreze sisteme speciale
pentru delincvenţii minori. Multe documente ale O.N.U. au stabilit principiile şi standardele
sistemelor juridice pentru minori şi oficiali O.N.U., reprezentanţi ai ONG-urilor sau ai guvernelor
din toată lumea evaluează progresul înregistrat în atingerea acestor standarde.
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