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Audieri ale Copiilor – informaţii pentru părinţi/îngrijitori
Acest fluturaş explică ce se întâmplă, dacă copilul dumneavoastră trebuie să se prezinte la o
Audiere pentru Copii.
Audierea are loc, dacă există îngrijorări despre bunăstarea copilului dumneavoastră sau
dacă acesta a comis vreo infracţiune.
Trebuie să mă prezint la Audiere?
Da, dumneavoastră, ca Persoană Relevantă, şi copilul dumneavoastră trebuie să vă
prezentaţi la Audiere. În anumite circumstanţe, Membrii Comisiei pot decide că
dumneavoastră şi/sau copilul dumneavoastră nu trebuie să vă prezentaţi, decât dacă doriţi.
Aceasta se întâmpla de obicei la Comisia de Pre‐Audieri, unde nu trebuie să vă prezentaţi.
Cu toate acestea, aceasta se poate decide, de asemenea, la începutul Audierii. Puteţi solicita
ca, Comisia de Pre‐Audieri să decidă acest lucru, contactând Raportorul.
Fiind o Persoană Relevantă?
Anumite persoane, altele decât părinţii, pot fi, de asemenea, cunoscute ca Persoane
Relevante şi trebuie să se prezinte la Audiere. O persoană poate solicita să fie considerată
Perosană Relevantă. Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră credeţi că există
cineva care ar trebui să fie Persoană Relevantă, puteţi, de asemenea, solicita aceasta. Acest
lucru va fi decis la Comisia de Pre‐Audieri, de către Membrii Comisiei. Dacă Membrii
Comisiei consideră că persoana are sau a avut recent o implicare semnificativă în creşterea
copilului dumneavoastră, ei vor desemna acea persoană ca „relevantă”. Dacă nu sunteţi de
acord cu decizia luată de Membrii Comisiei, în legătură cu aceasta, puteţi face recurs
împotriva ei.
Cine altcineva va fi acolo?
Pe lângă dumneavoastră şi copilul dumneavoastră şi orice alte Persoane Relevante, vor mai
fi alte persoane la Audiere. Vor fi trei Membrii ai Comisiei, care sunt voluntari din
comunitate, instruiţi special.
Membrii Comisiei iau decizia finală, în legătură cu ce se va întâmpla. Ei primesc rapoarte de
la autoritatea locală şi audiază opiniile tuturor celor de la Audiere, înainte de a lua o decizie.
Unul dintre Membrii Comisiei va prezida Audierea.
Raportorul pentru Copii este prezent la Audiere. Rolul său este de a se asigura că se
urmează un proces corect şi de a nota decizia luată de Membrii Comisiei.
Un asistent social şi alţi profesionişti implicaţi în viaţa copilului dumneavoastră, de exemplu
un profesor, pot fi, de asemenea, invitaţi să se prezinte la Audiere.
Ce se întâmplă la o Audiere?
La prima Audiere vor fi citite, de către Membrul Comisiei care prezidează Audierea, motivele
pentru care copilul dumneavoastră a fost trimis la Audiere (declaraţia temeiurilor).
Dumneavoastră, copilul dumneavoastră şi orice altă Persoană Relevantă veţi fi întrebaţi,
dacă sunteţi sau nu de acord cu acestea.
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Dacă cineva nu este de acord sau nu înţelege declaraţia temeiurilor, Membrii Comisiei nu
pot lua o decizie finală. În acest caz, ei au opţiunea de a renunţa la trimitere (aceasta ar
reprezenta încheierea cazului) sau să o trimită la Tribunal (Sheriff Court) pentru ca un
Judecător să decidă, dacă declaraţia temeiurilor este corectă.
Între timp, dacă ei cred că este necesar, pot pune în aplicare o Hotărâre Temporară de
Supraveghere Obligatorie. Această hotărâre durează o perioadă scurtă de timp, înainte de a
necesita să fie reînnoită şi, înseamnă că, autoritatea locală trebuie să fie implicată temporar
în viaţa copilului dumneavoastră. Dacă la Audiere se ia o hotărâre şi/sau se trimite
declaraţia temeiurilor în instanţă, Membrii Comisiei vă vor explica ce înseamnă aceasta
pentru dumneavoastră şi copilul dumneavoastră.
Ce decizii se poate lua?
Dacă toată lumea este de acord şi înţelege declaraţia temeiurilor, atunci Membrii Comisiei
pot continua prin a discuta rapoartele, a audia fiecare persoană de la Audiere şi a lua o
decizie, în virtutea celor mai bune interese ale copilului dumneavoastră. Ei trebuie să ia în
considerare opiniile copilului dumneavoastră, ale dumneavoastră şi ale oricărei alte
Persoane Relevante, înainte de a lua această decizie.
Dacă Membrii Comisiei consideră că este nevoie de intervenţie legală în mod oficial, vor
supune copilul dumneavoastră unei Hotărâri de Supravheghere Obligatorie. Această
hotărâre poate include măsuri care îl afectează pe copilul dumneavoastră, cum ar fi unde va
locui sau proporţia contactului pe care îl va avea cu o anumită persoană.
Membrii Comisiei vor justifica motivele deciziei lor şi ale oricăror măsuri pe care le vor lua, la
sfârşitul Audierii. Vi se va trimite o copie a acestor motive şi a Hotărârii de Supravheghere
Obligatorie.
Drepturile dumneavoastră
Dumneavoastră, copilul dumneavoastră şi orice altă Persoană Relevantă, aveţi următoarele
drepturi:
De a solicita o Comisie Pre‐Audiere.
De a aduce la Audiere un reprezentant. Acesta poate fi, de exemplu, un avocat, un avocat
pledant sau un(o) prieten(ă).
De a trimite un raport care să fie luat în considerare de către Membrii Comisiei. Acesta
trebuie trimis la biroul Raportorului, dacă este posibil, cu cel puţin patru zile înaintea
Audierii.
De a face recurs împotriva deciziei de a pune în aplicare o Hotărâre Temporară de
Supraveghere Obligatorie sau o Hotărâre de Supraveghere Obligatorie sau deciziei Comisiei
Pre‐Audieri ca o anumită persoană să fie Persoană Relevantă.
Mai multe informaţii?
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina noastră de web www.scra.gov.uk.
Există o secţiune pentru părinţi/îngrijitori, incluzând întrebări puse frecvent. De asemenea,
sunt disponibili fluturaşi anume pentru copii şi tineri.
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Centrul Scoţian al Legislaţiei pentru Copii furnizează consultanţă legală gratuită copiilor,
tinerilor şi părinţilor/îngrijitorilor lor. Puteţi contacta linia telefonică mobilă, gratuită, pentru
cei sub 21 de ani la numărul 0300 330 1421 sau linia telefonică pentru sfaturi 0131 667
6333, prin email la adresa enquiries@sclc.org.uk sau vizitaţi pagina noastră web la
www.sclc.org.uk.
Dacă credeţi că aţi avea nevoie de ajutorul unui avocat, ar trebui să contactaţi unul, cât de
curând posibil. Puteţi să verificaţi pagina de web a Comisiei Scoţieine pentru Acordarea
Gratuităţii Consultanţei şi Cheltuielilor Legale (Scottish Legal Aid Board) la adresa
www.slab.org.uk sau să sunaţi la numărul 0845 122 8686, pentru a obţine numele unui
avocat din zona dumneavoastră.
Puteţi, de asemenea, să vorbiţi cu Raportorul. Numele lui/ei şi datele de contact se află în
scrisoarea trimisă dumneavoastră, pentru a vă informa despre data Audierii.

