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LEGEA ÎN ACȚIUNE

Prima Clinică Juridică
Comunitară din
Ontario (CJC) a fost
lansată de societatea
civilă în anii ’70, fiind
finanțată de Fundația
Ford, în vederea
suplimentării
asistenței juridice
garantate formale
care era în acea
perioadă disponibilă
pentru procesele
judiciare.

ÎN A DOUĂ ZI DE MARȚI A FIECĂREI LUNI, într-un birou cu vitrina la stradă din
orășelul Bancroft, din partea de est a orașului Ontario, doi juriști oferă consiliere
juridică în mare parte clienților cu venituri mici, cu un șir de probleme predominant cotidiene: controverse cu proprietarul casei; dispute cu angajatorul;
dificultăți la solicitarea asistenței sociale și multe altele. Consilierea este gratuită și
nu este nevoie de programare, de altfel, majoritatea clienților nu și-ar permite să
vorbească cu un specialist juridic.
Clinica săptămânală este administrată de Centrul pentru avocatură comunitar cu
aspecte juridice, reprezintă o clinică juridică comunitară non-profit, creată în 1980
ca parte a unei rețele de Clinici Juridice Comunitare în toată provincia.
Serviciile în cadrul clinicii juridice sunt prestate după un model unic în Canada, tipic
doar provinciei Ontario, fiind finanțate public și administrate de Asistența Juridică
Garantată Ontario (LAO). LAO finanțează o rețea de 76 de clinici juridice comunitare
de acest fel în toată provincia. Aceste organizații non-profit, conduse de comunitate,
variază de la 4 la circa 30 de angajați ca mărime. În plus, 17 clinici susțin categorii speciale de clienți (Primele Națiuni, tinerii, persoanele în etate, persoanele cu
dizabilități, grupurile etno-rasiale) sau abordează aspecte specifice inclusiv mediul,
siguranța venitului, aspecte locative și accidente la locul de muncă.

ISTORIC
Prima Clinică Juridică comunitară din Ontario (CJC) a fost lansată de societatea
civilă în anii ’70, fiind finanțată de Fundația Ford, pentru a suplimenta asistența
juridică garantată formală care era pe atunci disponibilă pentru procesele de
judecată. La mijlocul anilor ’70, un grup operativ de stat a recunoscut valoarea
clinicilor într-un raport care a dus la finanțarea publică și instituționalizarea legislativă a CJC în provincie. În prezent, Ministerul Procurorului General din Ontario
finanțează LAO atât pentru prestarea serviciilor formale de asistență juridică garantată, inclusiv în probleme juridice penale și unele civile, cât și servicii de clinică
juridică (”dreptul sărăciei”), oferite de CJC.

ORGANIZAREA
Legea cu privire la asistența juridică garantată a provinciei Ontario din 1998 reglementează funcționarea LAO și a CJC. LAO încheie și menține un Memorandum
de Înțelegere cu fiecare CJC, cerându-le clinicilor să depună cerere de finanțare în
fiecare an, bugetele anuale aprobate fiind incluse într-un Acord de Finanțare.
LAO are 11 membri ai Consiliului, inclusiv un președinte. Membrii sunt numiți
de Procurorul General al Ontario conform criteriilor de selectare stabilite prin
Lege. Aceștia trebuie să aibă experiență specializată și cunoștințe în management, drept, funcționarea instanțelor judecătorești, necesitățile juridice speciale
și circumstanțele sociale și economice ale persoanelor cu venituri mici și din
comunități dezavantajate.
Fiecare dintre cele 76 CJC din Ontario este o organizație comunitară non-profit
independentă, cu Consilii de Directori reprezentative alcătuite din 10 sau mulți
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mandatari din comunitate. CJC se supun Legii corporațiilor și
legislației federale și provinciale cu privire la caritate, în cazul
când sunt înregistrate ca organizații de caritate.

SUPRAVEGHERE
Societatea de Drept din Canada de Sus reglementează
atât juriștii, cât și parajuriștii (din 2007) printr-un sistem de
licențiere. Ca și condiție pentru membrii LSUC, juriștii și
parajuriștii trebuie să susțină cursuri anuale obligatorii de
Continuare a Dezvoltării Practicii (CPD), cerințe pe care membrii clinicilor deja le depășesc considerabil. CJC implementează un Program intern solid de asigurare a calității, care include
aplicarea unui instrument anual de autoevaluare, precum și
vizite periodice de Asigurare a Calității din partea angajaților
LAO, instruiți în acest scop.

SERVICIILE PRESTATE
CJC din Ontario oferă un șir de servicii comunitare și de
clientelă, inclusiv informare juridică, consiliere juridică, referiri,
servicii de întocmire a pledoariei părții și reprezentare legală
pentru clienți individuali și grupuri eligibile. Serviciile sunt
prestate direct, prin telefon și prin email. Personalul de asemenea oferă sprijin colectiv prin intermediul învățământului
juridic public, acțiuni de dezvoltare comunitară, soluționarea
strategică a litigiilor și de avocatură.

ELIGIBILITATEA
Clienții sau grupurile potențiale devin eligibile pentru serviciile CJC în cazul în care întrunesc criteriile de eligibilitate financiară, stabilite prin reglementările provinciale și care rezidă
în cadrul liniilor directorii de cuprindere geografică, stabilite
de LAO. Politicile locale de selectare a dosarelor, menționate
mai sus, fac parte din procesul de verificare. Aceste politici
determină dacă clientul va putea primi îndreptări, informații,
opinii juridice, servicii de întocmire a pledoariei sau reprezentare din partea angajaților CJC. Referirile și informațiile juridice
prezentate pentru ”prima dată” se oferă deseori fără aplicarea
strictă a criteriilor de eligibilitate financiară: aceste practici
variază de la o clinică comunitară la alta, iar uneori depinde
de nivelul de cerere a serviciului și de expertiză a personalului. Grupurile sunt eligibile pentru servicii în baza unor criterii
speciale, stabilite de Consiliile de Directori.

FINANȚARE
În 2013-2014 CJC au primit de la LAO în jur de 72 milioane
de dolari canadieni (circa 53 de milioane de dolari SUA) ca
finanțare, ceea ce include costul unor servicii centralizate
de suport. În medie, doar puțin peste 80% din toate mijloacele financiare pentru asistența juridică garantată vin de
la autoritățile provinciale și federale. Contribuțiile clienților,
rambursarea costurilor, contribuțiile avocaturii, dobânda din
conturi și granturile Fundației de Drept din Ontario (LFO)

alcătuiesc sursele de finanțare neguvernamentală a LAO.
Ulterior o parte din finanțarea LAO este repartizată către CJC.

SPRIJIN CENTRALIZAT
Suportul centralizat administrativ și de program este acordat
atât de LAO, cât și de Asociația Clinicilor Juridice Comunitare din Ontario (ACJCO). Acesta include servicii de instruire,
cercetări juridice și alte servicii, inclusiv asigurare partajată, IT
și sprijin aferent beneficiilor.

IMPACT
În cei peste patruzeci de ani de la fondarea sistemului
CJC, clinicile au avut un impact enorm asupra promovării drepturilor juridice ale comunităților cu venituri mici
pe care le deservesc. CJC au ajutat milioane de locuitori
ai provinciei Ontario. În 2011-2012, CJC au reprezentat
clienți în 22 928 de dosare; au prestat 41 242 servicii de
întocmire a pledoariei părții; au oferit consiliere juridică
de 110 281 ori; au emis 50 207 îndreptări; au participat
în 4 999 de activități de comunicare și distribuire a
informațiilor, inclusiv despre reforma juridică, dezvoltarea comunitară și învățământul juridic public, printr-un
un șir total de 229 657 de activități într-un an. Acest
nivel de sprijin direct către client continuă să crească,
autoritățile din Ontario investind mai mult în serviciile
de asistență juridică garantată.
Juriștii clinicilor de asemenea au produs schimbări
sistemice. CJC sunt responsabile pentru deciziile care
au stabilit precedente în instanțe judecătorești la toate
nivelele, precum și în tribunale în multe domenii de
drept, inclusiv drepturile la siguranța venitului, locuință
și drepturile omului. Clinicile au exprimat vocea persoanelor vulnerabile în cadrul nenumăratelor consultații
guvernamentale și examinări legislative. Juriștii clinicilor au câștigat premii și au obţinut soluționări în zeci de
mii de cauze legate de asigurarea alimentară, locuințe
adecvate și multe altele.

