ASISTENÞA JURIDICĂ GARANTATĂ ÎN:

Grecia
Nu există
un sistem
independent
de asigurare sau
monitorizare a
asistenței juridice
garantate.

Asistența juridică
garantată nu
este disponibilă
la etapa
investigației
de către poliție
sau atunci când
bănuitul este
interogat de
poliție.

PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI DE ASISTENȚĂ
JURIDICĂ GARANTATĂ
CUM ESTE ORGANIZAT?
Responsabilitatea pentru asistența juridică garantată este împărțită între Ministerul Justiției,
instanțele judecătorești și barourile de avocați. În cauzele civile, administrative și penale,
persoana care nu dispune de mijloace financiare pentru a achita asistența juridică depune o
cerere la Ministerul Justiției. Judecătorul ordinar sau de pace examinează cererea și decide
dacă să accepte acordarea asistenței juridice gratuite. Această decizie poate fi contestată într-o
instanță judecătorească în fața unui complet format din trei judecători. Fiecare barou de avocați
întocmește o listă a avocaților care sunt de serviciu pentru a acorda servicii de asistență juridică
garantată. Indiferent de situația financiară a inculpatului, instanța trebuie să-i numească un
reprezentant legal în cazul când inculpatul este acuzat de comiterea unei infracțiuni condamnabile (kakourgima), atunci când inculpatul este dus direct în instanță (în legătură cu comiterea
unor infracțiuni mai puțin grave) și în procedura preventivă în fața judecătorului de instrucție.
Există o incertitudine cu privire la măsura în care sistemul funcționează eficient. În august 2013,
Ministerul Justiției a exprimat îngrijorări serioase precum că anumiți avocați ar manipula procesul de numire pentru a-și asigura accesul la un număr disproporționat de dosare cu asistență
juridică garantată și la plata unor sume substanțiale ca onorariu pentru asistența juridică
garantată. Legislația adoptată în iulie 2014 (Legea 4274/2014) a căutat să soluționeze această
problemă, limitând suma onorariului care poate fi achitat unui avocat într-un anumit an până
la cel mult 15.000 de euro și excluzând din listele de numiri anuale avocații care au încasat mai
mult decât atât în anul precedent.
În mijlocul crizei socioeconomice cu care s-a confruntat Grecia, au apărut mecanisme neformale de asistență juridică – garantată, nestatale, cum ar fi cele sprijinite de acțiuni sau grupuri caritabile, inclusiv Solidarity Now, Arsis și unele barouri de avocați locale, ca alternative la asistența
juridică garantată asigurată de stat.

CUM ESTE FINANȚAT?
Asistența juridică garantată poate acoperi întregul cost al procesului de judecată sau o parte
din cheltuieli. Aceasta include costul avocatului, plus cheltuielile conexe, cum ar fi ștampilarea
și copierea, martorii și onorariile experților, și asigurarea costurilor. Onorariul pentru asistența
juridică se achită prin intermediul Ministerului Justiției (Directoratul pentru servicii economiceadministrative și guvernare electronică). Avocații depun documentația necesară la departamentul relevant al Directoratului.

CUM ESTE MONITORIZAT?
Nu există o autoritate independentă pentru asistența juridică garantată cu responsabilitatea de
a gestiona sau supraveghea acordarea de asistență juridică garantată. Nu există coduri sau standarde independente pentru avocații de asistență juridică garantată care trebuie să acționeze în
conformitate cu cadrul legislativ sau normativ general pentru avocați.

ASISTENÞA JURIDICĂ GARANTATĂ ÎN: Grecia
PRINCIPALELE PROBLEME
ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI
JURIDICE GARANTATE
Lipsa asistenței juridice
garantate la etapa
investigațiilor de către
poliție.
Avocații de asistență
juridică garantată deseori
nu sunt informați despre
numirea lor până în ziua
ședinței, ceea ce duce
la asistență de calitate
proastă.
Lipsa unor mecanisme
instituționale adecvate
pentru funcționarea
sistemului de asistență
juridică garantată,
complexitatea sistemului
existent, barourile de
avocați, instanțele
judecătorești și Ministerul
Justiției împărțind această
responsabilitate, dar cărora
le lipsesc mijloacele pentru
supraveghere și control
eficient.
Lipsa controlului și
monitorizării calității.

Îi aducem mulțumiri
lui Dimitrios
Giannoulopoulos, Decan
asociat și lector superior
în drept la Universitatea
Brunel din Londra pentru
asistența specializată
la întocmirea acestui
document.

ELIGIBILITATEA
CINE ESTE ELIGIBIL PENTRU ASISTENȚA JURIDICĂ GARANTATĂ?
Orice cetățean al unui stat membru al UE poate solicita asistență juridică garantată, cum ar fi
cetățenii țărilor terțe care de obicei locuiesc în UE și pot prezenta dovezi privind locul de trai.

TESTUL MIJLOACELOR ȘI FONDULUI
Sunt eligibili pentru asistență juridică garantată doar cei cu venituri familiale anuale mai mici de
două-treimi din plata personală anuală minimă, stipulată de Acordul de muncă colectiv general
național (potrivit datelor din 2013, orice persoană cu un venit anual mai mic de 6.597,36 de
euro este eligibilă). Atunci când depune o cerere de asistență juridică garantată, persoana
trebuie să prezinte documente justificative ale situației sale financiare.
Organele corporative de interes public, organizațiile non-profit, precum și grupurile de persoane care au dreptul să participe la procesele de judecată de asemenea pot obține asistență
juridică garantată, în cazul când costurile procesului ar face imposibilă realizarea scopurilor
grupului.

REALITĂȚILE ACCESULUI LA ASISTENȚA JURIDICĂ GARANTATĂ
ACCESUL LA ASISTENȚĂ JURIDICĂ GARANTATĂ LA ETAPA DE INVESTIGAȚIE
Legislația Greciei prevede acordarea asistenței juridice garantate în timpul procesului de judecată și a procedurii în fața judecătorului de instrucție. Aceasta include ședința la care judecătorul de instrucție interoghează persoana și determină cauțiunea și punerea în stare de arest
preventiv.
Cu toate acestea, asistența juridică garantată nu este disponibilă la etapa inspectoratului de
poliție sau atunci când bănuitul este interogat de poliție. Teoretic, bănuiții au dreptul de a se
consulta cu un avocat înainte și în timpul interogării în detenție, dar indisponibilitatea asistenței
juridice garantate la această etapă înseamnă că acest drept este iluzoriu pentru majoritatea
persoanelor. Comitetul pentru Prevenirea Torturii a identificat lipsa asistenței juridice garantate
drept o problemă majoră în Grecia și le-a cerut barourilor de avocați să extindă sistemul existent
de asistență juridică garantată până la etapa investigațiilor de către poliție în cadrul procesului.

CALITATEA ASISTENȚEI JURIDICE GARANTATE ȘI APĂRAREA PENALĂ
EFICIENTĂ
Avocații de asistență juridică garantată se plâng că deseori nu sunt informați despre numirea
lor până în ziua ședinței, ceea ce îi pune în imposibilitatea de a acorda asistență de calitate.
În afară de aceasta, avocatul numit de instanță nu poate demisiona. Caracterul obligatoriu al
numirii este mai problematic deoarece se consideră că avocatul de asistență juridică garantată acționează nu doar în interesul clientului său, ci și în interesul publicului și al administrării
justiției. Opiniile sunt împărțite în privința faptului dacă avocații de asistență juridică garantată
pot acționa mai presus sau chiar împotriva voinței clientului lor.
În 2014-2015, Asociația barourilor din Atena împreună cu Asociația barourilor elene, au început
să ofere instruire practicienilor juniori de drept penal (100 de avocați s-au înregistrat în acest
program). Aceste evenimente ar putea fi utilizate ca o platformă de acordare a certificării pentru
avocații de asistență juridică garantată în viitorul apropiat.

