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Cultura juridică 
și remunerarea 
mică provoacă 
temeri despre 

calitatea 
asistenței juridice 

garantate în 
Franța.

PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI DE ASISTENȚĂ 
JURIDICĂ GARANTATĂ

CUM ESTE ORGANIZAT?
Comitetele de asistență juridică garantată (le bureau d’aide juridictionnelle) din cadrul 
instanțelor judecătorești franceze primesc cereri și determină eligibilitatea pentru asistența juri-
dică garantată. Comitetele sunt compuse dintr-un magistrat, un membru al publicului larg, un 
membru al baroului local și alți reprezentanți. Odată ce persoana eligibilă este aprobată pentru 
asistență juridică garantată, președintele baroului local numește un avocat. Persoana ar putea 
solicita un avocat anume și baroul va încerca să achiziționeze avocatul respectiv dacă acesta 
este disponibil. Barourile iau în considerație pregătirea avocaților atunci când determină cum 
să plaseze un avocat. De pildă, doar avocații cu experiență în cauzele penale vor fi numiți în 
calitate de avocați ai apărării pentru o persoană învinuită. În mod similar, avocații cu experiență 
de lucru cu minorii vor fi numiți în cauzele cu implicarea minorilor. 

Asistența juridică garantată include două tipuri de servicii. Primul este I’aide juridictionnelle 
care prevede asistența în cadrul proceselor judiciare, precum și în cadrul soluționărilor în afara 
instanței a cauzelor civile, penale și administrative. Al doilea este l’acces au droit care prevede 
acordarea consultațiilor și asistenței juridice. Avocații sunt remunerați pentru serviciile l’aide 
juridictionnelle, dar nu și pentru cele de tipul l’acces au droit.

CUM ESTE FINANȚAT?
Statul acordă finanțare pentru asistența juridică garantată prin intermediul Ministerului Justiției. 
În 2012, totalul cheltuielilor pentru asistența juridică garantată a constituit 351 milioane de 
euro sau 0,02% din PIB. Doar o treime din bugetul respectiv este alocat pentru asistența juridică 
garantată penală. Barourile private pot alege să contribuie cu fonduri adiționale pentru a supli-
menta subvențiile de stat pentru asistența juridică garantată. Organizațiile neguvernamentale și 
nonprofit care prestează servicii juridice persoanelor indigente de asemenea primesc granturi 
de la stat pentru a-și desfășura activitatea. 

Plățile pentru asistența juridică individuală sunt calculate după unitățile alocate dosarului, ceea 
ce se determină de barou. Fiecare unitate are valoarea de 300 de euro. În 2012, pentru cauzele 
penale au fost alocate 2.283.883 de unități, iar costul mediu al unui dosar a fost de 398 de euro. 
Judecătorul are discreția să-i ceară părții perdante în cadrul dosarului să achite cheltuielile de 
judecată ale celeilalte părți, inclusiv plățile achitate prin intermediul asistenței juridice garantate.

În 2013, Franța a eliminat taxa de 35 de euro aplicată justițiabililor, ceea ce a dus la un deficit 
de 60 de milioane de euro. Franța se află în proces de determinare a noilor căi de finanțare a 
asistenței juridice garantate, inclusiv reducerea compensației avocaților și recuperarea costurilor 
din daunele achitate justițiabililor. Propunerile respective au fost întâmpinate cu nemulțumire, 
deoarece majoritatea avocaților consideră că nu sunt remunerați corespunzător și au solicitat să 
le fie sporit  onorariul de cel puțin două ori. 

CUM ESTE MONITORIZAT?
Comitetele de asistență juridică garantată care evaluează eligibilitatea și alocarea asistenței 
juridice garantate nu monitorizează calitatea serviciilor juridice prestate. Mai degrabă barourile 
sunt cele care evaluează abilitățile și calitățile avocaților pentru a determina dacă aceștia oferă 
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PRINCIPALELE PROBLEME 
ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI 

JURIDICE GARANTATE

Lipsa finanțării suficiente 
pentru asistența juridică 
garantată și remunerarea 
mică a avocaților de 
asistență juridică garantată 
duce la nemulțumiri și 
proteste în cadrul profesiei. 

Cultura juridică franceză 
nu pune valoare mare pe 
activitatea de apărare și 
probabilitatea este mare 
ca avocații fără experiență 
să preia cauzele de 
asistență juridică garantată, 
ceea ce se soldează cu 
preocupări privind calitatea 
reprezentării. 

servicii corspunzătoare. Clienții care au reclamații cu privire la serviciile avocatului le pot depu-
ne la baroul local.

ELIGIBILITATEA

CINE ESTE ELIGIBIL PENTRU ASISTENȚA JURIDICĂ GARANTATĂ?
Orice persoană care fizic și juridic se află în Franța este eligibilă pentru asistența juridică garanta-
tă și care susțin testul mijloacelor și fondului. Cei care solicită asistență juridică garantată trebuie 
să epuizeze mai întâi alte mijloace de finanțare, cum ar fi asigurarea. Victimele infracțiunilor pot 
accesa asistența juridică liber de orice plăți, indiferent de venitul acestora. Asistența juridică 
garantată este disponibilă pentru orice problemă juridică și nu este limitată la dreptul penal. 

TESTUL MIJLOACELOR ȘI FONDULUI
Franța aplică un test al mijloacelor și oferă asistență juridică garantată pe o scară flotantă în baza 
necesității, care este reevaluată anual. Începând cu 2014, venitul net maxim pentru a obține 
100% de asistență juridică constituie 936 de euro pe lună. Valoarea maximă crește cu 167 de 
euro pentru fiecare două persoane dependente din familie și cu 106 euro pentru orice alte 
persoane dependente. Cei care câștigă între 1299 de euro și 1404 euro pe lună pot primi 15% 
din costul asistenței juridice prin intermediul asistenței juridice garantate.

REALITĂȚILE ACCESULUI LA ASISTENȚĂ JURIDICĂ GARANTATĂ

ACCESUL LA ASISTENȚĂ JURIDICĂ GARANTATĂ LA ETAPA DE INVESTIGAȚIE
În 2011 Franța a adoptat o lege care a reformat procedura Garde a Vue (aplicată când cineva 
este arestat și deținut de poliție) în vederea eliminării restricțiilor asupra dreptului la accesul tim-
puriu la un avocat. Anterior, accesul la avocat nu era garantat, ci era limitat la o consultație de 
30 de minute, iar avocații puteau fi excluși de la interogări. În prezent, ofițerii de poliție trebuie 
să informeze reținutul despre dreptul său la un avocat. Odată ce persoana își invocă dreptul la 
avocat, chestionarea trebuie să înceteze timp de cel puțin două ore, pentru a-i oferi avocatului 
timp să ajungă la inspectoratul de poliție și avocatul poate fi prezent la toate interogările. Nu-
mirea avocatului (care este „commis d’office” – obligatoriu desemnat de președintele baroului 
local) este separat de sistemul ordinar de asistență juridică garantată. Cei care nu sunt eligibili 
pentru asistența juridică garantată trebuie să ramburseze costul avocatului respectiv. Barourile 
din întreaga țară au avut succes diferit ca răspuns la legea nouă, unele dintre ele creând linii 
fierbinți telefonice care să fie apelate de reținuți pentru a solicita asistență. 

În circumstanțe excepționale, inclusiv în cazurile grave de trafic de droguri, crimă organizată, tero-
rism, extorsiune și conspirație, autoritățile pot împiedica persoanele să se consulte cu un avocat. 

CALITATEA ASISTENȚEI JURIDICE GARANTATE ȘI APĂRAREA PENALĂ 
EFICIENTĂ
Cultura juridică franceză creează o divizare profesională între procurori și judecători, și avocații 
apărării. Procurorii și judecătorii se bucură de pregătire comună și își vizualizează rolul lor drept 
unul dominant, pe când tradiția juridică în mod tipic nu susține rolul unor avocați ai apărării 
puternici și pro-activi. Acest fapt este exacerbat de rata redusă a remunerării pentru serviciile de 
asistență juridică garantată și de faptul că marea parte a lucrului de asistență juridică garantată 
este asigurat de avocații tineri ca parte a pregătirii acestora care puțin probabil vor avea încre-
derea sau abilitățile necesare pentru a înfrunta un corp de judecători și procurori cu mai multă 
experiență. Aceasta stârnește temeri cu privire la legalizarea armelor.

Îi mulțumim lui Yoann 
Thines, Conseiller 
Technique- Secteur Justice, 
Cooperation française 
en Haiti pentru asistența 
specializată la întocmirea 
acestui document.
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