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Nu există un 
sistem național 
de consiliere la 
inspectoratul 

de poliție, astfel 
persoanele sunt 
interogate fără 

avocat.

În Germania nu 
există asistență 

juridică garantată 
formală sau 

apărători publici.

PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI DE ASISTENȚĂ 
JURIDICĂ GARANTATĂ

CUM ESTE ORGANIZAT?
Pentru procesele penale din Germania nu există un sistem formal de asistență juridică garan-
tată. Din contra, asistența juridică garantată este înlocuită cu regimul de apărare obligatorie 
(notwendige Verteidigung) care se bazează pe gravitatea infracțiunii comise sau vulnerabilita-
tea învinuitului, și nu pe necesitatea financiară. 

Orice învinuit într-un dosar cu reprezentare juridică obligatorie are dreptul la un avocat numit 
de instanța judecătorească, indiferent de mijloacele sale financiare. Învinuitul poate identifica 
și solicita un avocat anume. Orice avocat poate fi numit în calitate de avocat al apărării desem-
nat de instanță; în Germania nu există sistemul apărătorilor publici. Cu toate acestea, avocatul 
respectiv nu neapărat este pus la dispoziția învinuitului gratuit. În schimb, chestiunile legate de 
plată sunt amânate până la încheierea procesului. În cazul în care este condamnat, învinuitul 
este responsabil de achitarea cheltuielilor judiciare. Drept rezultat, oamenii în Germania practică 
utilizarea asigurării în locul  cheltuielilor de judecată din cauza riscurilor de a fi declarat respon-
sabil de a achita cheltuielile aferente dosarului. În cazul în care persoana este achitată, Statul 
remunerează avocatul numit de instanță în baza schemei codificate de onorarii ordinare. 

Sistemul este descentralizat, guvernul federal instituind legile care reglementează avocații 
numiți de instanță, iar statele asigurând finanțarea prealabilă pentru avocați. Responsabilitatea 
organizațională pentru administrarea sistemului cade în primul rând pe instanțele judecătorești. 
Instanțele sunt responsabile să determine dacă dosarul este de tipul care necesită reprezentare 
juridică obligatorie și de numirea avocatului. Instanța care examinează dosarul este responsabi-
lă de atribuirea costurilor dosarului părții perdante. După aceasta avocatul numit de instanță îi 
prezintă instanței o cerere de remunerare. Hotărârea privind faptul dacă învinuitul este indigent 
și astfel poate evita aplicarea unei cereri de remunerare împotriva sa se adoptă în baza unor 
reglementări complexe din procedura civilă a Germaniei. 

CUM ESTE FINANȚAT?
Administrarea financiară a echivalentului asistenței juridice garantate penale cade în respon-
sabilitatea statelor, respectiv nu sunt disponibile date statistice uniforme cu privire la cheltuieli. 
Avocații numiți de instanțe primesc onorarii fixe pentru serviciile juridice prestate conform 
schemei codificate de onorarii ordinare, care sunt mai mici decât plățile încasate de avocații 
privați angajați. Procesul de achitare a plăților este birocratic și avocații apărării critică cantitatea 
de timp pe care acesta o necesită. 

CUM ESTE MONITORIZAT?
Pentru avocații numiți de instanță nu există un mecanism separat de control al calității. Toți 
avocații trebuie să fie membri ai Baroului și clienții pot depune plângeri împotriva avocatului 
direct la Barou. Cu toate acestea, Baroul nu aplică nici un mecanism independent de monitori-
zare sau asigurare a calității.

ASISTENÞA JURIDICĂ GARANTATĂ ÎN:



PRINCIPALELE PROBLEME 
ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI 

JURIDICE GARANTATE

Justiția penală în 
Germania nu are o 
schemă de asistență 
juridică garantată, dar 
totuși are un echivalent 
funcțional complex în 
circumstanțe limitate, în 
baza gravității infracțiunii și 
nu a necesității financiare.  
Dacă inculpatul este 
condamnat, acesta va 
trebui să ramburseze 
costul avocatului numit 
de instanță, cu excepția 
când își poate dovedi 
indigența într-un regim de 
procedură civilă complexă. 

Lipsa mecanismelor 
de acordare a asistenței 
juridice garantate la 
inspectoratul de poliție. 

Nu există un mecanism 
de control al calității 
pentru avocații numiți de 
instanță.

ELIGIBILITATEA

CINE ESTE ELIGIBIL PENTRU ASISTENȚA JURIDICĂ GARANTATĂ?
Orice persoană învinuită, în cadrul unui dosar cu reprezentare juridică obligatorie, este eligibil 
pentru un avocat numit de instanță, inclusiv persoanele de naționalitate străină și nerezidenții. 
Inculpaților li se va acorda prin ordin un avocat numit de instanță, dacă aceștia se află în 
detenție preventivă sau nu-și pot asigura singuri apărarea. Persoanele care nu se pot apăra 
singure sunt considerate persoanele fără abilitatea mentală de a înțelege procesul sau faptele, 
sau aspectele juridice sunt prea complicate pentru a fi înțelese de o persoană ordinară. 

TESTUL MIJLOACELOR ȘI FONDULUI
Nu există un test al mijloacelor. În cazul în care o persoană este învinuită de comiterea unei 
infracțiuni care se pedepsește cu închisoare pe un termen de un an sau mai puțin, cum ar fi 
furtul în proporții mici, aceasta nu este eligibilă pentru asistența unui avocat numit de instanță, 
chiar dacă este indigentă și nu-și poate permite să angajeze un avocat de sine stătător. Cu toate 
acestea, unele categorii de persoane vulnerabile totuși se califică pentru reprezentarea juridică 
obligatorie, cum ar fi cele care nu se pot apăra singure și cele care sunt puse în detenție preven-
tivă prin hotărârea unui judecător. 

REALITĂȚILE ACCESULUI LA ASISTENȚĂ JURIDICĂ GARANTATĂ

ACCESUL LA ASISTENȚA JURIDICĂ GARANTATĂ LA ETAPA DE INVESTIGAȚIE
Deși persoanele învinuite au dreptul la consiliere juridică înainte de interogare, nu există un me-
canism național care le-ar permite învinuiților să se consulte cu un avocat, iar poliția are foarte 
puține obligații pozitive de a asista învinuitul să ia legătura cu un avocat. La nivel local a fost in-
stituită o mare diversitate de servicii ale avocaților apărării în situații de urgență, iar avocații pot 
participa benevol, însă nu există nici o schemă națională sau care ar fi organizată și gestionată la 
nivel central. În plus, învinuitul nu are în mod explicit dreptul la un avocat în timpul interogării 
propriu-zise, dar legea prevede dreptul de a accesa consiliere juridică la fiecare etapă a procesu-
lui. În practică, persoanele învinuite de regulă sunt interogate fără a primi asistența unui avocat. 

CALITATEA ASISTENȚEI JURIDICE GARANTATE ȘI APĂRAREA PENALĂ 
EFICIENTĂ
Calitatea prestării avocaților este în mare măsură asigurată prin cerința obligatorie de a fi 
membri ai Baroului, ceea ce îi obligă să fi susținut examenele la drept al statului german. Dar, 
odată devenit membru, în continuare există foarte puțină monitorizare sau cerințe de asigurare 
a calității.

Calitatea, de asemenea, ține de onorarii și independență. În baza schemei codificate de onorarii 
ordinare, avocații numiți de instanță primesc onorarii considerabil mai mici decât avocații 
angajați în mod privat, ceea ce duce la îngrijorări precum că cei cu experiență nu ar fi dispuși 
să fie numiți de instanțe. Pe lângă aceasta, luând în considerare că avocații sunt de obicei aleși 
și numiți la discreția instanțelor, au fost exprimate critici precum că avocații care ”sunt aleși cu 
regularitate” s-ar putea să nu fie pe deplin independenți și dispuși să înfrunte judecătorii pe care 
se bazează pentru a-și câștiga existența.

Îi aducem mulțumiri Dr. 
iur. Stefan Schumann, 
Johannes Kepler 
Universität, pentru asistența 
specializată la întocmirea 
acestui document. 

ASISTENÞA JURIDICĂ GARANTATĂ ÎN: GermanIa


