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PENTRU ASISTENȚA JURIDICĂ 
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CHELTUIELI STANDARD PENTRU 
DOSAR CU ASISTENȚĂ JURIDICĂ 

GARANTATĂ

Este obligatoriu 
să aibă avocat, 

inculpații deseori 
intră în datorii 

pentru a-i plăti.

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI DE ASISTENȚĂ 
JURIDICĂ GARANTATĂ

CUM ESTE ORGANIZAT?
Sistemul de asistență juridică garantată penală din Italia nu este unificat sau gestionat de un 
singur organ central. În schimb, acesta funcționează ca un sistem de numire din oficiu. În cazul 
în care bănuitul sau inculpatul nu are un avocat, autoritatea de urmărire – poliția, procuratura 
sau judecătorul – îi vor solicita Asociației baroului să numească unul. Acești avocați din oficiu 
nu sunt gratuiți și ei vor fi plătiți de stat doar dacă bănuitul sau inculpatul este indigent și 
întrunește pragul pentru testul mijloacelor. 

O caracteristică principală a dreptului penal italian este că e obligatoriu să ai avocat la toate 
etapele procesului penal. Această cerință se aplică cu rigurozitate: persoana în general nu se 
poate reprezenta singură în timpul investigațiilor, procesului de judecată sau apelului și poate 
să i se numească un avocat împotriva voinței sale. Fără o schemă solidă de asistență juridică 
garantată, aceasta se soldează cu situația când mulți inculpați săraci intră în datorii pentru a-și 
plăti avocatul. 

CUM ESTE FINANȚAT?
Ministerul Justiției finanțează acordarea asistenței juridice garantate inculpaților indigenți. 
Bugetul total de asistență juridică garantată penală constituie 87 de milioane de euro pe an, sau 
1,45 de euro pe cap de locuitor. 

Onorariile avocaților sunt stabilite printr-un decret al Ministerului Justiției care prevede onora-
riul minim și maxim pentru fiecare măsură profesionistă pe care o poate întreprinde un avocat. 
Onorariul pentru asistența juridică garantată este mic - un jurist de asistență juridică garantată 
se poate aștepta la 1.000-1.500 de euro pentru un dosar simplu cu trei-cinci ședințe de jude-
cată, iar un avocat privat ar putea primi la 4.000-5.000 de euro pentru același dosar. Avocații de 
asistență juridică garantată de asemenea se plâng că judecătorii pot reduce onorariile prese-
tate la sfârșitul fiecărei etape a procesului penal. Remunerarea este atât de mică, încât mulți 
avocați refuză să fie numiți, iar cei care acceptă să fie numiți ar putea duce lipsă de fondurile sau 
motivația necesară pentru a efectua o investigație aprofundată a cauzei. 

CUM ESTE MONITORIZAT?
Fără un organ central care să administreze și să gestioneze asistența juridică garantată, este 
dificil de a asigura monitorizarea serviciilor de asistență juridică garantată și calitatea acestora. 
Asociația baroului și Camera penală (asociație privată la care sunt afiliați mulți avocați penali) au 
coduri de conduită și pot aplica sancțiuni avocatului, dar aceasta se întâmplă rar. 

ELIGIBILITATEA

TESTUL MIJLOACELOR ȘI FONDULUI
Persoanele care câștigă mai puțin de 10.776 de euro pe an sunt eligibili pentru asistența juridică 
garantată. Acest plafon financiar scăzut, împreună cu faptul că cei care se califică deseori 
nu sunt conștienți că pot solicita asistență juridică garantată, se soldează cu o rată mică a 
inculpaților care accesează asistența. Deși nu se colectează date statistice cu privire la rata de 
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PRINCIPALELE PROBLEME 
ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI 
JURIDICE GARANTATE DE 

STAT

În timp ce toate persoanele 
învinuite trebuie să fie 
reprezentate de avocat, 
pragul mic al testului 
mijloacelor impune mulți 
inculpați săraci să intre 
în datorii pentru a-și plăti 
avocatul. Se estimează că 
doar 2-3% din inculpați 
beneficiază de asistență 
juridică garantată.

Remunerarea mică 
Înseamnă că mulți avocați 
refuză să fie numiți, iar 
cei care totuși acceptă 
un dosar pot duce lipsă 
de fonduri sau motivație 
pentru a efectua o apărare 
minuțioasă. 

Lipsa mecanismelor de 
control a calității. 

asistență juridică garantată, se estimează că de asistență juridică garantată beneficiază puțin 
peste 2-3% din inculpați, neincluzând minorii.

Dacă persoana câștigă peste acest prag financiar, atunci nu are dreptul să primească nici un 
fel de asistență juridică garantată, dar nu poate alege să se apere de sine stătător. Trebuie 
să accepte avocatul numit din oficiu și trebuie să achite onorariul avocatului. Aceasta pune 
presiune și pe inculpat, și pe avocat. Inculpații pot intra în datorii pentru a plăti avocatul pe care 
nu l-au ales sau n-au dorit să le fie numit, iar avocații pot fi puși în situația de a întreprinde pași 
care le consumă timp, cum ar fi intentarea unei acțiuni împotriva clienților pentru recuperarea 
onorariului pentru serviciile sale. 

REALITĂȚILE ACCESULUI LA ASISTENȚA JURIDICĂ GARANTATĂ

ACCESUL LA ASISTENȚĂ JURIDICĂ GARANTATĂ LA ETAPA DE INVESTIGAȚIE 
Bănuiții au dreptul la un avocat de la momentul cel mai timpuriu al procesului, de la începerea 
urmăririi penale. La unele etape ale procesului de investigație prezența avocatului este obliga-
torie. Aceasta include situația când persoana reținută este chestionată de judecător sau când 
bănuitul este chemat de poliție la interogare. Ședințele preliminare de asemenea trebuie să se 
desfășoare în prezența avocatului. Alte măsuri de investigație, cum ar fi interogarea bănuitului 
de către procuror și perchezițiile personale în mod legal pot fi efectuate fără prezența avocatu-
lui, însă ar fi foarte neobișnuit ca avocatul să nu fie prezent. 

CALITATEA ASISTENȚEI JURIDICE GARANTATE ȘI APĂRAREA PENALĂ 
EFICIENTĂ 
În general controlul calității profesiei juridice lipsește în Italia. Natura obligatorie a asistenței 
juridice duce la o situație când ceea ce contează e ca avocatul să fie prezent și nu dacă avocatul 
a fost pregătit și suficient de abil în exercitarea atribuțiilor sale. De exemplu, la procesul de 
judecată, judecătorul are împuternicirea să numească un avocat din oficiu pe loc, în cazul când 
învinuitul nu are avocat. Judecătorul va întreba avocații prezenți în sala de judecată dacă cineva 
dorește să accepte să apere o persoană fără avocat și de obicei cineva va binevoi să facă acest 
lucru. 

Remunerarea slabă duce la îngrijorări legate de calitatea avocaților de asistență juridică ga-
rantată. Cu toate acestea, în general există o cultură juridică puternică a apărării penale și unii 
avocați de regulă acceptă cauzele cu asistență juridică garantată din motive de etică, în pofida 
remunerării de stat mai mică decât ceea ce ar putea-o câștiga dacă ar aplica taxele ordinare. 
”Juriștii democrați” (”Giuristi democratici”) este o asociație de avocați devotați preluării dosare-
lor cu asistență juridică garantată și îmbunătățirii sistemului de asistență juridică garantată, iar 
membrii acesteia cu regularitate sunt numiți din oficiu în toată țara.
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