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Beneficiarii de 
asistență juridică 
garantată trebuie 
să achite o taxă 
de 76-823 de  

euro.

PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI DE ASISTENȚĂ 
JURIDICĂ GARANTATĂ 

CUM ESTE ORGANIZAT?
Raad voor Rechtsbijstand (Consiliul pentru asistență juridică garantată) monitorizează acordarea 
asistenței juridice garantate în toată țara. Consiliul evaluează cererile de asistență juridică garan-
tată și determină eligibilitatea în baza venitului și bunurilor solicitantului, precum și importanța 
problemei juridice în chestiune. La evaluarea fondului problemei juridice, Consiliul ia în conside-
rare costurile asociate cu dosarul și dacă este necesar de a angaja un avocat sau de a participa 
la proces. Consiliul de asistență juridică garantată de asemenea supraveghează Ghișeele de 
servicii juridice, care oferă informații juridice gratuite, pe loc, referințe la avocați și soluționarea 
alternativă a disputelor. 

CUM ESTE FINANȚAT?
În 2012, statul a acordat 486 milioane de euro pentru asistența juridică garantată. Asistența 
juridică garantată penală a constituit 36% din cheltuiala respectivă, 168,1 milioane de euro, de 
asemenea exprimată ca 0,08% din PIB sau 9,3 euro pe cap de locuitor. 

Avocații de asistență juridică garantată în general sunt plătiți cu onorariu fix pe dosar. Se 
calculează prin evaluarea numărului mediu de ore pe care îl ia de regulă un anumit tip de 
dosare, iar plata per oră este de 106 euro. Un dosar penal este fixat la 5 ore, ceea ce înseam-
nă că avocații de asistență juridică garantată se pot aștepta la un onorariu de 530 euro pe 
dosar. Însă prezența acestora la inspectoratele de poliție și la interogări este plătită la o rată 
mai mică – 85 de euro pentru consultația cu reținutul și 113 euro pentru prezența în cadrul 
interogărilor, indiferent de numărul sau durata acestora. Avocații de asistență juridică garan-
tată sunt tot mai nemulțumiți de reducerea onorariilor și de posibilitatea altor reduceri iar, 
în noiembrie 2013, avocații de asistență juridică garantată penală au ieșit la grevă pentru a 
protesta împotriva ratelor reduse. 

Costurile asistenței juridice garantate parțial sunt acoperite de contribuția clientului însuși. 
Suma respectivă variază de la 76 la 823 de euro în funcție de tipul cauzei și mijloacele persoa-
nei. O excepție importantă este accesul timpuriu la avocat după reținere: dacă persoana are 
nevoie de un avocat de asistență juridică garantată, atunci când este reținută și interogată de 
poliție, aceasta beneficiază gratis de servicii. 

CUM ESTE MONITORIZAT?
Consiliul pentru asistență juridică garantată gestionează administrarea și supravegherea 
asistenței juridice garantate, pe lângă implementarea efectivă a sistemului. Consiliul poate 
elimina avocații care nu-și îndeplinesc adecvat atribuțiile din lista avocaților eligibili pentru 
prestarea asistenței juridice garantate. Asociația baroului trebuie să asigure calitatea membrilor 
săi și este responsabilă de disciplinarea avocaților. 

TESTUL MIJLOACELOR ȘI FONDULUI
Persoanele care au fost reținute pot primi asistență imediată gratuit de la avocat, indiferent de 
venitul reținutului. Cu toate acestea, după încheierea perioadei inițiale de reținere, persoanele 
trebuie să solicite asistență juridică garantată prin intermediul Consiliului pentru asistență juri-
dică garantată, ceea ce implică un test al mijloacelor pentru persoană, dar și un test al fondului 
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PRINCIPALELE PROBLEME 
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JURIDICE GARANTATE

Avocații sunt tot mai 
nemulțumiți de reducerea 
taxelor, mai ales pentru 
asistența la inspectoratele 
de poliție. În noiembrie 
2013, avocații de asistență 
juridică garantată penală 
au făcut grevă ca protest 
față de ratele reduse. 

Suma pe care persoana 
trebuie să o achite la 
propria cauză este mare  
(200-823 euro) și aceasta 
crește cu regularitate. 

Avocații pot fi prezenți 
în timpul interogării la 
poliție, dar nu pot interveni 
sau pune întrebări până la 
sfârșitul acesteia.

cauzei sale. Consiliul examinează natura și gravitatea problemei juridice, accesibilitatea soluțiilor 
alternative și costul financiar al cauzei. 

Consiliul de asemenea examinează veniturile persoanei din ultimii doi ani și bunurile pentru 
a stabili necesitatea financiară. În 2010, un celibatar ar fi fost eligibil pentru asistența juridică 
garantată în cazul când veniturile sale ar fi fost mai mici de 24.900 de euro, iar o familie – 
dacă veniturile sale ar fi fost mai mici de 35.200 de euro. Bunurile solicitantului nu trebuie să 
depășească 20.014 de euro cu încă 2.762 de euro pentru fiecare copil. 

REALITĂȚILE ACCESULUI LA ASISTENȚA JURIDICĂ GARANTATĂ

ACCESUL LA ASISTENȚĂ JURIDICĂ GARANTATĂ LA ETAPA DE INVESTIGAȚIE 
După reforma din 2010, bănuiții aflați în detenția poliției se bucură de dreptul de a se întâlni cu 
un avocat timp de 30 de minute înainte de a fi interogați. Acest lucru este obligatoriu pentru 
persoanele bănuite de infracțiuni grave și minorii. Avocatul poate fi prezent în timpul interogă-
rii, dar nu poate interveni sau pune întrebări până la încheierea acesteia, ceea ce pare să încalce 
Directiva UE 2013/48/EU privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor 
penale. 

Reținuții pot solicita un avocat de serviciu și Consiliul pentru asistență juridică garantată operea-
ză diverse tipuri de scheme pentru avocații de serviciu la inspectoratele de poliție din toată țara. 
Indiferent de schemă, potrivit ultimelor reglementări ale Consiliului pentru asistența juridică 
garantată, un avocat înregistrat de asistența juridică garantată trebuie să fie de serviciu tot 
timpul. Dacă persoana este reținută între orele 7:00 și 20:00, avocatul său de asistență juridică 
garantată trebuie să sosească la inspectoratul de poliție pentru a se întâlni cu ea în decurs de 
două ore după reținere. Dacă persoana este reținută în afara acestor ore, avocatul de asistență 
juridică garantată trebuie să sosească la ora 9:00 cel târziu. Avocații de asistență juridică ga-
rantată sunt plătiți cu 85 de euro pentru prima consultație, cu 85-170 de euro pentru cea de-a 
doua consultație și cu 113 euro pentru prezența la interogări, indiferent de numărul sau durata 
acestora. 

Reținutul poate accesa avocatul respectiv gratuit până la primul ordin de detenție. După aceas-
ta se evaluează capacitatea financiară a reținutului și cauza continuă cu procedura de repartiza-
re a acesteia în categoria cauzelor cu asistență juridică garantată. Pentru majoritatea reținuților 
acest sistem asigură că aceștia pot să se întâlnească cu avocatul fără nici o plată în perioada 
imediat de după reținere. Unica excepție este în cauzele cu infracțiuni ușoare – dacă persoana 
face o infracțiune pentru care închisoarea nu este o pedeapsă posibilă, aceasta nu este eligibilă 
pentru acest serviciu gratuit. 

CALITATEA ASISTENȚEI JURIDICE GARANTATE ȘI APĂRAREA PENALĂ 
EFICIENTĂ
În vederea acordării asistenței juridice garantate avocații trebuie să fie înregistrați la Consiliul 
de asistență juridică garantată și să se conformeze cu un set de standarde de calitate. Barourile 
sunt responsabile de asigurarea standardelor avocaților și pot disciplina avocații. Consiliul pen-
tru asistența juridică garantată supraveghează acordarea asistenței juridice garantate și poate 
elimina avocații din lista prestatorilor de asistență juridică garantată, dacă aceștia nu își îndepli-
nesc atribuțiile. În ansamblu, calitatea serviciilor de asistență juridică garantată este considerată 
înaltă, însă reducerea onorariilor avocaților de asistență juridică garantată, mai ales pentru 
asistența timpurie la inspectoratele de poliție, înseamnă că unii avocați cu experiență pot fi mai 
puțin dispuși să presteze servicii de asistență juridică garantată.


