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ANEXA X 

 

METODE DE ACORDARE A ASISTENȚEI JURIDICE GARANTATE DE STAT  
ÎN ALTE STATE 

(sinteză întocmită de către Veronica Mihailov-Moraru, avocat, BAA „Avocaţii Publici) 

                         
                            

Olanda 
 

1. Cazurile de acordare a asistenţei juridica garantate de stat /criteriile/. 
 

Centrele de Asistență Juridică ( CAJ) oferă servicii juridice pe criterii de eligibilitate destul de 
liberale, fie  contra unui preț scăzut sau în mod gratis pentru beneficiarii vulnerabili.  
Conform legislației olandeze, fiece persoana are dreptul de acces la justiție, la reprezentare 
juridică, iar dacă e nevoiaș, să primească ajutor public.  
Beneficarii individualii cu venit de peste 1,518 euro, sau per famile/cu partenerul cu venit de 
peste 2,135 euro, nu erau eligibili; astfel încît peste 45% din populația olandeză devenea 
eligibilă. 
Contribuțiile parțiale ale clienților aveau și ca scop ca aceștia să cîntărească bine înainte de a se 
implica pe anumite cazuri frivole ce nu meritau cheltuieli inutile. Boardul CAJ  fixa taxe fixe 
pentru diferite tipuri de cazuri, rareori prin tarifuri orare. / de ex: 97 euro pe ora/ 
În cazurile criminale, cînd era vorba de persoane arestate, asistența juridică era obligatoriu 
gratuită.  
Ulterioarele  reforme efectuate au impuns către clienți de a contribui cu o plată de 35 % din 
costul implicat; şi introducerea sistemului electronic pentru verificarea veniturilor clienților și 
lărgirea accesului. 
 
 

2. Tipurile de asistenţă juridică garantată de stat /primară, calificată/. 
Centrele de Asistenţă Juridică aveau ca scop oferirea asistenței juridice primare, care includea 
informațiile generale despre cadrul legal, operarea cu diferite instituții, oferirea de sfaturi pe 
cazurile simple, cît și repartizarea clienților de pe cauzele complexe către avocații privați.  
Utilitatea acestei metode  de acordarea a sfatului primar juridic / nu mai mult de 35 minute/ a 
dus la accesul unei mare parte a populației la informarea juridică pe chestiuni care nu necesitau 
cheltuieli de timp și bani prin instanțele de judecată. Totodată, pentru o taxă de 13, 50 de euro 
per client, Centrele au oferit consultații de pînă la 3 ore, la 34 mii de persoane anual. Aceste 
sesiuni ofereau o cercetare mai profundă asupra cazului, ce presupunea  soluționarea cazului 
de la faza primară și contactarea părții adverse în sensul negocierii conflictelor, pentru 
evitarea căilor judiciare. 
Centrele ofereau posibilitatea către oameni de a-și cunoaște foarte bine pozițiile înainte de 
adresare în instanțele judecătorești, fapt ce a ridicat nivelul de cultură și toleranță în 
societate, cît și a diminuat din cheltuielile publice ale statului. Dacă cazurile presupuneau 
reprezentarea în cazurile dreptului criminal sau de dreptul familiei, Centrele făceau legătura cu 
avocații privați.  
În 2003, Centrele de aj au fost închise, iar funcțiile primare ale Centrelor au fost preluate de 
Ghișeele Serviciilor Juridice/ Counter/, care se axau doar pe furnizarea informațiilor primare și 
uneori întocmirea unor cereri / adresari ordinare, iar funcționarii din Centrele Vechi alegeau să 
treacă la aceste Ghișeuri sau să formeze noi firme private de avocați/ cei ce faceau parte din 
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staff-ul de avocati angajati/, care se implicau nemijlocit în toate celelalte acțiuni/cauze cu 
specilizările respective/criminal, familiei, muncii, administrativ etc/ 
 
 

3.  Prestatorii de servicii juridice /cine acordă/. 
a) Principalii prestatori de aj in Olanda erau firmele private de avocați sau practicieni solo/ 
care erau specializați în toate domeniile dreptului/, însă pentru a prelua un caz prin sistemul 
ajgs, avocatul trebuia să fie înregistrat în cadrul Board-ului, și să corespundă unor cerințe de 
calitate. Dacă era vorba de un caz individual, avocatul înregistrat făcea o aplicație către Board 
din partea clientului, care dacă era aprobată de Board, se emitea unc ertificat de împuternicire 
de reprezentare pe cauza dată și specifica o anumită sumă de plată pentru client. 
 
În mediu un avocat înregistrat în sistemul juridic prelua cam 50 de cazuri pe luna, și mai mult 
din 60 % din avocații olandezi sunt incluși în sistemul aj care preiau cam 344 de mii de cazuri pe 
an, la o populație de 16 milioane de oameni. 
b) Ghișeele Serviciilor Juridice/ Counter/ care din 2003 au preluat funcţiile primare ale 
Centrelor, axîndu-se doar pe furnizarea informațiilor primare și uneori pe întocmirea unor 
cereri / adresari ordinare, iar funcționarii din Centrele Vechi alegeau să treacă la aceste Ghișeuri 
sau să formeze noi firme private de avocați/ cei ce faceau parte din staff-ul de avocati 
angajati/, care se implicau nemijlocit în toate celelalte acțiuni/cauze cu specilizările 
respective/criminal, familiei, muncii, administrativ etc/. Au fost create peste 30 de Ghiseuri 
răspîndite în toată țara, fiind accesibile cetățenilor de oriunde din Olanda, dar nu mai departe 
de 1 oră distanță/ din punct de vedere geografic/. Ghișeurile curpindeau cel puțin 6 consilieri 
juridici și un recepționist. Serviciile primare de informare generală/ prin consultații private, 
consultații online, prin telefon/sunt gratuite. Acești conislieri trimiteau clienții în cazurile 
necesare avocaților înregistrați la Board-ul regional și care aveau contracte de colaborare, 
printr-un mesaj electronic cu informațiile despre clientul recomandat. Aceste ghiseuri sunt 
subordonate Board-urilor și supuse monitorizării în ceea ce privește clitatea serviciilor juridice 
acordate. 
 

4. Modele de acordare a asistenţei juridice garantate de stat /liste 
specializate, cine numeşte, raportare/. 

 
Pînă în anul 1994, sistemul ajgs a fost reglementat de LEGAL AID ACT /Actul asistentei juridice/, 
care stabilea 5 board-uri regionale de asistență juridică însărcinate cu organizarea și 
administrarea asistenței juridice, și care erau supraveghetea de Ministerul Justiției. Sarcina de 
bază a Bord-urilor era asigurarea experților legali persoanele vulnerabile, cît și monitorizarea 
calității serviciilor juridice acordate. Board-urile de asemenea, consiliau Ministerul Justiției și 
Parlamentul la modificarea și amendarea legislației. 
Ministerul Justiției finanța aceste Board-uri, și le ofera anumite alocații bugetare.Taxele parțiale 
colectate de la clienți, contribuiau la o porțiune din bugetul Board-urilor.Contribuția  maximală 
a clientului  depindea de venitul acestuia și varia de la 90 la 769 euro pe o chestiune juridică. 
La moment, sistemul juridic olandez  este caracterizat ca un model mixat. Și anume Centrele de 
Asistență Juridică, menținute de Board-uri, au angajat staff permanent cu salariați care acordă 
servicii juridice clienților. Suplimentar, se apelează și la serviciile avocaților privați car sunt 
plătiți de către stat să presteze servicii calificate /pe cauze mai complexe/ clienților 
vulnerabili. 
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Avocații privați primeau cazurile date prin recomandare de la Centrele de AJ sau prin alte 
canale. În fiece caz avocatul trebuia să scrie o cerere către Board în interesele clientului pentru 
ca acesta să primească asistența juridică, ulterior să prezinte lucrul efectuat pentru 
monitorizare. 

 
Marea Britanie şi Ţara Galilor 

 

1. Cazurile de acordare a asistenţei juridica garantate de stat /criteriile/ şi 
(2) Tipurile de asistenţă juridică garantată de stat /primară, calificată/. 

 
Legislaţia de pînă în anul 1949 prevedea acordarea asistenţei juridice în cazuri limitate: cum ar 
fi cele de divorţ. Ulterior, aria de acordare a asistenţei juridice a crescut simţitor pînă la : 

- reprezentarea în cazurile penale şi civile, cît şi în timpul aflării la poliţie de la primele 
interogări; 

- consilierea şi asistarea în chestiunile juridice , dar care nu se referă la litigarea cazurilor; 
- diseminarea informaţiilor publice privind drepturile omului prin intermediul mass-media 

şi internet. 
Reieşind din apariţia unei diversităţi de prestatori în domeniul civil /din 1999/, contractele 
încheiate cu Comunitatea Serviciului Juridic acoperă o categorie largă de domenii / inclusiv 
dreptul muncii, calomniere, neglijenţa medicală, sanatea mentala, drepturile 
consumatorilor./ şi prevăd acordarea asistenţei la diferite niveluri de intervenţie /de la 
furnizarea informaţiilor generale şi consiliere pînă la reprezentarea clientului în cazurile de 
litigare. Plata pentru lucrul efectuat sunt stipulate în prealabil în contract, prin sume fixe sau 
flexibile, depinzînd de evoluţia cazului. Dacă e vorba de caz de litigare sumele sunt stabilite 
după tarife orare. Înainte de a se implica specialistul în dosarul de litigare se efectueaza un test 
„de merit” pentru a previziona interesul public şi rezultatul scontat. 
În domeniul penal, Serviciul Apărării Penale, îndeosebit s-a a axat pe crearea birourilor de 
avocaţi publici/din 2001/, care au fost extinse prin UK. Acestea nu au un buget propriu, reieşind 
din cerinţele legislaţiei de acorda asistenţa juridică oricărei persoane ce nu are posibilitatea de 
a apela la un avocat privat. Dar asistenţa juridică penală devine gratuită şi atunci cînd cazul este 
unul grav, serios, şi se efectuează un test de evaluare/admisibilitate asupra interesului justiţiei, 
reieşind din principiul că orice Curte, Instanţă de Judecată este obligată să aplice mereu 
interesul justiţiei 
 

3. Prestatorii de servicii juridice /cine acordă/. 
a) Avocaţii/juriştii 

În Uk, sunt 2 categorii de avocaţi: Avocaţii /solicitors/ şi avocaţii pledanţi/ barristers/. 
Avocaţii sunt cei ce interacţionează direct cu clienţii în privinţa chestiunilor juridice, care 
întocmesc şi execută lucrul juridic, şi pot să apară doar la judecătoriile de primul nivel pe cînd 
avocaţii pledanţi sunt cei care apar în faţa Curţilor din numele clienţilor, care au fost 
recomandaţi de avocaţi/prima categorie/. 
O mare parte din avocaţi/solicitors/ sunt introduşi în sistemul de asistenţă juridică garantată de 
stat pentru prestarea serviciilor în domeniul atît civil, cît şi cel penal, şi sunt contractaţi de către 
Comisie, care a creat şi o reţea de oficiile regionale de administrare. 
b) În domeniul penal au fost create şi cîteva Birouri de avocaţi publici cu avocaţi 
angajaţi/staff/, program care a fost intens monitorizat, deoarece primele observaţii arătau ca 
nu este o metodă deloc ieftină pentru guvern. 
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c) Totuşi în programul de drept englez au fost încurajate şi alte categorii de prestatori, cum ar fi 
implicarea ONG-urilor  care să obţină contracte pentru lucru în domeniul civil./ de ex: în 
Martie 2004 existau peste 414 contracte cu ONG-uri ca prestatori de servicii juridice./îndeosebi 
în domeniile de asistenţă socială, încasarea datoriilor, locativ, şi imigraţie/. 
În domeniile civile ce ţineau de dreptul familiei şi cîteva aspecte ce ţine de nelitigarea 
aspectelor ce ţine de conflictele familiale de obicei erau repartizate avocaţilor. Fiecare contract 
întocmit cu Comisia impunea respectarea anumitor obligaţii ce ţineau de asigurarea 
performanţelor şi calităţii din partea avocaţilor sau firmelor contractate. Auditurile de rutină 
evaluau periodic lucrul efectuat de participanţi. 
 

4. Modele de acordare a asistenţei juridice garantate de stat /liste 
specializate, cine numeşte, raportare/. 

 
 Din anii 2003-2004 au fost iniţiate o serie de reforme privind contractarea prestatorilor de 
servicii extins în sfera civilă şi cea penală, dezvoltarea mecanismului de asigurare a calităţii  aj, 
experimentarea cu diferite forme de prestatori, şi studiile priind necesităţile asistenţei 
juridice pe cazurile civile. 
Reforma ajgs a culminat cu adoptarea Actului privind accesul la justiţie/1999/, care 
guvernează pînă în prezent toate aspectele programului de aj din UK. Acest Act a transferat 
direct administrarea programului de către Comisia Serviciilor Juridice/ Legal Services 
Comission/, un organ independent , al cărui membri sunt numiţi de către Ministerul Justiţiei. 
Ministerul Justiţiei fiind responsabil de politicile generale , în timp ce Comisa asigură şi plăteşte 
prestatorii serviciilor, monitorizînd calitatea lucrului depus. Programul este divizat în 
Comunitatea Serviciului Juridic/Community Legal Service/ care conduce domeniul civil, şi 
Serviciul Apărării Penale/ Criminal Defense Service/, care conduce domeniul penal. 
 
Comunitatea Serviciului Juridic/Community Legal Service/ şi asistenţa juridică civilă în UK este 
extrem de bine finanţată şi susţinută de către Guvern, avînd un buget alocat anual/ Funding 
Code/ de către Secretarul de Stat al Departamentului de Afaceri Constituionale şi care prevede 
direcţiile de activitate şi domeniile prioritare supuse finanţării; şi care e aprobat de către 
Parlament. La moment fondurile sunt direcţionate îndeosebit în domeniile ce ţine de 
procedurile ce implică minorii, şi procedurile ce vizează pentru oameni un risc sporit de a fi 
supus lipsirii de viaţă, de existenţă/de libertate. Alte priorităţi sunt : domeniile de asistenţă şi 
plăţi sociale, violenţa în familie, şi procedurile împotriva autorităţilor care încalcă drepturile 
constituţionale ale persoanelor. 
 
Inovator a fost că Comunitatea pe domeniul civil a investit în noi direcţii de intervenţie, prin 
noi metode de asistenţă civilă: De ex:  

- Preluarea de la Departamentului Cancelarului de Stat a WEBsite-ului „JUST ASK”, care 
este direcţionat de prestatorii Comunităţii Civile, şi oferă secţiuni de consiliere online/ în 
scris/ pe diferite domenii. 

- Comisia are o serie de programe pilot prin care experimentează o serie de noi metode 
de livrare a serviciilor juridice, incluzînd încheierea unui contract privind dechiderea unei 
linii telefonice pentru consiliere juridică telefonică, în colaborare cu compania 
Comercială Capita, care deţine şi cîteva call-center. 

- Comisia a investit în deschiderea a 9 Centre de Drept, suportind costurile directe ale 
Federaţiei Centrelor de Drept , cît şi a Aliantei de Serviciilor de consiliere. 
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- Comisia a alocat fonduri considerabile în crearea unui program pilot Reteau de 
Informareşi Consiliere Familială, care oferă servicii în domeniul dreptului familiei, în 
special ce ţine de medierea relaţiilor familiale, consilierea şi sfaturile ce ţin de averea 
familiei/. 

- Comisia a fondat şi un departament de cercetare care evaluează sistemul în profunzime 
privind necesităţile juridice, comitetele regionale, parteneriatele create etc. 

Comisia este cea care se ocupă în mod direct şi de asigurarea calităţii prestatorilor implicaţi. 
Ulterior, pentru evaluarea calităţii avocaţilor/solicitors/ a fost creată Societatea de drept, organ 
responsabil în asigurarea calităţii şi reprezentării eficiente. 
 

 
Lituania 

 

1. Cazurile de acordare a asistenţei juridica garantate de stat /criteriile/. 
 

Legea privind acordarea asistenţei juridice garantate de stat adoptată în anul 2005 /New 
Legal Aid / a pus baza mai multor reforme în sistemul de legal aid şi a prevăzut garantarea 
dreptului la asistenţa juridică pe cauzele civile, administrative şi penale. 
Pe cauzele penale, dacă persoana nu-şi permite un avocat ales i se oferă în mod gratuit un 
avocat din sistemul de stat, care poate interveni de la etapa preliminare de interogare în faţa 
poliţiei. 
Pe cauzele civile şi administrative iniţial nu era clar stabilit obligativitatea acordării unui avocat 
gratuit în orice situaţie, deoarece legislaţia existentă prevede obligativitatea facilitării accesului 
la asistenţa juridică în anumite cauze şi doar persoanelor nevoiaşe, totuşi ulterior au fost  
introduse criterii simplificate de eligibilitate a persoanelor care să beneficieze de asisteţa 
juridică primară şi secundară.  
Asistenţa juridică se acorda în mod gratuit şi în următoarele cazuri: 

- Persoanele supuse urmăririi penale; 
- Persoanelor victime care solicită compensaţii pentru prejudiciile cauzate de acţiunile 

criminale. 
- Persoanelor vulnerabile care au un venit modest pentru obţinerea compensatiilor 

sociale; 
- Persoanelor cu probleme de rezidenţă pe teritoriul Lituaniei; 
- Persoanele cu dizabilităţi şi incapacitate de muncă; 
- Categoriile de persoane incluse in tratatele internationale ratificate de Lituania. 

 

2.  Tipurile de asistenţă juridică garantată de stat/primară, calificată/. 
Noua Lege a AJGS/din 2005/ a introdus criterii simplificate de eligibilitate a persoanelor; şi  2 
tipuri de asistenţă juridică prestată: cea primară (care se referă la procedurile ce şine de 
prestarea informaţiilor juridice, prin consiliere juridică, cît şi efectuarea unor proiecte de 
documente juridice adresate către instituţiile publice; implicarea şi în consiliere pe disputele 
apărute pe care extra-judiciară în în scopul întocmirii unor acorduri de împăcare;) 
 şi cea secundară, ( care se referă la proiectarea documentelor juridice, de apărare şi 
repreyentare în instanţe, reprezentarea în dispute pe caile extra-judiciare, care trebuiau întărite 
prin intermediul Instanţelor, aît în domeniul civil, administrativ etc. 
 În general asistenţa primară era oferită tuturor persoanelor care se adresau în mod gratuit dar 
nu mai mult de 1 ora de persoana, pe cînd cea secundară, doar celor care corespundeau 
anumitor criterii financiare ( depunerea unei declaratii despre venitul personal si averea 
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detinute, acoperirea de catre stat a cheltuielilor la 100 de % pentru primul nivel de interventie, 
si de 50 % pentru celelalte/de exemplu pentru instanţa de apel/, restul fiind puse pe seama 
beneficiarului./ Excepţie făceau categoriile de persoane extrem de vulnerabile: invalizii, 
persoanele ce sufereau de sănătate mentală etc. 
Totodată, asistenţa secondară, se oferă gratuit, doar după ce se face şi o evaluare prealabilă, că 
este reală intervenţia şi scopul scontat şi numai în cazurile în care era nevoie express de acest 
ajutor, căci unele acţiuni /cum ar fi apărarea onoarei şi demnitătii/ nu prevedea obligativitatea 
asistentei unui aparator, persoanele putind si singure sa se reprezinte dupa beneficierea unei 
consultatii primare. 
 

3. Prestatorii de servicii juridice /cine acordă/. 
La începutul anilor 1999 cu suportul Open Society Justice Initiative şi Open Society Fund-
Lithuania, a fost iniţia un proiect ce ar focusa accesul la justiţie, şi anume prin crearea a 2 
birouri de avocaţi publice/în Vilnius-8 av. şi Siauliai-5 av./, care să intervină din oficiu pe 
cauzele penale, studieze sistemul actual creat şi să depisteze lacunele cu care se confruntă 
sectorul justiţiei penale. Cu timpul şi Ministerul Justiţiei împreuna cu Asociaţia Baroului 
Lituanian au semnat un acord de colaborare în ceea ce priveşte susţinerea financiară şi 
operaţională a Oficiilor de avocaţi publici pe termen lung. 
Cele 2 Birouri, au fost constituite ca ONG- uri, sub Institutul de Politici Publice, şi aveau şi cîte 
un manager care se ocupa de administrarea birourilor. Avocaţii publici erau contractaţi cu 
normă deplină, plătiţi după un tarifar orar ca avocaţii obişnuiţi din sistem, plus încă 50 % de 
Justice Initiative/ in jur de 1000 dolari /, fapt ce ajungea la un venit echivalent cu al 
procurorilor. 
  Din Board-ul Birourilor de Avocaţi Publici făceau parte cîte un membru din Ministerul 
Justiţiei, Open Society Justice Initiative şi Open Society Fund-Lithuania, Asociaţia Baroului 
Lituanian, care cu timpul a consolidat instituţia şi rolul celor 2 birouri prin constituirea de 
parteneriate în vederea colaborării îmbunătăţirii sistemului de legal aid, identificării încălcărilor 
drepturilor omului, problemelor de sistem, şi creşterii atenţiei asupra necesităţilor populaţiei. 
 

4. Modele de acordare a asistenţei juridice garantate de stat /liste 
specializate, cine numeşte, raportare/. 
 

În anul 2004, în scopul eficientizării sistemului de ajgs, Min. Justiţiei şi comisiile parlamentare 
au constituit Consiliul Naţional de Coordonare a Asistenţei Juridice Garantate de Stat. 
Au fost introduse noi metode de acordare a ajgs de stat de către avocaţii publici lituanieni , şi 
anume implicarea acestora în programele ce ţin de abordarea holistică  pe soluţionarea 
anumitor cauze. 

Avocaţii publici în parteneriat cu Asociaţia Baroului Lituanian s-au implicat în evaluarea 
dosarelor din oficiu a avocaţilor privaţi, plătiţi prin obţinerea unor certificate vouchere; 
furnizarea datelor statistice cu privire la problemele de sistem pentru guvern. De asemenea 
prin avocaţii publici s-au constituit creşterea nivelului culturii juridice a specialiştilor , şi anume 
prin oferirea de scurte stagieri pentru studenţii de la drept, sau cei ce doreau sa devină avocaţi. 

Tot, prin avocaţii publici, s-a organizat activităţi de acordare a consultaţiilor gratuite 
pentru persoanele aflate în condiţii de detenţie, persoanelor nevoiaşe, de organizare a 
lecţiilor publice în şcoli şi instituţiile de învăţămînt în aspectele de informare despre 
drepturile persoanei în cauzele penale. 
Cu timpul s-a lărgit acordarea asistenţei jgs şi în cazurile cu elemente de 
extraneitate/transfrontaliere, ca urmare a adoptării Directivelor UE.  
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Avocaţii  sunt desemnaţi de Serviciul de Asistenţă Juridică conform specializării acestora şi 
locului apropiat de beneficiar/sau reprezentarea cazului. 
 
O altă nouă metodă de ajgs introdusă, a fost ca asistenţa primară să fie oferită de avocaţi şi 
asistenţii lor conform acordurilor încheiate cu municipalităţile, în diferite domenii/civile şi 
administrative/. Instituţiile municipale au distribuit informaţia publică despre posibilitatea 
primirii asistenţei juridică primară prin intermediul avocaţilor contractaţi în domeniul fiecărei 
instituţii de stat specifice.  
La nivel de district, Asociaţia Baroului de Avocaţi din Lituania colaborează cu Ministerul Justiţiei 
în vederea desemnării avocaţilor pe cazurile penale, care să asigure din oficiu avocaţii la 
necesitate cazurile din faţa Curţilor teritoriale. 
Între timp au fost create înca 3 Birouri de Avocaţi publici în oraşele mari, finanţate de stat, 
considerîndu - se un model pozitiv şi potrivit pentru Lituania.  
 Ulterior  de către Consiliul de Coordonare au fost recrutaţi peste 40 de avocaţi, care 
să presteze cu normă deplină ajutor juridic în domeniul civil, administrativ şi penal / încărcătura 
lunară fiind de la 10-la 16 dosare în procedură pe lună /. Numărul dat urmează a fi mărit pentru 
a acoperi totalmente solicitările parvenite. 
 
 

Africa de Sud 
 

1. Cazurile de acordare a asistenţei juridica garantate de stat /criteriile/. 
Marea majoritate a solicitărilor parvenite la Consiliu de AJ au fost în cazurile criminale, şi apoi 
cele civile. 
 În cazurile civile, Constituţia Africană prevede obligaţia statelor de a acorda asistenţa juridică 
civilă copiilor sub 18 ani, și cînd e vorba de o careva injustiţie substanțială. Cu excepţia cazurilor 
de arestare, deţinerea persoanei sau acuzare individuală, în care se oferă ajutor juridic, în rest 
legislaţia nu conţine reguli cu privire la obligativitatea acordării ajgs. În rest orice persoană ce 
nu-şi permite angajarea unui avocat privat, „poate” să beneficieze de ajutor juridic gratuit. 
În anul 1997 Africa de Sud a instituit Legea cu privire la taxele de urgență, care prevedeau 
finanțarea persoanelor care nu aveau posibilități financiare pentru a plăti un avocat. Astfel, taxa 
pentru avocatul implicat într-un anumit procent era recuperată dacă cazul era finalizat cu 
succes. Era o schema care mobilizau avocații să asiste persoanele vulnerabile. 
Totodau s-a stabilit o listă de cauze non-penale în care nu se acorda asistență juridică/ cum ar 
fi:  administrarea unei firme aflate în proces de lichidare, cazurile de compensații în cazul 
adulterului, seducerii, desfacerea contractului de logodna,dezertarea, cazurile de violența 
domestică/ unde se putea beneficia de avocați salarizati din cadrul centrelor specializate in 
dreptul familiei/, cazurile unde erau posibilități de negociere, arbitraj etc. 
În restul cazurilor, se efectua un test de admisibilitate reieșind din veniturile persoanei care nu 
trebuia să depășească /292 dolari lunar, sau 417 de cuplu căsătorit / pentru a beneficia  de 
ajutor juridic gratuit. 

 
2. Tipurile de asistenţă juridică garantată de stat/primară, calificată/. 

Asistenţa juridică primară se oferea comunităţii prin intermediul Centrelor de Justiţie 
Comunitară, Centrele Universitare independente, Oficiile de consiliere a parajuriştilor/mai 
detaliat –  se vedea la punctul 4/. 
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Asistenţa juridică calificată se oferea prin intermediul avocaţilor, firmelor de interes public, 
juriştii interni din firmele de drept rurale, care se implicau în asistenţa şi reprezentarea 
beneficiarilor pe cauzele penale, civile, de litigare strategică/ a se vedea mai detaliat la pct.4- 
 
 

3. Prestatorii de servicii juridice /cine acordă/. 
 

a) Avocaţii sunt de 2 tipuri: avocaţii pledanţi/ barristers/, şi avocaţii/jurişti/ solicitors.  
b) A fost introdus modelul avocaților publici pentru prestarea serviciilor juridice, care includea 
de fapt 2 categorii de avocați: cei incluși în birouri de avocați publici, și cei juriștii interni din 
cadrul clinicilor juridice 
c) Clinicile juridice de pe lîngă universităţile independente - deoarece toţi avocaţii înainte de a 
practica trebuie să urmeze o stagiere, s-au deschis un număr mare de şcoli de drept şi clinici 
juridice , în cadrul cărora absolvenţii acestor instituţii cu timpul au servit un rol valoros în 
asistarea Consiliului  la livrarea serviciilor juridice. 
d) Firmele juridice cu interes public, care au fost implicați într-o diviziune a cazurile litigate (din 
cadrul Consiliului de Asistenţă Juridică). Doar ulterior, în caz de esec la soluționarea cazurilor 
preluate, se trimiteau la avocații privați. 
 

4. Modele de acordare a asistenţei juridice garantate de stat /liste specializate, 
cine numeşte, raportare/. 
Consiliul de Asistență Juridică (Legal Aid Board) este cel mai important organ în sistemul de 
asistență juridică din Africa de Sud și este reprezentat de avocați, judecători, guvern, experți 
independenți, profesori de drept de la universități etc., și activează în baza Ghidului de 
Asistență Juridică care curpinde o serie de rezoluții adoptate. 
Consiliul, a introdus o diviziune internă a cazurilor litigate în care erau incluse avocaţii 
specializaţi şi  firmele juridice cu interes public. 
Consiliul și Șeful executiv al oficiilor locale, aveau discreția de a autoriza acordarea asistenței 
juridice în chestiunile civile de către angajații Board-ului, partenerii contractatți, și avocații 
privați.  
Metodele noi de prestare a asistenței juridice în cauzele non-penale la diferite etape în Africa 
de Sud  au fost mai multe și sunt următoarele: 

- Munca pro bono a avocaților, care preiau cazurile prin intermediul comitetelor legale 
de asistență juridică stabilite la curțile de primul nivel. Însă acest sistem nu este pe 
deplin eficient deoarece nu toți avocații doresc sa facă și muncă pro bono, unii avocați 
se așteaptă totuși să fie plătiți și sunt mai rezervați în apărarea clientilor pro bono. 

- Recomandările către avocații privați/Judicare model/- Repartizarea unor cauze mai 
deosebite civile sau majoritatea penale, către avocații privați care s-au inclus in liste 
pentru a presta servicii juridice din contul statului în schimbul remunerării în baza unor 
taxe pre-stabilite. Însă acest model a devenit mai scump decît avocații salariați incluși în 
sistem, sau din cadrul centrelor de drept. 

- Avocații publici în dreptul intern/ Law Intern Public Defenders/ -Actul Avocaților- 
Attorneys Act /1995/ a permis avocaților calificarea juridică necesară de a se include în 
programele de stagiere, în afara oficiilor de avocați, ceea ce însmena că ei puteau 
presta servicii comunității. În cadrul clinicilor juridice acreditate de legea societăților 
sau de către Consiliu. Aceștia puteau interveni în curțile districtuale locale și cele 
regionale, după efectuarea stagierii de ce puțin un an.  De obiecei acești stagiari erau 
supravegheați de Consiliu și ulterior angajați ca avocați publici primari. Consiliul a extins 
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un program pilot prin care colabora cu peste 20 de clinici universitare care angajau cîte 
un avocat public ca supervizor și trainner pentru stagiarii incluși, care să ofere servicii 
juridice calitative comunității. Ca urmare a succesului obținut, acest program a fost 
inclus în cadrul centrelor de justiție și oficii satelite pe lingă Consiliu. 

- Centrele de Justiție – Constituite de către Consiliu în număr de 58 și încă 41 de oficii 
satelite- prestau servicii juridice non-stop către beneficiari, în special extinse în mediul 
rural, și pe lingă curțile districtuale. În cadrul acestor centre, în dependență de 
problemele juridice specifice localității, angajau in staff  avocați, juriști specializați în 
diverse domenii, cît și parajuriști. De obicei, parajuriștii acordau interviurile primare cu 
beneficiarii, intervenieau în chestiunile administrative și erau incluși mai mult în cadrul 
oficiilor satelite, iar avocații și asistenții acestora/stagiarii interni deja interveneau în 
curțile regionale, districtuale etc., atît în domeniul penal cît și cel civil, și se aflau în 
cadrul centrelor de justiție. Centrele de justiție au reprezentat un pas important în 
dezvoltarea sistemului juridic sud-african. 

- Litigarea strategică/Impact litigation/- O finanțare și atenție aparte a alocat-o Consiliul 
în cazurile de litigare pentru a asigura respectarea drepturilor omului consfințite în 
Constituția Africii de Sud. Condiția inițială era efectuarea unui test de verificare a 
potențialului impact, și a existenței reale a unei alegații  la sănătatea, viața persoanei 
etc. Dacă Consiliul nu avea posibilitate să se implice în cazul de litigare atunci se apela la 
cooperarea cu un partener, a unui avocat specialist sau a unei firme de avocatură cu 
expertiza necesară. 

- Acordurile de colaborare – Consiliul a inițiat o serie de acorduri de colaborare cu 
firmele de drept cu interes public, cu clinicile juridice independente, cu ONG-urile 
specializate, cu Oficiile de consiliere a parajuriștilor îndeosebi pe cazurile civile, cu 
condiția ca efectul cazului să fie benefic societății, sau unui grup comunitar vulnerabil. 

- Juriștii interni din firmele de drept rurale -Consiliul  a inițiat un program pilot prin care 
a aranjat ca avocații privați din teritoriu să angajeze  juriști interni care să facă lucrul de 
asistență juridică. Acești interni au fost finanțati de Consiliu, pînă ce aceștia au fost 
selectați să presteze local în continuare servicii calitative comunității, astfel contribuind 
la crearea accesului la asistență juridică calitativă comuniății în mediul rural, dar și a 
creat locuri de muncă pentru juriști la locul de trai, și care se implicau și în cazurile 
penale și cele civile. 

- Firmele juridice de interes public - joacă un rol deosebit la prestarea serviciului de 
asistență juridică către comunitate; de exemplu Centrul de Resurse Juridice din Africa de 
Sud are o reputație notorie pentru calitatea și cantitatea interesului public implicat în 
lucrul acestuia vizavi de lărgirea aceesului la justiție în Africa de Sud, aceștia au oferit 
ajutor practic juridic multor persoane vulnerabile ale căror drepturi civile au fost violate 
în regiunile îndepărtate ale Africii de Sud. 

- Clinicele juridice ale Universităților independente – care prestează training-uri și bune 
practici pentru studenții seniori de la drept – reprezintă de a semena un serviciu valoros 
pentru persoanele vulnerabile din comunitate în domeniile ce ține de dreptul muncii, 
condițiile de muncă, asigurarea medicală, compensațiile de la locul de muncă , 
problemele consumatorilor, problemele locative,  etc. 

- Oficiile de consiliere a parajuriștilor-  Joacă un rol complementar la serviciile juridice 
prestate de stat care educă populația în privința drepturilor sale, dar și care oferă 
consiliere primară vizavid e anumite probleme. Remunerarea acestora este extrem de 
joasă, uneori chiar și voluntară. Dar de obicei aceștia colaborează cu firmele de drept de 
interes public. Parajuriștii cînd nu pot rezolva problema adresată o redirecționeayă 
centrelor de justiție sau clinicilor juridice sau unei firme juridice. Pe alocuri oficiile 
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parajuristilor au fost incluse in centrele de justiție, deoarece aceștia trebuie să fie 
finanțati corespunzători, ca urmare a muncii depuse de la etapa preliminară, care 
deseori duce la rezolvarea unor dispute fără a trece calea judiciară și economisește 
resursele statului. 

 
 

Cehia 
 

1. Cazurile de acordare a asistenţei juridica garantate de stat /criteriile/. 
Legislația cehă, prevede că toate taxele legate judecarea unei cauze/ taxa judiciar, 

transport, reprezentare, executare/ sunt puse pe seama celui ce intentează acțiunea. Cu 
excepția cazurilor cînd avocatul a fost desemnat de către Instanță, și acesta e plătit de către 
stat. 
Excepții făcînd cazurile persoanelor scutite de aceste taxe: minori, relațiile de tutelă, curatelă, 
cazurile de moștenire, cazurile cu elemente de extraneitate, traducerea de coumente etc.) 
 În cazurile civile cel care acordă asistență juridică gratuită va fi desemnat  la solicitarea 
Instanței și desmenare unui avocat de către Camera Baroului Ceh. 
 
Ajutorul juridic poate fi asigurat și în fara procedeelor judiciare conform Legii, Actul practicilor 
juridice, Cei care nu-și pot permite să achite pentru serviciile juridice sunt justificați să ceară de  
la Camera Baroului Ceh să le fie desemnat un avocat, cu condiția că aceștia trebuie să 
îndeplinească cerințele date./ prin depunerea unei cereri prin care demonstreaza starea 
precară financiară, venitul lunar pe familie, averea deținută,  complexitatea cauzei ce urmeaza a 
fi deferita curtii/. 
 Aplicația respectivă se depune în prealabil Instanței care va decide scutirea de cheltuieli sau 
Camerei Baroului Ceh, care va desemna avocatul respectiv, informind ulterior persoana daca a 
fost scutită de plata cheltuielilor în mod total sau parțial. 

Refuzul de a fi scutit de aceste cheltuieli poate fi contestat prin solcitarea reexaminarii 
cererii instantei superioare. 
De asemenea, și persoana care se adresează în instanță poate solicita scutirea de toate taxele 
dacă dovedește că nu are această posibilitate de a le achita. Curtea poate lua în considerație și 
scutirea acelor persoane care  se află în situații excepționale de sănătate fizică sau mentală, de 
suferința victimelor ca urmare a decesului unui aproape prin acțiunile criminale, starea socială 
deosebită etc. 
Dacă Curtea respinge cererea persoanei de a avea un reprezentant, persoana se poate adresa și 
la Camera Baroului Ceh pentru desemnarea unui avocat. Dar nici un avocat desemnat nu este 
ținut să fie implicat în mai mai multe chestiuni ale persoanei reprezentate. Camera Baroului Ceh 
poate interveni și să desemneze în mod obligatoriu un anumit avocat, dacă clientul a fost 
refuzat de alți doi avocați precedenti. 
Ajutorul juridic poate fi primit pentru procedurile ce implică chestiunile de dreptul civil, familiei, 
muncii sau dreptul afacerilor, cît și în cazurile administrative conform Codului Procedurii 
Administrative. 
 

2. Tipurile de asistenţă juridică garantată de stat/primară, calificată/. 
Asistenţa juridică primară se oferea comunităţii prin intermediul Centre/Clinici de educare 
juridică de pe linga universitatile de drept. 
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Asistenţa juridică calificată se oferea prin intermediul avocaţilor desemnaţi prin intermediul 
Instanţelor de judecată şi Baroul de Avocaţi Ceh care  se implicau în asistenţa şi reprezentarea 
beneficiarilor pe cauzele penale, civile, administrative. 
 

3. Prestatorii de servicii juridice /cine acordă/. 
a) Începind cu anul 1996, au fost create primele Centre/Clinici de educare juridică 

de pe linga universitatile de drept, care s-au extins și specilizat în diverse 
domenii/ drepturile omului, nediscriminare, drepturile sociale, drepturile 
pacienților, dreptul administrativ, dreptul refugiaților, dreptul ecologic. Aceste 
Centre s-au extins pe teritoriul Cehiei cu sportul Guvernului, dar și fondurilor 
europene alocate, care educau și pregăteau studenții, proaspeții absolvenți în 
aceste domenii, care facind stagiere ofereau și suport juridic pro bono 
beneficiarilor. 

b) Avocaţii, desemnaţi prin intermediul Instanţelor de judecată, sau Camera 
Baroului Ceh. 
 

 
AUSTRALIA 

 

1. Cazurile de acordare a asistenţei juridica garantate de stat /criteriile/. 
Pe teritoriul Australiei sunt înființate Comisiile de Asistență Juridică care acordă 

asistență persoanelor dezavantajate, prin intermediul avocaților angajați de stat, sau avocații 
privați contractați de Consiliul /Board-ul acestor Comisii în domeniile civile și penale decid 
persoanele şi cazurile ce urmează a beneficia de asistenţă juridică în dependenţă de starea 
social-financiar precară. 

 

2. Tipurile de asistenţă juridică garantată de stat/primară, calificată/.Totodată, 

Guvernul australian a adoptat  Strategia de Reformare a Accesului la Justiție / 2009/ și a 
finanțat direct Rețeau Serviciilor juridice pentru populația indigenă, care să presteze serviciile 
calificate anume segmentului dat al populației. Majoritatea serviciilor acordate fiind în 
domeniul penal și sunt acordate de avocați salarizați și angajați. 

De asemenea Guvernul a creat și finanțat Serviciul Juridic de prevenire a Violenței în 
familie, care acordă consiliere, mediere, asistență și reprezentare victimelor violenței în 
familie. Guvernul încearcă să finanțeze avocații corespunzător pentru a-i incuraja să presteze 
serviciile juridice și în zonele problematice. O problemă fiind și asigurarea avocaților, instanțelor 
judecătorești cu interpreți și traducător suficienți și calificați pentru populația indigenă. 

 
3.Prestatorii de servicii juridice /cine acordă/. 
- Avocaţi angajaţi în Comisiile de asistenţă juridică şi Serviciile Juridice pentru populaţia 

Indigenă. 
- Angajaţi ai Serviciilor juridice pentru populaţia indigenă ce ţine de consultare, mediere etc. 
- Personalul Centrelor Juridice comunitare /jurişti, lucrători comunitari, specialişti şi consilieri 
sociali/. 
 

4. Modele de acordare a asistenţei juridice garantate de stat /liste specializate, 
cine numeşte, raportare/. 
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Un rol major în acordarea asistenței juridice la soluționarea problemelor și conflictelor 
oamenilor îl are Centrele Juridice Comunitare, care asistă în mod eficient și complex 
problemele juridice dar și sociale. 
Voluntarii primelor Centre comunitare, precum și munca pro-bono depusă , au contribuit la 
economisirea unor resurse financiare important din Programul Serviciilor Juridice din 
Comunitatea Commonwealth. Succesul acestei metode de acordare a asitenței juridice este 
abordarea multi-disciplinară și lucrul eficient depus în comunitățile problematice, 
dezavantajate, iar serviciile acordate sunt prompte și responsabile. 
 
 
 

Noua Zeelandă 
 
Organul administrativ de bază responsabil este Agenția Serviciilor Juridice constituit în baza 
Actului Serviciului Juridic din 2000, susținut de Consiliul AJ, cît Ministerul Justiției. Această 
Agenție se compune din Oficiul Executiv Central, 11 oficii regionale și peste 100 de colaboratori 
în sfaff. 
Agenția e responsabilă de administrarea schemelor penale și civile de asistență juridică; 
administrarea listei de avocați la urgență, pilotarea și de funcționarea schemei de angajare sau 
de contracteare a furnizorilor de asistență juridica, menținerea unei liste de furnizori autorizați 
de asistență juridică; dezvoltarea și menținerea standardelor pentru prestatori,; contractarea 
cu centrele de drept comunitar pentru livrarea de servicii juridice, contractarea și furnizarea de 
informații juridice și de drept legate de educația civică a populației.  
 

1. Cazurile de acordare a asistenţei juridica garantate de stat /criteriile/. 
Asistența juridică poate fi furnizate atunci când un solicitant intenționează să adopte proceduri 
sau trebuie să-și apere procedurilor și include consultanță juridică și reprezentare.  
Persoana căreia i se ofera asistența juridică gratuită, trece mai întîi un test de admisibilitate, 
efectuat de staff-ul oficiilor regionale care pot avea și specialiști consilieri, care pot fi și avocați. 
 
Pentru asistență juridică civilă o persoană alege propriul prestator  de servicii juridice aprobat 
de Agenție, daă nu are posibilitatea financiară de a achita.  De obicei, aceasta presupune 
consultanța juridică și reprezentarea individuală în procedurile judiciare / cu excepția 
cazurilor ce ține de reprezentarea unui grup de persoane. Nu se acordă asistență juridică 
gratuită  pe cauzele civile cînd nu este clar scopul, sumele alocate sunt excesive 
neproporționale cu efortul implicat, în cazurile electorale și cînd persoana excede venitul minim 
și averea persoanală deținută/ mai mult de 9,481 dolari anual de persoana/14,668 dolari –cu 
partenerul/. 
 Asistența juridică civilă poate fi oferită și minorilor, familiilor tinere în fața instanțelor, curților 
naționale dar și a Comitetelor judiciare specializate. Asistența civilă se oferă gratuit și 
imigranților, procedurilor cu refugiații.  
Totuși fiece aplicant pentru asistența juridică civilă trebuie să vină și cu o contribuție de 50 
dolari pentru serviciile prestate/ cu excepția cazurilor de violență domestică/, sumă care poate 
fi amînată sau eșalonată de Agenție. 
 
Pentru asistența juridică penală o persoană poate alege propriul furnizor enumerat din lista 
Agenției,  sau Agenția îi poate aloca un avocat, dacă aceasta nu are nici o preferință. 
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Acest sistem asigură faptul că cei care se confruntă cu acuzații penale grave, cei care nu își pot 
permite să plătească un avocat din propriile lor resurse limitate sunt asigurate, în interesul 
justiției, cu un avocat calificat corespunzător sau consilieri, care pot fi și avocați. 
Totodată sistemul  dat recunoaște o diferențiere dintre avocații juniori, intermediari și seniori, 
cărora li se repartizau cazurile după criteriul complexității cauzei. 
De asemenea, se efectuează un test prealabil de admisibilitate,/ dacă cauza aduce atingere 
drepturilor persoanei, daca acuzația este gravă, dacă persoana are nevoie reală de acest ajutor 
etc.  
Asistența penală se oferă pentru reprezentarea în fața instanțelor districtuale, Curților de 
apel/ cu excepția minorilor pentru care sunt prevăzute sistem aparte de instanțe, proceduri 
specializate, avocați pentru juvenili/. 
 Și în cazurile penale beneficiarul cu timpul trebuie să aducă o contribuție de 0,2 % din 
cheltuielile petrecute pe cazul său de către stat. 
 

2. Tipurile de asistenţă juridică garantată de stat/primară, calificată/. 
 
Ca forme/scheme de asistență juridică pentru asistenţa primară sunt: 
 -Centrele comunitare de drept care presupune consilierea primară și reprezentarea în 
fața diferitor comisii de către studenți, voluntari, absolvenți ai facultăților de drept. 
Agenția Serviciilor juridicecreează parteneriate de colaborare cu aceste Centru pentru 
serviciile juridice primare, cu alocarea unor resurse financiare parțiale. Prin intermediul 
acestor Centr se efectuează și cercetări, studii de evaluare și îmbunătătțire a sistemului, 
precum și lecții publice de informare a populației. 
 

Pentru asistenţa calificată sunt repartizaţi avocaţii. 
 

3. Prestatorii de servicii juridice /cine acordă/. 
În general prestatorii de servicii juridice incluși în Lista Agenției Serviciilor Juridice /a creat în 
anul 2000/ sunt avocații contractați, în unele jurisdicții pot fi și avocații angajați, sau cei 
privați. 
Alţi furnizorii de asistență juridică sunt în prezent toți din practica privata, există aproximativ 
8.000 de furnizori enumerați. Centrele de drept comunitar angajează un mic număr de furnizori 
(mai puțin de 25). 
 

3. Modele de acordare a asistenţei juridice garantate de stat /liste 
specializate, cine numeşte, raportare/. 

Organul administrativ de bază responsabil este Agenția Serviciilor Juridice constituit în baza 
Actului Serviciului Juridic din 2000, susținut de Consiliul AJ, cît Ministerul Justiției. Această 
Agenție se compune din Oficiul Executiv Central, 11 oficii regionale și peste 100 de colaboratori 
în sfaff. 
Agenția e responsabilă de administrarea schemelor penale și civile de asistență juridică; 
administrarea listei de avocați la urgență, pilotarea și de funcționarea schemei de angajare sau 
de contracteare a furnizorilor de asistență juridica, menținerea unei liste de furnizori autorizați 
de asistență juridică; dezvoltarea și menținerea standardelor pentru prestatori,; contractarea 
cu centrele de drept comunitar pentru livrarea de servicii juridice, contractarea și furnizarea de 
informații juridice și de drept legate de educația civică a populației.  
 
Noile metode de acordare a asistenței juridice pe cauzele penale sunt: 
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- Duty solicitors/Avocații obligatorii/ - Schema de Duty Avocat presupune oferirea 
asistenței juridice în ziua interogării persoaneiîn fața procedurilor inițiale,  fără 
reprezentare juridică ulterioară dacă se confruntă cu acuzații penale la un District Court. 
Avocatul dat asigură că persoana acuzată este conștientă de procedurile judiciare de 
bază și că acest caz este tratat în mod satisfăcător. Aceasta poate include consiliere cu 
privire la asistența juridică și amânări dacă sunt necesare, și intră într-o pledoarie în 
atenuarea, atunci când pârâtul a pledat vinovat. Nu există cerințe de eligibilitate pentru 
această schemă. 

- Sistemul de asistență juridică în timpul detenției la Poliție - asigură că o persoană 
suspectată fiind reținută de poliție pot obține consiliere sau asistență prin telefon sau 
personal de la un avocat de serviciu . Nu există cerințe de eligibilitate pentru această 
schemă. 

 
 

ISRAEL 
 

1. Cazurile de acordare a asistenţei juridica garantate de stat /criteriile/. 
În Israel a fost adoptată Legea cu privire la Apărarea publică, care a stabilit sarcina 

Ministerului Justiției de a crea Oficiul Avocaturii Publice, care să presteze asistența juridică pe 
cauzele penale celor ce cad sub incidența acestei legi.  
La moment în Israel se pune o mare valoare pe accesul la instanțele de judecată pentru toate 
persoanele fizice și pe picior de egalitate. în fața legilor care ar trebui să aibă dreptul la 
reprezentare de către un avocat pentru a prezenta interesele lor caz în orice litigiu judecat de 
către una dintre instanțele de judecată. Legea de asistență juridică furniza un avocat a cărui 
taxă este plătită de către stat pentru persoanele nevoiașe care nu sunt în măsură să angajeze 
serviciile unui avocat privat.  
 
În conformitate cu criteriile prevăzute în legea de asistență juridică,  Departamentul de 
administrare a asistenţei juridice verifică dacă persoana solicitantă are sau nu dreptul de a avea 
un avocat; şi respectiv , sub efectuarea unor taxe de supraveghere cu privire la serviciile juridice 
și reprezentare furnizate, desemna avocați pe cauzele juridice. Pentru fiecare cerere de 
asistență juridică este deschis un dosar și toate documentele și corespondența sunt păstrate în 
dosarul dat. O inovație prezentă a fost introducerea în serviciul de asistență juridică a 
informatizării complete printr-un program computerizat. Astfel încît toată corespondența va fi 
prin intermediul calculatoarelor și toate documentele primite vor fi scanate, returnate sau 
reciclate și introdus în computere. Obiectivul este de a elimina nevoie de hârtie și pentru a face 
administrarea serviciului de asistență juridică mai eficient,  receptiv și eficient.  
 

2. Prestatorii de servicii juridice /cine acordă/. 
 

Oficiile de avocați publici sunt instituite la nivel de fiece district, și angajeaza pe un termen de 5 
ani avocați cu licență cu experiență profesională acumulată, membri  ai baroului de avocați. 
Avocații publici intervin din momentul cînd o persoană este arestată, minoră, cu deficiențe 
fizice sau mintale,  sau suspectată de comiterea unei infracțiuni și nu are posibilități financiare 
pentru un avocat privat, și care urmează să acorde tot ajutorul necesar în interesele clientului 
său.  
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4. Modele de acordare a asistenţei juridice garantate de stat /liste specializate, 
cine numeşte, raportare/. 
  Consiliul Avocaturii publice este  format din reprezentanți ai MJ, Baroului de Avocați, experți și 
profesori criminaliști , un judecător pensionat, care vor supraveghea activitățile Oficiilor de 
avocați publici. Toate activitățile avocatului urmează a fi ținute în baza unui registru de evidență 
zilnică. 
 

 

Germania 

 

1. Cazurile de acordare a asistenţei juridica garantate de stat /criteriile/. 
În Germania peste jumate de populație este asigurată în baza polițelor de asigurare privind 
cheltuielile de asistența juridică./Legal Expenses Insurance/, care e un sistem bine dezvoltat, 
prin intermediul companiilor comerciale de asigurare care au ușurat enorm din sarcina statului 
de a asigura asistența juridică gratuită. 

 
Curtea Constituțională germană a statuat că accesul la asistența juridică gratuită o are oricine 
care are nevoie de reprezentare și asistență în fața instanțelor judiciare . 
Actele de bază ce conțin prevederi legale în sensul donării asistenței juridice în cazurile civile 
(dreptul muncii, securitate socială, dreptul fiscal,  etc)  fiind Codul de Procedură Civilă și Legea 
privind Asistența juridică pentru Consiliere și Reprezentare. Prevederile legale date sunt 
aplicate direct de către curțile judiciare/ districtuale/ care decid din start necesitatea 
reprezentării persoanei de către un avocat, şi examineaza aplicațiile solicitanților pentru a primi 
asistență gratuită, în baza declarațiilor de venit prezentate, precum și în baza unor teste de 
evaluare a litigiului invocat dacă este real și adecvat . 
Totodată e de menționat că în Germania funcționează  curți cu sectoare jurisdicționale 
specializate/ în dreptul contractelor, dreptul proprietății, dreptul insolvenței, dreptul familie 
dreptul moștenirii/, la care se adresează nemijlocit cînd e vorba de un asemenea obiect al 
litigiului. 
Codul de Procedură penală german conține reglementări exacte cînd curțile trebuie să 
desemneze ajutor juridic pentru cauzele penale. De obicei, acuzatul reprezentat de un avocat 
desemnatv de Curte nu este achitat, atunci el e obligat să achite cheltuielile pentru apărarea 
sa, reieșind din mijloacele sale de existență și reieșind din faptul dacă el a cerut sau nu 
asistența unui avocat. 
  
 

2. Tipurile de asistenţă juridică garantată de stat/primară, calificată/. 
 

 Totodată, legile germane prevăd psobilitatea oferirii consilierii și sfaturilor juridice în 
chestiunile simple de către Ghișeurile Curților / Birouri de informare de către juriști  
Doar în unele orașe mai mici, există și 2 Centre de Consiliere juridică, în cadrul cărora avocații 
acordă consiliere juridică; dar acest model de centru este considerat prea costisitor pentru 
guvern. 
Serviciile juridice sunt prestate în majoritatea absolută de către avocați privați. Sistemul de 
asistență juridică este focusat pe reprezentarea în fața curților judiciare și foarte limitat în afara 
curților 
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3. Prestatorii de servicii juridice /cine acordă/. 
4. Modele de acordare a asistenţei juridice garantate de stat /liste 

specializate, cine numeşte, raportare/. 
Fiecare avocat german este numit și pentru acordarea asistenței juridice din contul statului, 
respectiv nu există baza de date de cîti aplicanți au solicitat avocat gratuit, sau cîtți avocați 
presteayă astfel de servicii, de vreme ce solicitările sunt primite și soluționate direct de 
juecători și de vreme ce sistemul german de asistență juridică practic nu există. De obicei, 
Departamentul Justiției celor 16 state federale de obicei distribuie informația despre ajutorul 
juridic, despre avocați de pe site-ul lor oficial, iar Barourile regionale, sau barourile locale  
informează populația, societățile de drept prin intermediul broșurilor întocmite și actualizate 
periodic. De obicei, avocații sunt plătiți din fondul statului conform unor taxe fixe, / Legea 
federală cu privire la taxele pentru avocați/ pentru consiliere/ scrisă sau verbală/ și 
reprezentare în fața curților. 
 
Actul profesiilor juridice, cere avocaților germani să accepte orice caz în care au fost desemnați 
să presteze serviciul gratuit, fapt care interzice încheierea unui contract cu clientul desemnat, în 
caz contrar ar putea fi sancționat disciplinar. Și invers, în interesul clientului, avocatul poate 
solicita sa fie desemnat pentru acordarea asistenței juridice gratuite, pentru a nu fi impus la 
stabilirea unui contract legale. 
  

Estonia 
 

 

1. Cazurile de acordare a asistenţei juridica garantate de stat /criteriile/. 
Conform Legii asistenței juridice de stat/ 2005/, categoriile  asistenței juridice de stat se 
acordă pentru :  
1) apărarea persoanei în cadrul procedurilor penale; 
2) reprezentarea unei persoane într-o procedură pre-judiciară  într-o chestiune penalăși civilă. 
3) apărarea unei persoane în cadrul procedurilor extra-judiciare în materie de delicte și în 
instanța de judecată; 
5) reprezintarea unei persoane în cadrul procedurilor judiciare administrative; 
7) reprezintă o persoană în cadrul unei proceduri de executare; 
8) pregătirea documentelor legale; 
9) furnizarea altor forme de consiliere juridică a unei persoane; 
Asistența juridică gratuită se oferă persoanelor care demonstrează ca nu au posibilitatea de a 
plăti serviciile unui avocat privat, sau doar parțial, sau care demonstrează că după cîștigarea 
eventuală a litigiului va avea resurse să achite cheltuielile juridice. Unii beneficiari în 
dependență de cazuri pot fi obligați ca ulterior soluționării cazului să compenseze parțial 
cheltuielile juridice asumate de stat sau să contribuie parțiale la achitarea acestora. 
  
Aplicația de scutire de plata asistenței juridice gratuite, sau de acordare a asistenței juridice 
gratuite de stat, însoțită de declarația veniturilor se depune la curțile în competența cărora se 
vor examina litigiile respective, sau la ghișeurile specialiyate cînd vine vorba de proceduri pre-
judiciare sau de acțiuni de pregătire/documentare a actelor juridice. 
 Dacă e vorba de un caz penal, aplicația se depune și la organul investigator sau Procurorul care 
are în gestiunea sa cazul penal. 
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Actul de admitere pentru acordarea asistenței juridice gratuite/ avocat/ se expediază în adresa 
Baroului de Avocați estonian care va desemna de urgență un avocat pentru acordarea 
asistenței juridice garantate de stat, carele trebuie să intervină imediat la organul solicitant. 
 

3.Prestatorii de servicii juridice /cine acordă/. 
Prestatorii de serviciile juridie enumarate sunt stipulați doar avocații, înregistrați conform Legii 
cu privire la Baroul Avocaților. 
 

4. Modele de acordare a asistenţei juridice garantate de stat /liste specializate, 
cine numeşte, raportare/. 
 Conform legislației estoniene, în anumite cazuri, unele categorii de persoane juridice pot 
beneficia de asistență juridică garantată de stat cum ar fi / asociațiile non-profit, fundațiile, ong-
urile din domeniul protecției mediului înconjurător; protecția consumatorului  sau alte domenii 
ce vizează prevenirea posibilelor încălcări ale drepturilor omului/. 
 
Mai nou, asistența juridică estoniană se acordă și în cazurile ce au ca obiect dreptul 
proprietăților intelectuale, desene și modele industriale, marci și patente, precum şi în cazurile 
ce implică elemente de extraneitate și în cazurile ce urmează a fi deferite spre examinare la 
Curtea Europeană a Drepturilor omului și altor curți internaționale. 
 
 

Slovenia 
 

1. Cazurile de acordare a asistenţei juridica garantate de stat /criteriile/. 
Legea cu privire la asistența juridică/ 2001/ - prevede acordarea asistenței juridice în cazuri 
obișnuite, extraordinare, urgente, excepționale, și speciale. Decizia privind acordarea asistenței 
juridice gratuite este luată de președintele curții specializate de prima instanță cu aprobarea și 
implicarea Serviciului Profesional de Asistență Juridică. 
De obicei, nu se acorda ajgs în cazurile de injurii și ofense personale, decît dacă victima 
demonstrază cauzarea unui prejudiciul real, în cazurile de reducere a pensiilor de întreținere/ 
dacă nu sunt rațiuni puternice/, în cazurile de compensații pentru defăimarea sau injuriile 
aduse. 
Cei ce pot beneficia de serviciile juridice gratuite ale statului sunt: cetățenii Slovenieii, apatrizii 
cu reședință permanentiă, apatrizii supuși unor condiții de reciprocitate cu țara de unde au 
provenit, ong-le și societățile non-profit care activează în interesul public și alte persoane 
determinate  în cazuri de excepții prin lege sau tratate internaționale. 
Aplicanții pentru ajgs trebuie să facă o declarație de venit și de compensațiile sociale primite ce 
ar demonstra că nu-și pot permite achitarea taxelor respective, sau că ar prejudicia considerabil 
stare financiară a familiei. Totodată se va face și un test de evaluare asupra litigiului, cazului 
invocat, de a nu fi unul ireal, neimportant, sau neadecvat pentru procedura judiciară, sau 
așteptările scontate nu sunt posibile reieșind din legea sau sistemul de drept existent etc. 
 

2. Tipurile de asistenţă juridică garantată de stat/primară, calificată/. 
Asistența juridică poate fi acordată pentru consultanță juridică, reprezentare juridică, și alte 
servicii juridice stabilite prin lege, pentru toate formele de protecție juridică în fața tuturor 
instanțelor de jurisdicție generală și instanțele specializate din Republica Slovenia, în fața Curții 
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Constituționale, Curtea  Supremă a Republicii Slovenia, și, înainte de toate autoritățile, 
instituțiile, etc. 
Autoritatea de Asistență Juridică/ The Legal Aid Authority/ la soluționarea aplicațiilor de scutire a 

taxelor, poate interveni cu modificări în ceea ce privește  alegerea unei forme de asistență juridică în 
dependență de scopul indicat de solicitant la litigiul invocat. 
 

3. Prestatorii de servicii juridice /cine acordă/. 
Prestatorii de servicii juridice garantate de stat sunt avocații, care sunt incluși în Directoratul 
Avocaților; firmele juridice fondate conform Legii cu privire la avocatură, și notarii în 
chestiunile ce ține de acte și tratate  conform legii guvernamentale . 
 Avocații de obicei sunt desemnați prin decizia aprobată de  Autoritatea de Asistență Juridică, 
care îi alege din Lista  oficială a  Avocaților aprobată de Barou, sau de Asociația Notarilor. 
 

4. Modele de acordare a asistenţei juridice garantate de stat /liste specializate, 
cine numeşte, raportare  

Autoritatea de Asistență Juridică/ The Legal Aid Authority/ la soluționarea aplicațiilor de scutire a 

taxelor, poate interveni cu modificări în ceea ce privește  alegerea unei forme de asistență juridică în 
dependență de scopul indicat de solicitant la litigiul invocat. 
Asistența juridică gratuită sloveniană se acordă și pentru reprezentarea în fața curților 
internaționale, curților de arbitraj, și în cazurile  cu elemente de extraneitate ce ține de 
dreptul familiei, dreptul muncii, etc.). 
 
 Totodată, Instanțele de judecată, sau curțile care primesc solicitările de acordare a asistenței 
juridice gratuite, prin intermediul Serviciului Profesional de Asistență Juridică, trebuie să 
transmită anual ombudsman-ului numărul și categoriile cazurile solicitate, numărul avocaților 
implicați, fondurile alocate, etc. 
 
Formele de acordare a  serviciile juridice gratuite sunt :  
-Consilierea juridică- informarea primară / o singură dată ăntr-o singură chestiune/ a persoanei 
cu privire la statutul, litigiul invocat, procedura  și posibilitățile de examinare în domenii de 
proceduri administrative, domeniul sănătății, dizabilitate, securitatea socială, starea 
pensionarilor etc. 
- Consilierea juridică pentru formularea unor documente,, verificiarea unor date, confirmarea 
unor documente. 
-Consiliere pentru reprezentarea în fața procedurilor de negociere. 
- Consiliere și reprezentare pentru instanțele primare, de fond. 
- Consiliere și reprezentare pentru instanța constituțională 
- Consiliere și reprezentare pentru apelurile extraordinare. 
- Consiliere și reprezentare pentru instanțele internaționale. 
- Consiliere și reprezentare pentru acțiunile de scutire a taxelor 
 
 

Statele Unite ale Americii 
 

Tipurile de asistenţă juridică garantată de stat/primară, calificată/. 
Asistența juridică pentru cauzele civile este în prezent asigurată de o varietate de firme de 
avocatura de interes public și clinici juridice comunitare, care acordă de multe ori " asistență 
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juridică " sau " servicii juridice ", în numele beneficiarilor ce nu au posibilități financiare de a 
achita serviciile juridice.   
Astfel de firme ar putea impune venituri și resurse plafoane, precum și restricțiile privind 
tipurile de cazuri, pentru că există întotdeauna prea mulți clienți potențiali și bani insuficienți 
pentru a merge în jurul valorii. Tipurile comune de cazuri includ : negarea sau privarea de 
beneficii guvernamentale , evacuări , violența în familie , statutul de imigrant , și discriminarea .  
 
Unele organizații de asistență juridică servesc consiliere externă pentru organizațiile non-profit 
mici, care nu dispun de consilier in-house . Finanțarea de obicei, vine de la organizațiile de 
caritate , donatorii privați , guvernul federal și de unele guverne locale și de stat .  
Lucru cel mai tipic de asistență juridică implică consiliere , negociere informală , și apariții în 
audieri administrative , spre deosebire de litigii formale în instanțele de judecată . Cu toate 
acestea , deseori se intervine pentru apărarea unui număr mai mare de victime atunci cînd se 
va justifica că uneori, costurile litigioase vor fi compensate  de impact social pe scară larg .  
LSC, întreprind deseori și cctivități de educație  juridică a populației și de reformare a legislației. 
 
Ulterior, de către Departamentul de Justiție  a fost adoptat un Document al Politicilor 
Consiliului de Asistență juridică civilă și penale care prevede creșterea investițiilor în aceste 
segmente, crearea unui nou Board, modificarea programelor existente în vederea măririi 
accesului populației la serviciile juridice gratuite de stat, și la servicii mai calitative. 
 
Pro bono  
Pentru a acoperi problema subfinanțării cronice a asistenței juridice pentru  clasa de mijloc care 
a cazut într-o capcană, și anume: prea bogată pentru a beneficia de asistență juridică, prea 
săracă pentru a plăti un avocat din practica privată. Pentru a remedia lipsa continuă a serviciilor 
de asistență juridică, s-a introdus practica pro bono obligatorie pentru fiecare avocat care , la 
fel ca medicii care lucreaza in camere de urgenta sunt necesare pentru a trata toți pacienții, 
indiferent de capacitatea de a plăti, însă nu în toate statele americane funcționează. 
 
O excepție notabilă este Asociația Baroului Orange County în Orlando, Florida, care impune 
tuturor membrilor barourilor de a participa în sistemul de asistență juridică de stat, fie 
repartizați în categoria avocaților  pro bono , sau să doneze o taxă în loc de serviciu.  
  
Mai tîrziu a fost creat și Institutul de drept Pro Bono, care includea firmele juridice/ de avocați 
și repartiza în mod organizat acordarea serviciilor pro bono după solicitările primite. 
 

3. Prestatorii de servicii juridice /cine acordă/. 
prestatorii de servicii juridice garantate de stat în doemniul civil pot fi  de mai multe categorii, 
în dependență de specificul serviciului solicitat/implicat: 

- Avocații de contracte – care documentează și s eimplică în actele juridice, contracte 
privind anumite tranzacții pentru a le aduce la o anumită transparență procedurală. 

- Avocații cercetători – acșetia întocmesc studii juridice, proiecte juridice pentru anumite 
firme sau agenții. 

- Avocații publici/ apărători pe cazuri penale 
- Avocați parajuristi/ consilieri/ 
- Avocații record/ avocații (solicitors), și avocații pledanți (barristers) cei care apar în fața 

curților. 
- Avocații specializați din cadrul anumitor ONG-uri / de exemplu: Centrele privind 

protejarea persoanelor cu dizabilități/ se contractau de sistem pentru a oferi astfel de 
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servicii juridice persoanelor cu astfel de deficiențe; sau invers avocați din sistem se 
contractau pentru a deservi anumite ong-uri sau centre de profil/ dizabilități, imigrare, 
grup de persoane vulnerabile etc/. 

 

4. Modele de acordare a asistenţei juridice garantate de stat /liste specializate, 
cine numeşte, raportare/. 

La începutul anilor 1960 un nou model de servicii juridice a apărut, care sunt amplasate 
în agențiile sociale, multi-servicii, bazate pe o filozofie precum că serviciile juridice ar trebui 
să fie o componentă a unui efort global anti-sărăcie. 
Într-o serie de cazuri, Curtea Supremă a SUA a decis că nevoiașii americani nu au dreptul la un 
avocat, dar numai în cazuri penale.  
Câteva state (cum ar fi California) au garantat, de asemenea, dreptul la asistență juridică 
inculpaților nevoiași în cauzele "cvasi-criminale", cum ar fi acțiuni de paternitate și ale 
drepturilor părintești. Guvernul federal și unele state au birouri de avocați publici care asistă 
inculpații nevoiași, în timp ce alte state au sisteme combinate cu  activitățile avocaților privați. 
În 1974, Congresul a creat Serviciul Corporațiilor juridice (LSC), pentru a furniza fonduri 
federale pentru servicii de asistență juridică civilă ( pe cauze non-penale).  

 
Forme de acordare a asistenței juridice gratuite de stat sunt : 

- Clinicele juridice, în care activează de obicei voluntari, studenți de la facultățile de drept 
și acordă consiliere juridică și chiar întocmesc actele necesare. 

- Birourile de avocați publici- care sunt plătite de guvern pentru a acorda servicii de 
reprezentare în fața instanțelor judiciare pe cauzele criminale persoanelor cu venituri 
modeste, sau deloc. 

- Societatea de Asistență Juridică care include un anumit număr de avocați incluși pe 
listele oficiale pentru acordarea serviciilor din continul statului pe cazuri civile și penale, 
și chiar pentru cazurile de litigare strategică. 

- Programul studenților de la drept în acțiune -  un program ce angajeaza studenții de la 
drept pentru acordarea serviciilor juridice în interesul populației, și care sunt ghidați și 
instruiți de avocați seniori 

- Programe de video-conferințe juridice, prin care anumiți avocați sau firme desemnate să 
ofere consilierea necesară beneficiarilor aflați la distanță. 

- Liniile telefonice de consiliere juridică/ call-center specializate/. 
- Unele curți/instanțe în colabrorare cu Baroul Avocaților americani, au creat programe 

de  sine-ajutorare locale (self-help programs)., prin care judecătorii, specialiștii implicați 
aduceau la cunoștința populației documente online, ghiduri, coduri de etică, protocoale, 
informații juridice cu privire la derularea anumitor proceduri judiciare, cu privire la 
drepturile persoanelor pătimite etc. 

- Programe-Centru pentru familii și copii (de ex: Equal Acces Program de pe linga Curțile 
din California) care ofereau servicii specilzete în dreptul familiei. 

- Parteneriate juridice cu medicii, (National Center for Medical-Legal Partnership) pentru 
prestarea serviciilor juridice în domeniul legat de medicină:neglijența în acordarea 
asistenței medicale, malpraxis etc. 

 

 
Federația Rusă 

 
1. Cazurile de acordare a asistenţei juridica garantate de stat /criteriile/. 
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La 05.02.2012 a intrat in vigoare Legea despre asistența juridică gratuită în Federația 
Rusă/nr.324-F3 din 21.11.11/.  
Următoarele grupe sunt printre cele considerate eligibile pentru intreaga sfera de aplicare a 
asistenței juridice gratuite:  
Persoanele fizice ale căror venituri sunt mai mici decât "minimul de existență", o valoare care 
diferă de la regiune la regiune și indexate trimestrial. In prezent, mai mult de 10 procente din 
populație rus intră în această categorie; Persoanelor cu handicap; Copii cu dizabilități, copii 
orfani, și tutorii acestora; Persoanele în vârstă care au nevoie de asistență permanentă sau 
temporară; Delincvenți juvenili  în custodie și alte minorilor instituționalizați; Pacienții 
psihiatrici; și Persoane fizice din punct de vedere incapabili și tutorii lor. 

Aceste persoane au dreptul la Consiliere verbală si Asistență cu elaborarea de 
documente Legale, dacă problemele lor juridică implică:  

Tranzacții imobiliare şi înregistrarea titlului de proprietate; Drepturile consumatorilor  
referitoare la furnizarea de utilitati de Locuințe; Unele Probleme de Munca Majore; Statutul de 
șomaj si prestații de șomaj; Daunele cauzate cu decesul intreținătorului familiei, prejudicial 
cauzat sau alte Probleme de sănătate afectate de condițiile de munca; asistență socială 
finanțate de stat, etc; Pensii și beneficii; Maternitate / paternitate și pensia alimentară; 
Reabilitarea a represiunilor politice; Limitarea capacității juridice; Maltratarea pacienti de 
psihiatrie, și de contencios administrativ aspra actelor emise de agențiile guvernamentale, 
organele locale de auto-guvernare, și funcționari publici. 

 
 

2. Tipurile de asistenţă juridică garantată de stat/primară, calificată/. 
Conform art. 6 al Legii, tipurile de acordare a asistenței juridice gratuite sunt : acordarea 
consultațiilor juridice în mod verbal și scris; întocmirea de cereri, plingeri și pretenții ce au 
obiect juridic; reprezentarea drepturilor și intereselor persoanei în fața instanțelor judiciare, 
autorităților publice , municipalităților și diferitor organizații. 
 

3.  Prestatorii de servicii juridice /cine acordă/. 
Conform art.7 al Legii, subiecții ce prestează serviciile juridice gratuite sunt: 

- Persoanele fizice și juridice care fac parte din sistemul asistenței juridice garantate de 

stat al Federației Ruse/ organe de stat federale investite cu funcția de a acorda ajgs; 

organele regiunilor abilitate cu astfel de competențe; birourile de avocați de stat, 

avocații privați care se includ în sistemul ajgs pri intermediul Palatului Avocaților care 

formează listele și le transmite organelor statale, notarii, etc) 

- Persoanele fizice și juridice care nu fac parte din sistemul  asistenței juridice garantate 

de stat în conformitate cu legsilația Federației Ruse; (Birourile de consultanță 

universitară, birourile/clinicele juridice studențești, centrele neguvernamentale de 

acordare gratuită a asistenței juridice, ong-uri). 

- Subiecții speciali împuterniciți conform anumitor legi speciale în acordarea asistenței 

juridice gratuite de stat./procurori, asociații de stat etc/ 

 
4. Forme de acordare a asistenței juridice gratuite de stat: 
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În ceea ce privește organizarea și gestionarea sistemelor de asistență juridică, regiunile pot 
alege una sau ambele din două modele:  

 
Birouri speciale de asistență juridică cu avocații-așa-numitele "birourile juridice de stat," în 
care activează avocați salariați și care există deja în peste zece regiuni și sunt gestionate și 
finanțate de către Ministerul Federal al Justiției; și  
Modelul judicar în care asistența juridică este oferită de către avocații privați, organizate de 
către barouri regionale și plătite de la bugetul regional. Avocații privați se pot includ în sistemul 
ajgs pri intermediul Palatului Avocaților care formează listele, le transmite organelor statale, le 
verifică la raportare și le acordă remunerația conform tarifelor normative stabilite prin lege. 
 
Noua lege introduce, de asemenea, conceptul de "sistem de asistență juridică non-
guvernamentală," format din clinici juridice universitare și centre de non-guvernamentale de 
asistență juridică, care pot fi create de către ONG-uri, avocați, sau de asocțiații pe cheltuiala 
lor. 
 Legea încearcă să reglementeze ambele tipuri de furnizori, prin introducerea anumitor cerințe, 
limitarea domeniului de aplicare a asistenței juridice care le pot oferi pentru furnizarea de 
consultanță orală și elaborarea de documente juridice, și obligând astfel de furnizori să se 
înregistreze la Ministerul local al biroului Justiție 
Ministerul Federal al Justiției va păstra anumite responsabilități de coordonare, asistență, și de 
monitorizare a sistemelor regionale de asistență juridică și asigurarea calității acestora, se va 
dezvolta si publica un raport anual cu privire la sistemul de asistență juridică din Rusia. 
 
 

GEORGIA 
 

1. Cazurile de acordare a asistenţei juridica garantate de stat /criteriile/. 
 

Persoanele eligibile de a beneficia de ajutor juridic  sub forma de consultație juridică, 
întocmirea actelor juridice și de ajutorul  avocaților publici sunt Persoanele acuzate și 
condamnate înregistrate în baza de date unificat de persoane nevoiașe social și a acordat un 
punctaj de 1) 70000 și mai puțin, 2) 100 mii mai puțin, și care aparțin uneia dintre categoriile 
enumerate mai jos: 
 - Membru al familiei cu mulți copii, care are trei sau mai mulți copii sub 18 ani; -Veteran al 
forțelor de război sau militare; -O persoană cu statut de capacitate limitată sub 18 ani; -Adult cu 
statutul de capacități limitate distincte sau semnificative; -Un individ cu statut de capacități 
limitate distincte, semnificative sau moderate, în cazul în care această limitare a capacităților 
are loc de la copilărie; -Un orfan sub 18 ani; -Persoane strămutate intern, ca urmare a agresiunii 
militare ruse împotriva Georgiei; -O persoană acuzată va primi apărare obligatoriu dacă el este 
un minor; dacă el nu cunoaște limba de procedură penală; are defect fizic sau mental, care îl 
inhibă în realizarea de sine; infracțiunea comisă prevede pedeapsa pe viață în conformitate cu 
Codul Penal al Georgiei; negocierea se efectuează pentru a face acordul de pledoarie, de 
negociere; cazul va fi audiat de catre jurati; dacă el / ea este persoana neidentificată; în cazurile 
prevăzute în mod direct de Codul de procedură penală. 
Conform Codului de Procedură Penală, din 01 octombrie 2010 de asistență juridică au devenit 
disponibile pentru persoanele acuzate și condamnate care sunt plasate în instituțiile 
penitenciare și proceduri disciplinare au fost inițiate împotriva lor.  
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Începând cu luna martie 2011 Avocații din Serviciul de asistență juridică participă în cazurile de 
infracțiuni administrative cu sentința de arestare. . 

2. Tipurile de asistenţă juridică garantată de stat/primară, calificată/. 
Legea Georgiei privind asistența juridică, prevede că  tipurile de acordare a ajgs sunt: 
 

1. Întocmirea anumitor acte juridice; 
2. Apărarea și reprezentarea celui acuzat/condamnat în procedurile penale; 
3. Apărarea și reprezentarea victimelor  în procedurile penale conform cazurilor prevăzute 

de Codul de procedură penală; 
4. Reprezentarea și asistența în instanțele administrative și civile. 

 

3. Prestatorii de servicii juridice /cine acordă/. 
În Georgia a fost constituit Serviciul de Asistență Juridică care este o persoană juridică de drept 
public, sub  controlul Ministerului de Corecție și asistență juridică din Georgia, care asigură 
accesibilitate la consultanța juridică și asistență juridică și își exercită competențele pe baza 
Constituția din Georgia, de prezenta lege, de alte legi și acte normative, precum și Statutul 
Serviciului.  
 Serviciul este compus din aparatul legal de servicii de ajutor (în continuare - aparatul),  de 
birouri juridice, de centre  de consultare stabilite în baza prezentei legi 

- Birourile de serviciu juridic –responsabil în asigurarea asistenței juridice calitative pe 

cazurile desemnate conform legii sunt formate din avocații publici, salarizati, și aparatul 

administrative. 

- Centrele de consultanță – acordă consiliere juridică pe diverse domenii ce nu ar trebui 

să depășească 1 oră, de care beneficiază în mod gratut orice persoană fizică în 

dependență de venitul și proprietățile deținute. În regiunile unde încă lipsesc Birourile 

de serviciu juridic, activează Centerle Consultative. 

- Prestator de servicii juridice gratuite pot fi și avocații privați, sau avocații selectați în 

baza unui tender pentru a acorda asistența juridică gratuită în baza unui raport 

contractual încheiat cu Serviciul de Asistență  Juridică. 

Fiece prestator de asistență juridică gratuită de stat sunt înregistrați într-un Registru al 
Serviciului de AJ. Avocații publici au un mod suplimentar de raportare și anume de a 
întocmi un raport despre fiece serviciu juridic prestart, care să fie depus la anumite 
interval de timp prin intermediul Serviciului de AJ, Birourilor de serviciu juridic sau 
Centrelor de consultanță/Consultative. 

 
4. Forme de acordare a asistenței juridice gratuite de stat: 

Ministerul Corecţiei și de asistență juridică din Georgia a introdus un nou serviciu de consultări 
on-line pentru a extinde accesul la gratuit asistență juridică și să facă posibilă pentru persoanele 
fizice pentru a obține consiliere juridică, fără a părăsi confortul și intimitatea casele lor și 
birouri. Avocații Serviciului de asistență juridică folosesc Skype în consultările lor online.  

 
Prin lansarea serviciului de consultări on-line, Ministerul Corectarea și asistență juridică din 
Georgia a permis persoanelor cu handicap, precum și a cetățenilor georgieni care locuiesc în 
străinătate și în regiunile ocupate Georgiei de a beneficia de o gama larga de servicii de calitate 
concepute pentru a pune dreptul de problemele lor juridice. Aceste servicii pot fi disponibile 
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pentru orice persoană care are un calculator conectat la Internet. 
www.mcla.gov.ge / www.legalaid.ge. 
 

http://www.mcla.gov.ge/
http://www.legalaid.ge/

