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Comunicat de presă FRA 
Viena, 27 septembrie 2019 

Accesul la justiție: Pârâții au nevoie de mai multe informații și  
de un acces mai bun la asistență juridică 

Conform celui mai recent raport al FRA, informațiile insuficiente și accesul 
necorespunzător la asistență juridică împiedică adesea inculpații în proceduri penale 
să aibă acces deplin la justiție. Raportul arată unde ar trebui statele membre să 
îmbunătățească fluxurile de informații și reprezentarea juridică pentru a respecta 
drepturile inculpaților. 

„În procedurile penale, nu toți cetățenii sunt tratați în mod egal în fața legii, după cum au 
dreptul,” afirmă directorul FRA Michael O’Flaherty. „Statele membre trebuie să depună mai 
multe eforturi pentru ca inculpații să-și cunoască drepturile și să obțină asistența juridică de 
care au nevoie pentru a garanta accesul egal și echitabil la justiție.” 

Raportul FRA „Drepturi în practică: accesul la un avocat și drepturile procedurale în procedurile 
penale și în procedurile privind mandatul european de arestare” abordează aplicarea în practică 
a anumitor drepturi procedurale esențiale în proceduri penale. 

Printre constatările principale se numără: 

• Poliția informează pârâții cu privire la drepturile lor, dar practicile variază, de la informare 
scrisă până la informare verbală, incluzând pliante, care pot fi greu de înțeles. Statele 
membre trebuie să se asigure că pârâții înțeleg corect ce drepturi au și să furnizeze 
informații în scris și verbal de îndată ce aceștia devin suspecți. Statele trebuie, de 
asemenea, să acorde atenție persoanelor care ar putea întâmpina dificultăți, de exemplu 
din cauza limbii sau a unui handicap. 

• Foarte adesea, pârâții primesc informații minime sau neclare cu privire la acuzațiile care li 
se aduc, ceea ce le îngreunează posibilitatea de a se apăra. Poliția trebuie să informeze 
suspecții cât mai curând posibil, în mod corespunzător, clar și pe deplin cu privire la 
infracțiunile comise și la motivul arestării lor. 

• Asistența juridică promptă și directă nu este întotdeauna disponibilă, mai ales pentru 
persoanele care au fost închise. Statele membre trebuie să se asigure că toți pârâții 
beneficiază de acces prompt, direct și confidențial la un avocat înainte de interogarea 
inculpaților închiși. 

• Uneori, poliția îi tratează pe suspecți ca martori sau îi interoghează în mod informal. Acest 
comportament îi privează însă pe suspecți de dreptul de a păstra tăcerea și de a nu se 
autoincrimina. Statele membre trebuie să trateze toate persoanele suspectate ca suspecți, 
pentru a le respecta drepturile. 

Raportul analizează, de asemenea, mandatele europene de arestare care provin dintr-un alt 
stat membru al UE. Pe lângă problemele de mai sus, pârâții întâmpină dificultăți în respectarea 
drepturilor lor și din cauza implicării a două țări. 

• Adesea, din cauza diferențelor lingvistice, pârâților le este greu să înțeleagă ce drepturi au 
în cazul mandatelor și când trebuie să-și dea consimțământul pentru a fi transferați în 
străinătate pentru interogatoriu. Statele membre trebuie să pună la dispoziție servicii de 
traducere și interpretare, pentru ca pârâții să poată înțelege pe deplin acuzațiile care li se 
aduc și ce implică mandatul european de arestare. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/criminal-proceedings-rights
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/criminal-proceedings-rights
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• Pârâții se confruntă adesea cu dificultăți în ceea ce privește reprezentarea juridică în 
ambele țări. Acest lucru se poate datora diferențelor lingvistice, precum și necunoașterii 
de către poliție a sistemelor juridice din alte țări și reticenței poliției de a interveni în 
jurisdicția altei țări. Autoritățile din țara care prelucrează mandatul trebuie să-i ajute pe 
pârâți să obțină asistență juridică în țara care a emis mandatul. La emiterea mandatului, 
statele membre ar putea să furnizeze liste de asociații juridice. 

FRA a intervievat peste 250 de inculpați și specialiști din sistemul de justiție din Austria, 
Bulgaria, Danemarca, Franța, Grecia, Țările de Jos, Polonia și România. Întregul raport este 
presărat cu citate ale respondenților. 

Această lucrare a fost solicitată FRA de către Comisia Europeană și vine în completarea 
raportului Comisiei, publicat tot astăzi, despre punerea în aplicare de către statele membre a 
Directivei UE privind dreptul de a avea acces la un avocat. Raportul de față vine, de asemenea, 
în completarea publicațiilor anterioare ale FRA privind dreptul la informare. 

Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 
642 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_5875
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_5875
https://fra.europa.eu/en/press-release/2016/trust-vital-effective-cross-border-criminal-justice
mailto:media@fra.europa.eu

