
Մարդու իրավունքների դիտորդում 

և շահերի պաշտպանություն

The Helsinki Association for Human Rights



Ծրագրի խնդիրները

Խնդիր 1. 

Արդարադատության 

արդյունավետության 

բարելավում Երևան, 

Գյումրի և Վանաձոր 

քաղաքներում

Խնդիր 2. 

Հասարակության 

իրավական իրազեկում և 

ինքնապաշտպանունակության 

զարգացում



Խնդիր

Գերծանրաբեռնվածությունը.

«Ծայրահեղ, աննախադեպ»



Որոշ տվյալներ 

Հանրային պաշտպանների հաստիքների քանակը՝  54 հաստիք

Հանրային պաշտպանների թիվը՝                               66 մարդ

Վարած գործերի թիվը՝                                                5264 գործ

Պաշտպանը՝            տարեկան մոտ՝ 

79,75 գործ

Հանրային պաշտպանի գրասենյակի վարած քրեական գործերի մասին հաշվետվություն, 2016թ․
http://advocates.am/images/hpg_hashvetvutyunner/2016/Hashvetvutyun_qreakan_2016.pdf

http://advocates.am/images/hpg_hashvetvutyunner/2016/Hashvetvutyun_qreakan_2016.pdf


Խնդիր

Անցյալում 20, 30, մինչև 35 գործ։

Ներկայումս տարեկան 

49, 60, մինչև 79 գործ․

«Չենք զարմանում»



Խնդիր

Գրեթե անհնարինություն՝ նշանակված բոլոր դատական 

նիստերին մասնակցելու․
«Օրական առնվազն 3-4 դատական նիստ, 

1-2 քննչական գործողություն»



Խնդիր

Պաշտպանյալների հետ տեսակցության սակավություն կամ գրեթե 

բացակայություն

• «10 րոպեով պաշտպանյալին հանդիպելու համար 2 և ավելի ժ

ամ սպասում ենք ՔԿՀ ներս մտնելու համար, 

ներսում սպասում ևս 1 ժամ՝ կալանավորին համապատասխան 

ընթացակարգով բերելու համար»։ 

• «Այցելում ենք շաբաթ կամ կիրակի օրերին»



Խնդիր

Անտեղյակություն գործերի նյութերից կամ դրանց 

մակերեսային ծանոթություն․
«Ձևական պաշտպաններ»



Խնդիր

Հաճախ՝ արագացված դատաքննության 

իրականացում



Խնդիր

Հանրային պաշտպանի կողմից դատաքննության օրերի 

հաճախակի հետաձգում կամ ի սպառ բացակայություն 

նիստերից, դատաքննության արհեստական ձգձգումներ, 

ողջամիտ ժամկետների խախտում



Խնդիր

Հաստիքների պակաս



Խնդիր

Հանրային պաշտպանի գրասենյակի համար քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմնի կողմից հանրային պաշտպան նշանակելու 

որոշումը պարտադիր է։



Արդյունքում

Արդյունավետ դատաքննության 

իրավունքի խախտում 



Արդյունքում

Ողջամիտ ժամկետում 

դատաքննության իրականացման 

իրավունքի խախտում



Արդյունքում

Արդար դատաքննության

իրավունքի խախտում



Հանրային պաշտպանության համակարգը

The Helsinki 

Association for Hum

an Rights



Ուսումնասիրված հարցեր

• Հանրային պաշտպան ստանալու կարգը

• Հանրային պաշտպան նշանակելու կարգը

• Հանրային պաշտպանի ծառայությունները

անվճար / վճարովի

4. Հանրային պաշտպանության 

համակարգը, ներառյալ՝

2. Փաստաբանների թիվը1. Երկրի բնակչության թիվը

3. Փաստաբանի աշխատավարձի

չափը



Ամերիկայի Միացյալ 

Նահանգներ



Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

A

B

C

Բնակչության թիվը

Ընդհանուր

Կալիֆոռնիա

2018թ․՝ 327,423,911 մարդ
https://www.census.gov/popclock/

Լոս Անջելեսի

վարչական շրջան

2016թ․՝ 39,776,830 մարդ
http://worldpopulationreview.com/states/california-population/

2016թ․՝ 10,137,915 մարդ
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/losangelescountycalif

ornia/PST045216

https://www.census.gov/popclock/
http://worldpopulationreview.com/states/california-population/
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/losangelescountycalifornia/PST045216


Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

A

B

C

Փաստաբանների թիվը

Ընդհանուր

Կալիֆոռնիա

2017թ․՝ 1,335,963 

գործող փաստաբաններ
https://www.americanbar.org/resources_for_lawyers/profession_statistics.html

2017թ․՝ 168,746 

գործող փաստաբաններ
https://www.americanbar.org/resources_for_lawyers/profession_statistic

s.html

2018թ․՝ 1,122 վարչական կազմ, ո

րից՝ 708 փաստաբաններ
http://pd.co.la.ca.us/About_management.html

Լոս Անջելեսի

վարչական շրջան

https://www.americanbar.org/resources_for_lawyers/profession_statistics.html
https://www.americanbar.org/resources_for_lawyers/profession_statistics.html
http://pd.co.la.ca.us/About_management.html


Փաստաբանի աշխատավարձի չափը

տարեկան

$81,435

Աշխատավարձը Կալիֆոռնիայում 

տարեկան

$93,417

Աշխատավարձը Լոս Անջելեսում

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

https://www.glassdoor.ca/Salaries/california-public-defender-salary-SRCH_IL.0,10_IS2280_KO11,26.htm https://www.glassdoor.com/Salaries/los-angeles-public-defender-salary-SRCH_IL.0,11_IM508_KO12,27.htm

(15% միջին աշխատավարձից բարձր)

https://www.glassdoor.ca/Salaries/california-public-defender-salary-SRCH_IL.0,10_IS2280_KO11,26.htm
https://www.glassdoor.com/Salaries/los-angeles-public-defender-salary-SRCH_IL.0,11_IM508_KO12,27.htm


Հանրային պաշտպանության համակարգը

Հանրային պաշտպան տրամադրելու անհրաժեշտ պայմանները

http://pd.co.la.ca.us/faqs_GettingLawyer.html http://pd.co.la.ca.us/faqs_GettingLawyer.html

Լոս Անջելեսի վարչական շրջանի

Հանրային պաշտպանի 

գրասենյակը պաշտպան է 

տրամադրում միայն նրանց, 

ովքեր անվճարունակ են։ 

Որոշ դատարաններում այս 

ընթացակարգը իրականացվում է 

դատավորի կողմից:

Դատավարության առաջին փուլում մեղադրյալից  

կարող  է պահանջվել  լրացնել  ֆինանսական  

տեղեկագիր, որպեսզի որոշել, արդյոք նա ունի 

մասնավոր փաստաբան  վարձելու ֆինանսական

հնարավորություն:

Եթե դատարանի կողմից նշանակված հանրային 

պաշտպանն է լինելու մեղադրյալի ներկայացուցիչը 

դատարանում, նահանգի օրենքը պահանջում է, որ 

մեղադրյալը վճարի 50$ գրանցման վճար: 

http://pd.co.la.ca.us/faqs_GettingLawyer.html
http://pd.co.la.ca.us/faqs_GettingLawyer.html


Ընդհանրապես, Միացյալ Նահանգներում դատարանն  է  

նշանակում մեղադրյալի հանրային պաշտպանին: 

Հանրային պաշտպանության համակարգը

Հանրային պաշտպան նշանակելու կարգը

Լոս Անջելեսի վարչական շրջանում քրեական գործով անվճարունակ 

ամբաստանյալին պաշտպան տրամադրելու երեք տարբերակ։ 

http://pd.co.la.ca.us/faqs_GettingLawyer.html

http://pd.co.la.ca.us/faqs_GettingLawyer.html


Հանրային պաշտպանության համակարգը

Հանրային պաշտպանի ծառայությունները․ անվճար / վճարովի

http://pd.co.la.ca.us/faqs_GettingLawyer.html

Եթե պարզվում է, որ մեղադրյալը վճարունակ է, ինքն է 

վճարում հանրային պաշտպանի ծախսերը։ 

Իսկ եթե ոչ, ապա ծառայությունը մատուցվում է անվճար:

http://pd.co.la.ca.us/faqs_GettingLawyer.html


Հանրային պաշտպանության համակարգը

Հանրային պաշտպանների գերծանրաբեռնվածությունը

կանխելու ընթացակարգը

ԱՄՆ իրավաբանների ընկերակցության «Էթիկայի կանոններ»-ով

սահմանված հանրային պաշտպան նշանակելու որոշ կետեր

Կանոն 1.1. Գործիմացությունը

«Փաստաբանի գործիմացությունը պահանջում է  

իրավաբանական գիտելիքներ, հմտություններ, 

գործի մանրամասների խորն իմացություն և 

համապատասխան պատրաստվածություն»: 

https://www.americanbar.org/resources_for_lawyers.html

https://www.americanbar.org/resources_for_lawyers.html


Հանրային պաշտպանության համակարգը

ԱՄՆ իրավաբանների ընկերակցության «Էթիկայի կանոններ»-ով

սահմանված Հանրային պաշտպան նշանակելու որոշ կետեր

Կանոն 1.3. Ջանասիրությունը

«Փաստաբանը պետք է լինի ջանասեր և արագ 

արձագանքող գործը ողջամիտ ժամկետներում 

ներկայացնելու համար»:

https://www.americanbar.org/resources_for_lawyers.html

Հանրային պաշտպանների գերծանրաբեռնվածությունը

կանխելու ընթացակարգը

https://www.americanbar.org/resources_for_lawyers.html


Հանրային պաշտպանության համակարգը

6-րդ կանոն. Նշանակումն ընդունելը

«Փաստաբանը չպետք է խուսափի դատարանի կողմից նշանակված անձի պաշտպանությունից, եթե դր

ա համար չկան լուրջ պատճառներ, օրինակ` 

• հաճախորդին ներկայացնելը, հավանական է, որ հանգեցնի մասնագիտական վարքագծի 

կանոնակարգի կամ այլ օրենքի խախտումների 

• հաճախորդին ներկայացնելը հավանաբար կհանգեցնի փաստաբանի վրա անհիմն ֆինանսական    

բեռի առաջացմանը, կամ

• հաճախորդը կամ իրավիճակը հոգեբանական, կամ այլ հիմնավոր պատճառներով,  հնարավոր է 

անընդունելի է կամ տհաճ է փաստաբանին, որը, հավանաբար, կփչացնի հաճախորդ-փաստաբան 

հարաբերությունները կամ փաստաբանի` հաճախորդի ներկայացնելու կարողությունը» 

https://www.americanbar.org/resources_for_lawyers.html

ԱՄՆ իրավաբանների ընկերակցության «Էթիկայի կանոններ»-ով

սահմանված Հանրային պաշտպան նշանակելու որոշ կետեր

Հանրային պաշտպանների գերծանրաբեռնվածությունը

կանխելու ընթացակարգը

https://www.americanbar.org/resources_for_lawyers.html


Շվեդիա



A

Բնակչության թիվը

Ընդհանուր 2018թ․՝ 10,128,320 մարդ
http://www.scb.se/en/

Շվեդիա

http://www.scb.se/en/


A
Ընդհանուր 2015թ․՝ 5,618

գործող փաստաբաններ
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statistics/

EN_STAT_2015_Number_of_lawyers_in_European_countries.pdf

Շվեդիա

Փաստաբանների թիվը

http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statistics/EN_STAT_2015_Number_of_lawyers_in_European_countries.pdf


Փաստաբանի աշխատավարձի չափը

տարեկան $58,168

Շվեդիա

http://lostinstockholm.com/2012/01/10/average-salaries-in-sweden-by-occupation/

http://lostinstockholm.com/2012/01/10/average-salaries-in-sweden-by-occupation/


Հանրային պաշտպանի աշխատավարձը

Շվեդիա

Շվեդիայի Դատական ընթացակարգի օրենսգիրք,

բաժին 21․ «Մեղադրյալը և նրա պաշտպանը»

Բաժին 10. 

• Հանրային պաշտպանը կստանա փոխհատուցում  պետական միջոցներից :

• Փոխհատուցման չափը պայմանավորված է հաճախորդի  պաշտպանության երկարությամբ: 

ժամավճարը հաստատվում է կառավարության  կողմից:

• Ժամավճարը կարող է շեղվել փաստաբանի  միջին աշխատավարձից, կախված հանրային պաշտպանի հ

մտության մակարդակից  կամ այլ կարևոր գործոններից:

• Հանրային պաշտպանը չի կարող պահանջել լրացուցիչ փոխհատուցում  վստահորդից: Եթե 

վստահորդը հանրային պաշտպանի լրացուցիչ փոխհատուցում  է տալիս, ապա այդ գումարը 

պետք է վերադարձվի վստահորդի:

http://www.government.se/49e41c/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf

http://www.government.se/49e41c/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf


Հանրային պաշտպանության համակարգը

Շվեդիայի Դատական ընթացակարգի օրենսգիրք,

բաժին 21․ «Մեղադրյալը և նրա պաշտպանը» 

Բաժին 3/ա. 

• Եթե ձերբակալված անձը կամ կալանավորը պահանջում է, ապա նրա համար նշանակվում է

հանրային պաշտպան: Հանրային պաշտպանը նաև նշանակվում է 

հանցագործության մեջ կասկածվող անձի դիմումի հիման վրա, որի նկատմամբ 

հնարավոր է կայացվի վեց կամ ավել ամիս տևողությամբ ազատազրկման որոշում։ 

http://www.government.se/49e41c/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf

Հանրային պաշտպան տրամադրելու անհրաժեշտ պայմանները

http://www.government.se/49e41c/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf


Հանրային պաշտպանության համակարգը

Հանրային պաշտպան նշանակելու կարգը

Շվեդիայի Դատական ընթացակարգի օրենսգիրք,

բաժին 21․ «Մեղադրյալը և նրա պաշտպանը»

Բաժին 4. 

• Հանրային պաշտպան նշանակվում է դատարանի կողմից: 

❖ Եթե առաջին ատյանում դատարանը կայացրել է վստահորդի համար ոչ 

բարենպաստ որոշում, դատավորը կարող է նոր պաշտպան նշանակել՝ 

մինչև վստահորդի բողոքը կամ բողոք ներկայացնելու ժամկետի ավարտը, 

որով նոր պաշտպանին հնարավորություն է տրվում ուսումնասիրել գործը։

http://www.government.se/49e41c/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf

http://www.government.se/49e41c/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf


Գերմանիա



Կառույցը

«Rechtsanwaltsordnung» https://www.brak.de/Փաստաբանական

օրենքը

2018թ․՝ 82,500 000 մարդ
https://de.statista.com/themen/27/bevoelkerung

Երկրի բնակչության

թիվ

165.857 մարդ
https://www.brak.de/

Փաստաբանների 

թիվ

. 

1

2

3

4

Գերմանիայի պալատ +27 տարածաշրջանային պալատներ 

https://www.brak.de/

Գերմանիա



Փաստաբանի աշխատավարձի չափը

€

տարեկան € 85,000

Ամբաստանյալի կողմից 

ընտրված փաստաբան 

Դատարանի կողմից նշանակված 

փաստաբանը

Դատարանի կողմից 

նշանակված պաշտպանը

(պարտադիր պաշտպան) 

ստանում է ընտրված 

պաշտպանի միջին 

աշխատավարձի 80%-ը։

68,000 € - 80%

€



http://www.anwaltskanzlei-schroeder.de/kosten_strafr.pdf

Ծախսերի կազմը 

(§ 2․ Փաստաբանների վարձատրության 
մասին օրենք)

Գումարի

սահմանաչափը

Հիմնական վճար 40,00 EUR – 360,00 EUR 20,00 EUR

Դատավարության վճար (իշխանության

մարմին)

40,00 EUR – 290,00 EUR 165,00 EUR

Ծախսեր 20,00 EUR

Դատավարության վճար (դատարան) 40,00 EUR – 290,00 EUR 165,00 EUR

Խորհրդատվություն 70,00 EUR – 480,00 EUR 275,00 EUR

Դատական ակտերի ուսումնասիրություն 12,00 EUR

Փաստաթղթերի ուսումնասիրություն 20,00 EUR

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1043,00 EUR 877,00 EUR

Տիպային վճարումները քրեական գործընթացում

(շրջանային դատարանում հիմնական դատաքննության)

Միջին արժեքը



Հանրային պաշտպանության համակարգ

сՀանրային պաշտպան ստանալու որակավորում

Անհրաժեշտ (պարտադիր պաշտպանություն) = դատավարական 

ընթացակարգային իրավիճակ, որտեղ օրենսդիրը կարծում է, որ 

մեղադրյալը չի կարող իրեն պաշտպանել և չունի մասնավոր 

պաշտպան

Փաստաբանը նշանակվում է միայն 

անհրաժեշտության դեպքում․
«պարտադիր» պաշտպանություն 



Հանրային պաշտպանության համակարգը

§ 49․ Պարտադիր պաշտպանություն

Փաստաբանը պարտավոր է ստանձնել պարտադիր պաշտպանությունը, եթե 

նա նշանակված է

• քրեական դատավարության օրենսգրքի, 

• վարչական իրավախախտման մասին օրենքի, 

• քրեական գործերով միջազգային իրավական աջակցության մասին 

օրենքի,

• միջազգային քրեական դատարանի մասին օրենքի համաձայն: 

Հանրային պաշտպան ստանալու կարգը

Strafprozeßordnung https://dejure.org/gesetze/StPO/141.html

https://dejure.org/gesetze/StPO


Հանրային պաշտպանության համակարգը

Հանրային պաշտպան նշանակելու կարգը

§ 141․ Քրեական դատավարական օրենսգիրք․
Պարտադիր պաշտպանի նշանակումը

https://dejure.org/gesetze/StPO/141.html

1. Երբ դատախազության կողմից մեղադրական եզրակացություն է

ներկայացվում

1. Դատախազության դիմումով՝ նախաքննության փուլում

2. Դատարանի որոշմամբ



Հանրային պաշտպանության համակարգը

§ 142․ Օրենքով պահանջվող պաշտպանի ընտրություն

ը

(1) Պարտադիր պաշտպան նշանակելուց առաջ մեղադրյալին 

հնարավորություն է տրվում սահմանված ժամկետում ընտրել 

պաշտպան: 

(2) Դատարանի նախագահը հաստատում է ընտրված 

պաշտպանին, եթե բացարկելու լուրջ պատճառ չկա։

Հանրային պաշտպան նշանակելու կարգը

ԱՅՈ

Հաշվի է 

առնվում 

վստահորդի 

ցանկությունը

Strafprozeßordnung https://dejure.org/gesetze/StPO/141.html

https://dejure.org/gesetze/StPO


Հանրային պաշտպանության համակարգը

Հանրային պաշտպանի ծառայությունները․ անվճար / վճարովի

Այն դեպքերում, երբ նշանակված պաշտպանը կարող է ապացուցել, 

որ մեղադրյալը ֆինանսապես ի վիճակի է վճարել ընտրված 

պաշտպանի ծառայությունների դիմաց, դատարանը կարող է 

պարտավորեցնել պաշտպանյալին վճարել ծառայությունների 

արժեքը համաձայն «ընտրված պաշտպանի» սակագների։

Գնացուցակը ներկայացնում է 

պետական գանձարան՝ 

փոխհատուցման նպատակով

Պարտադիր պաշտպանը 

նշանակվում է 

դատարանի կողմից 

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz https://www.gesetze-im-internet.de/rvg/RVG.pdf



Մեղադրյալը մեղավոր չէ

Մեղադրյալը ճանաչվում է

մեղավոր Դատական ծախսերի վճարում, ներառյալ 

պաշտպանի ծառայությունների 

փոխհատուցում

Եթե վճարունակ չէՓաստաբանների 

ծառայությունները 

վճարվում են պետական 

գանձարանից:

Պետական 

գանձարանը 

պահանջում է 

միջոցների 

փոխհատուցում 

Դատավարության ընթացքում փաստաբանի ծախսերը 

վճարվում են պետական գանձարանից 



Ավստրիա



Ավստրիա

https://www.rechtsanwaelte.at

Կառույցը

«Rechtsanwaltsordnung»
http://www.dorda.at/sites/default/files/RAO.pdf

Փաստաբանական

օրենքը

2018թ․՝ 8 739 806 մարդ
https://www.statistik.at 

Բնակչության

թիվը

6,200 իրավաբաններ, որից ուսնակ իրավաբաններ՝

2,200 

https://www.rechtsanwaelte.at/en/bar/number-of-members/number-of-members

Փաստաբանների 

թիվը

. 

1

2

3

4

5

Ավստրիական   պալատ +9 տարածաշրջ

անային պալատներ 

https://www.rechtsanwaelte.at/


1Փ 2Փ 3Փ 4Փ 4Փ 6Փ 7Փ 8Փ 9Փ

հավ
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հավ

աք

հավ

աք

հավ

աք
հավ

աք

հավ

աք

հավ

աք
հավ

աք

հավ

աք

Կ ՆԿ Ն
Կ Ն

Կ Ն Կ Ն Կ ՆԿ Ն Կ Ն Կ Ն

ՆԿՆԿ ՆԿՆԿՆԿ ՆԿ ՆԿ ՆԿՆԿ

Նախագահների խորհուրդ

Ներկայացուցիչների ժողով

Ավստրիայի Փաստաբանների պալատ

(նախագահ+3 նախագահի

տեղակալներ

Ն - Նախագահ

Կ - Կոմիտե

ՆԿ - Ներկայացուցիչ

Փ - Փաստաբան



6,200 

Բնակչության թիվը

մեկ փաստաբանին՝ 3,5 դատական գործ

20,864

Դիմումների թիվը

2017թ․
Փաստաբանների թիվը

8 739 806

https://www.rechtsanwaelte.at/kammer/kammer-in-zahlen/verfahrenshilfe/



2017թ․՝ 20,864 դիմում

14,479 5,915 141 267 62

Քաղաքացիական 

գործեր

Բարձրագույն 

վարչական 

դատարան
Սահմանադրական 

դատարան

Վարչական 

դատարաններ

Քրեական գործեր

https://www.rechtsanwaelte.at/kammer/kammer-in-zahlen/verfahrenshilfe/



Փաստաբանի աշխատավարձի

չափը

տարեկան € 56,000

Փաստաբանական պալատները պետությունից ստանում են տարեկան 

միանվագ գումար, որը փոխանցվում է փաստաբանների կենսաթոշակային 

ֆոնդին։

ԲԱՅՑ

Փաստաբանի վստահորդին մատուցած 

ծառայությունն անհատույց է։ 

Հանրային պաշտպանի

ծառայությունները․
անվճար / վճարովի

Mag. Alexander Dittenberger

Juristischer Dienst Österreichischer Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK)

Wollzeile 1-3 | 1010 Wien dittenberger@oerak.at www.rechtsanwaelte.at

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:dittenberger@oerak.at
http://www.rechtsanwaelte.at/


Փաստաբանների թիվը և դատական 

գործերի քանակը տարածաշրջանային

պալատներում

https://www.rechtsanwaelte.at/kammer/kammer-in-zahlen/verfahrenshilfe/https://www.rechtsanwaelte.at/kammer/kammer-in-zahlen/mitglieder/

Մասնագիտական աջակցության

ծառայությունների արժեքը

Պալատներ Փաստաբաններ Իգական Ուսնակ Իգական
Պալատներ Դիմումնէր                 Արժեքը



Հանրային պաշտպանության համակարգը

Հանրային պաշտպան նշանակելու կարգը

Փաստաբանական պալատը ընտրում և նշանակում է 

փաստաբան 

Դատարանի որոշմամբ՝ փաստաբանական 

պալատի կողմից, հաճախորդի դիմումի հիման 

վրա



Հանրային պաշտպանության համակարգը

Հանրային պաշտպան ստանալու կարգը

▪ Դիմողի եկամուտի չափը` ըստ նվազագույնի սպառողական զամբյուղի

▪ Գործի էությունը․ կարող է մերժել, եթե այն որակվում է անհիմն կամ 

կանխակալ 

(§ 45) Rechtsanwaltsordnung http://www.dorda.at/sites/default/files/RAO.pdf

https://www.jusline.at/gesetz/rao


Հանրային պաշտպանության համակարգը

ԱՅՈ

Easy to change 

colors, photos and 

Text. You can simply 

impress your 

audience and add a 

unique zing and 

appeal to your 

Presentations. 

ԱՅՈ

Կարո՞ղ է 

արդյոք 

փաստաբանը 

հրաժարվել

Արդյո՞ք հաշվի է 

առնվում 

հաճախորդի  

ցանկությունը 

?

Ե՞րբ է

փաստաբանը 

պարտավոր 

հրաժարվել 

գործից



Հանրային պաշտպան նշանակելու կարգը

Փաստաբանի նշանակման ժամանակ կիրառվում է 

ռոտացիայի սկզբունքը։

Յուրաքանչյուր տարածաշրջանային փաստաբանական 

պալատ նշանակում է փաստաբան` հաշվի առնելով դիմողի

գտնվելու վայրը, դատարանը և գործի բնույթը: ( § 45)

Վիենայի փաստաբանական պալատում գործերը 

փաստաբաններին տրվում են այբբենական կարգով՝ 

ըստ առանձնացված մասնագիտացումների ցանկերի։

Mag. Alexander Dittenberger Juristischer Dienst Österreichischer Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) Wollzeile 1-3 | 1010 Wien



Ընթացակարգեր, որոնք կանխում են հանրային պաշտպանի

ծանրաբեռնվածությունը

§ 46․ Փաստաբանության մասին օրենք

Փաստաբանների պալատները գործերը բաշխումը կատարում են սահմանված 

ընթացակարգերով` ապահովելով փաստաբանների առավելագույն հավասարաչափ 

ներգրավումը և ծանրաբեռնվածությունը։ Կանոնակարգերը կարող են սահմանել կանոններ, 

որոնց համաձայն փաստաբանները (հարգելի պատճառներով) ամբողջությամբ կամ մասնակի 

ազատվում են հանրային պաշտպանի գործառույթներից: 

Այս կանոնները սահմանված են պալատների կանոնակարգերում:

.

Փաստաբանների ռոտացիոն 

նշանակումը

https://www.rechtsanwaelte.at/en/bar/number-of-me

mbers/number-of-members

1 § 46 Rechtsanwaltsordnung http://www.dorda.at/sites/default/files/RAO.pdf

Փաստաբանների պալատն ունի 9 

տարածաշրջանային պալատ



Բելգիա



A

Բնակչության թիվը

Ընդհանուր 2018թ․՝ 11,481,143 մարդ
http://worldpopulationreview.com/countries/belgium-population/

Բելգիա

http://worldpopulationreview.com/countries/belgium-population/


A
Ընդհանուր

2015թ․՝ 18,400

գործող փաստաբաններ
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2017_en.pdf

Փաստաբանների թիվը

Բելգիա

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2017_en.pdf


Փաստաբանի աշխատավարձի չափը

տարեկան €42.856,60

http://lostinstockholm.com/2012/01/10/average-salaries-in-sweden-by-occupation/

Բելգիա

http://lostinstockholm.com/2012/01/10/average-salaries-in-sweden-by-occupation/


Հանրային պաշտպանության համակարգը

Հանրային պաշտպան նշանակելու կարգը

Չկա 

առանձնացված 

հանրային 

պաշտպանի 

կառույց:

Ղեկավարվում   է 

27 շրջանների 

տեղական 

փաստաբանական 

ասոցիացիաների 

կողմից:

Յուրաքանչյուր 

բյուրո  գործում է 

անկախ



Հանրային 

պաշտպան 

տրամադրելու 

որոշումը 

կայացնում է 

իրավաբանական 

աջակցության 

բյուրոն

Բյուրոն  նշանակում  է 

հանրային 

պաշտպանին  

ցուցակից Ցուցակում 

ներառված  են 

իրավաբան-

ուսնակներ  և 

որակավորված 

փաստաբաններ

Իրավաբան-

ուսնակները 

պարտավոր  են 

տրամադրել 

իրավաբանական 

օգնություն:

Որակավորված 

փաստաբանները 

իրենք են ընտրում 

ներառել իրենց 

անունները 

ցուցակում, թե ոչ:

Հանրային պաշտպանության համակարգը

Հանրային պաշտպան նշանակելու կարգը

Մեկ հանրային 

պաշտպանը չի 

կարող ունենալ 

ավելին քան 8 

ակտիվ գործ



Ամբողջական                       

իրավաբանական                

աջակցության  համար         
միայնակ ապրող դիմողը պ

ետք է ունենա 

ամսական € 942-ից 

պակաս եկամուտ

Մասնակի  

իրավաբանակն 

աջակցության 

համար եկամուտը 

պետք է պակաս 

լինի € 1,210-ից

Ամբողջական         

իրավաբանական 

աջակցության        

համար

ամուսնացած  

կամ երեխա 

ունեցող անձանց 

եկամուտը պետք է 

պակաս լինի € 1,21

0-ից

Մասնակի 

իրավաբանական 

աջակցություն 

ստանալու համար

ամուսնացած  կամ 

երեխա ունեցող 

անձանց համար 

եկամուտը  պետք 

է պակաս լինի          

€ 1,477-ից

Հանրային պաշտպանության համակարգը

Հանրային պաշտպան ստանալու կարգը

Անչափահասները,       

նպաստառուները,       

ապաստան                  

հայցողները,                 

հոգեկան                      

հիվանդությամբ          

տառապող անձիք

ստանում են պարտադ

իր իրավաբանական        

աջակցություն։



Ֆրանսիա



A

Բնակչության թիվը

Ընդհանուր 2018թ․՝  65,166,890 մարդ
http://www.worldometers.info/world-population/france-population/

Ֆրանսիա

http://www.worldometers.info/world-population/france-population/


A
Ընդհանուր 2015թ․՝ 58.224 

գործող փաստաբաններ
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statistics/

EN_STAT_2014_Number_of_lawyers_in_European_countries.pdf

Փաստաբանների թիվը

Ֆրանսիա

http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statistics/EN_STAT_2014_Number_of_lawyers_in_European_countries.pdf


Փաստաբանի աշխատավարձի չափը

տարեկան € 67.554

http://lostinstockholm.com/2012/01/10/average-salaries-in-sweden-by-occupation/

Ֆրանսիա

http://lostinstockholm.com/2012/01/10/average-salaries-in-sweden-by-occupation/


Իրավաբանական 

աջակցության 

հանձնաժողովն է

որոշում, թե ում 

տրամադրել 

աջակցություն

Եթե անձը 

իրավասու է 

ստանալ 

իրավաբանական 

աջակցություն, 

ապա  

փաստաբանների 

ասոցիացիայի 

նախահագը 

նշանակում է 

հանրային 

պաշտպան

Անձը կարող է 

ընտրել իր 

նախընտրելի 

փաստաբանի, և 

վերջինիս 

համաձայնության 

դեպքում

ասոցիացիան 

նշանակում է 

նրան։ 

Փաստաբանական 

ասոցիացիան 

հաշվի է առնում 

փաստաբանի  

որակավորումը

Հանրային պաշտպանության համակարգը

Հանրային պաշտպան նշանակելու կարգը



Հանրային պաշտպանության համակարգը

Հանրային պաշտպան ստանալու կարգը

Ամբողջական                       

իրավաբանական                

աջակցության  համար         
միայնակ ապրող դիմողը 

պետք է ունենա 
ամսական € 936-ից 

պակաս եկամուտ։

Մասնակի  իրավաբանական 

աջակցության համար 

եկամուտը պետք է լինի € 1,

299-ից €1404։



Կախված 

դատավորի  վճռից 

պարտվող  կողմը 

պարտավոր  է 

փոխհատուցել 

հաղթող  կողմի 

ծախսերը։

Այս դրույթը 

վերաբերում  է 

նաև 

իրավաբանական 

աջակցություն 

ստացած անձանց։

Հանրային պաշտպանության համակարգը

Հանրային պաշտպանի ծառայությունները․ անվճար / վճարովի



Իտալիա



A

Բնակչության թիվը

Ընդհանուր 2018թ․՝ 59,309,039 մարդ
http://www.worldometers.info/world-population/italy-population/

Իտալիա

http://www.worldometers.info/world-population/italy-population/


A
Ընդհանուր 2015թ․՝ 231,300

գործող փաստաբաններ
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_

Փաստաբանների թիվը

Իտալիա

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2017_en.pdf


Փաստաբանի աշխատավարձի չափը

տարեկան 

€ 48.000

http://lostinstockholm.com/2012/01/10/average-salaries-in-sweden-by-occupation/

Իտալիա

http://lostinstockholm.com/2012/01/10/average-salaries-in-sweden-by-occupation/


Իրավաբանական  

աջակցություն 

կարող են ստանալ 

միայն այն անձիք, 

ովքեր  ստանում 

են տարեկան              

€10,776-ից պակաս             

եկամուտ։

Այն անձիք, ովքեր ունեն ավելի 

բարձր եկամուտ, չեն կարող 

ստանալ իրավաբանական 

աջակցություն: Սակայն նրանք 

պարտավոր են վարձել 

մասնավոր իրավաբան, քանի 

որ իրավաբանի 

ներկայացչությունը 

պարտադիր է։

Հանրային պաշտպանության համակարգը

Հանրային պաշտպան ստանալու կարգը



Եթե կասկածյալը կամ 

մեղադրյալը չունի 

փաստաբան, ապա 

ոստիկանությունը, 

դատախազությունը կամ 

դատարանը դիմում է 

փաստաբանների 

ասոցիացիա՝ փաստաբան 

տրամադրելու համար։ 

Տրամադրված

փաստաբանների 

ծառայությունները 

անվճար չեն, և այս 

ծախսերը վճարվում են

պետության  կողմից 

միայն  այն դեպքում, երբ 

կասկածյալը  կամ 

մեղադրյալը իրավասու  է 

ունենալ հանրային 

պաշտպան։

Հանրային պաշտպանության համակարգը

Հանրային պաշտպան նշանակելու կարգը



Առաջարկություններ

ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԲԵՐԱԿ



Տարբերակ առաջին
ՀՊԳ բացակայություն

Փաստաբանների պալատի կողմից գործերի բաշխում 

բոլոր գործող փաստաբանների միջև։

➢ Յուրաքանչյուրին` տարեկան առավելագույնը 

4 գործ։



Տարբերակ առաջին

Ըստ ՓՊ-ի ցանկերի՝

• ըստ մարզերի

• ըստ մասնագիտացման ուղղությունների

• այբբենական կարգով



Դիմում ՓՊ անձից կամ վարույթ իրականացնող մարմնից

➢ Գործի հանձնարարում ըստ ցանկերի

➢ Հիմնավոր պատճառի դեպքում փաստաբանը կարող է հրաժարվել

➢ ՓՊ-ը նշանակում է հաջորդ փաստաբանին՝ ըստ ցանկի

➢ Ցանկերը և հանձնարարված գործերի քանակի մասին տեղեկույթը 

հասանելի են բոլոր փաստաբաններին՝ կայքի միջոցով 

Տարբերակ առաջին



Տարբերակ առաջին

Փաստաբանների վճարումն իրականացնել 

ոչ պակաս, քան տվյալ մարզի կամ վարչական շրջանի 

դատախազներին տրվող վճարման չափով 



-

❖ Դիմում ՓՊ անձից կամ վարույթ իրականացնող մարմնից

❖ ՓՊ-ի կողմից գործերի բաշխում 

❖ Նախ բոլոր հանրային պաշտպանների միջև՝ 

առավելագույնը 8 ընթացիկ գործ 

❖ Մնացած գործերը բախշվում են ըստ 3 ցանկերի

Տարբերակ երկրորդ
ՀՊԳ առկայություն



Տարբերակ երկրորդ

Վճարումը՝ 

o Հանրային պաշտպաններին՝ ըստ սահմանված 

դրույքաչափերի

o Մնացած դեպքերում գործում է ժամավճար, որի 

հաշվարկն իրականացվում է՝ հիմք ունենալով հանրային 

պաշտպանի դրույքաչափը 



Շնորհակալություն
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