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Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան
Սույն օրենքը կարգավորում է փաստաբանների կարգավիճակը, իրավունքները և 

պարտականությունները,սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում 
փաստաբանական գործունեություն կազմակերպելու և իրականացնելու,  և 
փաստաբանների փաստաբանական մասնագիտական միավորում կազմակերպելու 
հիմունքները և այդ գործունեության իրականացման կարգը ստեղծելու  և այն 
կառավարելու, անվճար իրավաբանական օգնություն տրամադրելու կարգերը, 
ինչպես նաև՝ Հայաստանի Հանրապետությունում փաստաբանական 
գործունեության հետ կապված այլ հարաբերություններ։։ 

Հոդված 2. Փաստաբանության մասին օրենսդրությունը
 
 

Փաստաբանության մասին օրենսդրությունը բաղկացած է Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությունից, Հայաստանի Հանրապետության 
քՔաղաքացիական դատավարության, Վարչական դատավարության և Հայաստանի 
Հանրապետության քՔրեական դատավարության օրենսգրքերից, սույն օրենքից և 
իրավական այլ ակտերից։ 

Սույն օրենքով սահմանված կարգը միասնական է և պարտադիր բոլոր 
փաստաբանների համար։ 

 
Հոդված 5. Փաստաբանական գործունեությունը
 



1. Փաստաբանական գործունեությունն իրավապաշտպան գործունեության 
տեսակ է, որն իրականացնում է փաստաբանը և ուղղված է իրավաբանական 
օգնություն ստացող անձի իրավունքների, ազատությունների և շահերի 
իրականացմանն ու պաշտպանությանը՝ օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով և 
եղանակներով: 

2. Փաստաբանը կարող է իրականացնել հետևյալ գործունեությունը՝ 
1) խորհրդատվություն, ներառյալ՝ վստահորդներին խորհրդատվություն 

տրամադրելը նրանց իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ, 
փաստաթղթերի ուսումնասիրումը, իրավաբանական բնույթի այլ փաստաթղթերի 
կազմումը (այսուհետ` խորհրդատվություն). 

2) ներկայացուցչություն, ներառյալ՝ ներկայացուցչությունը դատարանում 
(այսուհետ` դատական ներկայացուցչություն). 

3) քրեական գործերով պաշտպանություն. 
4) օրենքով նախատեսված դեպքում և կարգով վկային իրավաբանական 

օգնություն ցույց տալը: 
3. Սույն հոդվածով նախատեսված դատական ներկայացուցչությունը կամ դրա 

կազմակերպումը որպես պարբերաբար կամ վճարովի հիմունքներով մատուցվող 
ծառայություն կարող է իրականացնել միայն փաստաբանը, բացառությամբ՝ 

1) մերձավոր ազգականի, այդ թվում` ծնողի, զավակի, որդեգրողի, որդեգրվածի, 
հարազատ կամ ոչ հարազատ (համահայր կամ համամայր) եղբոր կամ քրոջ, պապի, 
տատի, թոռան, ինչպես նաև ամուսնու կամ ամուսնու ծնողի, փեսայի կամ հարսի 
համար անվճար ներկայացուցչություն իրականացնելու դեպքերի. 

 2) այն դեպքերի, երբ անձը վճարովի կամ անվճար հիմունքներով ներկայացնում 
է այն իրավաբանական անձի շահերը, որի կանոնադրական կապիտալի քսան և 
ավելի տոկոս բաժնետոմսերը կամ բաժնեմասը պատկանում է իրեն կամ իր 
մերձավոր ազգականին (ազգականներին):2) մերձավոր ազգականին 
(ազգականներին) կանոնադրական կապիտալի կեսից ավելի բաժնեմասերը 
պատկանող իրավաբանական անձի շահերը դատարանում ներկայացնելու 
դեպքերի: 

4. Սույն հոդվածով նախատեսված քրեական գործերով պաշտպանությունը 
կարող է իրականացնել միայն փաստաբանը: 

5. Փաստաբանական գործունեություն չի համարվում փաստաբանի կողմից 
աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա գործատուին իրավաբանական 
օգնություն ցույց տալը, բացառությամբ փաստաբանի մոտ աշխատող փաստաբանի 
կողմից իրականացվող գործունեության: 



6. Քաղաքացիական դատավարությունում փաստաբան չհանդիսացող անձանց 
կողմից դատական ներկայացուցչություն իրականացնելու դեպքերը սահմանվում են 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով: 

(5-րդ հոդվածը խմբ. 08.12.11 ՀՕ-339-Ն, լրաց. 09.02.18 ՀՕ-116-Ն) 
 
 
  
Հոդված 15. Փաստաբանների պալատի գույքը և բյուջեն
 
1. Փաստաբանների պալատի գույքը ձևավորվում է փաստաբանների 

հավակնորդների մուտքավճարներից, փաստաբանների անդամավճարներից, 
ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ միջոցներից։ 

2. Փաստաբանների պալատի խորհուրդը հերթական տարվա համար 
հաստատում է փաստաբանների պալատի բյուջեն (առանց հանրային պաշտպանի 
գրասենյակին հատկացվող գումարների և ծախսերի)՝ հաշվետու տարվան 
նախորդող տարվա վերջին եռամսյակում: 

3. Փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից հերթական տարվա բյուջեն 
չհաստատվելու դեպքում՝ փաստաբանների պալատը գործում է հաշվետու տարվան 
նախորդող տարվա բյուջեով, մինչև նոր բյուջեի հաստատումը: 

 
Հոդված 16. Փաստաբանների հասարակական միավորումները 
 
Փաստաբաններն իրավունք ունեն ստեղծելու փաստաբանների հասարակական 

միավորումներ կամ լինելու փաստաբանների հասարակական միավորումների 
անդամ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան։ 

Փաստաբանների հասարակական միավորումներն իրավունք չունեն 
իրականացնելու փաստաբանների պալատի կամ դրա մարմինների` սույն օրենքով 
նախատեսված լիազորությունները: , բացառությամբ սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-
րդ մասի 3-րդ և 5-րդ կետերով նախատեսված լիազորությունների։ 

  
 

Հոդված 17. Փաստաբանը 
 
 



1. Փաստաբան է այն անձը, որն ով ունի իրավաբանի կամ իրավագետի 
բակալավրի, մագիստրոսի կամ իրավաբան դիպլոմավորված մասնագետի 
որակավորում և ստացել է համապատասխան արտոնագիր` փաստաբանական 
գործունեություն իրականացնելու համար: Փաստաբանի անձը և կարգավիճակը 
հաստատվում է փաստաբանների պալատի կողմից տրված վկայականով և 
արտոնագրով։ 

(մասն ուժը կորցրել է 08.12.11 ՀՕ-339-Ն) 
Իրավաբանական օգնություն ցույց տալու ժամանակ փաստաբանը` 
1) խորհրդատվություն է տրամադրում իրավական հարցերով ինչպես բանավոր, 

այնպես էլ գրավոր. 
2) կազմում է դիմումներ, բողոքներ, գանգատներ, միջնորդություններ և 

իրավական բնույթի այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց նախագծեր. 
3) որպես վստահորդի ներկայացուցիչ մասնակցում է քաղաքացիական և 

վարչական դատավարությանը, մասնակցում է գործի քննությանը Հայաստանի 
Հանրապետության սահմանադրական դատարանում. 

4) որպես ներկայացուցիչ կամ պաշտպան մասնակցում է քրեական 
դատավարությանը և վարչական իրավախախտումների գործերով վարույթին. 

5) որպես վստահորդի ներկայացուցիչ մասնակցում է գործերի քննությանը 
արբիտրաժային տրիբունալում կամ վեճեր լուծող այլ մարմիններում. 

6) ներկայացնում է վստահորդի շահերը պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններում, հասարակական միավորումներում և այլ 
կազմակերպություններում, օտարերկրյա պետությունների պետական իշխանության 
մարմիններում, դատարաններում, հետաքննության կամ նախաքննության 
մարմիններում, միջազգային դատական մարմիններում, օտարերկրյա 
պետությունների ոչ կառավարական մարմիններում, եթե այլ բան նախատեսված չէ 
տվյալ երկրի օրենսդրությամբ, միջազգային դատական մարմինների և այլ 
միջազգային կազմակերպությունների կանոնադրային փաստաթղթերով կամ 
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

Փաստաբանն իրավունք ունի ցույց տալու օրենքով չարգելված իրավաբանական 
այլ օգնություն։ (նախադասությունը հանվել է 08.12.11 ՀՕ-339-Ն) 

(մասն ուժը կորցրել է 08.12.11 ՀՕ-339-Ն) 
Փաստաբանը փաստաբանների պալատի սահմանած չափով և կարգով մուծում է 

անդամավճար` փաստաբանների պալատի ընդհանուր պահանջների և 
փաստաբանական գործունեության իրականացման հետ կապված այլ ցանկացած 
ծախսերի համար։ 



(մասն ուժը կորցրել է 08.12.11 ՀՕ-339-Ն) 
(մասն ուժը կորցրել է 08.12.11 ՀՕ-339-Ն) 
(մասն ուժը կորցրել է 08.12.11 ՀՕ-339-Ն) 
(17-րդ հոդվածը փոփ. 25.12.06 ՀՕ-63-Ն, խմբ., լրաց., փոփ. 08.12.11 ՀՕ-339-

Ն) 
  

Հոդված 29. 
Փաստաբանական գործունեության արտոնագիր տրամադրելու
կարգը 

 
Փաստաբանական գործունեության արտոնագիր ստանալու համար 

հավակնորդը փաստաբանների պալատ է ներկայացնում դիմում՝ փաստաբանների 
պալատին անդամագրվելու խնդրանքով, որին կցվում է որակավորման 
հանձնաժողովի տված վկայագրի պատճենը: Որակավորման հանձնաժողովի տված 
վկայագիրն ուժի մեջ է տրման պահից մինչև հաջորդ` փաստաբանական 
գործունեության արտոնագիր ստանալու համար որակավորման քննությունների 
անցկացումը: 

Հավակնորդի դիմումը քննարկում և դրա վերաբերյալ մեկամսյա ժամկետում 
որոշում է կայացնում փաստաբանների պալատի խորհուրդը: 

Արգելվում է հավակնորդների նկատմամբ խտրականությունը` հավակնորդի 
ազգության, քաղաքացիության, ռասայի, սեռի, լեզվի, դավանանքի, քաղաքական 
կամ այլ հայացքների, սոցիալական ծագման, գույքային կամ այլ դրության հիմքով: 

Դիմումը կարող է մերժվել, եթե չեն ապահովվել սույն օրենքի 28-րդ և 33-րդ 
հոդվածներով 33-րդ հոդվածով նախատեսված պահանջները: 

Դիմումի մերժումը մեկամսյա ժամկետում կարող է բողոքարկվել դատական 
կարգով: 

(մասն ուժը կորցրել է 08.12.11 ՀՕ-339-Ն) 
Փաստաբանների պալատին անդամագրված անձը հնգօրյա ժամկետում 

ստանում է փաստաբանների պալատի կնիքով և նախագահի ստորագրությամբ 
վավերացված արտոնագիր: 

Արտոնագիրը տրվում է անժամկետ` առանց տարիքային սահմանափակման։ 
(29-րդ հոդվածը խմբ., փոփ. 08.12.11 ՀՕ-339-Ն) 
 
  
Հոդված 36. Արտոնագրի գործողության դադարեցումը
 



1. Փաստաբանի արտոնագրի գործողությունը դադարեցվում է, եթե` 
1) նա գրավոր դիմում է փաստաբանների պալատի նախագահին` արտոնագրի 

գործողությունը դադարեցնելու համար. 
2) նա արտոնագիր է ստացել օրենքի պահանջների խախտմամբ. 
3) առկա է սույն օրենքի 33-րդ հոդվածով նախատեսված հանգամանքը. 
4) նա մահացել է, կամ ուժի մեջ է մտել նրան մահացած ճանաչելու մասին 

դատարանի ակտը. 
5) նա փաստաբանական գործունեության արտոնագիր ստանալու, ներառյալ` 

որակավորման քննություններին մասնակցելու համար ներկայացրել է կեղծ 
տվյալներ. 

6) լրացել է արտոնագրի գործողության կասեցման` սույն օրենքի 38-րդ 
հոդվածով սահմանված ժամկետը: 

2. Արտոնագրի գործողությունը դադարեցնում է փաստաբանների պալատի 
խորհուրդը, իսկ սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ և 4-րդ կետերում նշված դեպքերում` 
փաստաբանների պալատի նախագահը` այն ուժը կորցրած ճանաչելով: 

3. Փաստաբանների պալատի խորհուրդը կարող է դադարեցնել փաստաբանի 
արտոնագրի գործողությունը նաև սույն օրենքի 39.9-րդ հոդվածով նախատեսված 
դեպքերում: 

4. Արտոնագիրն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը կարող է 
բողոքարկվել դատական կարգով այն ստանալու պահից մեկամսյա ժամկետում: 
բողոքարկվել դատական կարգով: Այն դեպքում, երբ արտոնագիրն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին որոշումը հնարավոր չէ հանձնել հասցեատիրոջը (ծանուցումն 
ապահովելը չի հաջողվում), ապա սույն մասում նշված բողոքարկման ժամկետը 
հաշվարկվում է արտոնագիրն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը 
փաստաբանների պալատի պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակվելու 
օրվան հաջորդող հինգերորդտասներորդ օրվանից։ 

5. Ուժը կորցրած ճանաչել 5-րդ մասը: Սույն հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով 
սահմանվածնախատեսված դեպքում անձն իրավունք ունի դիմելու նոր արտոնագիր 
ստանալու համար արտոնագրի գործողությունը դադարեցնելուց մեկ տարի անց: 
արտոնագրի գործողությունը դադարեցվելու դեպքում, անձը իրավունք ունի դիմելու 
նոր արտոնագիր ստանալու համար արտոնագրի գործողությունը դադարեցվելուց 
մեկ տարի անց:Անձն իրավունք ունի դիմելու նոր արտոնագիր ստանալու համար 
արտոնագրի գործողությունը դադարեցնելուց մեկ տարի անց: 

6. Այլ պետության փաստաբանը չի կարող փաստաբանական գործունեություն 
իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե դադարեցվել է նրա 



փաստաբանական գործունեության իրավունքն այն երկրում, որտեղ նա ստացել է 
փաստաբանական գործունեություն իրականացնելու համապատասխան 
թույլտվություն: 

7. Փաստաբանի արտոնագրի գործողության դադարեցման կամ սույն օրենքի 
38-րդ հոդվածով նախատեսված կասեցման դեպքում վերջինիս դիմումի հիման վրա 
նրան է վերադարձվում մնացած ամիսների համար նախօրոք վճարված 
անդամավճարի մասը: Անդամավճարի վերադարձման կարգը սահմանում է 
փաստաբանների պալատի խորհուրդը: 

8. Փաստաբանների պալատի հետ փոխհարաբերություններում փաստաբանը 
համարվում է իր հետ կապված գործընթացի վերաբերյալ պատշաճ ծանուցված, եթե 
ծանուցումն ուղարկվել է նրա էլեկտրոնային փոստի հասցեով, և եռօրյա ժամկետում 
առկա է այն կարդալու մասին էլեկտրոնային հավաստում: Եթե Փաստաբանների 
պալատի աշխատակիցը կամ մարմինը եռօրյա ժամկետում չի ստանում ծանուցումը 
կարդալու մասին էլեկտրոնային հավաստում, ապա ծանուցագիրն ուղարկվում է 
փոստային կապի միջոցով՝ հետադարձ ծանուցմամբ, որի դեպքում փաստաբանը 
համարվում է պատշաճ ծանուցված, եթե ծանուցումն ուղարկելուց հետո 
տասչորսերորդ օրը ստացվում է հետադարձ ծանուցում։ Եթե ծանուցագիրը 
փոստային կապի միջոցով ուղարկելուց հետո տասնչորսերորդ օրը հետադարձ 
ծանուցում չի ստացվում և դեռևս առկա չէ էլեկտրոնային ծանուցումը կարդալու 
մասին էլեկտրոնային հավաստում, ապա ծանուցումը հրապարակվում է 
փաստաբանների պալատի պաշտոնական ինտերնետային կայքում: Տվյալ դեպքում 
փաստաբանը համարվում է պատշաճ ծանուցված ծանուցումը տեղադրվելու օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրվանից։ 

 
(36-րդ հոդվածը խմբ. 08.12.11 ՀՕ-339-Ն) 

Հոդված 38. Արտոնագրի գործողության կասեցումը
(վերնագիրը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-105-Ն) 

1. Փաստաբանի արտոնագրի գործողությունը կասեցվում է, եթե փաստաբանը` 
1) ընտրվել է պետական ընտրովի մարմիններում, համայնքի ղեկավարի կամ 

ավագանու պաշտոնում` իր լիազորությունների ժամկետով. 
2) զորակոչվել է ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մինչև 

ծառայության ժամկետի լրանալը. 



3) մեկ տարուց ավելի ժամանակով առողջական վիճակի պատճառով ի վիճակի 
չէ կատարելու իր մասնագիտական պարտականությունները՝ մեկ տարուց ավելի 
ժամանակով, եթե առկա են առողջական վիճակըայդ հանգամանքը հավաստող 
համապատասխան փաստաթղթեր, բայց ոչ ավելի, քան 5 տարի ժամկետով. 

4) անցել է հանրային ծառայության կամ նշանակվել է նոտար` պաշտոնավարման 
կամ նոտարական գործունեության ողջ ժամկետի ընթացքում` պետական 
ծառայության, համայնքային ծառայության մեջ գտնվելու ժամկետով, բայց ոչ ավելի, 
քան 5 տարի ժամկետով. 

5) օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել է անհայտ բացակայող: 
2. Փաստաբանի արտոնագրի գործողությունը կարող է կասեցվել դատարանի 

կողմից փաստաբանի նկատմամբ բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ 
նշանակվելու դեպքում: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 4-րդ կետերով նախատեսված հիմքերի 
առկայության մասին փաստաբանը պարտավոր է մեկ ամսվա ընթացքում 
տասնօրյա ժամկետում տեղյակ պահել փաստաբանների պալատի խորհուրդին: 
Սույն մասում նշված ժամկետը խախտելը հիմք է փաստաբանի նկատմամբ 
կարգապահական տույժ նշանակելու համար: 

4. Փաստաբանի արտոնագրի գործողությունը կասեցնում է փաստաբանների 
պալատի խորհուրդը: 

5. Փաստաբանի արտոնագրի գործողության կասեցումը հանգեցնում է տվյալ 
փաստաբանի նկատմամբ սույն օրենքով նախատեսված երաշխիքների կասեցման: 

6. Արտոնագիրը կասեցված պալատի անդամն իրավունք չունի մասնակցելու 
փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողովին, այդ թվում՝ հեռակա կարգով 
անցկացվող ընդհանուր ժողովին, ընտրելու և ընտրվելու պալատի մարմիններում և 
պալատի նախագահ:մասնակցելու պալատի մարմինների և նախագահի 
ընտրություններին: 

7. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերը վերանալուց հետո 
փաստաբանի արտոնագրի գործողությունը վերականգնվում է փաստաբանների 
պալատի խորհրդի որոշմամբ` այն փաստաբանի դիմումի հիման վրա, որի 
արտոնագրի գործողությունը կասեցվել էր: Փաստաբանը սույն մասով 
նախատեսված դիմումը պարտավոր է փաստաբանների պալատ ներկայացնել սույն 
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերը վերանալուց հետո ոչ ուշ, քան մեկ 
ամսվա ընթացքում: Սույն մասում նշված ժամկետը խախտելու դեպքում կետանցված 
ժամանակահատվածի համար փաստաբանի նկատմամբ վերահաշվարկվում է 
անդամավճարը` կրկնապատկված չափով: 



8. Փաստաբանի արտոնագրի գործողությունը վերականգնելը մերժելու մասին 
որոշումը կարող է բողոքարկվել դատական կարգով: 

9. Կասեցված Աարտոնագիրըրի գործողությունը վերականգնած փաստաբանը 
պարտավոր է անցնել վերապատրաստման դասընթացներ` փաստաբանների 
պալատի խորհրդի սահմանած ժամաքանակով, եթե նա սահմանված կարգով չի 
անցել վերապատրաստման դասընթացները արտոնագիրը կասեցված լինելու 
ժամանակահատվածում: 

10. Մինչև սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ և 4-րդ կետում նշված կասեցման 
առավելագույն հինգ տարվա ժամկետը լրանալը, արտոնագիրը կասեցրած 
փաստաբանը կարող է գրավոր դիմել փաստաբանների պալատի խորհրդին՝ 
կասեցման որոշակի ժամկետը անորոշ ժամկետով փոխարինելու համար։ Նշված 
դիմումի տրման պահից կասեցման որոշակի ժամկետը համարվում է անորոշ 
ժամկետով փոխարինված։ Սույն մասում նշված դեպքում արտոնագիրը կասեցրած 
փաստաբանը պարտավոր է վճարել անդամավճար խորհրդի կողմից սահմանված 
անդամավճարի հիսուն տոկոսի չափով՝ սկսած դիմումը ներկայացնելու պահից 
մինչև կասեցված արտոնագրի վերականգնումը ընկած ժամանակահատվածի 
համար։ 

11. Սույն հոդվածի 10-րդ մասում նշված անորոշ ժամկետով կասեցված 
արտոնագրի գործողությունը վերականգնած փաստաբանը անորոշ ժամկետով 
կասեցման ժամանակահատվածի համար անհրաժեշտ լրացուցիչ 
վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցում է անվճար։  

(38-րդ հոդվածը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-105-Ն, խմբ. 08.12.11 ՀՕ-339-Ն) 
 
 

  
Հոդված 41. Հանրային պաշտպանությունը

  
1. Հանրային պաշտպանություն է համարվում սույն հոդվածով նախատեսված 

դեպքերում տրամադրվող անվճար իրավաբանական օգնությունը: 
2. Անվճար իրավաբանական օգնությունը ներառում է` 
1) խորհրդատվությունը` հայցադիմումների, դիմումների, բողոքների և այլ 

իրավաբանական բնույթի դատավարական փաստաթղթերի կազմում, ներառյալ` 
իրավաբանական տեղեկատվության տրամադրում. 

2) ներկայացուցչությունը կամ պաշտպանությունը` քրեական, քաղաքացիական, 
վարչական և սահմանադրական գործերով: 



3. Սույն հոդվածի իմաստով ներկայացուցչությունը կամ պաշտպանությունն 
իրականացվում է քրեական գործով մինչդատական վարույթում, Հայաստանի 
Հանրապետության առաջին ատյանի, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններում, 
ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանում: 

4. Քրեական գործերով վարույթն իրականացնող մարմինը անվճար 
իրավաբանական օգնությունն ապահովում է հանրային պաշտպանի գրասենյակի 
միջոցով` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ կամ միջազգային 
պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում, կամ եթե դա է պահանջում 
արդարադատության շահը: 

5. Հանրային պաշտպանի գրասենյակը, բացառությամբ քրեական գործով 
կասկածյալին կամ մեղադրյալին իրավաբանական օգնություն տրամադրելու, 
ինչպես նաև սույն հոդվածի 6-րդ մասում նշված դեպքերի, սույն հոդվածով 
նախատեսված անվճար իրավաբանական օգնությունը տրամադրում է հետևյալ 
անձանց` 

1) Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ժամանակ 
զոհված (մահացած) զինծառայողի ընտանիքի անդամներին. 

2) 1-ին և 2-րդ խմբի հաշմանդամներին. 
3) դատապարտյալներին. 
4) ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված` 

0-ից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքի անդամներին. 
5) Հայրենական մեծ պատերազմի և Հայաստանի Հանրապետության 

սահմանների պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողությունների 
մասնակիցներին. 

6) գործազուրկներին. 
7) միայնակ բնակվող կենսաթոշակառուներին. 
8) առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին, ինչպես նաև առանց 

ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց. 
9) փախստականներին. 
10) Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավոր պաշտպանություն 

ստացածներին. 
11) անվճարունակ այն ֆիզիկական անձանց, որոնք իրենց անվճարունակությունը 

հաստատող հավաստի տվյալներ են ներկայացնում: Սույն կետի իմաստով 
անվճարունակ է համարվում այն ֆիզիկական անձը, որը չունի բավարար եկամուտ, 
համատեղ բնակվող աշխատող ընտանիքի անդամ, ինչպես նաև բացի անձնական 



բնակարանից, որպես սեփականություն չունի այլ անշարժ գույք կամ նվազագույն 
աշխատավարձի հազարապատիկը գերազանցող արժեքի փոխադրամիջոց. 

12) հոգեբուժական կազմակերպությունում բուժվող հոգեկան խանգարումներ 
ունեցող անձանց. 

13) օրենքով սահմանված կարգով մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման 
ենթարկված զոհերի նույնացման հանձնաժողովի կողմից զոհ կամ հատուկ 
կատեգորիայի զոհ ճանաչված անձանց. 

14) Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան հայցողներին. 
15) խոշտանգումից տուժած անձանց՝ Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.3-րդ հոդվածով սահմանված կարգով 
փոխհատուցում ստանալու նպատակով. 

16) «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության 
ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության 
վերականգնման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն 
ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց.: 

17) օտարերկրացիներին՝ արտաքսման վերաբերյալ որոշումը բողոքարկելու 
համար. 

18) ում վերաբերյալ իրականացվում է անգործունակ կամ սահմանափակ 
գործունակ ճանաչելու, անգործունակ ճանաչված քաղաքացուն գործունակ 
ճանաչելու կամ քաղաքացու գործունակության սահմանափակումները վերացնելու 
գործերի վարույթ: 

6. Անվճար իրավաբանական օգնություն ցույց չի կարող տրվել սույն հոդվածի 5-
րդ մասում նշված անձանց` 

1) ձեռնարկատիրական բնույթի գործերով (ներառյալ` կորպորատիվ վեճերով). 
2) նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը գերազանցող գույքային 

(գումարի) պահանջով գործերով, բացառությամբ այն գործերի, որտեղ անձը 
հանդես է գալիս որպես պատասխանող կամ պատասխանողի կողմում հանդես 
եկող երրորդ անձ. 

3) եթե առկա են դիմող անձի անվճարունակությունը ժխտող փաստական 
հավաստի տվյալներ: 

7.  Հանրային պաշտպանի գրասենյակը սույն հոդվածի 5-րդ մասում նշված 
անձանց հանրային պաշտպանությունը կարող է կազմակերպել նաև՝ 

1) հանրային պաշտպան չհանդիսացող փաստաբանների, փաստաբանական 
դպրոցի ունկնդիրների, ինչպես նաև կազմակերպությունների իրավաբանների 
միջոցով, որոնք կամավոր ընդգրկվել են հանրային պաշտպանի գրասենյակի 



կողմից վարվող անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն տրամադրող 
անձանց ցուցակում: Անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն տրամադրող 
անձանց ցուցակում ընդգրկվելու, ինչպես նաև այդ ցուցակը համալրելու կարգը 
սահմանում է փաստաբանների պալատի խորհուրդը. 

2) հանրային պաշտպան չհանդիսացող փաստաբանների միջոցով դատական 
ներկայացուցչության իրականացմամբ, որի դիմաց վճարումները կատարվում են 
հանրային պաշտպանի համար նախատեսված միջոցների խնայողության հաշվին, 
ինչպես նաև սույն օրենքի 45-րդ հոդվածի 11-րդ մասով նախատեսված հատուկ 
ֆոնդի միջոցներից (այսուհետ՝ հատուկ ֆոնդ): 

8. Սույն հոդվածի 7-րդ մասում նշված իրավաբանական օգնության 
տրամադրման կարգը սահմանում է փաստաբանների պալատի խորհուրդը։ 

9. Փաստաբանների պալատը վարում է նաև անվճար իրավաբանական 
օգնություն (դատական ներկայացուցչություն կամ քրեական գործերով 
պաշտպանություն) տրամադրելու պատրաստակամություն հայտնած հանրային 
պաշտպան չհանդիսացող փաստաբանների ցուցակը։ Հանրային պաշտպանի 
գրասենյակի ղեկավարը նշված ցուցակում ներառված անձի համաձայնությամբ 
կարող է գործը հանձնել վերջինիս՝ անվճար իրավաբանական օգնություն 
տրամադրելու համար։ 

10. Յուրաքանչյուր տարվա ավարտին՝ մինչև դեկտեմբերի 25-ը, Հայաստանի 
Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը և փաստաբանների 
պալատը իրենց պաշտոնական ինտերնետային կայքերում հրապարակում են այն 
փաստաբանների և փաստաբանական կազմակերպությունների ցանկը, որոնք մեկ 
տարվա ընթացքում առնվազն հինգ քրեական, քաղաքացիական, վարչական կամ 
սահմանադրական գործերով տրամադրել են անվճար իրավաբանական օգնություն: 

(41-րդ հոդվածը խմբ. 08.12.11 ՀՕ-339-Ն, լրաց. 30.04.13 ՀՕ-29-Ն, 17.12.14 
ՀՕ-215-Ն, փոփ., լրաց. 17.10.16 ՀՕ-157-Ն, լրաց. 16.12.16 ՀՕ-242-Ն, 13.12.17 ՀՕ-
327-Ն ) 

  
Հոդված 42. Հանրային պաշտպանի գրասենյակը

  
1. Հանրային պաշտպանությունն իրականացվում է հանրային պաշտպանի 

գրասենյակի միջոցով: 
2. Հանրային պաշտպանի գրասենյակը փաստաբանների պալատի կազմում 

գործող կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը կազմված է հանրային 



պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարից, երկու տեղակալից, հանրային 
պաշտպաններից և օժանդակ անձնակազմից: 

3. Հանրային պաշտպանի գրասենյակում աշխատող փաստաբանների քանակը 
սահմանում է փաստաբանների պալատի խորհուրդը` պետական բյուջեի միջոցների 
հաշվին ֆինանսավորման սահմաններում: 

4. Հանրային պաշտպանի գրասենյակը պետք է Հայաստանի Հանրապետության 
յուրաքանչյուր մարզում ունենա առնվազն մեկ աշխատանքային գրասենյակ: 

  
Հոդված 43. Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարը 

  
1. Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարին փաստաբանների պալատի 

նախագահի ներկայացմամբ նշանակում է փաստաբանների պալատի խորհուրդը` 
առնվազն հինգ տարվա փաստաբանական ստաժ ունեցող անդամների կազմից, 
չորս տարի ժամկետով: 

2. Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի լիազորությունները 
վաղաժամկետ կարող են դադարեցվել փաստաբանների պալատի նախագահի 
ներկայացմամբ փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից` խորհրդի անդամների 
ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով` փաստաբանների պալատի 
կանոնադրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում: Փաստաբանների պալատի 
խորհրդի կողմից հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի 
լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին որոշումն ուժի մեջ մտնելու 
պահից` հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի հետ կնքված 
աշխատանքային պայմանագիրը կհամարվի լուծված: 

3. Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարը` 
1) ներկայացնում է հանրային պաշտպանի գրասենյակը. 
2) կազմակերպում է սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում յուրաքանչյուրի 

համար հավասարապես մատչելի և արդյունավետ իրավաբանական օգնության 
իրականացումը. 

3) կատարում է աշխատանքի բաժանում հանրային պաշտպանների միջև. 
4) ընդունում է որոշումներ հանրային պաշտպանի գրասենյակի բնականոն 

գործունեությունն ապահովելու ուղղությամբ. 
5) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի դիմումի կամ որոշման հիման 

վրա կամ սույն օրենքի 41-րդ հոդվածով նախատեսված այլ դեպքերում քաղաքացու 
դիմումի հիման վրա որոշում է կայացնում հանրային պաշտպանություն 
իրականացնելու և գործը հանրային պաշտպանին կամ հանրային պաշտպան 



չհանդիսացող փաստաբանին հանձնելու մասին կամ հանրային պաշտպանության 
իրականացնելու դիմումը մերժելու մասին, երբ առկա չեն սույն օրենքի 41-րդ 
հոդվածով նախատեսված հիմքերը:մասին որոշումը կամ դիմումը բավարարելու և 
գործը հանրային պաշտպանին հանձնելու մասին կամ հանրային պաշտպանություն 
իրականացնելու դիմումը մերժելու մասին, երբ այն նախատեսված չէ սույն օրենքի 
41-րդ հոդվածով. Հանրային պաշտպանության իրականացումը մերժելու մասին 
հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի որոշումը պետք է լինի 
պատճառաբանված:  

6) հսկողություն է իրականացնում հանրային պաշտպանների և սույն օրենքի 41-
րդ հոդվածի 7-րդ և 9-րդ մասերում նշված անձանց կողմից իրավաբանական 
օգնություն իրականացնելու որակի և ժամկետների նկատմամբ. 

7) միջնորդություն է ներկայացնում հանրային պաշտպանի նկատմամբ 
կարգապահական վարույթ հարուցելու կամ հանրային պաշտպանին խրախուսելու 
համար.  

8) կարող է դիմել պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 
կամ տնտեսավարող սուբյեկտներին` անվճարունակ անձանց անվճարունակության 
փաստը փաստն ստուգելու, ինչպես նաև անվճար իրավաբանական օգնություն ցույց 
տալու համար անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալու նպատակովհամար: 
Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները Նշված մարմիններն ու 
տնտեսավարող սուբյեկտները պարտավոր են հնգօրյա ժամկետում անհատույց 
տրամադրել պահանջվող փաստաթղթերը (տեղեկությունները) կամ դրանց 
պատճենները, բացառությամբ, երբ պահանջվող փաստաթղթերը օրենքով 
պահպանվող գաղտնիք են պարունակում:. 

9) փաստաբանների պալատի նախագահի սահմանած կարգին 
համապատասխան ապահովում է` 

ա. հանրային պաշտպանի գրասենյակին հասցեագրված դիմումների 
հաշվառումը և քննարկումը, 

բ. իրավաբանական օգնություն տրամադրելու կամ մերժելու վերաբերյալ 
որոշումների հաշվառումը, 

գ. հանրային պաշտպանների կողմից փաստաբանական վարույթները ճիշտ 
կազմելու նկատմամբ հսկողությունը, 

դ.  ավարտված վարույթների ժամանակին արխիվացումը, 
ե. հաշվետվությունների և վիճակագրության ներկայացումը` փաստաբանների 

պալատի նախագահին: 



4. Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի որոշումները կարող են 
բողոքարկվել փաստաբանների պալատի նախագահին կամ դատական կարգով՝ 
որոշումը ստանալու պահից՝ երեսնօրյա ժամկետում:4. Հանրային պաշտպանի 
գրասենյակի ղեկավարը խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում է 
փաստաբանների պալատի խորհրդի նիստերին: 

  
  

Հոդված 45. Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ֆինանսավորումը,
հանրային պաշտպանի գործունեության ապահովման հետ
կապված ծախսերի փոխհատուցումը 

  
1. Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ֆինանսավորումն իրականացվում է 

պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, որը պետք է ապահովի հանրային 
պաշտպանի գրասենյակի բնականոն գործունեությունը: 

2. Հաշվի առնելով անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու համար 
դիմած քաղաքացիների հայտերի և փաստացի իրավաբանական օգնություն 
տրամադրելու դեպքերի վիճակագրական տվյալները` փաստաբանների պալատի 
խորհուրդը հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի առաջարկությամբ 
օրենքով սահմանված ժամկետում հանրային պաշտպանի գրասենյակի ծախսերի 
նախահաշիվը (բյուջետային հայտը) ներկայացնում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարություն՝ պետական բյուջեի նախագծում ընդգրկելու 
համար: 

3. Հանրային պաշտպանի գրասենյակի բյուջետային հայտը Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության կողմից ընդունվելու դեպքում ընդգրկվում է 
պետական բյուջեի նախագծում, իսկ առարկության դեպքում պետական բյուջեի 
նախագծի հետ ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով: 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողով և փաստաբանների պալատ է ներկայացնում 
բյուջետային հայտի վերաբերյալ առարկության հիմնավորումը: 

4. Հանրային պաշտպանի գրասենյակի դրամական միջոցները տնօրինում է 
փաստաբանների պալատի նախագահը: 

5. Հանրային պաշտպանի գրասենյակի գործունեության ապահովման հետ 
կապված ծախսերը փոխհատուցվում են պետական բյուջեից, որոնք ներառում են 
հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի, տեղակալների և հանրային 
պաշտպանների պաշտոնային դրույքաչափերը, ինչպես նաև հանրային պաշտպանի 



գրասենյակի գործունեության ապահովման հետ կապված այլ ծախսեր: Հանրային 
պաշտպանի գրասենյակին հատկացվող ֆինանսական միջոցները չեն կարող 
ծախսվել այլ նպատակներով: 

6. Հանրային պաշտպանի և հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի 
տեղակալի պաշտոնային դրույքաչափը սահմանվում է Երևան քաղաքի 
դատախազության ավագ դատախազի համար օրենքով սահմանված պաշտոնային 
դրույքաչափին հավասար գումարի չափով: Սույն օրենքի 41-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 
2-րդ կետում նշված Անհրաժեշտության դեպքում փաստաբանների պալատի 
նախագահը կարող է ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրեր 
ժամավճարային դրույքաչափեր նախատեսող աշխատանքային պայմանագրեր 
կնքել հանրային պաշտպանի գրասենյակում չընդգրկված փաստաբանների հետ: 
Այդ դեպքում փոխհատուցվող գումարի չափը սահմանվում է Երևան քաղաքի 
դատախազության ավագ դատախազի աշխատանքային մեկ ժամի վարձատրության 
չափին համարժեք: 

7. Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարն իր գործունեության համար 
ստանում է փոխհատուցում՝ հանրային պաշտպանի պաշտոնային դրույքաչափի 
քսանհինգ տոկոսով ավելի գումարի չափով: 

8. Հանրային պաշտպանների գործունեության ապահովման հետ կապված այլ 
ծախսերի փոխհատուցման գումարը հաշվարկվում է հանրային պաշտպանի 
գրասենյակի ղեկավարի, տեղակալների և հանրային պաշտպանների աշխատանքի 
վարձատրության համար նախատեսված գումարի երեսուն տոկոսի չափով՝ անկախ 
հանրային պաշտպանների կատարած փաստացի ծախսերից: 

9. Յուրաքանչյուր տարի հանրային պաշտպանի գրասենյակի ֆինանսավորման 
համար պետական բյուջեով նախատեսված հատկացման չափը չի կարող պակաս 
լինել նախորդ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված հատկացման չափից: 
Պետական բյուջեով նախատեսված հատկացման չափի ֆինանսավորումը 
կատարվում է ամսական  հավասար համամասնությամբ` յուրաքանչյուր ամսվա 
համար կանխավճարի կարգով։ 

10. Փաստաբանների պալատը, պարզելով, որ հանրային պաշտպանի 
գրասենյակը անվճար իրավաբանական օգնություն է տրամադրել վճարունակ 
անձին, վեցամսյա ժամկետում կարող է դատական կարգով օրենքի 41-րդ հոդվածի 
5-րդ մասի 11-րդ կետով նախատեսված անձից պահանջել հօգուտ պետական 
բյուջեի բռնագանձել փաստաբանի իրավաբանական օգնության հետ կապված 
ողջամիտ վճարը, որը որոշվում է սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մասում նշված 
գնացուցակի հիման վրա։ 



11. Հատուկ ֆոնդի միջոցները գոյանում են՝  
1) սույն հոդվածի 10-րդ մասում նշված կարգով հօգուտ պետական բյուջեի 

բռնագանձված գումարներից. 
2) Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 107-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 

նախատեսված պետական բյուջե բռնագանձված գումարներից. 
3) օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից։ 
(45-րդ հոդվածը փոփ. 12.12.13 ՀՕ-186-Ն) 
(գլուխը խմբ. 08.12.11 ՀՕ-339-Ն) 
  

Հոդված 45.6. Փաստաբանական դպրոցի ունկնդրի կարգավիճակը 
  
1. Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիր (հավակնորդ), բացառությամբ սույն 

հոդվածի 1․1 մասի, կարող է լինել այն գործունակ ֆիզիկական անձը, որն ով 
Հայաստանի Հանրապետությունում ստացել է իրավագիտություն 
մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն (բակալավրի, դիպլոմավորված 
մասնագետի կամ մագիստրոսի ծրագրերով) և ունի իրավաբանի կամ իրավագետի 
որակավորում կամ նմանատիպ որակավորում ձեռք է բերել օտարերկրյա 
պետությունում, որի ճանաչումն ու համարժեքության հաստատումն իրականացվել է 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:իրավաբանական կրթության բակալավրի 
կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորման աստիճան, բացառությամբ, եթե 
նա դատապարտվել է դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար, և 
նրա դատվածությունը մարված կամ հանված չէ: 

1․1 Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիր (հավակնորդ) չի կարող լինել այն անձը, 
ով դատապարտվել է դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար, և 
նրա դատվածությունը մարված կամ հանված չէ, ինչպես նաև այն անձը, որի 
փաստաբանական գործունեության արտոնագիրը դադարեցվել է որպես 
կարգապահական տույժ, և չի լրացել սույն օրենքի 39.9-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 5-րդ 
կետով նախատեսված ժամկետը կամ 36-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված 
ժամկետը:: 

2. Անձը փաստաբանական դպրոցի ունկնդրի կարգավիճակ է ձեռք բերում 
փաստաբանական դպրոցի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով 
փաստաբանական դպրոց ընդունվելու պահից: 

(45.6-րդ հոդվածի 1-ին մասը` այն մասով ու մեկնաբանությամբ, որով 
արգելափակվում է ավելի բարձր աստիճանի մասնագիտական համարժեք 
որակավորում ունեցող անձի` փաստաբանական դպրոցի ունկնդիր դառնալու 



իրավունքը, ճանաչվել է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 1-
ին, 3-րդ, 43-րդ (2-րդ մաս) հոդվածների պահանջներին հակասող և անվավեր 
18.04.2014 ՍԴՈ-1148 որոշմամբ) 

  

  Անցումային և եզրափակիչ դրույթներ 
 

1․ Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը: 

2. Այն անձինք, ում կասեցված արտոնագրի գործողությունը մինչև սույն 
օրենքի ուժի մեջ մտնելը Օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով 
նախատեսված հիմքով դադարեցվել է՝ պայմանավորված արտոնագրի 
գործողության կասեցման սահմանված ժամկետը լրանալու հետ, սույն օրենքն ուժի 
մեջ մտնելուց հետո եռամսյավեցամսյա ժամկետում կարող են դիմել 
փաստաբանների պալատի խորհրդին՝ արտոնագրի գործողությունը վերականգնելու 
համար: Սույն մասում նշված ժամկետում ստացված դիմումի հիման վրա 
փաստաբանների պալատի խորհուրդը պարտավոր է վերականգնել արտոնագրի 
գործողությունը և կասեցնել անորոշ ժամկետով, եթե առկա չեն Օրենքի 33-րդ 
հոդվածում նշված հիմքերը։ Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո Օրենքի 38-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ և 4-րդ կետերով նախատեսված հիմքով կասեցված 
արտոնագրի գործողությունը չի կարող դադարեցվել արտոնագրի գործողության 
կասեցման հինգ տարին լրանալու հիմքով, եթե արտոնագիրը կասեցրած անձը 
գրավոր դիմում է ներկայացնում կասեցման անորոշ ժամկետ սահմանելու համար։ 

3. Փաստաբանների պալատի խորհուրդը սույն օրենքից բխող իրավական 
ակտերն ընդունում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո վեցամսյա ժամկետում: 
 


