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ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի 15.08.2019թ. թիվ 350-Ա 

որոշմամբ ձևավորված աշխատանքային խումբը կատարած 
ուսումնասիրության արդյունքում առաջարկում է որպես մասնագիտական 
տոն՝ «Փաստաբանի օր» սահմանել դեկտեմբերի 6-ը՝ ստորև ներկայացված 
պատճառաբանությամբ: 

Փաստաբանությունը քաղաքացիական հասարակության կարևորագույն 
ինստիտուտներից է: Այն հանդիսանում է պետականության ամրապնդման 
հիմնական երաշխիքներից մեկը: Փաստաբանի գործունեությունն ուղղված է 
օրենսդրության պահպանմանը, դատական և իրավական համակարգի 
արդյունավետ գործունեության ապահովմանը:  

Այսօր, փաստաբանները իրավունքների պաշտպանության գործընթացում 
առաջատար դիրքերում են: Պատահական չէ, որ այս ինստիտուտի 
առաքելությունը ամրագրված է նաև սահմանադրական մակարդակով: 
Յուրաքանչյուր ոք ունի իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունք: (…..) 

Իրավաբանական օգնություն ապահովելու նպատակով երաշխավորվում է 
անկախության, ինքնակառավարման և փաստաբանների իրավահավասարության 
վրա հիմնված փաստաբանության գործունեությունը: (…..)  

Պետք է փաստել, որ Հայաստանում փաստաբանական ինստիտուտը 
կայացել է և այդ ճանապարհն ունի տասնյակ տարիների պատմություն:  

Անշուշտ, կարելի է ասել, որ փաստաբանի մասնագիտությունն՝ իր այս կամ 
այն դրսևորմամբ, հայտնի է մեր պատմությանը անգամ միջնադարից և միգուցե 
նաև ավելի վաղ ժամանակներից: Սակայն պետք է նաև փաստել, որ որպես 
իրավաբանական օգնություն ապահովող ինստիտուցիոնալ համակարգ և 
ինստիտուտ այն առաջին անգամ ներդրվեց 1918թ. Առաջին հանրապետության 
ժամանակաշրջանում: 

Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ Առաջին 
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հանրապետության խորհուրդը 1918 թվականի դեկտեմբերի 6-ին ընդունել է 
դատարանակազմությանը և դատավարությանը անմիջապես վերաբերվող հինգ 
օրենք1: Այդ օրենքներն էին՝ «Վարչական գործերին վերաբերվող դատարանների 
մասին», «Սենատի և  դատաստանական ատյանի ներմուծման մասին 
Հայաստանի տերիտորիայի սահմաններում», «Հայաստանի Հանրապետության 
մեջ հաշտարար բաժանմունքների և քննչական մասերի վերակազմության և 
նորերի բացման մասին», «Մի քանի փոփոխությունների մասին 
դատաստանական կանոնադրության մեջ», «Երդվյալ ատենակալների 
դատարանի ներմուծման մասին Հայաստանի Հանրապետության տերիտորիայի 
վրա»2: Նույն օրը՝ 1918թ. դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի խորհուրդը 
Օրենսդրական  հանձնաժողովի առաջարկությամբ ընդունել է մեկ այլ օրենք3 . 
«Նախկին Ռուսական Կայսրության օրենքների գործադրման մասին 
Հայաստանի Հանրապետության տերիտորիայի վրա» օրենքը, համաձայն որի 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ժամանակավորապես 
գործադրվելու էին նախկին Ռուսական Կայսրության օրենքները՝ Ժամանակավոր 
կառավարության, Անդրկովկասյան կոմիսարիատի, Սեյմի ու Հայաստանի 
խորհրդի փոփոխումներով ու լրացումներով: Այս օրենքի ուժով Հայաստանի 
Հանրապետությունում գործելու էին նաև դատարանակազմական, քրեական և 
քաղաքացիական նյութական ու դատավարական օրենքները: Դրանցից առաջինը 
«Դատական հաստատությունների կանոնադրությունը» կարգավորում էր 
դատարանակազմության հարաբերությունները, ներառյալ հաշտարար 
դատարանների ենթահամակարգի, ընդհանուր դատարանների 
ենթահամակարգի, երդվյալ ատենակալների դատարանի, դատախազական 
հսկողության, դատական կատարածուների (պրիստավների), երդվյալ 
հավատարմատարության (փաստաբանության), նոտարիատի, ինչպես 
կազմակերպման, այնպես էլ կադրային հարաբերությունները: 

1918թ. դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի խորհրդի կողմից ընդունված 
Դատական հաստատությունների կանոնադրության 9-րդ բաժնի 2-րդ գլուխը4 
ամբողջությամբ նվիրված էր երդվյալ հավատարմատարների ինստիտուտին 
(փաստաբանությանը): Այսպես՝ այս նորմատիվ ակտով կանոնակարգված էր 
երդվյալ հավատարմատարների կազմակերպության կառուցվածքը, 
կառավարման  մարմինները,  երդվյալ հավատարմատարներին ներկայացվող 
մասնագիտական պահանջները,  երդվյալ հավատարմատարի կարգավիճակ 
ձեռքբերելու ընթացակարգը, երդվյալ հավատարմատարների իրավունքները և 
պարտականությունները, վարքագծի կանոնները, կարգապահական 
                                                            
1 Տե՛ս Հայաստանի խորհրդի հաստատած օրենքները, Երևան, 1918, հոդվածներ 48, 49, 50, 51, 
52, 53, էջ 27-31: 
2 Տե՛ս Ա.Գ.Վաղարշյան Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգը, 
Երևան, 2005թ. էջ 49-53: 
3 Տե՛ս Հայաստանի խորհրդի հաստատած օրենքները, Երևան, 1918, հոդվածներ 48, էջ 27: 
4 Տե՛ս http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3450/ 
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պատասխանատվության տեսակները և մի շարք այլ հարցեր: 
Տվյալ ժամանակաշրջանում թե´ կադրային, թե´ ֆինանսական ռեսուրսների 

սղության պատճառով Առաջին հանրապետության իշխանությունն ըստ էության 
համապատասխանեցրեց արդեն իսկ գոյություն ունեցող իրավական ակտերը և 
կարճ ժամանակահատվածում Հայաստանում ներդրվեց դատաիրավական 
համակարգը այդ թվում փաստաբանության ինստիտուտը:  

Փաստաբանության ինստիտուտի կայանալու մասին է խոսում նաև  1920թ. 
մարտի 15-ին Երևանի շրջանային դատարանում Երդվյալ ատենակալների 
դատարանի առաջին նստաշրջանը 1920 «Յառաջ», թերթում ներկայացվում էր 
այն5. «Պակաս կարևոր դեպք չէր և երդվյալ ատենակալների դատարանի 
բացումը, մարտի 15-ին դատական նիստի դահլիճը զարդարված էր եռագույն 
ժապավեններով: Ներկա էին վարչապետ Ա. Խատիսյանը, արդարադատության 
նախարար Ա. Չիլինգարյանը, Խորհրդարանի անդամներ, դատաստանական ու 
հասարակական գործիչներ և խուռն բազմություն հետաքրքրվողների: Դատական 
նիստի սկզբին ողջույնի խոսք ասացին վարչապետը, արդարադատության 
նախարարը և դատարանի նախագահ Մակ. Մելիք-Միրզախանյանը: Ապա՝ բեմ 
բարձրացավ դատական կազմը. նախագահ՝ Մ. Մելիք-Միրզախանյան, 
անդամներ՝ Ջ. Գեղամյան և Ա. Տեր-Հակոբյան. դատախազ Ա. Մալխասյան, 
դատախազի օգնական՝ Վ. Ահարոնյան, քարտուղարներ՝ Ն. Տեր-Հակոբյան և Ս. 
Շմավոնյան: Երդվյալ ատենակալներից ներկա էին 19 հոգի և 1 տեղակալ՝ «.....» 
Առաջին գործը Դարալագյազի Ուլնիանորաշեն գյուղացի Ենովք Հովհաննիսյանի 
և Չանախչի գյուղացի Մանուկ Մովսիսյանի դեմ հարուցվող մեղադրանքն էր 
պարսկահպատակ Մամեդ Ասքյար Ալի օղլուին կողոպտելու փորձի դեմ: 
Ամբաստանյալներին պաշտպանում էր երդվ. հավատարմատար Գ. Տեր-
Գրիգորյանը: Հարցաքննությունից, վկաներին և կողմերի ճառերը լսելուց հետո, 
երդվյալ ատենակալները առանձնացան և 10 րոպեի խորհրդակցությունից հետո 
մեղադրյալներին հայտարարեցին անպարտ»: 

Առաջին հանրապետության կարճատև՝ ընդամենը 2.5 տարվա, գոյության 
ընթացքում հիմնադրվեց ժամանակակից դատաիրավական համակարգը և 
փաստաբանության ինստիտուտը:  

Ամփոփելով վերոգրյալը առաջարկում ենք որպես փաստաբանի 
մասնագիտական օր սահմանել դեկտեմբերի 6-ը: 
 

«Փաստաբանի օր» որոշելու նպատակով  
Փաստաբանների պալատի կողմից  
ձևավորված աշխատանքային խմբի  
համակարգող՝ Սիմոն Բաբայան 

                                                            
5 Տե՛ս «Յառաջ», թերթ, Երևան, 1920, թիվ 57: 



 



 









 





 


