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Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի 
կանոնադրության 16.5 կետի համաձայն՝  

Փաստաբանների պալատի խորհուրդը, որպես գործադիր մարմին` 
 

1) մշակում և Փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողովի հաստատմանն է 
ներկայացնում նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը,  կանոնադրության 
փոփոխությունները կամ լրացումները. 

2) մշակում և Փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողովի հաստատմանն է 
ներկայացնում նոր խմբագրությամբ փաստաբանի վարքագծի կանոնագիրքը, 
փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքի փոփոխությունները կամ 
լրացումները. 

3) կազմավորում է Հաշվիչ հանձնաժողովը և դադարեցնում է դրա անդամների 
լիազորությունները. 

4) կազմավորում է որակավորման հանձնաժողովը և դադարեցնում է դրա 
անդամների լիազորությունները.  

5) նշանակում է հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարին և 
դադարեցնում է նրա լիազորությունները. 

6) իրավասու պետական մարմիններ առաջարկություններ է ներկայացնում 
օրենքների և իրավական այլ ակտերի փոփոխությունների,  լրացումների,  
դրանց ընդունման վերաբերյալ,  ինչպես նաև իրավական ակտերի 
նախագծերի վերաբերյալ կարծիք է տալիս նախագիծ մշակող մարմիններին.  

7) Օրենքին համապատասխան որոշում է ընդունում փաuտաբանի 
հավակնորդներին  փաuտաբանական գործունեության  արտոնագիր 
տրամադրելու վերաբերյալ. 

8) Օրենքին համապատասխան որոշում է ընդունում փաստաբանի արտոնագրի 
գործողությունը կասեցնելու կամ վերականգնելու մասին.  

9) Օրենքին համապատասխան որոշում է ընդունում փաստաբանի 
արտոնագիրն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին. 

10) հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի առաջարկությամբ 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում 
հանրային պաշտպանի գրասենյակի ծախսերի նախահաշիվը (բյուջետային 
հայտը)` պետական բյուջեի նախագծում ընդգրկելու համար. 

11) հաստատում է Փաստաբանների պալատի ռազմավարական պլանը 
(ծրագրերը).  

12) հաստատում է Փաստաբանների պալատի տարեկան բյուջեն` ըստ 
հոդվածների, Փաստաբանների պալատի նախագահի ներկայացմամբ. 

13) լսում և հաստատում է Փաստաբանների պալատի նախագահի տարեկան 
ֆինանսական և ռազմավարական ծրագրի կատարման հաշվետվությունները. 

14) Փաստաբանների պալատի խորհուրդը կարող է պահանջել Փաստաբանների 
պալատի նախագահին ներկայացնելու առանձին հարցերի վերաբերյալ 
արտահերթ հաշվետվություններ. 

15) սահմանում է Փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից Փաստաբանների 
պալատի ֆինանսատնտեսական վերահսկողության կարգը. 
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16) ընտրում է Փաստաբանների պալատի աուդիտ իրականացնող անձին 
(աուդիտորի),  

17) ստեղծում է տնտեսական ընկերություններ կամ մասնակցում է դրանցում, 
ինչպես նաև ստեղծում է առանձնացված ստորաբաժանումներ և հիմնարկներ 
ու ընդունում է դրանց կանոնադրությունների հաստատման մասին 
որոշումներ. 

18) ստեղծում, վերակազմակերպում և լուծարում է կառուցվածքային 
ստորաբաժանումներ և ընդունում է դրանց կանոնակարգերի հաստատման 
մասին որոշում. 

19) մշակում և հաստատում է Փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողովի 
քվեարկության արդյունքների ամփոփման կարգը.  

20) հաստատում է Փաստաբանների պալատի աշխատանքային ներքին 
կարգապահական կանոնակարգը. 

21) սահմանում է փաստաբանի անդամավճարի և հավակնորդի մուտքի 
վճարները, ինչպես նաև դրանք վճարելու կարգը. 

22) սահմանում է փաստաբանի օգնականի մուտքի, տարեկան վճարը և այլ 
վճարները, ինչպես նաև դրանք վճարելու կարգը. 

23) սահմանում է փաստաբանի վերապատրաստման համար անհրաժեշտ 
վճարների չափերը, ինչպես նաև դրանք վճարելու կարգը. 

24) հաստատում է փաստաբանների վերապատրաստման կարգը. 
25) հաստատում է փաստաբանական դպրոցի բնականոն գործունեությունը 

ապահովող ներքին իրավական ակտերը. 
26) հաստատում է  փաստաբանների վերապատրաստման և հավակնորդների 

ուսուցման ծրագրերի ուղենիշները.  
27) վերահսկում է իր կողմից ընդունած որոշումների, կարգերի և այլ ներքին 

իրավական ակտերի կատարումը. 
28) փաստաբանին կամ այլ անձին շնորհում է «Փաստաբանների պալատի 

պատվավոր անդամի» կոչում.  
29) հաստատում է Փաստաբանների պալատի աշխատակազմի 

հաստիքացուցակը. 
30) սահմանում է Փաստաբանների պալատի մարմինների կողմից ընդունված 

ներքին իրավական ակտերի հրապարակման կարգը.  
31) հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի 

անվանման, խորհրդանշանի կամ դրոշի օգտագործման կարգը. 
32) հաստատում է Փաստաբանների պալատի խորհրդի նիստերի անցկացման 

կարգը (աշխատակարգը). 
33) սահմանում է Փաստաբանների պալատի փաստաթղթերի պահպանման 

նվազագույն ժամկետները. 
34) իրականացնում է Օրենքով, փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքով և սույն 

կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ: 
 


