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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1.1. «Փաստաբանի օգնականի արտոնագրման մասին» կարգը (այսուհետ՝
Կարգ) սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի
(այսուհետ՝ Պալատ) անդամ փաստաբանի օգնականի արտոնագրման, ին չպես
նաև փաստաբանի օգնականի կարգավիճակի առանձնահատկությունները:
1.2. Փաստաբանի
օգնականի
արտոնագրման
հետ
կապված
հարաբերությունները կանոնակարգող իրավական ակտերի համակարգի մեջ են
մտնում «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը
(այսուհետ՝ Օրենք), Պալատի կանոնադրությունը, Պալատի ընդհանուր ժողովի
կողմից հաստատված Փաստաբանի վարքագծի կանոնագիրքը (այսուհետ՝
Կանոնագիրք), սույն կարգը, ինչպես նաև Պալատի խորհրդի և նախագահի կողմից
ընդունած այլ իրավական ակտերը, որոնցով
սահմանված ընթացակարգերը
միասնական են և պարտադիր բոլոր փաստաբանների և փաստաբանների
օգնականների համար։
1.3. Փաստաբանի օգնականին Կանոնագրքի կանոնները խախտելու համար
կարգապահական
պատասխանատվության
ենթարկելու
հետ
կապված
հարաբերությունները կարգավորվում են
Պալատի կանոնադրությամբ և
Կանոնագրքով:
2. ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ
2.1. Փաստաբանի օգնականն իր կարգավիճակը ձեռք է բերում պարզեցված
ընթացակարգով՝ Պալատի խորհրդի կողմից սույն Կարգին համապատասխան
արտոնագրվելու միջոցով:
2.2. Փաստաբանի օգնականի արտոնագիրը և վկայականն ունեն հերթական
համար, որը որոշվում է ըստ օգնականի արտոնագրման ժամանակագրական
հերթականությամբ: Վկայականը և արտոնագիրը տրամադրում է Պալատի
նախագահը՝ փաստաբանի օգնականի արտոնագիր տրամադրելու մասին Պալատի
խորհրդի որոշման կայացման պահից տասնհինգօրյա ժամկետում։
2.3. Փաստաբանի
օգնական
կարող
է
լինել
միայն
բարձրագույն
իրավաբանական կրթություն ունեցող ֆիզիկական անձը:
2.4. Փաստաբանի օգնական չի կարող լինել այն անձը, ով դատարանի վճռով
ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ կամ դատապարտվել է
դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար և նրա դատվածությունը
հանված կամ մարված չէ:
2.5. Փաստաբանի
օգնականը
չի
հանդիսանում
Պալատի
անդամ:
Փաստաբանի օգնականը չի մասնակցում Պալատի ընդհանուր ժողովին:
2.6. Փաստաբանի օգնականի կարգավիճակ ստանալու համար քաղաքացին
Պալատի խորհրդին է ներկայացնում`
• Պալատի նախագահի կողմից հաստատված ձևի դիմում,
• Պալատի նախագահի կողմից հաստատված ձևաթղթի վրա` ղեկավար
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փաստաբանի գրավոր համաձայնություն.
• բարձրագույն իրավաբանական կրթության վերաբերյալ դիպլոմի
պատճեն.
• անձնագրի պատճեն.
• երկու հատ 3x4 լուսանկար.
• մուտքի
վճարը
կատարելու
փաստը
հաստատող
ապացույց,
բացառությամբ սույն Կարգում նշված դեպքերի:
2.7. Պալատի խորհուրդը ներկայացված դիմումի և փաստաթղթերի հիման
վրա կայացնում է որոշում փաստաբանի օգնականի արտոնագիր տրամադրելու կամ
դիմումը մերժելու մասին: Փաստաբանի օգնականի արտոնագիր տրամադրելու
մասին Պալատի խորհրդի որոշումը հիմք է հանդիսանում փաստաբանի օգնականին
փաստաբանների օգնականների ցուցակում ընդգրկելու համար:
2.8. Փաստաբանի օգնականի արտոնագիրը տրամադրվում է մեկ տարի
ժամկետով:
2.9. Փաստաբանի օգնականի արտոնագրի ժամկետը կարող է երկարաձգվել
մեկ տարի ժամկետով՝ փաստաբանի օգնականի կողմից արտոնագրի գործողության
ժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օր առաջ արտոնագրի գործողության ժամկետը
երկարաձգելու մասին դիմում և ղեկավար փաստաբանի գրավոր համաձայնությունը
ներկայացնելու դեպքում: Սույն կետով նախատեսված ժամկետը չպահպանելու
դեպքում՝ փաստաբանի օգնականի արտոնագրի գործողությունը երկարաձգելու
մասին դիմում ներկայացնելիս, փաստաբանի օգնականը պարտավոր է ընդհանուր
կարգով ներկայացնել Կարգի 2.6. կետով նախատեսված փաստաթղթերը, այդ
թվում՝ վճարել փաստաբանի օգնականի մուտքի վճարը:
2.10. Փաստաբանի օգնականի կարգավիճակը իրավաբանի մասնագիտությամբ
աշխատանքային ստաժի հաշվարկման հիմք չէ, բացառությամբ, երբ փաստաբանի
օգնականը իր ղեկավար փաստաբանի (փաստաբանական կազմակերպության) հետ
համագործակցում է աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա:
2.11. Փաստաբանը կարող է միաժամանակ ունենալ մեկից ավելի օգնականներ:
2.12. Միևնույն անձը կարող է լինել միայն մեկ փաստաբանի օգնական:
3. ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ ԿԱՄ
ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ, ՂԵԿԱՎԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ
3.1. Փաստաբանի օգնականի արտոնագրի դադարեցումը կամ կասեցումը
իրականացվում է Օրենքի 36-րդ և 38-րդ հոդվածներով նախատեսված կարգով և
դեպքերում:
3.2. Փաստաբանի օգնականի կողմից փաստաբանական գործունեության
արտոնագիր ստանալու պահից փաստաբանի օգնականի արտոնագիրը համարվում
է ուժը կորցրած:
3.3. Փաստաբանի օգնականի արտոնագրի գործողության ժամկետը լրանալու
պահից արտոնագիրը համարվում է ուժը կորցրած, բացառությամբ այն դեպքի, երբ
սույն Կարգին համապատասխան ներկայացվել է արտոնագրի ժամկետը
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երկարաձգելու մասին դիմում:
3.4. Այն դեպքում, երբ փաստաբանի օգնականի ղեկավար փաստաբանը
գրավոր դիմում է Պալատի խորհրդին` օգնականից հրաժարվելու վերաբերյալ, ապա
Պալատի խորհուրդը պարտավոր է փաստաբանի օգնականին գրավոր
նախազգուշացնելու պահից տասնհինգօրյա ժամկետը լրանալուց հետո ուժը
կորցրած ճանաչել փաստաբանի օգնական արտոնագրի գործողությունը,
բացառությամբ, երբ փաստաբանի օգնականը այդ ժամկետում կներկայացնի այլ
ղեկավար փաստաբանի գրավոր համաձայնություն:
3.5. Փաստաբանի օգնականը կարող է դիմել Պալատի խորհրդին իր ղեկավար
փաստաբանին, այլ ղեկավար փաստաբանով փոխարինելու համար: Սույն կետում
նշված դեպքում, փաստաբանի օգնականը պարտավոր է ներկայացնել առաջարկվող
ղեկավար փաստաբանի գրավոր համաձայնությունը:
3.6. Փաստաբանի օգնականի ղեկավարին փոխարինելու մասին որոշումը
կայացնում է Պալատի խորհուրդը: Պալատի խորհրդի որոշման հիման վրա
Պալատի աշխատակազմի ղեկավարը փաստաբանների օգնականների ցուցակում
կատարում է համապատասխան փոփոխություն:
4. ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆԻ ՄՈՒՏՔԻ ՎՃԱՐԸ ԵՎ ԱՄՍԱՎՃԱՐԸ
4.1. Փաստաբանի օգնականի մուտքի վճարը սահմանվում է 10.000 (տաս
հազար) ՀՀ դրամ։
4.2. Մուտքի վճարից ազատվում են՝
• «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամի
(այսուհետ՝ Դպրոց) ունկնդիրները՝ Դպրոցի կողմից տրված տեղեկանք
ներկայացնելու դեպքում, կամ
• սույն կարգով նախատեսված ժամկետում արտոնագրի գործողության
ժամկետը երկարաձգելու դիմում ներկայացրած փաստաբանների օգնականները։
4.3. Փաստաբանի օգնականի ամենամսյա վճարը սահմանված է 1.000
(հազար) ՀՀ դրամ։ Ամենամսյա վճարը փաստաբանի օգնականը պարտավոր է
վճարել մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը։
4.4. Փաստաբանի օգնականն ազատվում է ամենամսյա վճարից, եթե
հանդիսանում է Դպրոցի ունկնդիր՝ ունկնդրի կարգավիճակ ունենալու
ժամանակահատվածում։
5. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
5.1. Սույն կարգում փոփոխությունները և լրացումները կատարում է Պալատի
խորհուրդը:
5.2. Նախկինում մեկ տարուց ավել ժամանակով տրված փաստաբանների
օգնականների արտոնագրերը գործում են տրված ժամկետներով։
***

