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Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի (այսուհետ 

նաև՝ Պալատ) խորհուրդը, մասնակցությամբ Պալատի խորհրդի նախագահ Արա 
Զոհրաբյանի, խորհրդի անդամներ՝ Հրանտ Անանյանի, Մելանյա Առուստամյանի, 
Սեդրակ Ասատրյանի, Սիմոն Բաբայանի, Հարություն Հարությունյանի, Նելլի 
Հարությունյանի, Արայիկ Ղազարյանի, Կարեն Մեժլումյանի, Կարեն Սարդարյանի 
և Տարոն Սիմոնյանի, 

քննության առնելով փաստաբան Նորայր Հակոբյանի փաստաբանական 
գործունեության թիվ 1832 արտոնագրի գործողությունը կասեցնելու վերաբերյալ 
հարցը,  

 
Պ Ա Ր Զ Ե Ց` 

 
1. Հարցի քննարկման նախապատմությունը. 
Նորայր Հակոբյանը փաստաբանական գործունեության արտոնագիր է 

ստացել 21.12.2014 թվականին: 
Զանգվածային լրատվամիջոցների հրապարակումներով (մասնավորապես՝ 

Հրապարակ էլեկտրոնային կայքի 08.07.2018թ. «Մացոն բռնաբարեց 
արդարադատությունը, որից որոշ տականքներ երեկվանից օրգազմ են ապրում» 
վերտառությամբ և Ժողովուրդ օրաթերթի էլեկտրոնային կայքի 23.06.2018թ. 
«Արձակուրդում գտնվող Մասիսի քաղաքապետի անունից որոշումներ են 
կայացրել» վերտառությամբ հրապարակումներով), Մասիսի համայնքապետարանի 
պաշտոնական կայքէջի տեղեկություններով1, ինչպես նաև Պալատին ուղղված 
Մասիսի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարի գրությամբ հաստատվում է, որ 
Նորայր Հակոբյանը հանդիսանում է Մասիսի քաղաքապետի տեղակալը: 
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2. Պալատի եզրահանգումը և որոշումը. 
Պալատի խորհուրդը գտնում է, որ փաստաբան Նորայր Հակոբյանի 

փաստաբանական գործունեության թիվ 1832 արտոնագիրը ենթակա է 
կասեցման՝ հետևյալ պատճառաբանությամբ. 

«Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ 
հոդվածի առաջին մասի համաձայն՝ փաստաբանությունը փաստաբանների 
մասնագիտական միավորում է, որը, հանդիսանալով քաղաքացիական 
հասարակության ինստիտուտ, չի մտնում պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների համակարգի մեջ։ 

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ 
կետի համաձայն՝ փաստաբանի արտոնագրի գործողությունը կասեցվում է, 
եթե փաստաբանը անցել է հանրային ծառայության` պետական ծառայության, 
համայնքային ծառայության մեջ գտնվելու ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան 5 
տարի ժամկետով: 

Նորայր Հակոբյանի արտոնագրի գործողության կասեցման հարցի 
քննարկման արդյունքում որոշում կայացնելու համար Պալատի խորհուրդն էական 
է համարում պատասխանել հետևյալ իրավական հարցադրմանը. արդյո՞ք 
հանրային պաշտոն զբաղեցնելը նույնանում է հանրային ծառայության 
անցնելու կարգավիճակին: 

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի2 
3-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Հանրային ծառայությունը հանրային 
իշխանության մարմիններին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ 
և օրենքներով վերապահված լիազորությունների իրականացումն է, որն 
ընդգրկում է պետական ծառայությունը, համայնքային ծառայությունը և հանրային 
պաշտոնները։ 

Այս նորմից հետևում է, որ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձը 
համարվում է հանրային ծառայությանն անցած անձ: 

Նույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերի համաձայն՝ հանրային 
պաշտոնը դասակարգվում է խմբերի՝ պետական և համայնքային, իսկ 
համայնքային պաշտոնները դասակարգվում են տեսակների՝ քաղաքական, 
վարչական և հայեցողական: 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 
համաձայն՝ համայնքային քաղաքական պաշտոններն են համայնքների 
ղեկավարների և նրանց տեղակալների, համայնքի ավագանու անդամի 
պաշտոնները: 

Վերոգրյալից հետևում է, որ Մասիսի քաղաքապետի տեղակալի պաշտոնը 
հանդիսանում է հանրային պաշտոն: 

Պալատի խորհուրդն արձանագրում է, որ փաստաբան Նորայր Հակոբյանն ի 
խախտումն «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
պահանջի առ այն, որ սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-4-րդ կետերով նախատեսված 
հիմքերի առկայության մասին փաստաբանը պարտավոր է տասնօրյա ժամկետում 
տեղյակ պահել փաստաբանների պալատի խորհրդին, Պալատի խորհրդին չի 
տեղեկացրել իր հանրային պաշտոն զբաղեցնելու փաստի և հիմքի մասին: 
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Պալատի խորհուրդը գտնում է նաև, որ Նորայր Հակոբյանի արտոնագրի 
գործողությունը կասեցնելու մասին որոշումը պետք է հրապարակել Պալատի 
կայքում, քանի որ Նորայր Հակոբյանի կողմից հանրային պաշտոն զբաղեցնելու 
մասին տեղեկությունները Պալատը ստացել է հրապարակային աղբյուրներից: 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 6-րդ 
մասի համաձայն՝ անհատական իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնում այդ ակտի 
ընդունման մասին այն անձանց առձեռն կամ օրենքով սահմանված այլ կարգով 
պատշաճ իրազեկելու օրվան հաջորդող օրվանից, որոնց ուղղված է ակտը, եթե 
օրենքով այլ կարգ սահմանված չէ: 

Վերոգրյալի հիման վրա և ղեկավարվելով «Փաստաբանության մասին» ՀՀ 
օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 11-րդ կետի, 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ 
կետի, 38-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, ինչպես նաև Պալատի կանոնադրության 16.5 
(8) և 16.9 կետերի  պահանջներով,   

ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհուրդը  
 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց` 
 

1. Փաստաբան Նորայր Հակոբյանի փաստաբանական գործունեության 
թիվ 1832 արտոնագրի գործողությունը կասեցնել: 

2. Ընդունել ի գիտություն, որ փաստաբանական գործունեության 
արտոնագրի գործողությունը կարող է կասեցվել ոչ ավելի, քան 5 տարի 
ժամկետով: 

3. Հանձնարարել Պալատի խորհրդի քարտուղարին` սույն որոշման 
մասին իրազեկել Նորայր Հակոբյանին, ինչպես նաև սույն որոշումը 
հրապարակել Պալատի կայքում: 
 

Ծանոթություն: Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում Նորայր Հակոբյանի 
կողմից այն ստանալու կամ պատշաճ իրազեկվելու օրվան հաջորդող օրվանից: 
 
 

Հայաստանի Հանրապետության 
փաստաբանների պալատի  
խորհրդի նախագահ`       Արա Զոհրաբյան 

 
 

11 օգոստոսի 2018թ.  
թիվ 16/5-Ա 
ք. Երևան 
 


