
Հավելված թիվ 1 
ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 

13.01.2023թ. N 2/10-Լ որոշմամբ հաստատված 
Անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումը 

կազմակերպելու մասին կարգի 
 

 

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի 

հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարին 

քաղաքացի` ___________________________________ 

հասցե` _______________________________________ 

հեռախոս`_____________________________________ 

 
«_____» ____________ 20___թ. 

ԴԻՄՈՒՄ 
(անվճար իրավաբանական օգնություն տրամադրելու մասին) 

 
Հավաստում եմ, որ հանդիսանում եմ ____________________________________  
       (դիմողի կարգավիճակը)  

և խնդրում եմ ինձ անվճար իրավաբանական օգնություն՝ 
______________________________________________________ հետ կապված խնդրով։ 
  (անհրաժեշտ իրավաբանական օգնության բնույթը) 

 
Կից ներկայացնում եմ ՝ 
 

 Անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, 
 Հայտարարագիր1, 
 Կարգավիճակը հավաստող փաստաթղթի պատճենը՝__________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 Այլ փաստաթուղթ՝__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________ 
(անուն, ազգանուն, ստորագրություն) 

                                                             
1 Հայտարարագիր՝ «Փաստաբանության մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված դեպքերում 
անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու համար հանրային պաշտպանի գրասենյակ դիմող անձի 
կողմից նույն մասով սահմանված պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ ներկայացվող գրավոր 



Հավելված թիվ 2 
ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 

13.01.2023թ. N 2/10-Լ որոշմամբ հաստատված 
Անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումը կազմակերպելու 

մասին կարգի 

 

ՁԵՎ 1 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ  
«Փաստաբանության մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված 

պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ  
 

                                   «____»  ___________  202___ թ. 
 

Սույնով, ես՝ _______________________________________________________________ս,  
                                        (լրացվում է անձի անունը, հայրանունը և ազգանունը) 

__________________________________________________ 
(անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, տրման ժամանակը) 

  

հայտարարում եմ` 
   

 համապատասխանում եմ «Փաստաբանության մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 
41-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջներին*, ունեմ անվճար իրավաբանական 
օգնություն ստանալու ստորև նշված կարգավիճակը. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(լրացվում է Օրենքի 41-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված կարգավիճակը) 
 

 պարտավորվում եմ վերը նշված իմ կարգավիճակի փոփոխության մասին 
անհապաղ տեղեկացնել ՀՀ փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի 
գրասենյակին, 

 տեղեկացված եմ, որ Օրենքի 43-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 9-րդ կետի համաձայն ՀՀ 
փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարը կարող է դիմել 
պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին կամ տնտեսավարող 
սուբյեկտներին` անվճարունակության փաստը ստուգելու, ինչպես նաև անվճար 
իրավաբանական օգնություն ցույց տալու համար անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալու 
նպատակով, 

 

 նախազգուշացված եմ, որ սույն հայտարարագրում կեղծ տվյալ ներառելու կամ 
ներկայացման ենթակա տվյալը թաքցնելու համար նախատեսված է քրեական 
պատասխանատվություն: 
 

________________________________________________________________________________ 
(լրացվում է՝ «նախազգուշացված եմ քրեական պատասխանատվության մասին») 

 
 
Հայտարարագիրը ներկայացրած անձ`   ________________________________________  

(ստորագրություն և անուն, ազգանուն) 
  

                                                             
* Օրենքի 41-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերի կարգավորումը՝ սույն հայտարարագրի դարձերսում 



 

 

ՁԵՎ 2 

 
ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

«Փաստաբանության մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված 
անվճարունակ ֆիզիկական անձի պահանջներին համապատասխանության 

վերաբերյալ  
 
 

                                   «____»  ___________  202___ թ. 
 

Սույնով, ես՝ _______________________________________________________________ս,  
                                        (լրացվում է անձի անունը, հայրանունը և ազգանունը) 

__________________________________________________ 
(անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, տրման ժամանակը) 

  

հայտարարում եմ` 
   

 համապատասխանում եմ «Փաստաբանության մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 
41-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված*

  անվճարունակ ֆիզիկական անձի պահանջներին՝ 
 

 ամսական իմ եկամուտը չի գերազանցում «Նվազագույն ամսական 
աշխատավարձի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված չափի 
կրկնապատիկը՝ 150.000 ՀՀ դրամը, 

 

չունեմ համատեղ բնակվող աշխատող ընտանիքի անդամ, 

 բացի անձնական բնակարանից, որպես սեփականություն չունեմ այլ անշարժ գույք 
կամ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը գերազանցող 
արժեքի փոխադրամիջոց, 

 
 պարտավորվում եմ վերը նշված իմ կարգավիճակի փոփոխության մասին 

անհապաղ տեղեկացնել ՀՀ փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի 
գրասենյակին, 

 տեղեկացված եմ, որ Օրենքի 43-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 9-րդ կետի համաձայն ՀՀ 
փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարը կարող է դիմել 
պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին կամ տնտեսավարող 
սուբյեկտներին` անվճարունակության փաստը ստուգելու, ինչպես նաև անվճար 
իրավաբանական օգնություն ցույց տալու համար անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալու 
նպատակով, 

 նախազգուշացված եմ, որ սույն հայտարարագրում կեղծ տվյալ ներառելու կամ 
ներկայացման ենթակա տվյալը թաքցնելու համար նախատեսված է քրեական 
պատասխանատվություն: 
 

________________________________________________________________________________ 
(լրացվում է՝ «նախազգուշացված եմ քրեական պատասխանատվության մասին») 

 

                                                             
* Օրենքի 41-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերի կարգավորումը՝ սույն հայտարարագրի դարձերսում 



 

 

Հայտարարագիրը ներկայացրած անձ`   ________________________________________  
(ստորագրություն և անուն, ազգանուն) 

 
Հայտարարագրի դարձերես 

 
«Փաստաբանության մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասեր. 
5. Հանրային պաշտպանի գրասենյակը, բացառությամբ քրեական վարույթի շրջանակներում 

ձերբակալված անձին 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) օրենքով սահմանված կարգով հաստատված` զինվորական ծառայության հետ պատճառական 
կապով 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, որի ամսական եկամուտը չի գերազանցում «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի 
մասին» օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված չափի կրկնապատիկը, որը չունի համատեղ բնակվող 
աշխատող ընտանիքի անդամ, ինչպես նաև, բացի անձնական բնակարանից, որպես սեփականություն չունի 
այլ անշարժ գույք կամ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը գերազանցող արժեքի 
փոխադրամիջոց.  

12) հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվող հոգեկան առողջության խնդիր 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) «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
հիման վրա հարուցված քաղաքացիական գործերով պատասխանողներին: 

18) օտարերկրացիներին` արտաքսման վերաբերյալ որոշումը բողոքարկելու համար. 
19) անձանց, որոնց վերաբերյալ իրականացվում է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ 

ճանաչելու, անգործունակ ճանաչված քաղաքացուն գործունակ ճանաչելու կամ քաղաքացու 
գործունակության սահմանափակումները վերացնելու գործերի վարույթ. 

20) տուժողներին, եթե նրանք պարտադիր ժամկետային զինծառայող են կամ մինչև 16 տարեկան 
երեխա: 

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 չեն հիմնավորվում սույն հոդվածի 5-րդ մասի 11-րդ կետով նախատեսված անվճարունակության 
չափանիշները. 



 

 

4) եթե դիմողի պահանջներն ակնհայտ անհիմն են. 
5) եթե անձը նույն հարցով, որի վերաբերյալ դիմել է հանրային պաշտպանի գրասենյակ, 

իրավաբանական օգնություն է ստանում այլ փաստաբանից: 



Հավելված թիվ 3 
ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 

13.01.2023թ. N 2/10-Լ որոշմամբ հաստատված 
Անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումը կազմակերպելու մասին կարգի 

 

 

ԹԻՎ 1 ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ1 

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պայմաններին բավարարող քաղաքացիներին տրամադրվող 
անվճար իրավաբանական օգնության (բացառությամբ բանավոր խորհրդատվության)  

 
հ/հ Դիմումի/որոշման 

ներկայացման 
ամսաթիվը 

Դիմողի 
անունը/ 
մարմնի 

անվանումը   

«Փաստաբանու-
թյան մասին» 
ՀՀ օրենքի 41 
հոդվածի 5-րդ 

մասի կետը 

ՀՊԳ 
ղեկավարի 
որոշման 
տարին, 
ամիսը, 

ամսաթիվը 

ՀՊԳ ղեկավարի 
որոշման 

հերթական 
համարը 

Հանրային 
պաշտպանի 

անունը, 
ազգանունը 

ՀՊԳ ղեկավարի 
որոշման հանձնման 

ամսաթիվը հանրային 
պաշտպանին 

ՀՊԳ ղեկավարի 
որոշման հանձնման 

ամսաթիվը 
հասցեատիրոջը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

                                                             
1 ՀՊԳ ղեկավարի կողմից մերժման մասին որոշման կայացման դեպքում՝ 7-րդ և 8-րդ սյունակները չեն լրացվում 



 
 
 

Հավելված թիվ 4 
ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 

13.01.2023թ. N 2/10-Լ որոշմամբ հաստատված 
Անվճար իրավաբանական օգնության 

տրամադրումը կազմակերպելու մասին կարգի 
 

ԹԻՎ 2 ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ 

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պայմաններին 
բավարարող քաղաքացիներին տրամադրվող անվճար իրավաբանական օգնության 

(ԲԱՆԱՎՈՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ)  

 

  
 

 

                                                             
1 դիմումը մերժելու դեպքում 6-րդ սյունակը չի լրացվում 

հ/հ  

Դիմումի 
ներկայացման 

ամսաթիվը 

 

Դիմողի անուն,ազգանուն 

 

Դիմումի 
բավարարման 
կամ մերժման1 
մասին նշում 

 

«Փաստաբանու-
թյան մասին» ՀՀ 

օրենքի 41-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի 

կետը 

 

Հանրային 
պաշտպանի 

անունը, 
ազգանունը 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



Հավելված թիվ 5 
ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 

13.01.2023թ. N 2/10-Լ որոշմամբ հաստատված 
Անվճար իրավաբանական օգնության 

տրամադրումը կազմակերպելու մասին կարգի 
 

ԹԻՎ 3 ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ1 

Վարույթն իրականացնող մարմինների (ՎԻՄ) դիմումների կամ որոշումների հիման վրա կասկածյալներին կամ մեղադրյալներին 
տրամադրվող անվճար իրավաբանական օգնության 

հ/հ Դիմումի/որոշման2 
ներկայացման 

ամսաթիվը 

 
ՎԻՄ 

անվանումը 

ՀՊԳ 
ղեկավարի 
որոշման 

ամսաթիվը 

Կասկածյալի3 
կամ 

մեղադրյալի 
անունը, 

ազգանունը 

ՀՊԳ 
ղեկավարի 
որոշման 

հերթական 
համարը 

Հանրային 
պաշտպանի 

անունը, 
ազգանունը 

Հանրային պաշտպանին 
ՀՊԳ ղեկավարի 

որոշման հանձնման 
ամսաթիվը  

ՎԻՄ-ին ՀՊԳ 
ղեկավարի 
որոշման 

հանձնման 
ամսաթիվը  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

  
 

                                                             
1 ՀՊԳ  ղեկավարի դիմումը մերժելու վերաբերյալ որոշումների դեպքում՝ 7-րդ և 8-րդ սյունակները չեն լրացվում 
2 Եթե մեկ դիմումը կամ որոշումը վերաբերում է մի քանի կասկածյալի կամ մեղադրյալի, ապա գրանցումը կատարվում է ըստ կասկածյալների կամ 

մեղադրյալների քանակի 
3 Այս սյունակում նշվում է նաև փաստացի կասկածյալի կարգավիճակ ունեցող վկայի անունը 



   

Հավելված թիվ 6 
ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 

13.01.2023թ. N 2/10-Լ որոշմամբ հաստատված 
Անվճար իրավաբանական օգնության 

տրամադրումը կազմակերպելու մասին կարգի 
 

 

ԹԻՎ 4 ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ 

ՀՊԳ ղեկավարի որոշումների հաշվառման1 

հ/հ ՀՊԳ ղեկավարի որոշման տարին, ամիսը, ամսաթիվը ՀՊԳ ղեկավարի որոշման համարը Շահառուի (դիմողի) անունը, 
ազգանունը 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  

                                                             
1 Մերժման վերաբերյալ որոշումների գրանցամատյանում նշվում է «թիվ 4-Մ գրանցամատյան», իսկ դադարեցման որոշումների գրանցամատյանում՝ «թիվ 
4-Դ գրանցամատյան» 



Հավելված թիվ 7 
ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 

13.01.2023թ. N 2/10-Լ որոշմամբ հաստատված 
Անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումը կազմակերպելու 

մասին կարգի 
 

ԹԻՎ 5 ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ԲԱՇԽՄԱՆ 

հ/հ Փաստաթղթի 
ստացման 
ամսաթիվը 

Ուղարկողը Փաստաթղթի 
անվանումը 

Փաստաթղթի 
համառոտ 

բովանդակու-
թյունը 

Հասցեա-
տերը 

Հասցեա-
տիրոջ 
կողմից 

ստանալու 
ամսաթիվը

1 

Պատասխանի 
ամսաթիվը 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  
 

 

 

 

 

                                                             
1 Սույն գրանցամատյանի թղթային տարբերակում թիվ 8 սյունակում նշվում է «հասցեատիրոջ 
ստորագրությունը»  



 

Հավելված թիվ 8 
ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 

13.01.2023թ. N 2/10-Լ որոշմամբ հաստատված 
Անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումը կազմակերպելու մասին կարգի 

 

ԹԻՎ 6 ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ 

ներքին փաստաթղթաշրջանառության 

հ/հ 
Փաստա-

թղթի մտից 
ամսաթիվը 

Դիմողի 
անունը 

Փաստաթղթի 
անվանումը 

Փաստաթղթի բովանդակությունը 
 

Հասցեատիրոջ անունը 

Ներքին ելքագրման՝ 
Պալատի ընդունարան 

կամ հանրային 
պաշտպանին 

հանձնելու ամսաթիվը 

 
Պատասխանի 

ամսաթիվը 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        
        
        

        

 



Հավելված թիվ 9 
ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 
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Անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումը կազմակերպելու մասին կարգի 

 
 

 
 
 
 
 
 

ՄԱՏՅԱՆ 
ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ԱՐԽԻՎ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20__թ.  
  



 

հ/հ Պաշտպանյալի (վստահորդի) 
անուն, ազգանունը 

Փաստաբանական վարույթի 
սկիզբը և ավարտը Փաստաբանական 

վարույթն արխիվ 
հանձնելու ամսաթիվը 

Հանրային պաշտպանի 
ստորագրությունը 

Սկիզբ Ավարտ 

1.      
 



 
 
 

Հավելված թիվ 10 
ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 

13.01.2023թ. N 2/10-Լ որոշմամբ հաստատված 
Անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումը 

կազմակերպելու մասին կարգի 
 
 

ԱՐԽԻՎԻ ԵԼՔԻ ՄԱՏՅԱՆ   
 

հ/հ 

Պահանջվող 
փաստաբանական 

վարույթով 
պաշտպանյալի 
(վստահորդի) 

անուն, ազգանուն 

Պահանջվող 
վարույթի համարը  

 
 

Փաստաբանական 
վարույթը պահանջելու 

նպատակը 

Պահանջողի 
պաշտոնը 

 
Պահանջողի 

անունը, 
ազգանունը 

Վարույթը 
ստանալու 

ամսաթիվ և 
ստորագրու-

թյուն1 

Վերադարձ-
նելու 

ամսաթիվ և 
ստորագրու-

թյուն2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
 

                                                           
1 Թիվ 7 սյունակում ստորագրում է վարույթը ստացած անձը 
2 Թիվ 8 սյունակում ստորագրում է արխիվի պատասխանատուն 



 
 

Հավելված թիվ 11 
ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 

13.01.2023թ. N 2/10-Լ որոշմամբ հաստատված 
Անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումը 

 կազմակերպելու մասին կարգի 

ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ 
ԱՐԽԻՎԻՑ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՊԱՀԱՆՋԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
«___»___________20___թ. 

 

 
____________________________________________________________________ 

պաշտոն, անուն, ազգանուն, ստորագրություն 

 

__________________________ 
   Արխիվի ելքի մատյանի հերթական համար1 

                                                           
1 Լրացնում է արխիվի պատասխանատուն 

հ/հ 
Պահանջվող 

փաստաբանական 
վարույթը 

Փաստաբանական 
վարույթը պահանջելու 

նպատակը 

Պահանջելու 
ժամանակահատվածը 

1 2 3 
 

4 

    



 
Հավելված թիվ 12 

ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 
13.01.2023թ. N 2/10-Լ որոշմամբ հաստատված 

Անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումը 
կազմակերպելու մասին կարգի 
 

 
  

ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՐԽԻՎԱՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ 
 

Արխի-
վացման 
համար 

Պաշտպանյալ 
(անուն, 

ազգանուն, 
հայրանուն) 

Գործի N 
Հատոր-

ների 
քանակ 

Հանրային 
պաշտպան 

գործի 
սկիզբ 

գործի 
ավարտ 

Հանձ-
նըման 
ամսա-

թիվ 

Արխիվից 
դուրսգրման 
ամսաթիվ 

Ստացողի անուն, 
ազգանուն 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 



Հավելված թիվ 13 
ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 

13.01.2023թ. N 2/10-Լ որոշմամբ հաստատված 
Անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումը 

կազմակերպելու մասին կարգի 
 

ՀՈՒՇԱԹԵՐԹԻԿ 

իրավաբանական տեղեկատվության տրամադրման  

 

Հանրային պաշտպան՝   _______________________________ 

Շահառու՝    __________________________________________ 

Խորհրդատվության տրամադրման ամսաթիվը  ___.___________ 20___թ. 

Խորհրդատվությունը սկսելու ժամը՝ ___:___,  

խորհրդատվությունն ավարտելու ժամը՝ ___:___ 

Խորհրդատվության համառոտ բովանդակությունը1՝ _____________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

«____»_____20___թ. 

Շահառուի ստորագրությունը  __________________ 

 

Շահառուի մեկնաբանությունները կամ դիտողությունները՝  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Շահառուի ստորագրությունը  __________________ 

 

                                                             
1 Շահառուի առարկության դեպքում չի լրացվում 
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