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Հոդված 7. Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատը  

1. Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատը (այսուհետ` 
փաստաբանների պալատ) սույն օրենքի հիման վրա ստեղծված փաստաբանների 
մասնագիտական, անկախ, ինքնակառավարվող ոչ առևտրային կազմակերպություն է, 
որի առանձնահատկությունները սահմանվում են սույն օրենքով: Փաստաբանների 
պալատն իրավաբանական անձի կարգավիճակ ձեռք է բերում օրենքով սահմանված 
կարգով գրանցվելու պահից: 

2. Փաստաբանների պալատի խնդիրներն են` 

1) պաշտպանել իր անդամների իրավունքները և օրինական շահերը պետական և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների և կազմակերպությունների հետ 
փոխհարաբերություններում, ինչպես նաև դատարանում. 

2) կազմակերպել փաստաբանների արտոնագրման գործընթացը. 

3) կազմակերպել փաստաբանի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցումը և 
փաստաբանների վերապատրաստումը. 

4) վերահսկողություն իրականացնել իր անդամների կողմից սույն օրենքի, 
փաստաբանների պալատի կանոնադրության և փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքի 
պահանջների պահպանման, ինչպես նաև «Փողերի լվացման և ահաբեկչության 
ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և 
դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների կատարման 
նկատմամբ. 

5) միջոցներ ձեռնարկել փաստաբանության հեղինակության բարձրացման 
ուղղությամբ. 

6) սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում յուրաքանչյուրի համար 
հավասարապես ապահովել մատչելի և արդյունավետ անվճար իրավաբանական 
օգնություն ստանալու իրավունքի իրականացումը. 

7) նպաստել հանրային իրավագիտակցության և իրավական մշակույթի 
բարձրացմանը: 



3. Փաստաբանների պալատը կարող է համագործակցել այլ երկրների 
փաստաբանական կառույցների, միջազգային և այլ կազմակերպությունների հետ: 

4. Փաստաբանների պալատը կարող է անձամբ ձեռնարկատիրական 
գործունեություն իրականացնել միայն այն դեպքերում, երբ դա ծառայելու է սույն 
հոդվածով նախատեսված խնդիրների իրականացմանը: Փաստաբանների պալատն 
իրավունք ունի անձամբ զբաղվելու միայն իր կանոնադրությամբ նախատեսված 
ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակներով: 

(7-րդ հոդվածը խմբ. 08.12.11 ՀՕ-339-Ն, լրաց. 21.06.14 ՀՕ-121-Ն) 

 

Հոդված 25. Փաստաբանական գաղտնիքը

1. Փաստաբանական գաղտնիք են համարվում այն տեղեկությունները և 

ապացույցները, որոնք իրավաբանական օգնություն հայցող անձը փոխանցել 

է փաստաբանին, փաստաբանի տված խորհրդատվության բովանդակությունն ու 

բնույթը, ինչպես նաև այն տեղեկությունները և ապացույցները (նյութերը, կրիչները), 

որոնք փաստաբանըփաստաբանական գործունեության իրականացման ընթացքում 

ձեռք է բերել ինքնուրույն: 

2. Փաստաբանը, փաստաբանի մոտ աշխատող ոչ փաստաբանը, ինչպես 

նաև փաստաբանների պալատի աշխատողն իրավունք չունի 

հրապարակելու փաստաբանական գաղտնիքը, բացառությամբ սույն հոդվածով 

նախատեսված դեպքերի: 

3. Փաստաբանը կարող է հրապարակել փաստաբանական գաղտնիքը, եթե` 

1) առկա է վստահորդի համաձայնությունը. 

2) դա անհրաժեշտ է նրա և վստահորդի միջև ծագած դատական վեճում կամ 

կարգապահական վարույթում պահանջները հիմնավորելու կամ իր պաշտպանության 

համար. 

3) դա անհրաժեշտ է «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ 

պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված և 

փաստաբանական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվությունը նախապատրաստվող 

փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման վերաբերյալ կասկածի կամ 

այդ օրենքով սահմանված լիազոր մարմնի հարցման հիման վրա այդ օրենքով 

սահմանված դեպքերում և կարգով լիազոր մարմնին  տրամադրելու համար, 

բացառությամբ այնպիսի տեղեկատվության, որը ստացվել է հաճախորդից և այլ 

աղբյուրներից՝ դատական, վարչական, արբիտրաժային կամ միջնորդային վարույթում 



հաճախորդին պաշտպանելու կամ նրա շահերը ներկայացնելու հետ կապված օրենքով 

փաստաբանին վերապահված գործունեությունն իրականացնելիս, ինչպես նաև 

իրավական խորհրդատվություն տրամադրելիս, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 

հաճախորդը խորհրդատվություն է ստանում փողերի լվացման կամ ահաբեկչության 

ֆինանսավորման նպատակով: 

4. Փաստաբանը հրապարակում է փաստաբանական գաղտնիքը, եթե առկա է 

Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված՝ հաստատապես 

հայտնի նախապատրաստվող ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության 

մասին տեղեկատվություն: 

5. Փաստաբանական գաղտնիքի պահպանման պարտականությունը չի 

սահմանափակվում ժամանակի մեջ և տարածվում է նաև փաստաբանական 

գործունեության արտոնագրի գործողությունը կասեցված կամ դադարեցված անձի 

նկատմամբ: 

(25-րդ հոդվածը խմբ. 08.12.11 ՀՕ-339-Ն, լրաց. 21.06.14 ՀՕ-121-Ն) 

 

Հոդված 39. Փաստաբանին պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերը 

  

1. Փաստաբանը ենթակա է կարգապահական պատասխանատվության սույն օրենքի 
և փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքի պահանջները խախտելու համար, իսկ 
«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ 
իրավական ակտերի պահանջները խախտելու համար` կարգապահական և Վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով 
նախատեսված պատասխանատվության: 

2. (…): 

(39-րդ հոդվածը լրաց.21.06.14 ՀՕ-121-Ն) 

 

 

 


