
N 8(1461) 6 փետրվարի 2019 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» Կառավարության 17 հունվարի 2019 թվականի N 22-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի N 460-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 24 հունվարի 2019 թվականի N 
24-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 24 հունվարի 
2019 թվականի N 26-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 1337-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 24 հունվարի 2019 թվականի N 
27-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և 
անցկացնելու մասին» Կառավարության 24 հունվարի 2019 թվականի N 29-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 30-ի N 333-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 17 հունվարի 2019 թվականի N 30-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորակերտի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն 
նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 24 հունվարի 2019 թվականի N 35-Ն 
որոշումը 
  
«Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Հոնկոնգի հատուկ վարչական շրջանի 
անձնագիր կրող քաղաքացիների համար առանց մուտքի վիզայի այցելությունների ռեժիմ 
սահմանելու մասին» Կառավարության 24 հունվարի 2019 թվականի N 36-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1093-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 24 հունվարի 2019 
թվականի N 37-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մայիսի 30-ի N 927-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 17 հունվարի 2019 թվականի N 41-Ն որոշումը 
  
«2018 թվականի ընթացքում Սևանա լճից բաց թողնվող ջրի՝ 170 մլն խորանարդ մետրը 
գերազանցող չափաքանակի հաշվին արտադրվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքից 
էներգահամակարգի ընկերություններում առաջացող լրացուցիչ գումարների 
հաշվարկման և վճարման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 17 հունվարի 
2019 թվականի N 42-Ն որոշումը 
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«Զենք կրելու իրավունք ունեցող դատական կարգադրիչների պաշտոնների 
անվանացանկը, հատկացվող զենքի տեսակը, ձևը, մոդելը և քանակը, ինչպես նաև հատուկ 
միջոցների ցանկը սահմանելու մասին» Կառավարության 17 հունվարի 2019 թվականի N 
43-Ն որոշումը 
  

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ/0141/01/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0170/01/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0007/11/17 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0051/01/17 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ/0024/11/17 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ1/0004/15/17 
  

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Բարձրագույն դատական խորհրդի և դատարանների շենքերի անցագրային կարգը և 
անվտանգության կանոնները սահմանելու մասին» Բարձրագույն դատական խորհրդի 24 
հունվարի 2019 թվականի ԲԴԽ-5-Ն-2 որոշումը 
  
«Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր 
Արայիկ Մելքումյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի 
վերաբերյալ» Բարձրագույն դատական խորհրդի 11 հունվարի 2019 թվականի ԲԴԽ-60-Ո-
Կ-01 որոշումը 

  
  

N 9(1462) 6 փետրվարի 2019 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 
2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
Կառավարության 24 հունվարի 2019 թվականի N 52-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 31 հունվարի 2019 թվականի N 53-Ն 
որոշումը 
  
«Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից խմելու ջրի մատակարարման 
և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման սակագների 
մեղմացման միջոցառման մասին» Կառավարության 31 հունվարի 2019 թվականի N 57-Ն 
որոշումը 
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N 10(1463) 11 փետրվարի 2019 
  

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Ազգային ժողովի նախագահի 2016 թվականի մայիսի 31-ի ՆՈ-055-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» Ազգային ժողովի նախագահի 4 փետրվարի 2019 թվականի 
ՆՈ-01-Ն որոշումը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի և հրատապ օգնության չափերը, 2019 
թվականի ընտանեկան նպաստի և սոցիալական նպաստի համար ընտանիքի 
անապահովության սահմանային միավորը սահմանելու և 2019 թվականին ընտանեկան 
նպաստի, սոցիալական նպաստի և հրատապ օգնության վճարման համար նախատեսված 
ֆինանսական միջոցների չափերն ըստ սոցիալական աջակցության տարածքային 
գործակալությունների (բաժինների) հաստատելու մասին» Կառավարության 24 հունվարի 
2019 թվականի N 50-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 31 հունվարի 2019 թվականի N 56-Ն որոշումը 
  
«Ուկրաինայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությանը կից ռազմական կցորդի 
և Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությանը կից 
ռազմական կցորդի օգնականի հաստիքներ ստեղծելու մասին» Կառավարության 24 
հունվարի 2019 թվականի N 58-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 31 հունվարի 2019 
թվականի N 62-Ն որոշումը 

  
  

N 11(1464) 13 փետրվարի 2019 
  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Անկախ պետությունների համագործակցության շրջանակներում գաղտնի 
տեղեկատվության պաշտպանության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 6 փետրվարի 2019 թվականի ՆՀ-39-Ն հրամանագիրը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեի ցուցանիշներում փոփոխություններ, 
վերաբաշխումներ և լրացումներ, ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մայիսի 
17-ի N 568-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու, ինչպես նաև պետական բյուջեի 
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կատարման հետ կապված առանձին հարցերի մասին» Կառավարության 27 դեկտեմբերի 
2018 թվականի N 1546-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 1791-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» Կառավարության 31 հունվարի 2019 թվականի N 61-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 31 հունվարի 2019 թվականի N 
64-Ն որոշումը 
  

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» վարչապետի 7 փետրվարի 2019 թվականի N 102-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի նոյեմբերի 7-ի N 1493-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» վարչապետի 8 փետրվարի 2019 թվականի N 106-Ն որոշումը 

  
  

N 12(1465) 15 փետրվարի 2019 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Քաղաքացուն բացառիկ դեպքերում պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու 
կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 15 փետրվարի 2019 թվականի N 89-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
և փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 15 փետրվարի 2019 թվականի N 
90-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1730-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» Կառավարության 15 փետրվարի 2019 թվականի N 91-Ն որոշումը 
  

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2001 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 861 որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» վարչապետի 13 փետրվարի 2019 թվականի N 123-Ն որոշումը 

  
  

N 13(1466) 20 փետրվարի 2019 
  

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա՝ «Ձերբակալված և 
կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, ՀՀ 
քրեակատարողական օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 98-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 
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ինչպես նաև ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 
նախարարության քրեակատարողական ծառայության՝ կալանավորվածներին պահելու 
վայրերի և ուղղիչ հիմնարկների ներքին կանոնակարգը հաստատելու մասին» 2006 
թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշմամբ հաստատված ներքին կանոնակարգի 231-րդ 
կետի 1-ին պարբերության 2-րդ նախադասության՝ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական 
դատարանի 5 փետրվարի 2019 թվականի ՍԴՈ-1442 որոշումը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2019 թվականի 
պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը 
սահմանելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2019 թվականի N 69-Ն որոշումը 
  
«Վարկանիշային ցուցակները կազմելու համար անցկացվող թեստավորման և 
հարցազրույցի կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 31 
հունվարի 2019 թվականի N 73-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2019 
թվականի N 74-Ն որոշումը 
  
«Կատարի Պետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություն ստեղծելու և 
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 738-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2019 թվականի N 78-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի N 474-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2019 
թվականի N 80-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզի Շենավանի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու 
և անցկացնելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2019 թվականի N 82-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2019 թվականի N 
83-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 168-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2019 թվականի N 
84-Ն որոշումը 
  
«Դատական կարգադրիչին ներկայացվող առողջական վիճակի հետ կապված 
պահանջները սահմանելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2019 թվականի N 86-Ն 
որոշումը 
  

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 



  
«Ծրագրերի իրականացման վարչություն՝ աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային 
ստորաբաժանում ստեղծելու և ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 743-Լ 
որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» վարչապետի 14 
փետրվարի 2019 թվականի N 134-Լ որոշումը 
  

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Սնանկության դատարանի դատավոր Արա Կուբանյանին կարգապահական 
պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ» Բարձրագույն դատական 
խորհրդի 7 փետրվարի 2019 թվականի ԲԴԽ-5-Ո-Կ-02 որոշումը 
  
«Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր 
Ռուբեն Ափինյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի 
վերաբերյալ» Բարձրագույն դատական խորհրդի 7 փետրվարի 2019 թվականի ԲԴԽ-5-ՈԿ-
03 որոշումը 
  
«ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ ԲԴԽ-23-Ն-1 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Բարձրագույն 
դատական խորհրդի 14 փետրվարի 2019 թվականի ԲԴԽ-10-Ն-3 որոշումը 

  
  

N 14(1467) 20 փետրվարի 2019 
  

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
 «ՀՀ կառավարության ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 14 
փետրվարի 2019 թվականի ԱԺՈ-002-Ն որոշումը 

  
  

N 15(1468) 27 փետրվարի 2019 
  

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ վարչական դատարանի դիմումների հիման վրա՝ «Պաշտոնատար անձանց 
գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ 
օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 12 փետրվարի 2019 
թվականի ՍԴՈ-1443 որոշումը 
  
«2018 թվականի մայիսի 17-ին Աստանայում ստորագրված՝ Եվրասիական տնտեսական 
միության և իր անդամ պետությունների՝ մի կողմից, և Չինաստանի Ժողովրդական 
Հանրապետության՝ մյուս կողմից, միջև տնտեսական և առևտրային համագործակցության 
մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական 
դատարանի 12 փետրվարի 2019 թվականի ՍԴՈ-1444 որոշումը 
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«2018 թվականի մայիսի 17-ին Աստանայում ստորագրված՝ Եվրասիական տնտեսական 
միության ու դրա անդամ պետությունների՝ մի կողմից, և Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության միջև՝ մյուս կողմից, ազատ առևտրի գոտու ձևավորմանն ուղղված 
ժամանակավոր համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» 
Սահմանադրական դատարանի 12 փետրվարի 2019 թվականի ՍԴՈ-1445 որոշումը 
  
«ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական 
դատավարության օրենսգրքի 3761

  

-րդ և 478.2-րդ հոդվածների՝ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական 
դատարանի 19 փետրվարի 2019 թվականի ՍԴՈ-1446 որոշումը 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1373-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 15 փետրվարի 2019 թվականի N 
95-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 10-ի N 792-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» Կառավարության 15 փետրվարի 2019 թվականի N 96-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 2-ի N 859-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 15 փետրվարի 2019 թվականի N 97-Ն որոշումը 
  
«Հանրային ծառայության պաշտոնն զբաղեցնելու դեպքում լիազորությունների 
իրականացմանը, ինչպես նաև ուսումնական հաստատություններում մանկավարժական 
կամ վարչական գործունեությանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու 
և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1801-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» Կառավարության 15 փետրվարի 2019 թվականի N 98-Ն որոշումը 
  
«Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու, Արցախի Հանրապետությանը գույք նվիրաբերելու 
մասին» Կառավարության 15 փետրվարի 2019 թվականի N 99-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 15 փետրվարի 2019 թվականի N 
101-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 
դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» Կառավարության 15 փետրվարի 2019 թվականի N 107-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում փոփոխություն, ՀՀ կառավարության 2018 
թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 15 
փետրվարի 2019 թվականի N 111-Ն որոշումը 
  

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 



  
«Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր 
Արայիկ Մելքումյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի 
վերաբերյալ» Բարձրագույն դատական խորհրդի 14 փետրվարի 2019 թվականի ԲԴԽ-8-Ո-
Կ-04 որոշումը 
 


