
N 67(1425) 5 սեպտեմբերի 2018 
  

  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, 
անցկացնելու և ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու, 
ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 
28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 
թվականի N 934-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 936-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 865-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 938-Ն որոշումը 
  
«Որպես նվիրաբերություն գույք ընդունելու, անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացնելու, 
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1725-Ն և 2003 թվականի սեպտեմբերի 17-
ի N 1277-Ն որոշումներում փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 
2018 թվականի N 941-Ն որոշումը 
  
«Առաջիկա տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծում հաջորդ տարվա պետական 
բյուջեի ծախսերի կազմում ընթացիկ ծախսերի աճի և ծավալի առավելագույն չափերը 
սահմանելու, բացառիկ դեպքերի և ՀՀ կառավարության պարտքը նվազեցնելու միջոցառումների 
ծրագրի մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 942-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 16-ի N 290-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 943-Ն որոշումը 

  
N 68(1426) 10 սեպտեմբերի 2018 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 սեպտեմբերի 
2018 թվականի ՀՕ-374-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 7 սեպտեմբերի 2018 
թվականի ՀՕ-375-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 7 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-376-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 7 սեպտեմբերի 
2018 թվականի ՀՕ-377-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ճապոնիայի կառավարության միջև 
«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի` հնագիտական 
գտածոների վերականգնման և պահպանման համար սարքավորումների բարելավման ծրագիր» 
դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 7 
սեպտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-407-Ն հրամանագիրը 
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ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2003 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 456-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» վարչապետի 3 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1165-Ն որոշումը 

  
N 69(1427) 12 սեպտեմբերի 2018 
  

  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 948-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 949-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 9 
օգոստոսի 2018 թվականի N 951-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Նախագահի 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի ՆՀ-893-Ն հրամանագիրն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 952-Ն որոշումը 
  
«Ալբանիայի Հանրապետության քաղաքացիների համար առանց մուտքի վիզայի 
այցելությունների ռեժիմ սահմանելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 
953-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական 
հաստատության դասարանների կազմավորման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 30 
օգոստոսի 2018 թվականի N 954-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի N 325-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 955-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբեր համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և 
անցկացնելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 956-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1521-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 957-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
սահմանադրական դատարանին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 
2018 թվականի N 958-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 1-ի N 595-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 959-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 7-ի N 884-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 961-Ն որոշումը 
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«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» 
Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 965-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն և 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 
N 1783-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 
թվականի N 966-Ն որոշումը 
  
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով գործուղված 
դիվանագետների կողմից քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու կարգը և 
դեպքերը սահմանելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 967-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի մասնակցությամբ դատական գործերում դատական 
ներկայացուցչության հարցերը սահմանելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 
թվականի N 968-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պաշտպանության նախարարության «Սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի 
ձեռքբերում, ինչպես նաև ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի անձնակազմի 
նյութական խրախուսում» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 
թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 975-Ն որոշումը 

  
N 70(1428) 19 սեպտեմբերի 2018 
  

  
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Կարեն Կարապետյանին ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի անդամ ընտրելու մասին» Ազգային ժողովի 11 
սեպտեմբերի 2018 թվականի ԱԺՈ-014-Ա որոշումը 
  
«Մարտին Գալստյանին ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ ընտրելու մասին» Ազգային 
ժողովի 11 սեպտեմբերի 2018 թվականի ԱԺՈ-015-Ա որոշումը 
  
«Արման Դիլանյանին սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրելու մասին» Ազգային 
ժողովի 13 սեպտեմբերի 2018 թվականի ԱԺՈ-016-Ա որոշումը 
  
«Երվանդ Խունդկարյանին վճռաբեկ դատարանի նախագահ ընտրելու մասին» Ազգային ժողովի 
13 սեպտեմբերի 2018 թվականի ԱԺՈ-017-Ա որոշումը 
  
«Էդգար Սեդրակյանին վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածու ընտրելու մասին» Ազգային 
ժողովի 13 սեպտեմբերի 2018 թվականի ԱԺՈ-018-Ա որոշումը 
  
«Տիգրան Ուրիխանյանին ՀՀ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, 
երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին» 
Ազգային ժողովի 13 սեպտեմբերի 2018 թվականի ԱԺՈ-019-Ա որոշումը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1264-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 976-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 977-Ն 
որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 6 
սեպտեմբերի 2018 թվականի N 978-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 
սեպտեմբերի 2018 թվականի N 979-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 2-ի N 1698-Ն որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 6 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 980-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 981-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
Կառավարության 6 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 982-Ն որոշումը 
  

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով գործուղված 
դիվանագետների կողմից զբաղեցվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների ցանկը 
սահմանելու մասին» առաջին փոխվարչապետի 10 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 181-Ն 
որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու 
մասին» 18 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-378-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 18 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-379-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 18 
սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-380-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 18 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-381-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 18 
սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-382-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 18 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-383-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 18 
սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-384-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2017 թվականի 
տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» 18 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-385-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 18 
սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-386-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միավորված ազգերի կազմակերպության 
պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության միջև հիմնական համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-387-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Բուլղարիայի Հանրապետության միջև աշխատանքային 
միգրացիայի կարգավորման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 20 սեպտեմբերի 
2018 թվականի ՀՕ-388-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չեխիայի Հանրապետության 
կառավարության միջև հանցավորության դեմ պայքարում համագործակցության վերաբերյալ» 
համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-389-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«1997 թվականի սեպտեմբերի 20-ի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 
Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև միջազգային ավտոմոբիլային 
հաղորդակցության մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-390-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության 
կառավարության միջև կրթության որակավորումների, գիտական աստիճանների ու գիտական 
կոչումների փոխճանաչման և համադրելիության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու 
մասին» 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-391-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության 
կառավարության միջև օդային հաղորդակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու 
մասին» 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-392-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Ռոմիկ Դանիալի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 375-րդ 
հոդվածի «Տուժողին, քաղաքացիական հայցվորին, քաղաքացիական պատասխանողին, նրանց 
ներկայացուցիչներին դատավճռի պատճենն այդ նույն ժամկետում հանձնվում է նրանց 
միջնորդությամբ» դրույթի՝ ՀՀ սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 18 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՍԴՈ-
1426 որոշումը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և 
անցկացնելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 989-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզի Սարահարթի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և 
անցկացնելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 990-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Մեծաձորի համայնքի ավագանու արտահերթ ընտրություն նշանակելու 
և անցկացնելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 991-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խանջյանի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և 
անցկացնելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 992-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայթաղի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և 
անցկացնելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 993-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 
N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 
սեպտեմբերի 2018 թվականի N 994-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» 
Կառավարության 6 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 995-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 
14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1003-Ն որոշումը 
  
«Ռազմական դրության ժամանակ պարետային ժամի ընթացքում փողոցներում ու այլ 
հասարակական վայրերում գտնվելու համար հատուկ թույլտվություններ (անցագրեր) տալու 
(փոխանակելու) կարգը, ինչպես նաև հատուկ թույլտվությունների (անցագրերի) ձևերը 
սահմանելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1004-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 16-ի N 123-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1005-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1006-Ն որոշումը 
  

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Օտարերկրյա պետություններ գործուղումների կարգը և գործուղման արդյունքների մասին 
հաշվետվության օրինակելի ձևը հաստատելու և ՀՀ վարչապետի 2013 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 
1087-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» վարչապետի 19 սեպտեմբերի 2018 թվականի 
N 1230-Ն որոշումը 
  

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների վերապատրաստում անցկացնելու 
կարգը հաստատելու մասին» Բարձրագույն դատական խորհրդի 13 սեպտեմբերի 2018 թվականի 
ԲԴԽ-37-Ն-2 որոշումը 
 


