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ԿԻՑ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ  
  
Արտակ ԶԵՅՆԱԼՅԱՆ- ՀՀ արդարադատության նախարարին կից հասարակական խորհրդի 
նախագահ 
Փիրուզե ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ-Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ 
Արսեն ՂԱԶԱՐՅԱՆ-«Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների  միություն» 
հասարակական կազմակերպություն 
Ամո ՇԱՐՈՅԱՆ-«Միդիա-Շանգալ» եզդիների ազգային  միավորում» հասարակական  
կազմակերպություն 
Արմեն ԳԱԼՍՏՅԱՆ-«Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» հասարակական  
կազմակերպություն 
Գրիգորի ԳՐԻԳՈՐՅԱՆՑ-«Սեյվ դը Չիլդրեն Ինթերնեշնլ» հայաստանյան ներկայացուցչություն 
Անահիտ ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ-«Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» 
հասարակական  կազմակերպություն 
Նաիրա ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ-«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» սոցիալ- տնտեսական  հասարակական  
կազմակերպություն 
Քրիստինա ԳևՈՐԿՅԱՆ-«Ընդդեմ իրավական կամայականության» հասարակական   
կազմակերպություն 
Աննա ՄԵԼԻՔՅԱՆ-«Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ» հասարակական   
կազմակերպություն 
Արմինե ՄԿՐՏՉՅԱՆ-«Աքիլես» ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության   կենտրոն»  
հասարակական   կազմակերպություն 
Ռոբերտ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ-«Հայաստանի համայնքների միություն» իրավաբանական անձանց միություն 
Ավետիք ԻՇԽԱՆՅԱՆ-«Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան հասարակական   
կազմակերպություն 
Գոհար ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ-«Արազա» բարեգործական հասարակական   կազմակերպություն 
Աշոտ ԽԼՈՅԱՆ-«Հասարակական խորհուրդ» Երիտասարդ մտավորականների հասարակական  
կազմակերպություն 
Մարի ՄԱԹՈՍՅԱՆ-«Կանանց աջակցման կենտրոն» հասարակական   կազմակերպություն 
Լուսինե ԹԱՍԱԼՅԱՆ-«Գիտակցիր իրավունքդ» իրավապաշտպան հասարակական   
կազմակերպություն 
Արմեն ԵՍՈՅԱՆ-«Հարկ վճարողների և գործարարների իրավունքների պաշտպանության» 
հասարակական   կազմակերպություն 
Կարեն ԶԱԴՈՅԱՆ-«Իրավաբանների հայկական ասոցացիա»  հասարակական   կազմակերպություն 
Աստղիկ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ-«Իրավաբանների հայկական ասոցացիա»  հասարակական   
կազմակերպություն 
Սաիդ ԱՎԴԱԼՅԱՆ-«Երիտասարդ եզդիներ» հասարակական   կազմակերպություն 
Դավիթ ԱՄԻՐՅԱՆ-«ԲՀԻ»  օժանդակության հիմնադրամի հայկական մասնաճյուղ 
Արամ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ-«Առավոտ» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր 
Մեսրոպ ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ-«Ա1+» հեռուստաընկերության տնօրեն 
Աշոտ ՄԵԼԻՔՅԱՆ-«Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտե»  նախագահ 
 -«Իրավունքի գերակայություն» հասարակական  կազմակերպության  նախագահ  
Արշակ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ-«Սոցիալական արդարություն» հասարակական կազմակերպության  
նախագահ, 
Սոնա ԱՅՎԱԶՅԱՆ-«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական 
 կազմակերպության  գործադիր տնօրեն 
Սուրեն ՄԱՂԱՔՅԱՆ-Լիարժեք կյանք բարեգործական հասարակական կազմակերպություն 
 



ՀՀ արդարադատության նախարարի 2016 թվականի մայիսի 25-ի n 185/2-ա հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի  
N 657-Ա հրաման 

ՀՀ  արդարադատության նախարարի 2016 թվականի մայիսի 25-ի N 185/2-ա 
հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N  
586-Ա հրաման 
ՀՀ արդարադատության նախարարի 2016 թվականի մայիսի 25-ի n 185/2-ա հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N  570-Ա հրաման  
ՀՀ արդարադատության նախարարի 2016 թվականի մայիսի 25-ի n 185/1-ա հրամանում լրացում 
կատարելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի 2017 թ. մարտի 20-ի N 127-Ա հրաման 
ՀՀ արդարադատության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում լրացուցիչ անդամներ 
ընդգրկելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 185/1Ա հրաման 

ՀՀ արդարադատության նախարարին կից հասարակական խորհրդի անհատական 
կազմը հաստատելու և ՀՀ արդարադատության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 3-
ի N131-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ արդարադատության 
նախարարի N185/2 -Ա հրաման 
ՀՀ արդարադատության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում լրացուցիչ անդամ 
ընդգրկելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 346-Ա հրաման 
ՀՀ արդարադատության նախարարին կից հասարակական խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին ՀՀ 
արդարադատության նախարարի N 141-Ա հրաման 
ՀՀ արդարադատության նախարարի 2016 թվականի մայիսի 25-ի N 185/2-Ա հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի  N 383-Ա հրաման 
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