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Հոդված 150.3.  

Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներով 
ծանրաքաշ և (կամ) մեծ եզրաչափերով տրանսպորտային միջոցներով 
երթևեկելը 

(վերնագիրը խմբ. 21.12.15 ՀՕ-9-Ն) 
  

1. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման պետական 
ավտոմոբիլային ճանապարհներով ծանրաքաշ և (կամ) մեծ եզրաչափերով 
տրանսպորտային միջոցների երթևեկելն առանց այդ ճանապարհների տնօրինողի 
թույլտվության` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով։  

2. Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհներով` 44 
տոննա ընդհանուր զանգվածը գերազանցող ծանրաքաշ բեռնատար 
տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն առանց փոխադրումների 
իրականացման հատուկ թույլտվության`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ մինչև մեկ տոննա և ավել յուրաքանչյուր 
տոննայի համար՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
երկուհարյուրապատիկի չափով: 

3. Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհներով մեկ սռնու 
վրա ընկնող բեռնվածքը 11.5 տոննան գերազանցող ծանրաքաշ տրանսպորտային 
միջոցների երթևեկությունն առանց փոխադրումների իրականացման հատուկ 
թույլտվության`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ մինչև հինգ հարյուր կիլոգրամ և ավել 
յուրաքանչյուր հինգ հարյուր կիլոգրամի համար՝ սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով: 

 (1503 - րդ հոդվածը լրաց. 05.12.06 ՀՕ-241-Ն, փոփ. 20.11.14 ՀՕ-159-Ն, խմբ. 
21.12.15 ՀՕ-9-Ն) 
 

 

<<Հոդված 150.3      Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային
ճանապարհներով թույլատրելի առավելագույն զանգվածը

գերազանցող, չմասնատվող և (կամ) մեծ եզրաչափերը
բեռներ փոխադրող տրանսպորտային միջոցներով երթևեկելը

 
1. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման պետական 

ավտոմոբիլային ճանապարհներով թույլատրելի առավելագույն զանգվածը 
գերազանցող ծանրաքաշ և (կամ) մեկ սռնու վրա ընկնող բեռնվածքը  գերազանցող 
տրանսպորտային միջոցներով  երթևեկելը ՝ 

 առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով: 



2. Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհներով` 
չմասնատվող բեռներ փոխադրող թույլատրելի առավելագույն զանգվածը 
գերազանցող և (կամ)  մեկ սռնու վրա ընկնող բեռնվածքը  գերազանցող 
տրանսպորտային միջոցներով երթևեկելը  առանց փոխադրումների իրականացման 
թույլտվության` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ մինչև մեկ տոննա և ավել յուրաքանչյուր 
տոննայի համար՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
երկուհարյուրապատիկի չափով: 

3. Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհներով` մեծ 
եզրաչափերը գերազանցող տրանսպորտային միջոցներով երթևեկելը  առանց 
փոխադրումների իրականացման թույլտվության` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկի չափով: 

4. Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհներով` 
չմասնատվող բեռներ փոխադրող թույլատրելի առավելագույն զանգվածը 
գերազանցելու, մեկ սռնու վրա ընկնող բեռնվածքը  և (կամ) մեծ եզրաչափերը 
գերազանցող տրանսպորտային միջոցներով թույլտվությամբ նախատեսված 
երթուղու  շեղումը ` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի հինգ հարյուրապատիկի չափով: 

5.  Սույն հոդվածով նախատեսված արարքները վարչական տույժի նշանակման 
օրվանից հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, կրկին կատարելը` 
առաջացնում է տուգանքի նշանակում` տվյալ արարքի համար սույն հոդվածով 
սահմանված տուգանքի կրկնապատիկի չափով: 

 


