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Հոդված 13. Տրանսպորտային միջոցների պետական գրանցումը, պետական

հաշվառումը և սահմանափակումները 
  
-------------- 
20. Տրանսպորտային միջոցը հաշվառվում է սեփականատիրոջ անվամբ (մեկից ավելի 

սեփականատերերի դեպքում տրանսպորտային միջոցը բոլոր սեփականատերերի համաձայնությամբ 
հաշվառվում է նրանցից մեկի անվամբ): 

20.1. Եթե տրանսպորտային միջոցի սեփականատեր (լիզինգառու) հանդիսացող 
ֆիզիկական անձը չունի տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք կամ 
զրկված է տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից, կամ այդ իրավունքը կասեցված է, 
պարտավոր է տրանսպորտային միջոցը հաշվառելիս ներկայացնել տվյալ կարգի 
տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք ունեցող միայն մեկ անձի տվյալները (անունը, 
ազգանունը, հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ անձը հաստատող փաստաթղթի 
տվյալները, վարորդական վկայականի համարը), ով շահագործելու է այդ տրանսպորտային 
միջոցը:  

20.2. Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման գործողություն կատարելիս՝ այն շահագործող 
անձի ներկայությունը և իր անձնական տվյալները տրամադրելու վերաբերյալ գրավոր 
համաձայնությունը պարտադիր է: Շահագործող անձին գրավոր պարզաբանվում է, որ տվյալ 
տրանսպորտային միջոցով կատարված և տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող 
սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների 
համար կարող է կրել վարչական պատասխանատվություն: Շահագործող անձի կողմից իր 
անձնական տվյալները տրամադրելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու և նրան գրավոր 
պարզաբանում տալու ձևը սահմանվում է ոստիկանության պետի հրամանով:  

20.3. Տրանսպորտային միջոցը շահագործող անձի փոփոխության դեպքում 
սեփականատերն (լիզինգառուն) իրավունք ունի սույն հոդվածով սահմանված կարգով 
ներկայացնելու շահագործող այլ անձի տվյալներ:  

20.4. Տրանսպորտային միջոցը շահագործող անձի տվյալները չհայտնելու դեպքում 
տրանսպորտային միջոցը չի հաշվառվում:  

20.5. Հաշվառված տրանսպորտային միջոցի սեփականատեր (լիզինգառու) հանդիսացող՝ 
տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք չունեցող կամ տրանսպորտային 
միջոցներ վարելու իրավունքը կասեցված կամ տրանսպորտային միջոցներ վարելու 
իրավունքից զրկված ֆիզիկական անձը (անհատ ձեռնարկատերը, իրավաբանական անձի 
դեպքում՝ իրավաբանական անձի ղեկավարը) իրավունք ունի սույն հոդվածով սահմանված 
կարգով ներկայացնելու տրանսպորտային միջոցը շահագործող անձի տվյալները:  

20.6. Եթե որպես տրանսպորտային միջոցը շահագործող անձ ներկայացվում են այլ 
պետությունում ստացած վարորդական վկայական ունեցող և բնակչության պետական 
ռեգիստրում հաշվառված օտարերկրացու տվյալներ, ապա տրանսպորտային միջոցը 
շահագործող օտարերկրացու ներկայությունը և նրա վարորդական վկայականի 
ներկայացումը պարտադիր է: 

20.7. Տրանսպորտային միջոցը շահագործող անձի՝ տրանսպորտային միջոցներ վարելու 
իրավունքը կասեցնելու կամ այդ անձին տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից 
զրկելու դեպքում ծանուցում է ուղարկվում տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջը 
(իրավաբանական անձի դեպքում՝ իրավաբանական անձի ղեկավարին)՝ առաջարկելով 
ներկայացնել տրանսպորտային միջոցը շահագործող նոր անձի տվյալներ: 

20.8. Ոստիկանությունը պարտավոր է ապահովել տրանսպորտային միջոցի 
սեփականատիրոջ (լիզինգառուի) (իրավաբանական անձի դեպքում՝ իրավաբանական անձի 
ղեկավարի) և այն շահագործող անձի կամահայտնությունը էլեկտրոնային եղանակով 
ստանալու հնարավորություն, բացառությամբ սույն հոդվածի 20.1-ին մասով սահմանված՝ 



տրանսպորտային միջոցը հաշվառման ներկայացնելու և սույն նոդվածի 20.6-րդ մասով 
նախատեսված դեպքերի: 

21. «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով Հայաստանի Հանրապետություն 
ներմուծված տրանսպորտային միջոցները ենթակա են հաշվառման սահմանային մաքսային 
կետերում՝ մաքսային ձևակերպումների հետ միաժամանակ: 

22. «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից 
ժամանակավոր 2 ամսից ավելի ժամկետով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված 
տրանսպորտային միջոցները ենթակա են հաշվառման ճանապարհային ոստիկանության կողմից, իսկ 
մինչև 2 ամիս ժամկետով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցները` 
մաքսային մարմնի կողմից: 

23. «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից 
ժամանակավոր 2 ամսից ավելի ժամկետով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված 
տրանսպորտային միջոցներին տրվում են ժամանակավոր հաշվառման փաստաթղթեր և հաշվառման 
համարանիշեր (իսկ եթե տրանսպորտային միջոցի համարանիշերը պարունակում են ոչ լատիներեն 
տառեր կամ ոչ արաբական թվեր, ապա անկախ ներմուծման ժամկետից տրվում են հաշվառման 
համարանիշեր), բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 
դեպքերի: 

24. «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից 
ժամանակավոր Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցների 
հաշվառման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

(13-րդ հոդվածը խմբ. 21.02.07 ՀՕ-72-Ն, 08.04.10 ՀՕ-36-Ն, խմբ., փոփ. 08.12.11 ՀՕ-332-Ն, լրաց. 
19.10.16 ՀՕ-186-Ն, փոփ., խմբ. 21.12.17 ՀՕ-281-Ն) 


