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Հոդված 4. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 
  
Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները. 
ավտոմոբիլային տրանսպորտ` ավտոտրանսպորտային միջոցների, հաղորդակցության ուղիների 

(ավտոմոբիլային ճանապարհների) և տեխնիկական կառուցվածքների ու շինությունների 
(ավտոմոբիլային տրանսպորտի օբյեկտների) ամբողջությունը. 

ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառ` տրանսպորտային համակարգի բնագավառ, որն 
ընդգրկում է ավտոտրանսպորտային միջոցները, բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների, 
տրանսպորտային սպասարկման և առաքման ծառայությունների մատուցման, ինչպես նաև 
ավտոտրանսպորտային միջոցների և ավտոմոբիլային ճանապարհների շահագործման ու 
սպասարկման հետ կապված ավտոմոբիլային տրանսպորտի այլ օբյեկտների տեխնոլոգիական 
շաղկապված համակարգը. 

ավտոտրանսպորտային գործունեություն` ավտոմոբիլային տրանսպորտով փոխադրումներ 
իրականացնելու համար նախատեսված տեխնիկական միջոցների, ավտոմոբիլային 
տրանսպորտով փոխադրումների կազմակերպման և իրականացման գործընթացի, ինչպես նաև այդ 
գործընթացում ավտոկայարանային կամ երթակարգավարական սպասարկման ծառայությունների 
մատուցման հետ կապված գործունեություն. 

տրանսպորտային աշխատանք` տրանսպորտային միջոցով փոխադրված բեռի (ուղևորների) 
քանակով և փոխադրման հեռավորությամբ բնութագրվող ցուցանիշ. 

ավտոտրանսպորտային գործունեության մասնակից` ավտոմոբիլային տրանսպորտով 
փոխադրումներ իրականացնող, փոխադրումների կազմակերպման գործընթացի հետ կապված` 
ավտոկայարանային կամ երթակարգավարական սպասարկման ծառայություն մատուցող 
իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ. 

ավտոմոբիլային տրանսպորտի օբյեկտ` ավտոմոբիլային տրանսպորտի շարժակազմի 
պահպանումը, տեխնիկական պատրաստականությունը և փոխադրումների գործընթացի 
կազմակերպումն ապահովող շինություն կամ կառույց, ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների 
հավաքակայանները, ավտոհավաքատեղերը, ավտոմոբիլային տրանսպորտի շարժակազմի 
տեխնիկական սպասարկման կայաններն ու կետերը, ավտոնորոգման գործարանները, 
ավտոկայարանները, ավտոկայանները, երթակարգավարական կետերը, ավտոմոբիլային 
ճանապարհները, կամուրջները, թունելները, դրանց սպասարկման և նորոգման այլ օժանդակ 
կառույցներն ու շինությունները. 

ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտ` ավտոտրանսպորտային միջոց, 
ավտոմոբիլ կամ ավտոմոբիլային տրանսպորտի շարժակազմ, որոնցով փոխադրողը պարտավոր է 
ուղևորների, ուղեբեռների և բեռների վճարովի փոխադրում իրականացնել ցանկացած քաղաքացու 
կամ իրավաբանական անձի պահանջով և փոխադրման պայմանագրով. 

ավտոտրանսպորտային միջոց` ավտոմոբիլային ճանապարհներով ուղևորներ և բեռներ 
փոխադրելու, ինչպես նաև ոչ տրանսպորտային աշխատանքներ կատարելու համար 
սարքավորված անիվավոր տրանսպորտային միջոց. 

ավտոմոբիլային տրանսպորտի շարժական կազմ (շարժակազմ)` ավտոմոբիլային 
ճանապարհներով ուղևորներ, ուղեբեռներ և բեռներ փոխադրելու, ինչպես նաև ոչ տրանսպորտային 
աշխատանքներ կատարելու համար նախատեսված և այդ նպատակով սարքավորված` անիվավոր 
ինքնագնաց կամ ավտոմոբիլի միջոցով քարշարկումով ավտոտրանսպորտային միջոցների 
ընդհանրություն. 

ավտոկայարան` բնակավայրերում ուղևորների սպասարկումն ապահովող շինությունների 
համալիր, որը ներառում է 75 մարդուց ավելի տեղատարողությամբ սպասասրահ, տոմսարկղեր, 
ուղևորների նստեցման և իջեցման հարթակներ, ավտոբուսների կայանման հրապարակ, 
ավտոբուսների զննման և մաքրման կետեր. 



ավտոկայան` բնակավայրերում ուղևորների սպասարկումն ապահովող շինությունների 
համալիր, որը ներառում է մինչև 75 մարդ տեղատարողությամբ սպասասրահ, տոմսարկղեր, 
ուղևորների նստեցման և իջեցման հարթակներ, ավտոբուսների կայանման հրապարակ. բեռների 
փոխադրում կազմակերպող և սպասարկում իրականացնող ավտոկայանը համարվում է բեռնատար 
ավտոկայան. 

երթակարգավարական կետ` երթակարգավարի կողմից կամ այլ տեխնիկական միջոցով, ըստ 
չվացուցակների, կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող ավտոտրանսպորտային միջոցների 
աշխատանքի կարգավորման համար նախատեսված շինություն, որտեղ սպասարկման 
ծառայություններ չեն մատուցվում. 

ավտոբուս` ավտոմոբիլ, որի նստատեղերի քանակը, բացառությամբ վարորդի նստատեղի, 
գերազանցում է ութը. 9-17 նստատեղ ունեցող ավտոբուսը, առանց վարորդի նստատեղի, 
համարվում է միկրոավտոբուս. 

էլեկտրամոբիլ՝ էլեկտրաէներգիայի ինքնուրույն աղբյուրից սնուցվող, բացառապես 
էլեկտրաշարժիչներով շարժման մեջ դրվող ավտոմոբիլ(բացառությամբ տրոլեյբուսի և տրամվայի). 

թեթև մարդատար ավտոմոբիլ` ավտոմոբիլ, որի նստատեղերի քանակը, բացառությամբ 
վարորդի նստատեղի, չի գերազանցում ութը. 

մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլ` թեթև մարդատար ավտոմոբիլ, որի միջոցով, Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան, իրականացվում է սպասարկման 
ծառայությունների մատուցում. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


