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Հոդված 9. Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 
ապահովման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության լիազորությունները 

  
Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը՝ 
ա) իրականացնում է պետական քաղաքականությունը և կրում ճանապարհային 

երթևեկության անվտանգության ապահովման պատասխանատվությունը. 
բ) հաստատում է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման համալիր և 

տարեկան ծրագրերը, ինչպես նաև դրանք կատարողների ներկայացրած հաշվետվությունները. 
գ) հաստատում է ճանապարհային երթևեկության կանոնները. 
դ) (կետն ուժը կորցրել է 08.12.10 ՀՕ-228-Ն) 
ե) սահմանում է վարորդական վկայական ստանալու քննություններ ընդունելու և 

վարորդական վկայական տալու կարգը, տրանսպորտային միջոցներ վարելու վարորդական 
վկայական ստանալու համար պարտադիր ներկայացման ենթակա փաստաթղթերի ցանկը, 
ինչպես նաև ազգային և միջազգային վարորդական վկայականների ձևերն ու նկարագրերը. 

զ) սահմանում է տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործունեություն 
իրականացնելու լիցենզավորման կարգը, լիցենզիայի պայմաններն ու պահանջները, ներառյալ` 
տվյալ լիցենզիայի հիման վրա շահագործվող հոսքագծերի նվազագույն քանակը, լիցենզիաների 
գործողության տարածքները Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային 
միավորներում. 

(կետը ուժը կորցրել է) 
է) սահմանում է տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննություն անցկացնելու 

կարգը. 
(կետը ուժը կորցրել է) 
ը) սահմանում է տեխնիկական արատորոշման միջոցների օգտագործմամբ տեխնիկական 

զննության ընթացքում տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի ստուգման 
աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները. 

(կետը ուժը կորցրել է) 
թ) սահմանում է տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննման փաստաթղթին 

(կտրոնին) ներկայացվող պահանջները. 
ժ) սահմանում է ճանապարհային լուսացույցներին և այլ տեխնիկական միջոցներին 

ներկայացվող տեխնիկական պահանջները և շահագործման նորմերը. 
ժա) սահմանում է տրանսպորտային միջոցների պետական հաշվառման կարգը, պետական 

գրանցման և պետական հաշվառման համար պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի 
ցանկերը, տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման 
վկայականի և պետական հաշվառման փաստաթղթերի (ազգային ու միջազգային վկայագրերի, 
ժամանակավոր հաշվառման վկայագրի) ձևերը. 

ժբ) սահմանում է տրանսպորտային միջոցների համարանիշների հաշվառման և 
հատկացման կարգը, ինչպես նաև հաշվառման համարանիշներին ներկայացվող պահանջները. 

ժգ) սահմանում է տրանսպորտային միջոցների հաշվառման մեծ պահանջարկ ունեցող 
համարանիշների չափորոշիչները. 

ժդ) սահմանում է տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքի վկայականին ներկայացվող 
պահանջները. 

ժե) սահմանում է կարմիր, կապույտ, դեղին (նարնջագույն), լուսնասպիտակ առկայծող 
փարոսիկներով կահավորման ենթակա տրանսպորտային միջոցների ցանկը. 

ժզ) սահմանում է ճանապարհների և դրանց ինժեներական կառույցների կառուցման, 
վերակառուցման, վերանորոգման, պահպանման և ճանապարհամերձ օբյեկտների 
տեղաբաշխման նախագծերը, ինչպես նաև ճանապարհային աշխատանքների կատարման 



ժամանակ երթևեկության կազմակերպման սխեմաները ոստիկանության հետ համաձայնեցնելու 
կարգը. 

ժէ) սահմանում է վարորդական իրավունքի վկայական ունեցող, ինչպես նաև վարորդի 
թեկնածու համարվող անձանց բժշկական հավատարմագրման դեպքերը (այդ թվում՝ 
պարտադիր), պարբերականությունը, իրականացման կարգը, տրանսպորտային միջոց 
շահագործելու բժշկական հակացուցումների, բժշկական ցուցումների և բժշկական 
սահմանափակումների ցանկերը, ինչպես նաև ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից 
տուժածներին բժշկական օգնություն ցույց տալու կարգը. 

ժը) սահմանում է ճանապարհապարեկային ծառայության իրականացման կարգը. 
ժթ) սահմանում է ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կարգը. 
ի) սահմանում է ծանրաքաշ բեռներ փոխադրելու համար օգտագործվող կամ 

ճանապարհային երթևեկության կանոններով սահմանված եզրաչափերը գերազանցող կամ 
երկու և ավելի կցորդների հետ միասին ավտոգնացքի կազմում շահագործվող տրանսպորտային 
միջոցների երթևեկության կանոնները. 

իա) սահմանում է վտանգավոր բեռներ և չվնասազերծված տարա փոխադրելու կանոնները. 
իբ) սահմանում է հանված հաշվառման համարանիշները համապատասխան մարմիններին 

հանձնելու, պահպանելու և վարորդին (սեփականատիրոջը, սեփականատիրոջ ներկայացուցչին) 
վերադարձնելու կարգը. 

իգ) սահմանում է ոստիկանության կողմից հաշվառման տվյալների փոփոխությամբ 
տրանսպորտային միջոցների վերասարքավորման և առանց թույլտվության վերասարքավորված 
տրանսպորտային միջոցների վերահաշվառման թույլտվություն տալու կարգերը, ինչպես նաև 
տրանսպորտային միջոցի վերասարքավորման թույլտվություն տալու, տրանսպորտային միջոցի 
վերասարքավորման թույլտվություն տալը մերժելու, վերասարքավորված տրանսպորտային 
միջոցի վերահաշվառման թույլտվություն տալու, վերասարքավորված տրանսպորտային միջոցի 
վերահաշվառման թույլտվություն տալը մերժելու մասին որոշումների ձևերը և 
վերասարքավորման ժամանակ իրականացման ենթակա տեխնիկական պայմանները. 

իդ) սահմանում է տրանսպորտային միջոցների առկայծող փարոսիկներ կամ հատուկ 
ձայնային ազդանշաններ արձակելու սարքավորումների վաճառք իրականացնելու 
թույլտվություն տալու կարգը. 

իե) հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության «Ճանապարհային 
ոստիկանություն» ծառայության (այսուհետ` Ճանապարհային ոստիկանություն) 
կանոնադրությունը. 

իե.1) հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների 
ծառայողական ավտոմոբիլների հաշվառման, վերահաշվառման և հաշվառման 
համարանիշների տրամադրման կարգը. 

իե.2) սահմանում է հատուկ նշանակության տրանսպորտային միջոցների ուղեկցման և 
էսկորտ ուղեկցման, ավտոտրանսպորտային շարասյուների անվտանգ երթևեկության 
ապահովման կարգը. 

իե.3) սահմանում է վարորդի սթափության վիճակի զննության կարգը, այդ զննության 
արձանագրության, ուղեգրի, գրանցման մատյանի ձևերը. 

իե.4) սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների և Ճանապարհային ոստիկանության միջև օրենքով 
սահմանված լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկությունների 
փոխանակման կարգը. 

իզ) իրականացնում է օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ. 
իէ) սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի՝ բեռնատար 

ավտոմոբիլների երթևեկությունն արգելված փողոցներում բեռնափոխադրումների 
իրականացման նպատակով բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը թույլատրող 
ժամանակավոր թույլտվության ձևը և տրման կարգը։ 

 
 
 

Հոդված 13. 

 

Տրանսպորտային միջոցների պետական գրանցումը, պետական 
հաշվառումը և սահմանափակումները 

  
1. Տրանսպորտային միջոցների սեփականության, գրավի և լիզինգի պայմանագրով 

վարձակալության իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման: Պետական գրանցման 
ենթակա տրանսպորտային միջոցների տեսակների ցանկը սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 



1.1. Մինչև տրանսպորտային միջոցի հետ կատարվող գործարքներից ծագող իրավունքի 
պետական գրանցումը ճանապարհային ոստիկանությունը նոտարի ծանուցմամբ գույքի 
նկատմամբ իրավատիրոջ անվամբ կատարում է իրավունքի վերաբերյալ նախնական նշում, որն 
ընդգրկում է տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ տեղեկություններ, իրավատիրոջ տվյալները, 
որի օգտին կատարվում է իրավունքի վերաբերյալ նախնական նշումը: 

2. Տրանսպորտային միջոցի հետ կատարվող գործարքներից ծագող սեփականության 
իրավունքը ենթակա է (պետք է ներկայացվի) ճանապարհային ոստիկանությունում պետական 
գրանցման կողմերի` գործարքն ստորագրելու օրվանից սկսած 15-օրյա ժամկետում, իսկ 
տրանսպորտային միջոցը «Բաց թողնում` ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով 
կամ ֆիզիկական անձանց կողմից ազատ շրջանառության նպատակով Հայաստանի 
Հանրապետություն ներմուծված լինելու դեպքում` հայտարարագրելու օրվանից հետո` 15-օրյա 
ժամկետում, բացառությամբ տրանսպորտային միջոցը խոտանելու հետ կապված հաշվառումից 
հանելու դեպքերի: Տրանսպորտային միջոցների պետական գրանցումն ու պետական 
հաշվառումն իրականացվում են տրանսպորտային միջոցը (կամ ճանապարհային 
ոստիկանության վարչական մասի կամ տրանսպորտային միջոցի գտնվելու վայրն սպասարկող 
իրավասու ստորաբաժանման տրամադրած տրանսպորտային միջոցի տվյալների վերաբերյալ 
տեղեկանքը) և օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերը ճանապարհային ոստիկանություն 
ներկայացնելուց հետո` մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

3. Հայաստանի Հանրապետությունում տրանսպորտային միջոցի հետ կատարվող 
գործարքներից ծագող տրանսպորտային միջոցի սեփականության, գրավի և լիզինգի 
պայմանագրով վարձակալության իրավունքը ծագում է (պետությունը ճանաչում է) պետական 
գրանցման պահից: Եթե գրավի առարկա տրանսպորտային միջոցը, օրենքին կամ 
պայմանագրին համապատասխան, պետք է գտնվի գրավառուի մոտ, ապա գրավի իրավունքը 
ծագում է գրավի առարկա տրանսպորտային միջոցը նրան հանձնելու պահից, իսկ եթե այն 
հանձնվել է մինչև պայմանագիրը կնքելը, ապա այն կնքելու պահից: Ամուսինների՝ 
տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված իրավունքները և սահմանափակումներն ունեն իրավաբանական ուժ, եթե նույնիսկ 
այդ իրավունքներն առանձին չեն գրանցվել: 

4. Տրանսպորտային միջոցի հետ կապված գործարքները չեն կարող իրականացվել առանց 
տրանսպորտային միջոցի սեփականության վկայականի, իսկ գործարքի կողմերից որևէ մեկի 
պահանջով՝ նաև ճանապարհային ոստիկանության՝ այդ տրանսպորտային միջոցի պետական 
գրանցումն իրականացրած ստորաբաժանման կողմից տրված՝ տրանսպորտային միջոցի 
օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի: Տրանսպորտային 
միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքը տրվում է մեկ 
աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 5 օր ժամկետով, ընդ որում` նույն տրանսպորտային միջոցի 
օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ յուրաքանչյուր հաջորդ տեղեկանքը 
տրվում է միայն նախորդ տեղեկանքի գործողության ժամկետի ավարտից հետո: Առանց 
տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ 
տեղեկանքի իրականացված գործարքներից ծագող իրավունքների՝ արգելադրման առկայության 
հիմքով չգրանցման ռիսկերը կրում են գործարքի կողմերը: 

5. Տրանսպորտային միջոցի հետ կատարվող գործարքներից ծագող սեփականության, 
գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման պահանջը 
չպահպանելը հանգեցնում է դրա անվավերության (նման գործարքն առ ոչինչ է), բացառությամբ 
այլ երկրներում տվյալ երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծագած սեփականության 
իրավունքի, որի գրանցման պահանջը չպահպանելը հանգեցնում է օրենքով սահմանված 
պատասխանատվության: 

6. Տրանսպորտային միջոցի հետ կատարվող գործարքներից (տրանսպորտային միջոցը 
ձեռք բերելուց) հետո մինչև տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
գրանցումը այդ տրանսպորտային միջոցով կատարված իրավախախտումների դեպքում 
օրենսդրությամբ սեփականատիրոջ համար նախատեսված պատասխանատվությունը կրում է 
գնորդը, եթե վաճառողն ապացուցում է, որ իրենց միջև կայացել է պատշաճ գործարք: 

7. «Բաց թողնում` ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական 
անձանց կողմից ազատ շրջանառության նպատակով Հայաստանի Հանրապետություն 
ներմուծված տրանսպորտային միջոցներին, որոնց սեփականության իրավունքը ենթակա է 
պետական գրանցման ճանապարհային ոստիկանությունում, և որոնք չունեն հաշվառման 
համարանիշեր, կամ դրանց հաշվառման համարանիշերը պարունակում են ոչ լատիներեն 
տառեր կամ ոչ արաբական թվեր, մաքսային ձևակերպումներից հետո ճանապարհային 
ոստիկանությունը տրամադրում է տարանցիկ համարանիշեր: 



8. Տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար 
ճանապարհային ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանում պետք է ներկայանա 
(ներկայանան)` 

1) օտարողը (կամ նրա ներկայացուցիչը) և ձեռք բերողը (կամ նրա ներկայացուցիչը), եթե 
օտարումը ձևակերպված է հասարակ գրավոր գործարքով. 

2) միայն ձեռք բերողը (կամ նրա ներկայացուցիչը), եթե նա ներկայացնում է՝ 
ա. դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ կամ 
բ. նոտարի վավերացրած օտարման պայմանագիր, իսկ եթե տրանսպորտային միջոցը ձեռք 

է բերվել այլ երկրում, ապա տվյալ երկրի օրենսդրության իմաստով տրանսպորտային միջոցի 
նկատմամբ ձեռք բերողի իրավունքը հավաստող պատշաճ փաստաթուղթ կամ մաքսային 
հայտարարագիր կամ 

գ. հարկադիր կատարողի կամ սնանկության գործերով կառավարչի հետ կնքված օտարման 
պայմանագիր կամ ապրանքային բորսայից տրանսպորտային միջոցը ձեռք բերելու մասին 
արձանագրություն կամ պայմանագիր կամ 

դ. տրանսպորտային միջոցների առևտրային գործունեություն իրականացնող 
տնտեսավարող սուբյեկտի հետ կնքված՝ սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված տրանսպորտային 
միջոցների օտարման պայմանագիր (հաշիվ-ապրանքագիր) կամ 

ե. նոտարի կողմից տրված` ամուսինների ընդհանուր համատեղ սեփականության վկայագիր 
կամ 

զ. իրավաբանական անձանց վերակազմակերպման վերաբերյալ օրենսդրությամբ 
սահմանված փաստաթուղթ կամ 

է. գրավի առարկա տրանսպորտային միջոցի վրա արտադատական կարգով բռնագանձում 
տարածելու միջոցով սեփականության իրավունքը գրավառուին անցնելը հավաստող 
օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր. 

3) տրանսպորտային միջոցի մահացած սեփականատիրոջ ժառանգը (կամ նրա 
ներկայացուցիչը), եթե գրանցվում է նրա անունով: 

9. Իրավասու մարմնի թույլտվության հիման վրա վերասարքավորված տրանսպորտային 
միջոցի` սույն օրենքով նախատեսված իրավունքների պետական գրանցումը և հաշվառումը, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցը խոտանելու հետ կապված հաշվառումից հանելու 
դեպքերի, կատարվում են վերասարքավորված վիճակում տեխնիկական զննություն անցնելու 
վերաբերյալ փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո: Տրանսպորտային միջոցի 
վերասարքավորման դեպքում, անկախ վերասարքավորման տեսակից, տրանսպորտային 
միջոցի թողարկման տարեթիվը փոխելն արգելվում է: 

10. Տրանսպորտային միջոցների պետական գրանցումը մերժվում է, եթե` 
1) փաստաթղթերի բնօրինակների փոխարեն ներկայացված են դրանց չհաստատված 

պատճենները. 
2) ներկայացված չեն օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերը. 
3) առկա է տրանսպորտային միջոցի իրական և փաստաթղթային տվյալների 

անհամապատասխանություն. 
4) տրանսպորտային միջոցը կամ դրա համարակիր մասերից մեկը հետախուզման մեջ է. 
5) օրենքով սահմանված կարգով տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ կիրառված է 

արգելադրում. 
6) տրանսպորտային միջոցը (կամ ճանապարհային ոստիկանության վարչական մասի կամ 

տրանսպորտային միջոցի գտնվելու վայրն սպասարկող իրավասու ստորաբաժանման 
տրամադրած տրանսպորտային միջոցի տվյալների վերաբերյալ տեղեկանքը) չի ներկայացվել 
ճանապարհային ոստիկանություն: 

11. Տրանսպորտային միջոցի գրավի և լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի 
պետական գրանցումն իրականացվում է գործարքի կատարման օրվանից հետո` 5-օրյա 
ժամկետում, ճանապարհային ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանում ներկայացված 
դիմումի հիման վրա, որին կցվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված պահանջներին համապատասխան պատշաճ կազմված տրանսպորտային միջոցի 
գրավի կամ լիզինգի պայմանագիրը և տրանսպորտային միջոցի սեփականության վկայականի 
պատճենը, իսկ տրանսպորտային միջոցի սեփականության վկայականը պահվում է գրավառուի 
մոտ: Տրանսպորտային միջոցի գրավի և լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքը 
գրանցվում է սույն մասում նշված փաստաթղթերը ճանապարհային ոստիկանության իրավասու 
ստորաբաժանում ներկայացնելուց հետո` մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
Ճանապարհային ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանումը գրավի և լիզինգի 
պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցումն իրականացնում է մատյանում և 
տրանսպորտային միջոցի հաշվառման քարտում համապատասխան գրառումներ կատարելով: 
Մատյանի ձևը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը: 



12. Տրանսպորտային միջոցի գրավի իրավունքի գրանցումը չի կարող մերժվել, 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ՝ 

1) ներկայացված չեն սույն հոդվածի 11-րդ մասում նշված դիմումը և դրան կցվող 
փաստաթղթերը. 

2) գրավի իրավունքի գրանցումը կխախտի այլոց՝ օրենքով երաշխավորված իրավունքները. 
3) տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ սույն հոդվածի 13-րդ մասով սահմանված կարգով 

կիրառվել է արգելադրում: 
13. Տրանսպորտային միջոցի գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով վարձակալության 

իրավունքի գրանցման, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ օրենքով 
նախատեսված դեպքերում և կարգով իրավասու մարմինների, ներառյալ` դատարանի որոշմամբ 
արգելանք կամ կալանք դնելու դեպքերում տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ կիրառվում է 
սահմանափակում (արգելադրում)՝ գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով վարձակալության 
իրավունքի պայմանագրերով կամ արգելանք կամ կալանք դնելու վերաբերյալ փաստաթղթերով 
նախատեսված սահմաններում: 

14. Ճանապարհային ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանումն արգելադրումն 
իրականացնում է արգելադրման մատյանում և տրանսպորտային միջոցի հաշվառման քարտում 
համապատասխան գրառումներ կատարելով: Արգելադրման մատյանի ձևը սահմանում է 
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը: 

15. Մինչև 2010 թվականի հոկտեմբերի 16-ը պետական լիազոր մարմնի տրամադրած 
տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիրը համարվում է տրանսպորտային միջոցի 
սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, սակայն այդ վկայագրով գործարք 
իրականացնելն արգելվում է: Տրանսպորտային միջոցի սեփականատերն իրավունք ունի դիմելու 
և այդ հաշվառման վկայագրի հիման վրա անվճար ստանալու տրանսպորտային միջոցի 
սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական: 

16. Այն անձը, որ տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունք է ձեռք բերել մինչև 
2010 թվականի հոկտեմբերի 16-ը և չունի այդ տրանսպորտային միջոցի համար հաշվառման 
վկայագիր, կարող է 2010 թվականի հոկտեմբերի 16-ից հետո տրանսպորտային միջոցի 
գրանցման և հաշվառման փաստաթղթեր ստանալու համար սույն օրենքով սահմանված կարգով 
դիմում ներկայացնել պետական լիազոր մարմին: 

17. Մինչև 2010 թվականի հոկտեմբերի 16-ը տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ 
օրենքով սահմանված կարգով կատարված գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով 
վարձակալության իրավունքի գրանցումը սույն օրենքի իմաստով համարվում է 
տրանսպորտային միջոցի արգելադրում: 

18. Տրանսպորտային միջոցի պետական հաշվառումը տրանսպորտային միջոցի 
սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականի հիման վրա (բացառությամբ 
«Մաքսային տարանցում» և «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգերով կամ 
ֆիզիկական անձանց կողմից ժամանակավոր Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված 
տրանսպորտային միջոցների) տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական բնութագրերի 
վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքման և ամրագրման գործառույթ է, որի հետևանքով 
տրվում են տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիր (հաշվառման վկայագրի վրա, 
բացի հաշվառման տվյալներից, հայերենով և անգլերենով նշվում է նաև «Օտարման հիմք չէ» 
գրառումը) և (կամ) հաշվառման համարանիշ, բացառությամբ «Մաքսային տարանցում» 
մաքսային ընթացակարգով կամ «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ 
ֆիզիկական անձանց կողմից ժամանակավոր մինչև 2 ամիս ժամկետով Հայաստանի 
Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցների, որոնց դեպքում հաշվառման 
վկայագիր և համարանիշներ չեն տրվում: 

19. Տրանսպորտային միջոցը կարող է չներկայացվել պետական հաշվառման, եթե այն 
առևտրային նպատակներով ձեռք է բերվել (ներմուծվել է) տրանսպորտային միջոցների 
առևտրային գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից, որը 
Հայաստանի Հանրապետությունում այն չի շահագործելու, կամ եթե Հայաստանի 
Հանրապետություն է ներմուծվել «Բաց թողնում` ներքին սպառման համար» մաքսային 
ընթացակարգից տարբերվող այլ մաքսային ընթացակարգերով կամ Հայաստանի 
Հանրապետությունում այն չի շահագործվելու: 

20. Տրանսպորտային միջոցը հաշվառվում է սեփականատիրոջ անվամբ (մեկից ավելի 
սեփականատերերի դեպքում տրանսպորտային միջոցը բոլոր սեփականատերերի 
համաձայնությամբ հաշվառվում է նրանցից մեկի անվամբ): 

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: 

 
 
 

Հոդված 15. Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննությունը 
  
1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շահագործվող տրանսպորտային միջոցները 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթակա են 
տեխնիկական զննության: 

2. Տրանսպորտային միջոցի առաջին տեխնիկական զննությունը կատարվում է նախքան 
տրանսպորտային միջոցը Ճանապարհային ոստիկանությունում առաջին անգամ հաշվառելը: 

Նոր թողարկված (տվյալ տարում արտադրված) տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական զննությունը կատարվում է տրանսպորտային միջոցի հաշվառմանը հաջորդող 
տարում` մինչև հաշվառման կտրոնի վրա նշված (փակցված կամ դակված) ամսվա վերջին օրը: 
Այդ տրանսպորտային միջոցներին հաշվառման համարանիշի հետ տրվում է հաշվառման 
կտրոն, որը պետք է փակցվի տեխնիկական զննության կտրոնի համար նախատեսված 
տեղում:3. Տրանսպորտային միջոցի երկրորդ և հետագա տեխնիկական զննությունները 
կատարվում են հետևյալ պարբերականությամբ. 

ա) ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցները` կանոնավոր 
ուղևորափոխադրումներ իրականացնող տրոլեյբուսները, ավտոբուսները և մարդատար-տաքսի 
ավտոմոբիլները (բացառությամբ մեկ մարդատար տաքսի-ավտոմոբիլով 
ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին 
պատկանող մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլների)` յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ անգամ. 

բ) տրանսպորտային միջոցները, դրանց թողարկման տարվան հաջորդող չորրորդ տարին 
ներառյալ (բացի սույն մասի «ա» կետում նշված տրանսպորտային միջոցներից)` յուրաքանչյուր 
2 տարին մեկ անգամ. 

գ) տրանսպորտային միջոցները, այդ թվում` մեկ մարդատար տաքսի-ավտոմոբիլով 
ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին 
պատկանող մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլները, դրանց թողարկման տարվան հաջորդող 
հինգերորդ տարվանից սկսած, իսկ ինքնաշեն կամ թողարկման տարին չճշտված 
տրանսպորտային միջոցները (բացի սույն մասի «ա» կետում նշված տրանսպորտային 
միջոցներից)` յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ: 

Տրանսպորտային միջոցը սույն մասի պահանջին համապատասխանող տարում 
տեխնիկական զննություն պետք է անցնի մինչև նախորդ տեխնիկական զննության արդյունքում 
տրամադրված կտրոնի վրա նշված ամսվա վերջին օրը:4. Տեխնիկական զննությունն 
իրականացնում են տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զննության գործունեության 
լիցենզիա ունեցող կազմակերպությունները, բացառությամբ տրոլեյբուսների, որոնց 
տեխնիկական զննությունն անցկացնում են դրանք շահագործող կազմակերպությունները: 

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության բնագավառի պետական լիազոր մարմնի, 
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության, Հայաստանի 
Հանրապետության պետական պահպանության ծառայության և ոստիկանության ծառայողական 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննություն անցկացվում է համապատասխան 
պետական մարմինների իրավասու ստորաբաժանումներում` պետական մարմինների 
ղեկավարների հրամանով սահմանված կարգով: 



Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության սակագների ձևավորման 
սկզբունքները և դրանք հաստատող պետական մարմինը սահմանվում են օրենքով: 

5. Լիցենզիայում պետք է նշվի շահագործվող հոսքագծերի քանակը` ելնելով լիցենզիայի 
գործողության տարածքում հաշվառված տրանսպորտային միջոցների քանակից: 
Լիցենզավորված անձը կարող է իր հոսքագծերը տեղակայել իր լիցենզիայի գործողության 
տարածքի մեկ կամ մի քանի վայրերում: Լիցենզավորված անձն իրավունք չունի իրականացնելու 
տրանսպորտային միջոցների առուվաճառք, տրանսպորտային միջոցների վերանորոգում, 
տրանսպորտային միջոցները վարձակալությամբ տալու գործունեություն: 

6. Տեխնիկական զննության արդյունքում շահագործման պահանջներին 
համապատասխանող տրանսպորտային միջոցի համար զննություն իրականացրած 
լիցենզավորված անձը տրամադրում է սահմանած նմուշի կտրոն, որը պետք է փակցվի 
տրանսպորտային միջոցի վրա` վարորդի կողմից առջևի հողմապակու ներքևի աջ անկյունում, 
բացառությամբ կցորդի (կիսակցորդի), որի տեխնիկական զննության կտրոնը պետք է գտնվի 
քարշակող տրանսպորտային միջոցի վարորդի մոտ: 

7. Կտրոնը համարվում է խիստ հաշվառման փաստաթուղթ: Կտրոնները լիցենզավորված 
անձին տրամադրում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմինը` 
հօգուտ պետական բյուջեի գանձելով օրենքով սահմանված պետական տուրք յուրաքանչյուր 
միավորի համար: 

(Հոդվածը ուժը կորցրել է) 
 
 
Հոդված 18. Տրանսպորտային միջոցի երթևեկությունն արգելելու հիմքերը 

  
1. Տրանսպորտային միջոցի երթևեկությունն արգելվում է, եթե` 
ա) վարորդը տրանսպորտային միջոցը վարում է ոչ սթափ վիճակում կամ հրաժարվում կամ 

որևէ ձևով խուսափում է սթափության վիճակի զննությունից. 
բ) վարորդը զրկված է տրանսպորտային միջոցը վարելու իրավունքից. 
գ) վարորդը տրանսպորտային միջոցը վարում է առանց տվյալ կարգի տրանսպորտային 

միջոց վարելու իրավունքի. 
դ) վարորդը տրանսպորտային միջոցը վարում է` իր մոտ չունենալով վարորդական 

իրավունքի վկայական. 
ե) վարորդը տրանսպորտային միջոցը վարում է կեղծ կամ ուժը կորցրած վարորդական 

իրավունքի վկայականով. 
զ) վարորդը տրանսպորտային միջոցը վարում է առանց վարորդական վկայականում նշված 

փաստաթղթերի կամ պարագաների. 
է) վարորդը տրանսպորտային միջոցը վարում է կեղծ հաշվառման վկայագրով կամ առանց 

հաշվառման վկայագրի. 
ը) վարորդը տրանսպորտային միջոցը վարում է կեղծ, փոխված կամ ստանդարտին 

չհամապատասխանող հաշվառման համարանիշներով (ժամանակավոր համարանիշների 
դեպքում` նաև ժամկետանց համարանիշներով) կամ առանց հաշվառման համարանիշների. 

թ) վարորդը տրանսպորտային միջոցը վարում է առանց օրենսդրությամբ սահմանված 
փաստաթղթերի. 

ժ) տրանսպորտային միջոցը կամ տրանսպորտային միջոցի ներսում գտնվող անձը գտնվում 
է հետախուզման մեջ, կամ կան հիմնավոր կասկածներ, որ տրանսպորտային միջոցով 
կատարվել է հանցագործություն, կամ դրա մեջ գտնվում են հանցագործություն 
նախապատրաստող, կատարող կամ կատարած անձինք. 

ժա) տրանսպորտային միջոցն օրենքով սահմանված ժամկետում չի անցել տեխնիկական 
զննություն, կամ սահմանված կարգով փակցված չէ տվյալ տարվա տեխնիկական զննության 
կամ հաշվառման կտրոնը. 

(կետը ուժը կորցրած է ճանաչվել) 
ժբ) տրանսպորտային միջոցն անօրինական վերասարքավորված է. 
ժգ) տրանսպորտային միջոցը պատճառ է դարձել այնպիսի ճանապարհատրանսպորտային 

պատահարի առաջացման համար, որի հետևանքով մարդու կյանքին կամ առողջությանը 
պատճառվել է վնաս, կամ այդպիսի պատահարի մասնակիցն է. 

ժդ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքին համապատասխան՝ վճարված չէ 
Հայաստանի Հանրապետություն (այդ թվում` ԵՏՄ անդամ պետություններից) մուտք գործող 
(բացառությամբ «Բաց թողնում` ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով 
ձևակերպված)` Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված) բեռնատար 
ավտոտրանսպորտային միջոցներով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում 



գրանցված (հաշվառված) բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի 
Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար ճանապարհային 
հարկը. 

ժե) տրանսպորտային միջոցն առանց համապատասխան թույլտվության կահավորված է 
առկայծող փարոսիկներով և (կամ) հատուկ ձայնային ազդանշաններով, կամ տրանսպորտային 
միջոցի թափքի արտաքին մակերևույթի վրա առանց համապատասխան թույլտվության 
փակցված են գունագծապատկերներ, գրառումներ և այլ նշումներ, կամ դրանք չեն 
համապատասխանում օրենսդրության կամ ստանդարտների պահանջներին. 

ժզ) տրանսպորտային միջոցը կահավորված է կեղծված, փոփոխված (ջնջված) համարներ 
ունեցող ագրեգատներով կամ հանգույցներով. 

ժէ) բացակայում են վարորդի աչքը կամ վերին կամ ստորին վերջույթը, դաստակը կամ 
ոտնաթաթը, կամ առկա են շարժումները սահմանափակող` դաստակի կամ ոտնաթաթի 
ձևախախտում, ինչպես նաև ձեռքերի մատների կամ ֆալանգների ձևախախտումներ և 
արատներ, որոնք հանգեցնում են վերջույթի ֆունկցիաների խիստ խանգարման, բացառությամբ 
տվյալ անձի հնարավորություններին հարմարեցված տրանսպորտային միջոցներ վարելու 
դեպքերի. 

ժը) օրենքով սահմանված այլ դեպքերում: 
2. Շահագործումն արգելվում է նաև այն ավտոմոբիլների, ավտոբուսների, ավտոգնացքների, 

կցորդների, մոտոցիկլերի, մոպեդների, մոտոսայլակների, տրակտորների և այլ ինքնագնաց 
մեքենաների, որոնց տեխնիկական վիճակը և կահավորվածությունը չեն համապատասխանում 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած՝ տրանսպորտային միջոցների 
շահագործումն արգելող անսարքությունների և պայմանների ցանկին: 

3. Երթևեկության մասնակիցների համար խոչընդոտ ստեղծող կամ կայանումն արգելված 
տեղերում կանգնած տրանսպորտային միջոցները տեղափոխվում են հատուկ տարածք, եթե 
վարորդը տեղում չէ կամ հրաժարվում է վերացնել խոչընդոտը կամ կայանման կանոնների 
խախտումը: 

4. Սույն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դեպքում տրանսպորտային միջոցի 
հետախուզում հայտարարում են ոստիկանության պետը (տեղակալները) կամ ոստիկանության 
պետի լիազորած պաշտոնատար անձինք: 

5. Տրանսպորտային միջոցի հետախուզում կարող է հայտարարվել, երբ տվյալ 
տրանսպորտային միջոցով կատարվել է իրավախախտում: 

6. Ճանապարհային ոստիկանության կողմից հայտնաբերված` առանց ճանապարհային 
հարկի վճարումը կամ արտոնությունը հավաստող փաստաթղթի երթևեկող տրանսպորտային 
միջոցի երթևեկությունը դադարեցվում է մինչև օրենքով սահմանված կարգով և չափով 
սահմանված ճանապարհային հարկի և դրա վճարումն ուշացնելու համար նախատեսված 
տույժերի վճարումը հավաստող անդորրագրեր ներկայացնելը: 

 
 

Հոդված 182. Տրանսպորտային միջոցների շահագործման արգելումը` հաշվառման 
համարանիշները հանելով 

  
1. Սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի առաջին մասի «ժա», «ժբ» կետերով և երկրորդ մասով 

նախատեսված դեպքերում ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն ապահովող 
ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է արձանագրել խախտումը և սույն հոդվածով 
սահմանված կարգով հանել տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշները, 
բացառությամբ այն դեպքի, երբ տեխնիկական զննության կամ հաշվառման կտրոնը գտնվում է 
վարորդի մոտ: Այդ դեպքում կտրոնը փակցվում է սահմանված տեղում, և թույլատրվում է 
տրանսպորտային միջոցի հետագա շահագործումը: 
«Սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված դեպքերում ճանապարհային 
երթևեկության անվտանգությունն ապահովող ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է 
արձանագրել խախտումը և սույն հոդվածով սահմանված կարգով հանել տրանսպորտային 
միջոցի հաշվառման համարանիշները:» 

2. Սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի առաջին մասի «ժա» և «ժբ» կետերում նշված դեպքերում 
տրանսպորտային միջոցների համարանիշները հանելու դեպքում վարորդին տրվում է 10-օրյա 
ժամկետով ժամանակավոր համարանիշ` տրանսպորտային միջոցը տեխնիկական զննություն 
անցկացնելու կամ գործարանային տեսքի բերելու կամ վերասարքավորումն օրինականացնելու 
համար, իսկ 18-րդ հոդվածի երկրորդ մասում նշված դեպքերում անսարքությունները վերացվում 
են տեղում, կամ տրանսպորտային միջոցը վարորդը տեղափոխում է տեխնիկական 
սպասարկման կամ նորոգման վայր: 



3. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումը` հաշվառման համարանիշները հանելով 
արգելելու և ժամանակավոր համարանիշ տալու դեպքում, իրավասու պաշտոնատար անձը 
կազմում է արձանագրություն: Ժամանակավոր համարանիշի ձևը սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը, իսկ արձանագրության ձևը` ոստիկանության պետը: 

Տրանսպորտային միջոցի շահագործումը` հաշվառման համարանիշները հանելով արգելելու 
պատճառները վերացնելուց հետո, հաշվառման համարանիշները անմիջապես վերադարձվում 
են տրանսպորտային միջոցի վարորդին (սեփականատիրոջը, սեփականատիրոջ 
ներկայացուցչին): 

 
Հոդված 20. Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ 

տրանսպորտային միջոցներ շահագործող կազմակերպությունների 
պաշտոնատար անձանց պարտականությունները 

  
1. Տրանսպորտային միջոցներ շահագործող կազմակերպություններում տրանսպորտային 

միջոցների տեխնիկական վիճակի ու շահագործման համար պատասխանատու է 
կազմակերպության ղեկավարի նշանակած պաշտոնատար անձը, իսկ նրա բացակայության 
դեպքում՝ կազմակերպության ղեկավարը: 

2. Տրանսպորտային միջոցների շահագործման համար պատասխանատու անձինք 
պարտավոր են ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման նպատակով 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ 

ա) կազմակերպել վարորդների աշխատանքը. 
բ) պահպանել վարորդների աշխատանքի և հանգստի ռեժիմը. 
գ) վերլուծել և վերացնել իրենց պատկանող և (կամ) իրենց կողմից շահագործվող 

տրանսպորտային միջոցի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային 
պատահարի, դրա հետևանքների և (կամ) ճանապարհային երթևեկության կանոնների 
խախտման պատճառները. 

դ) ապահովել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պահանջներին 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի համապատասխանությունը և արգելել 
տեխնիկական անսարքություն ունեցող տրանսպորտային միջոցի շահագործումը: 

3. Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի ու շահագործման համար 
պատասխանատու պաշտոնատար անձանց արգելվում է՝ 

ա) երթուղի բաց թողնել տրանսպորտային միջոցներն այնպիսի տեխնիկական 
անսարքություններով, որոնց առկայության դեպքում արգելվում է դրանց շահագործումը, կամ 
որոնք վերասարքավորված են առանց համապատասխան թույլտվության, օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով գրանցված չեն, պետական տեխնիկական զննություն չեն անցել.: 

 բ) թույլատրել տրանսպորտային միջոցը վարել ոչ սթափ վիճակում, ինչպես նաև տվյալ 
կարգի տրանսպորտային միջոցը վարելու իրավունք չունեցող կամ սահմանված կարգով 
պարբերական բժշկական զննություն չանցած անձանց. 

գ) հրահանգել տրակտորներով, ինքնագնացով և թրթուրավոր այլ մեքենաներով երթևեկել 
ասֆալտե և ցեմենտբետոնե ծածկույթ ունեցող ճանապարհներով. 

դ) երթուղի բաց թողնել տրանսպորտային միջոցը` առանց դրա տեխնիկական վիճակը և 
վարորդի առողջական վիճակը հավաստող նշագրումով փաստաթղթի: 

 
Հոդված 24. Տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերի և վարորդների հիմնական 

պարտականությունները 
  
1. Տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը պարտավոր է ապահովել տրանսպորտային 

միջոցի տեխնիկապես սարքին վիճակը՝ համաձայն տրանսպորտային միջոցի շահագործումը 
թույլատրող պայմանների ու շահագործումն արգելող անսարքությունների և պայմանների ցանկի: 

2. Տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է` 
ա) երթևեկությունն սկսելուց առաջ ստուգել` 
1) տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զննություն անցած լինելու կամ անօրինական 

վերասարքավորված չլինելու փաստերը. 
2) արգելակային համակարգի, ղեկային կառավարման, լապտերների և հետին 

եզրաչափային լույսերի (օրվա մութ ժամանակ, անբավարար տեսանելիության պայմաններում) 
կամ վարորդի դիմացի ապակեմաքրիչի (անձրևի կամ ձյունաթափի ժամանակ), կցման 
հարմարանքի (ավտոգնացքի կազմում) սարքինությունը, ինչպես նաև անվադողերի 
պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրության համապատասխանությունը 



սահմանված նորմերին: Նշված պահանջը տարածվում է տրանսպորտային միջոցի վարորդի 
վրա նաև երթևեկության ընթացքում. 

բ) ոստիկանության ծառայողի պահանջով՝ 
1) օրենքով սահմանված դեպքերում ոստիկանության ծառայողներին չխոչընդոտել 

տրանսպորտային միջոցը և բեռը՝ իր ու քաղաքացիների ներկայությամբ զննելու համար 
(զինվորական տրանսպորտային միջոցների զննումը կատարվում է համապատասխան մարմնի 
ներկայացուցչի մասնակցությամբ). 

2) ոչ սթափ վիճակում գտնվելու բավարար հիմքերի առկայության դեպքում ենթարկվել 
համապատասխան ստուգման՝ սթափության վիճակը որոշելու համար (զինվորական 
տրանսպորտային միջոցների վարորդների սթափության վիճակը որոշվում է համապատասխան 
մարմնի ներկայացուցչի ներկայությամբ). 

գ) օժանդակելու նպատակով տրամադրել տրանսպորտային միջոցը՝ 
1) ոստիկանության ծառայողներին՝ շտապ բժշկական օգնության կարիք ունեցող անձանց 

բժշկական հաստատություն տեղափոխելու համար. 
2) բուժաշխատողներին, որոնք բուժօգնություն ցույց տալու համար մեկնում են համընթաց 

ուղղությամբ (վարորդի համաձայնությամբ). 
3) ոստիկանության ծառայողներին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված դեպքերում և կարգով. 
դ) ճանապարհատրանսպորտային պատահարին մասնակցություն ունենալու դեպքում՝ 
1) անմիջապես կանգնեցնել տրանսպորտային միջոցը, ճանապարհային երթևեկության 

կանոններով սահմանված կարգով միացնել վթարային լուսային ազդանշանը և չտեղաշարժել 
ինչպես տրանսպորտային միջոցը, այնպես էլ վթարի հետ կապված առարկաները 
(ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրում հետվթարային անվտանգությունն 
ապահովելու նպատակով պետք է միացված լինեն նաև օգնության համար դեպքի վայրին 
անմիջապես մոտ կանգնեցված տրանսպորտային միջոցների վթարային լուսային 
ազդանշանները). 

2) ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ՝ տուժածներին առաջին բժշկական օգնություն ցույց 
տալու, «Շտապ բժշկական օգնություն» կամ մասնագիտացված այլ ծառայություն կանչելու 
համար, իսկ ծայրահեղ դեպքերում՝ համընթաց շարժվող կամ իր տրանսպորտային միջոցով 
տուժածներին մոտակա բուժհիմնարկ տեղափոխել, այնտեղ հայտնել իր 
ազգանունը, տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարանիշը (ներկայացնելով անձը 
հաստատող փաստաթուղթ կամ վարորդական իրավունքի վկայական և տրանսպորտային 
միջոցի գրանցման վկայագիր), որից հետո վերադառնալ պատահարի վայր. 

3) սույն հոդվածի չորրորդ մասով սահմանված կարգով ազատել երթևեկելի մասը, եթե մյուս 
տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը խոչընդոտված է. 

4) պատահարի մասին հայտնել ոստիկանություն և սպասել ոստիկանության ծառայողների 
ներկայանալուն: 

3. Սույն հոդվածի երկրորդ մասի «գ» կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված դեպքերում 
վարորդի կողմից տրանսպորտային միջոցը կամովին չտրամադրելիս ոստիկանության ծառայողն 
իրավասու է նրան հեռացնելու տրանսպորտային միջոցի վարումից և օգտագործելու 
տրանսպորտային միջոցը: Նշված պահանջը չի տարածվում օպերատիվ ծառայություններին, 
դիվանագիտական, հյուպատոսական, օտարերկրյա պետությունների 
ներկայացուցչություններին, միջազգային կազմակերպություններին և հաշմանդամներին 
պատկանող տրանսպորտային միջոցների վարորդների վրա: 

Ոստիկանության ծառայողները տրանսպորտային միջոցների վարորդներին կարող են 
հեռացնել դրանց վարումից նաև օրենքով սահմանված այլ դեպքերում։ 

4. Եթե ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով տուժողներ չկան, ապա 
վարորդները, պատահարի իրավիճակի գնահատման փոխհամաձայնությամբ, կարող են 
նախօրոք կազմել ու ստորագրել վթարի սխեման, ներկայանալ մոտակա 
ճանապարհապարեկային ծառայության պահակետ կամ ոստիկանության տարածքային մարմին՝ 
պատահարը սահմանված կարգով ձևակերպելու համար: 

5. Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի, ինչպես նաև տրամվայի վարորդը, բացի սույն 
հոդվածի երկրորդ մասում նշվածից, պարտավոր է՝ 

ա) իր մոտ ունենալ և ոստիկանության ծառայողների, ինչպես նաև ճանապարհային 
երթևեկության կարգավորման համար օրենքով սահմանված կարգով լիազորված այլ անձանց 
պահանջով ներկայացնել ստուգման՝ 

1) տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոցը վարելու վարորդական վկայականը (կամ 
տրանսպորտային միջոց վարելու ժամանակավոր վարորդական վկայական կամ թույլտվություն՝ 
անձը հաստատող փաստաթղթի հետ միասին), իսկ դրանում նշված դեպքերում` նաև բժշկական 
տեղեկանքը. 



2) տրանսպորտային միջոցի հաշվառման փաստաթղթերը. 
3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 21.02.07 ՀՕ-72-Ն) 
4) ուղևորների և բեռների փոխադրման համար օրենսդրությամբ նախատեսված այլ 

փաստաթղթեր (ծանրաքաշ, մեծ եզրաչափերով ու վտանգավոր բեռների փոխադրման 
թույլտվություն և այլն). 

բ) կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության գոտիներով կահավորված 
տրանսպորտային միջոցներով երթևեկելիս լինել ամրակապված և չփոխադրել անվտանգության 
գոտիներով չամրակապված ուղևորների: Թույլատրվում է գոտիներով չամրակապել մինչև 12 
տարեկան երեխաներին (բացառությամբ օրենսդրությամբ սահմանված ամրակապելու համար 
պարտադիր դեպքերի), ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցը վարել սովորեցնողին, երբ այն 
վարում է սովորողը, իսկ բնակավայրերում, բացի այդ, օպերատիվ ծառայությունների, թափքի 
գունագրաֆիկ երանգավորում ունեցող ավտոմոբիլների վարորդներին և ուղևորներին. 

գ) մոտոցիկլով երթևեկելիս լինել կոճկված սաղավարտով և չփոխադրել չկոճկված 
սաղավարտով ուղևորների: 

6. Միջազգային ճանապարհային երթևեկությանը մասնակցող մեխանիկական 
տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է՝ 

ա) իր մոտ ունենալ միջազգային ճանապարհային երթևեկության համար նախատեսված 
փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող վարորդական իրավունքի 
վկայական, տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայագիր, իսկ Հայաստանի 
Հանրապետության կողմից այլ պետությունների հետ կնքված միջազգային պայմանագրերի 
առկայության դեպքում՝ նաև այլ փաստաթղթեր. 

բ) տրանսպորտային միջոցի վրա ունենալ լատինական տառերով և արաբական թվերով 
համարանիշեր և այն երկրի տարբերանշանը, որտեղ գրանցված է տրանսպորտային միջոցը: 

7. Վարորդին արգելվում է՝ 
ա) տրանսպորտային միջոցը վարել ոչ սթափ վիճակում. 
բ) տրանսպորտային միջոցի վարումը հանձնել ոչ սթափ վիճակում գտնվող կամ իրենց մոտ 

տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոցը վարելու համար վարորդական իրավունքի վկայական 
չունեցող անձանց. 

գ) լքել իր տեղը կամ թողնել տրանսպորտային միջոցը, եթե նրա կողմից չեն ձեռնարկվել 
բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որոնք բացառում են տրանսպորտային միջոցի ինքնաբերաբար 
շարժումը կամ դրա օգտագործումը իր բացակայության ժամանակ. 

դ) բացել տրանսպորտային միջոցի դռները ընթացքի ժամանակ. 
ե) բացել տրանսպորտային միջոցի դռները նույնիսկ կանգառի ժամանակ, եթե դա 

կխոչընդոտի ճանապարհային երթևեկության մյուս մասնակիցներին. 
զ) ընթացքի ժամանակ օգտվել ռադիոկապից և հեռախոսակապից, եթե դրանք կահավորված 

չեն առանց ձեռքերի օգտագործման այդ սարքերից օգտվելու սարքավորումներով 
(բացառությամբ ծառայողական առաջադրանքներ կատարող, օպերատիվ ծառայությունների 
տրանսպորտային միջոցների վարորդների), կամ ընթացքի ժամանակ ծխել. 

է) տրանսպորտային միջոցից դուրս նետել իրեր և առարկաներ. 
ը) ճանապարհատրանսպորտային պատահարից, որին նա առնչություն ունի, կամ 

ոստիկանության աշխատակցի կողմից տրանսպորտային միջոցը կանգնեցնելուց հետո՝ մինչև 
սթափության վիճակի զննություն անցկացնելը կամ սթափության վիճակի զննություն 
անցկացնելուց նրան ազատելու որոշման ընդունումն օգտագործել ալկոհոլային խմիչքներ, 
հոգեմետ կամ գիտակցությունը մթագնող այլ միջոցներ: 

8. Մոպեդները, հեծանիվները կամ լծասայլերը (լծասահնակները) պետք է վարել, իսկ 
բեռնակիր և հեծկան կենդանիներին քշել մեկ շարքով, ճանապարհի եզրային գոտիով, 
հնարավորին չափ աջով: Թույլատրվում է շարժվել կողնակներով, եթե դա խոչընդոտ չի 
հանդիսանա հետիոտներին: 

Հեծանվորդների, լծասայլերի (լծասահնակների), բեռնակիր և հեծկան կենդանիների 
շարասյուները երթևեկելի մասով շարժվելիս պետք է բաժանված լինեն խմբերի, 
յուրաքանչյուրում՝ 10-ական հեծանվորդ, բեռնակիր կամ հեծկան կենդանի կամ էլ 5-ական 
լծասայլ (լծասահնակ): Խմբերի վազանցումը հեշտացնելու համար դրանց միջև հեռավորությունը 
պետք է լինի 80-100 մ: 

9. Խաչմերուկներից դուրս գտնվող հեծանվային արահետի և ճանապարհի չկարգավորվող 
փոխհատման վրա մոպեդների վարորդները և հեծանվորդները պետք է զիջեն ճանապարհով 
երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին: 

Լծասայլի (լծասահնակի) վարորդը մերձակա տարածքից կամ երկրորդական ճանապարհից 
դուրս գալիս սահմանափակ տեսանելիության տեղերում կենդանիներին պետք է տանի սանձից 
բռնած: 



10. Կենդանիներին ճանապարհով, որպես կանոն, պետք է քշել օրվա լուսավոր ժամերին, 
ընդ որում` հնարավորին չափ ճանապարհի աջ եզրով: 

Երկաթուղային գծանցներով կենդանիներին քշելիս անասունները պետք է բաժանվեն 
այնպիսի երկարությամբ խմբերի, որպեսզի անասնավարների քանակից ելնելով` հնարավոր լինի 
ապահովել անցման անվտանգությունը: 

11. Մոպեդների վարորդներին և հեծանվորդներին արգելվում է՝ 
ա) երթևեկել առանց ղեկը բռնելու. 
բ) փոխադրել ուղևորներ (բացառությամբ հուսալի ոտնատեղերով կահավորված լրացուցիչ 

նստատեղերի վրա մինչև 7 տարեկան երեխաների). 
գ) փոխադրել բեռ, եթե այն խանգարում է վարելուն, կամ եթե բեռը երկարությամբ կամ 

լայնությամբ ավելի քան 0,5 մ գերազանցում է այդ տրանսպորտային միջոցի եզրաչափը. 
դ) հեծանվային արահետի առկայության դեպքում երթևեկել արահետից դուրս. 
ե) կատարել ձախ շրջադարձ կամ հետադարձ տրամվայի երթևեկությամբ, ինչպես նաև 

տվյալ ուղղությամբ մեկից ավելի երթևեկության գոտի ունեցող ճանապարհներին: 
Արգելվում է մոպեդների և հեծանիվների քարշակումը, ինչպես նաև քարշակումը դրանցով, 

բացառությամբ կառուցվածքով նախատեսված համատեղ շահագործվող կցորդների: 
12. Լծասայլերի (լծասահնակների) վարորդներին, բեռնակիր, հեծկան կենդանիներ և 

անասուններ քշողներին արգելվում է՝ 
ա) կենդանիներին թողնել ճանապարհին առանց հսկողության. 
բ) կենդանիներին արածեցնել ճանապարհի կանաչապատված բաժանարար գոտում, 

ճանապարհին 100 մ մոտ տարածքներում, ինչպես նաև դրանց կուտակել երթևեկելի մասերում և 
մայթերին. 

գ) օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում անասուններին 
անցկացնել երկաթգծերով և ճանապարհներով, իսկ մնացած ժամանակ՝ դրա համար 
նախատեսված տեղերից դուրս. 

դ) այլ ուղիների առկայության դեպքում կենդանիներին քշել ասֆալտբետոնե և 
ցեմենտբետոնե ծածկույթով ճանապարհներով: 

Արգելվում է վարել լծասայլ, եթե այն՝ 
ա) կահավորված չէ կառուցվածքով նախատեսված կայանման արգելակով և հակագլորման 

հենակներով. 
բ) առջևի մասում չունի սպիտակ գույնի երկու լուսանդրադարձիչներ կամ լապտերներ (օրվա 

մութ ժամանակ կամ անբավարար տեսանելիության պայմաններում երթևեկելու համար). 
գ) հետևի մասում չունի կարմիր գույնի երկու լուսանդրադարձիչներ կամ լապտերներ: 

 
 


