
Նախագիծ  
Երկրորդ ընթերցում 

Կ-7023-30.07.2020-ՊԱ-011 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր 
ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականիմայիսի 18-ի ՀՕ-63-Ն օրենքի 27-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «ա» ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ: 

«ա. «եթե ավտոտրանսպորտային միջոցը վնասի պատճառման պահի դրությամբ չի անցել տեխնիկական զննություն, 
և պատահարի առաջացման անմիջական պատճառ է դարձել ավտոտրանսպորտային միջոցի այնպիսի 
անսարքությունը, որը կարող էր բացահայտվել տեխնիկական զննություն անցնելու դեպքում կամ 
ավտոտրանսպորտային միջոցը անցել է տեխնիկական զննություն, սակայն ի հայտ է եկել Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության սահմանած` տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող 
անսարքություններից կամ պայմաններից որեւէ մեկը, և պատահարի առաջացման անմիջական պատճառ է դարձել 
տեխնիկական զննության արդյունքում բացահայտված անսարքությունը:»: 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնումպաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո: 



Երկրորդ ընթերցում 
Կ-7023-30.07.2020-ՊԱ-011/1 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության 
պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականիմայիսի 18-
ի ՀՕ-63-Ն օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «ա» ենթակետը շարադրել նոր 
խմբագրությամբ: 

«ա. «եթե ավտոտրանսպորտային միջոցը վնասի պատճառման պահի դրությամբ չի անցել 
տեխնիկական զննություն, և պատահարի առաջացման անմիջական պատճառ է դարձել 
ավտոտրանսպորտային միջոցի այնպիսի անսարքությունը, որը կարող էր բացահայտվել 
տեխնիկական զննություն անցնելու դեպքում կամ ավտոտրանսպորտային միջոցը անցել է 
տեխնիկական զննություն, սակայն ի հայտ է եկել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
սահմանած` տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքություններից կամ 
պայմաններից որեւէ մեկը, և պատահարի առաջացման անմիջական պատճառ է դարձել 
տեխնիկական զննության արդյունքում բացահայտված անսարքությունը:»: 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը: 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնումպաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո: 



 
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

 
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹևԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», 

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» և «ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՍՏԱՑՎԱԾ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ և ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ 

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (Կ-702-30.07.2020-ՊԱ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 
№ Առաջարկության 

(փոփոխության, 
լրացման) 
հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, որին 
վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխո 
ւթյուն, լրացում) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 
(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկություն
ներն ընդունելու 

կամ մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
որոշումը 

      
1. ՀՀ 

կառավարություն 
Կ-7021-30.07.2020-ՊԱ-
011/1 
Հոդված 1 

Նախագծում 123.4-րդ հոդվածի 3-րդ և 
4-րդ մասերից հետո շարադրված 
պարբերություններն անհրաժեշտ է 
համարակալել՝ միաժամանակ 
համապատասխանաբար փոփոխություն 
կատարելով նշված հոդվածի մյուս 
մասերում: Հիշյալ դիտողությունը բխում 
է «Նորմատիվ իրավական ակտերի 
մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 
դրույթներից: 
 

Ընդունվել է    Ընդունվել է 

2.   Կ-7021-30.07.2020-ՊԱ-
011/1 
Հոդված 1, 3-րդ, 4-րդ 
մասեր 

մասերով նախատեսված 
խախտումը, որը կատարվել է կրկին 
անգամ` վարչական տույժի միջոցներ 
կիրառելուց հետո` 6 ամսվա ընթացքում` 
առաջացնում է լիցենզիայի կասեցում` 1 
տարի ժամկետով: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



 4
Այս առումով հարկ է նշել, որ 

Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 23-րդ 
հոդվածով սահմանված են վարչական 
իրավախախտում կատարելու համար 
կիրառվող վարչական տույժերի 
տեսակները, որոնցում, որպես 
վարչական տույժի տեսակ, 
նախատեսված չէ լիցենզիայի 
կասեցումը: Բացի այդ, լիցենզիայի 
կասեցման հետ կապված 
հարաբերությունները կարգավորված են 
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում: 

Ելնելով վերոգրյալից՝ Նախագծի 
հիշյալ դրույթներն անհրաժեշտ է 
խմբագրել՝ համապատասխանեցնելով 
հիշյալ օրենքների դրույթներին:  
 

3.   
Կ-7023-30.07.2020-ՊԱ-
011/1 
Հոդված 2 

«Ավտոտրանսպորտային միջոցների 
օգտագործումից բխող 
պատասխանատվության պարտադիր 
ապահովագրության մասին» օրենքի 
նախագծի 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ 
օրենքն ուժի մեջ է մտնում 
պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը:  

Նկատի ունենալով այն 
հանգամանքը, որ տեխնիկական 
զննության անցնելու վերաբերյալ 
կարգավորումներ նախատեսող օրենքի 
նախագծերում կարգավորումներն ուժի 
մեջ են մտնելու պաշտոնական 
հրապարակումից վեց ամիս հետո՝ 
գտնում ենք որ հիշյալ նախագծի ուժի 
մեջ մտնելու ժամկետները վերանայման 
կարիք ունեն: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

 


