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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
Հոդվածը 1.  «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի  ՀՀ 
օրենգրքի (այսուհետ`Օրենսգիրք)  137.1-րդ  հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 
 
«Հոդված 137.1 Ավտոմոբիլային տրանսպորտով միջպետական կանոնավոր ուղևորափոխադրումների 
իրականացման հիմնական պահանջները չկատարելը 

1. Առանց Հայաստանի Հանրապետության և փոխադրման մյուս կողմ հանդիսացող պետության միջև 
կնքված տրանսպորտի բնագավառը կանոնակարգող միջազգային համաձայնագրով և Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերի միջպետական կանոնավոր 
ուղևորափոխադրումների իրականացումը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
չորսհարյուրհիսնապատիկի չափով: 

2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում որևէ այլ պետությունում հաշվառված տրանսպորտային 
միջոցով (բացառությամբ միջազգային համաձայնագրերով սահմանված դեպքերի) կամ միջազգային 
համաձայնագրերով սահմանված պահանջների խախտմամբ կաբոտաժային փոխադրումների 
իրականացումը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
չորսհարյուրհիսնապատիկի չափով: 

3. Հայաստանի Հանրապետությունում թվային տախոգրաֆով չկահավորված ավտոտրանսպորտային 
միջոցներով միջպետական կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնելը  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի 
չափով: 

4. Առանց թվային տախոգրաֆի քարտի կամ թվային տախոգրաֆի քարտը չտեղադրված վիճակում 
Հայաստանի Հանրապետությունում թվային տախոգրաֆով կահավորված ավտոտրանսպորտային 
միջոցներով միջպետական կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում`սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի 
չափով: 

5. Թվային տախոգրաֆի անսարքության կամ թվային տախոգրաֆը անջատած վիճակում Հայաստանի 
Հանրապետությունում ավտոտրանսպորտային միջոցներով միջպետական կանոնավոր 
ուղևորափոխադրումներ իրականացնելը` 

առաջացնում  տուգանքի նշանակում`սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի 
չափով: 

6. Հայաստանի Հանրապետությունում առանց արհեստանոցի քարտի թվային տախոգրաֆի 
ստուգաչափում իրականացնելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի 
չափով: 

7. Սույն հոդվածով սահմանված խախտումների համար վարչական պատասխանատվությունը 
կիրառվում է խախտումը կատարած կազմակերպության պաշտոնատար անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ 
կամ ֆիզիկական անձի նկատմամբ: 

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

9.Սույն հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված արարքները կատարելու դեպքում անձը 
ազատվում է վարչական պատասխանատվությունից թվային տախոգրաֆի քարտի կորստի կամ դրա 
գողության կամ  դրա վնասվելու կամ դրա անվավերության համար, եթե  «Միջազգային 
ավտոճանապարհային փոխադրումներ կատարող տրանսպորտային միջոցների անձնակազմի աշխատանքի 
մասին» համաձայնագրի պահանջներին համապատասխան լիազոր մարմին ներկայացնում է հիմնավորված 
դիմում:» 
 
Հոդված 2.  Օրենսգրքի 137.7-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 
 
«Հոդված 137.7 Ավտոմոբիլային տրանսպորտով ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումների իրականացման
հիմնական պահանջները չկատարելը 

  
1. Առանց ուղևորների անվանացուցակի ավտոմոբիլային տրանսպորտով միջպետական ոչ կանոնավոր 

ուղևորափոխադրումների իրականացումը կամ սահմանված խմբից ավելի կամ այլ ուղևորների փոխադրումը 
(բացառությամբ յուրաքանչյուր 10 ուղևորի դեպքում ոչ ավելի, քան մեկ ուղևոր)՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
չորսհարյուրհիսնապատիկի չափով: 



2. Հայաստանի Հանրապետության հետ տրանսպորտի բնագավառը կանոնակարգող միջազգային 
համաձայնագրեր չունեցող պետությունից դեպի Հայաստանի Հանրապետություն և հակառակ ուղղությամբ այլ 
պետություններում հաշվառված տրանսպորտային միջոցներով միջպետական ոչ կանոնավոր 
ուղևորափոխադրումների իրականացումն առանց ճանապարհային թերթիկի կամ ճանապարհային թերթիկում 
համապատասխան նշումների բացակայությամբ՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
երկուհարյուրապատիկի չափով: 

3. Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պահանջների խախտումներով միջպետական ոչ 
կանոնավոր ուղևորափոխադրումների իրականացումն առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ 

Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Վրաստան և (կամ) հակառակ ուղղությամբ ավտոբուսային 
փոխադրումների դեպքում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրհիսնապատիկի չափով. 

Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի այլ պետություններ և (կամ) հակառակ ուղղությամբ 
ավտոբուսային փոխադրումների դեպքում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
չորսհարյուրհիսնապատիկի չափով. 

Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Վրաստան և (կամ) հակառակ ուղղությամբ միկրոավտոբուսային 
փոխադրումների դեպքում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով. 

Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի այլ պետություններ և (կամ) հակառակ ուղղությամբ 
միկրոավտոբուսային փոխադրումների դեպքում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
հարյուրհիսնապատիկի չափով. 

Հայաստանի Հանրապետության հետ տրանսպորտի բնագավառը կանոնակարգող միջազգային 
համաձայնագրեր չունեցող պետությունից դեպի Հայաստանի Հանրապետություն և (կամ) հակառակ 
ուղղությամբ այլ պետություններում հաշվառված տրանսպորտային միջոցներով միջպետական ոչ կանոնավոր՝ 

ավտոբուսային փոխադրումների դեպքում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
չորսհարյուրապատիկի չափով. 

միկրոավտոբուսային փոխադրումների դեպքում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
երկուհարյուրապատիկի չափով: 

4. Հայաստանի Հանրապետությունում թվային տախոգրաֆով չկահավորված ավտոբուսներով կամ 
միկրոավտոբուսներով միջպետական ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնելը  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի 
չափով: 

5. Առանց թվային տախոգրաֆի քարտի կամ թվային տախոգրաֆի քարտը չտեղադրված վիճակում 
Հայաստանի Հանրապետությունում թվային տախոգրաֆով կահավորված ավտոբուսներով կամ 
միկրոավտոբուսներով միջպետական ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում`սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի 
չափով: 

6. Թվային տախոգրաֆի անսարքության կամ թվային տախոգրաֆը անջատած վիճակում Հայաստանի 
Հանրապետությունում ավտոբուսներով կամ միկրոավտոբուսներով միջպետական ոչ կանոնավոր 
ուղևորափոխադրումներ իրականացնելը` 

առաջացնում  տուգանքի նշանակում`սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի 
չափով: 

7. Հայաստանի Հանրապետությունում առանց արհեստանոցի քարտի թվային տախոգրաֆի 
ստուգաչափում իրականացնելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի 
չափով: 

8. Սույն հոդվածով սահմանված խախտումների համար վարչական պատասխանատվությունը 
կիրառվում է խախտումը կատարած կազմակերպության պաշտոնատար անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ 
կամ ֆիզիկական անձի նկատմամբ: 

9. Սույն հոդվածով նախատեսված արարքները վարչական տույժի նշանակման օրվանից մեկ տարվա 
ընթացքում կրկին կատարելը` 
առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ տվյալ արարքի համար սույն հոդվածով սահմանված տուգանքի 
կրկնապատիկի չափով: 
       10. Սույն հոդվածի 5-րդ և կամ 6-րդ մասերով նախատեսված արարքները կատարելու դեպքում անձը 
ազատվում է վարչական պատասխանատվությունից թվային տախոգրաֆի քարտի կորստի կամ դրա 
գողության կամ  դրա վնասվելու կամ դրա անվավերության համար, եթե  «Միջազգային ավտոճանապարհային 
փոխադրումներ կատարող տրանսպորտային միջոցների անձնակազմի աշխատանքի մասին» համաձայնագրի 
պահանջներին համապատասխան լիազոր մարմին ներկայացնում է հիմնավորված դիմում:» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Հոդված 3. Օրենքի  137.8 հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 



«Հոդված 137.8. Ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռնափոխադրումների կազմակերպման պահանջները 
խախտելը 

 
 

1.Հայաստանի Հանրապետությունում թվային տախոգրաֆով չկահավորված ավտոտրանսպորտային 
միջոցներով միջպետական բեռնափոխադրումներ իրականացնելը  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի 
չափով: 

2. Առանց թվային տախոգրաֆի քարտի կամ թվային տախոգրաֆի քարտը չտեղադրված վիճակում 
Հայաստանի Հանրապետությունում թվային տախոգրաֆով կահավորված ավտոտրանսպորտային 
միջոցներով միջպետական բեռնափոխադրումներ իրականացնելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում`սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի 
չափով: 

3. Թվային տախոգրաֆի անսարքության կամ թվային տախոգրաֆը անջատած վիճակում Հայաստանի 
Հանրապետությունում ավտոտրանսպորտային միջոցներով միջպետական բեռնափոխադրումներ 
իրականացնելը` 

առաջացնում  տուգանքի նշանակում`սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի 
չափով: 

4. Հայաստանի Հանրապետությունում առանց արհեստանոցի քարտի թվային տախոգրաֆի 
ստուգաչափում իրականացնելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի 
չափով: 

5. Սույն հոդվածով սահմանված խախտումների համար վարչական պատասխանատվությունը 
կիրառվում է խախտումը կատարած կազմակերպության պաշտոնատար անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ 
կամ ֆիզիկական անձի նկատմամբ: 

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

7.Սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով նախատեսված արարքները կատարելու դեպքում անձը 
ազատվում է վարչական պատասխանատվությունից թվային տախոգրաֆի քարտի կորստի կամ դրա 
գողության կամ  դրա վնասվելու կամ դրա անվավերության համար, եթե  «Միջազգային 
ավտոճանապարհային փոխադրումներ կատարող տրանսպորտային միջոցների անձնակազմի աշխատանքի 
մասին» համաձայնագրի պահանջներին համապատասխան լիազոր մարմին ներկայացնում է հիմնավորված 
դիմում:» 
 
 
Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մարտի 1-ից:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 
 
 
Հոդվածը 1.  «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի  ՀՀ 
օրենգրքի (այսուհետ`Օրենսգիրք)  137.1-րդ  հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 
 
«Հոդված 137.1 Ավտոմոբիլային տրանսպորտով միջպետական կանոնավոր ուղևորափոխադրումների 
իրականացման հիմնական պահանջները չկատարելը 

1. Առանց Հայաստանի Հանրապետության և փոխադրման մյուս կողմ հանդիսացող պետության միջև 
կնքված տրանսպորտի բնագավառը կանոնակարգող միջազգային համաձայնագրով և Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերի միջպետական կանոնավոր 
ուղևորափոխադրումների իրականացումը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
չորսհարյուրհիսնապատիկի չափով: 

2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում որևէ այլ պետությունում հաշվառված տրանսպորտային 
միջոցով (բացառությամբ միջազգային համաձայնագրերով սահմանված դեպքերի) կամ միջազգային 



համաձայնագրերով սահմանված պահանջների խախտմամբ կաբոտաժային փոխադրումների 
իրականացումը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
չորսհարյուրհիսնապատիկի չափով: 

3. Հայաստանի Հանրապետությունում թվային տախոգրաֆով չկահավորված ավտոտրանսպորտային 
միջոցներով միջպետական կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնելը  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի 
չափով: 

4. Առանց թվային տախոգրաֆի քարտի կամ թվային տախոգրաֆի քարտը չտեղադրված վիճակում 
Հայաստանի Հանրապետությունում թվային տախոգրաֆով կահավորված ավտոտրանսպորտային 
միջոցներով միջպետական կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում`սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի 
չափով: 

5. Թվային տախոգրաֆի անսարքության կամ թվային տախոգրաֆը անջատած վիճակում Հայաստանի 
Հանրապետությունում ավտոտրանսպորտային միջոցներով միջպետական կանոնավոր 
ուղևորափոխադրումներ իրականացնելը` 

առաջացնում  տուգանքի նշանակում`սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի 
չափով: 

6. Հայաստանի Հանրապետությունում առանց արհեստանոցի քարտի թվային տախոգրաֆի 
ստուգաչափում իրականացնելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի 
չափով: 

7. Առանց ուղևորների`«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 
սահմանված ապահովագրության իրականացման միջպետական կանոնավոր ուղևորափոխաադրումներ 
իրականացնելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի 
չափով: 

87. Սույն հոդվածով սահմանված խախտումների համար վարչական պատասխանատվությունը 
կիրառվում է խախտումը կատարած կազմակերպության պաշտոնատար անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ 
կամ ֆիզիկական անձի նկատմամբ: 

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

109.Սույն հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված արարքները կատարելու դեպքում անձը 
ազատվում է վարչական պատասխանատվությունից թվային տախոգրաֆի քարտի կորստի կամ դրա 
գողության կամ  դրա վնասվելու կամ դրա անվավերության համար, եթե  «Միջազգային 
ավտոճանապարհային փոխադրումներ կատարող տրանսպորտային միջոցների անձնակազմի աշխատանքի 
մասին» համաձայնագրի պահանջներին համապատասխան լիազոր մարմին ներկայացնում է հիմնավորված 
դիմում:» 
 
Հոդված 2.  Օրենսգրքի 137.7-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 
 
«Հոդված 137.7 Ավտոմոբիլային տրանսպորտով ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումների իրականացման
հիմնական պահանջները չկատարելը 

  
1. Առանց ուղևորների անվանացուցակի ավտոմոբիլային տրանսպորտով միջպետական ոչ կանոնավոր 

ուղևորափոխադրումների իրականացումը կամ սահմանված խմբից ավելի կամ այլ ուղևորների փոխադրումը 
(բացառությամբ յուրաքանչյուր 10 ուղևորի դեպքում ոչ ավելի, քան մեկ ուղևոր)՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
չորսհարյուրհիսնապատիկի չափով: 

2. Հայաստանի Հանրապետության հետ տրանսպորտի բնագավառը կանոնակարգող միջազգային 
համաձայնագրեր չունեցող պետությունից դեպի Հայաստանի Հանրապետություն և հակառակ ուղղությամբ այլ 
պետություններում հաշվառված տրանսպորտային միջոցներով միջպետական ոչ կանոնավոր 
ուղևորափոխադրումների իրականացումն առանց ճանապարհային թերթիկի կամ ճանապարհային թերթիկում 
համապատասխան նշումների բացակայությամբ՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
երկուհարյուրապատիկի չափով: 

3. Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պահանջների խախտումներով միջպետական ոչ 
կանոնավոր ուղևորափոխադրումների իրականացումն առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ 

Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Վրաստան և (կամ) հակառակ ուղղությամբ ավտոբուսային 
փոխադրումների դեպքում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրհիսնապատիկի չափով. 

Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի այլ պետություններ և (կամ) հակառակ ուղղությամբ 
ավտոբուսային փոխադրումների դեպքում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
չորսհարյուրհիսնապատիկի չափով. 

Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Վրաստան և (կամ) հակառակ ուղղությամբ միկրոավտոբուսային 
փոխադրումների դեպքում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով. 



Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի այլ պետություններ և (կամ) հակառակ ուղղությամբ 
միկրոավտոբուսային փոխադրումների դեպքում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
հարյուրհիսնապատիկի չափով. 

Հայաստանի Հանրապետության հետ տրանսպորտի բնագավառը կանոնակարգող միջազգային 
համաձայնագրեր չունեցող պետությունից դեպի Հայաստանի Հանրապետություն և (կամ) հակառակ 
ուղղությամբ այլ պետություններում հաշվառված տրանսպորտային միջոցներով միջպետական ոչ կանոնավոր՝ 

ավտոբուսային փոխադրումների դեպքում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
չորսհարյուրապատիկի չափով. 

միկրոավտոբուսային փոխադրումների դեպքում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
երկուհարյուրապատիկի չափով: 

4. Հայաստանի Հանրապետությունում թվային տախոգրաֆով չկահավորված 6-ից ավելի նստատեղ 
ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցներով ավտոբուսներով կամ միկրոավտոբուսներով միջպետական ոչ 
կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնելը  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի 
չափով: 

5. Առանց թվային տախոգրաֆի քարտի կամ թվային տախոգրաֆի քարտը չտեղադրված վիճակում 
Հայաստանի Հանրապետությունում թվային տախոգրաֆով կահավորված 6-ից ավելի նստատեղ ունեցող 
ավտոտրանսպորտային միջոցներով ավտոբուսներով կամ միկրոավտոբուսներով միջպետական ոչ 
կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում`սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի 
չափով: 

6. Թվային տախոգրաֆի անսարքության կամ թվային տախոգրաֆը անջատած վիճակում Հայաստանի 
Հանրապետությունում 6-ից ավելի նստատեղ ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցներով ավտոբուսներով 
կամ միկրոավտոբուսներով միջպետական ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնելը` 

առաջացնում  տուգանքի նշանակում`սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի 
չափով: 

7. Հայաստանի Հանրապետությունում առանց արհեստանոցի քարտի թվային տախոգրաֆի 
ստուգաչափում իրականացնելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի 
չափով: 

8. Առանց ուղևորների`«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 
սահմանված ապահովագրության իրականացման 6-ից ավելի նստատեղ ունեցող ավտոտրանսպորտային 
միջոցներով միջպետական ոչ կանոնավոր ուղևորափոխաադրումներ իրականացնելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի 
չափով: 

98. Սույն հոդվածով սահմանված խախտումների համար վարչական պատասխանատվությունը 
կիրառվում է խախտումը կատարած կազմակերպության պաշտոնատար անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ 
կամ ֆիզիկական անձի նկատմամբ: 

109. Սույն հոդվածով նախատեսված արարքները վարչական տույժի նշանակման օրվանից մեկ 
տարվա ընթացքում կրկին կատարելը` 
առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ տվյալ արարքի համար սույն հոդվածով սահմանված տուգանքի 
կրկնապատիկի չափով: 
       1110. Սույն հոդվածի 5-րդ և կամ 6-րդ մասերով նախատեսված արարքները կատարելու դեպքում անձը 
ազատվում է վարչական պատասխանատվությունից թվային տախոգրաֆի քարտի կորստի կամ դրա 
գողության կամ  դրա վնասվելու կամ դրա անվավերության համար, եթե  «Միջազգային ավտոճանապարհային 
փոխադրումներ կատարող տրանսպորտային միջոցների անձնակազմի աշխատանքի մասին» համաձայնագրի 
պահանջներին համապատասխան լիազոր մարմին ներկայացնում է հիմնավորված դիմում:» 
 
Հոդված 3. Օրենքի  137.8 հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«Հոդված 137.8. Ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռնափոխադրումների կազմակերպման պահանջները 
խախտելը 

 
 

1.Հայաստանի Հանրապետությունում թվային տախոգրաֆով չկահավորված ավտոտրանսպորտային 
միջոցներով միջպետական բեռնափոխադրումներ իրականացնելը  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի 
չափով: 

2. Առանց թվային տախոգրաֆի քարտի կամ թվային տախոգրաֆի քարտը չտեղադրված վիճակում 
Հայաստանի Հանրապետությունում թվային տախոգրաֆով կահավորված ավտոտրանսպորտային 
միջոցներով միջպետական բեռնափոխադրումներ իրականացնելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում`սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի 
չափով: 

3. Թվային տախոգրաֆի անսարքության կամ թվային տախոգրաֆը անջատած վիճակում Հայաստանի 
Հանրապետությունում ավտոտրանսպորտային միջոցներով միջպետական բեռնափոխադրումներ 
իրականացնելը` 

առաջացնում  տուգանքի նշանակում`սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի 
չափով: 



4. Հայաստանի Հանրապետությունում առանց արհեստանոցի քարտի թվային տախոգրաֆի 
ստուգաչափում իրականացնելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի 
չափով: 

5. Սույն հոդվածով սահմանված խախտումների համար վարչական պատասխանատվությունը 
կիրառվում է խախտումը կատարած կազմակերպության պաշտոնատար անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ 
կամ ֆիզիկական անձի նկատմամբ: 

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

7.Սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով նախատեսված արարքները կատարելու դեպքում անձը 
ազատվում է վարչական պատասխանատվությունից թվային տախոգրաֆի քարտի կորստի կամ դրա 
գողության կամ  դրա վնասվելու կամ դրա անվավերության համար, եթե  «Միջազգային 
ավտոճանապարհային փոխադրումներ կատարող տրանսպորտային միջոցների անձնակազմի աշխատանքի 
մասին» համաձայնագրի պահանջներին համապատասխան լիազոր մարմին ներկայացնում է հիմնավորված 
դիմում:» 
 
 
Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի սեպտեմբերմարտի 1-ից: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԻ 

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ Պ-5691-15.04.2020,25.05.2020-

ՏՀ-011/1 ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԳՐԱՎՈՐ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

ԱՌԱՋԱՐԿԻ 
ՀԵՂԻՆԱԿԸ 

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՅՆ 
ՄԱՍԸ, ՈՐԻՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ Է 
ԱՌԱՋԱՐԿԸ 

ԱՌԱՋԱՐԿԸ 

ԱՌԱՋԱՐԿՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ 
ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼՈՒ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ԶԵԿՈՒՑՈՂԻ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԱՌԱՋԱՐԿՆ 
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԿԱՄ 

ՄԵՐԺԵԼՈՒ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 
ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

Պատգամավոր 
 Արթուր Դալլաքյան 
 

 Հոդված 2 

 
Առաջարկվել է հոդվածում  
բոլոր «6-ից ավելի 
նստատեղ ունեցող 
ավտոտրանսպորտային 
միջոցներով» բառերը 
փոխարինել 
«ավտոբուսներով կամ 
միկրոավտոբուսներով» 
բառերով: 

   Ընդունվել է    Ընդունվել է 

ՀՀ 
կառավարություն Հոդված 4 

Առաջարկվել է «2020» 
բառը փոխարինել «2021» 
բառով, իսկ «սեպտեմբեր» 
բառը փոխարինել «մարտ» 
բառով: 

   Ընդունվել է    Ընդունվել է 

ՀՀ 
կառավարություն Հոդված 1 

Առաջարկվել է հանել 
նախագծով լրացվող 137.1 
հոդվածի 7-րդ մասը 

   Ընդունվել է    Ընդունվել է 

ՀՀ 
կառավարություն Հոդված 2 

Առաջարկվել է հանել 
նախագծով լրացվող 137.7 
հոդվածի 8-րդ մասը 

   Ընդունվել է    Ընդունվել է 

 

 


