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Հոդված 1374. Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային 

ճանապարհներին գովազդի մասին օրենսդրության 

պահանջները խախտելը 
  

Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին 

գովազդի մասին օրենսդրության պահանջները խախտելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավար-

ձի հարյուրապատիկի չափով: 

Սույն հոդվածով նախատեսված խախտումները, որի համար արդեն կիրառվել է 

վարչական տույժ, մեկ տարվա ընթացքում կրկին անգամ կատարելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` տվյալ խախտման համար նախատեսված 

առավելագույն տուգանքի կրկնապատիկի չափով: 

«137.4 Ընդհանուր oգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհնե-

րին գովազդի մասին օրենսդրության պահանջները խախտելը 

1.Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին 

առանձ դրանց տնօրինողների թույլտվության  գովազդային վահանակի տեղադ-

րումը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` միջպետական նշանակության ավտո-

մոբիլային ճանապարհների մասով հարյուրհիսունապատիկի չափով, իսկ հանրա-

պետական և մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների մասով` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով:  

2. Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին 

գովազդի (գովազդային վահանակների տեղադրման) մասին Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենսդրության պահանաջները խախտելը, բացառությամբ սույն հոդ-

վածի 1-ին և 3-րդ մասերի՝  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` միջպետական նշանակության ավտո-

մոբիլային ճանապարհների մասով հարյուրապատիկի չափով, իսկ հանրապետա-

կան և մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների մասով` սահ-

մանված նվազագույն աշխատավարձի ութանասունապատիկի չափով:  

3. Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին 

տեղադրված գավազդային վահանակների պահպանմանը կամ անվատանգ շահա-

գործմանը ներկայացվող պահանջները չպահպանելը՝  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` միջպետական նշանակության ավտո-

մոբիլային ճանապարհների մասով ութանասունապատիկի չափով, իսկ հանրապե-



տական և մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների մասով` սահ-

մանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի  չափով  

4. Սույն հոդվածով  նախատեuված արարքները վարչական տույժի նշանակ-

ման օրվանից մեկ տարվա ընթացքում կրկին կատարելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` տվյալ արարքի համար սույն հոդ-

վածով uահմանված տուգանքի կրկնապատիկի չափով:  

 

(1374 - րդ հոդվածը լրաց. 05.12.06 ՀՕ-237-Ն) 
  

Հոդված 1502. Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային 

ճանապարհներից օգտվելու կարգը խախտելը 
  

Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների կողա-

յին առուները օգտագործելը ոռոգման նպատակով, երթևեկամասի և կողնակների 

վրա կողմնակի առարկաներ թողնելը, չնախատեսված հատվածներում տրանսպոր-

տային միջոցների ճանապարհից դուրս գալը կամ ճանապարհ մտնելը, ինժեներա-

կան շինությունների (երթևեկելի մասի, կողնակների ու մայթերի, հետիոտն և հե-

ծանվաուղիների, կամուրջների, ավտոտաղավարների և այլ կառույցների, ճանա-

պարհային նշանների, լուսավորող սարքավորումների, պարսպումների ու կանաչ 

տնկիների) վնասումը և աղտոտումը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավար-

ձի տասնապատիկի չափով: 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` միջպետական նշանակության ավտոմո-

բիլային ճանապարհների մասով` սահմանված նվազագույն աշխատավար-

ձի  քառասունապատիկի չափով, իսկ հանրապետական և մարզային նշանակու-

թյան ավտոմոբիլային ճանապարհների մասով սահմանված նվազագույն աշխատա-

վարձի քսանապատիկի չափով:  

Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների երթևե-

կելի մասով և բաժանարար գոտիով անասուններ քշելը, ճանապարհի պաշտպանա-

կան գոտում առանց մշտական հսկողության անասուն արածեցնելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավար-

ձի հնգապատիկի չափով: 

3. Ընդհանուր oգտագործման պետական  ավտոմոբիլային ճանապարհների 

օտարման շերտում ինքնակամ պլակատներ, ցուցանակներ,  ազդագրեր կամ այլ 

առարկաներ տեղակայելը, որոնք չեն պարունակում  ճանապարհային նշանների 

տարրեր կամ պարունակում են գովազդի տարրեր` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` միջպետական նշանակության ավտոմո-

բիլային ճանապարհների մասով յոթանասունապատիկի չափով, իսկ հանրա-

պետական և մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների մասով` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի  հիսունապատիկի  չափով: 

 

(1502 - րդ հոդվածը լրաց. 05.12.06 ՀՕ-241-Ն) 

 



Հոդված 1505. Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային 

ճանապարհներին երկաթուղային գծանցների տեղակայումը, 

վերակառուցումը, նորոգումը և վերացումը հոդվածը  ճանաչել

ուժը կորցրած:  

 

Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին, 

առանց դրանց տնօրինողների թույլտվության և Հայաստանի Հանրապետության 

ոստիկանության համաձայնության, երկաթուղային գծանցների տեղակայումը, 

վերակառուցումը, նորոգումը և վերացումը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավար-

ձի քսանապատիկի չափով: 

(1505 - րդ հոդվածը լրաց. 05.12.06 ՀՕ-241-Ն) 

 

Հոդված 2271. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի 

նախարարությունը հոդվածը  ճանաչել ուժը կորցրած: 

 

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարությունը 

քննում է սույն օրենսգրքի 116.1-ին հոդվածով, 1501-1509 հոդվածներով նախատես-

ված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը: 

(2271 - րդ հոդվածը լրաց. 05.12.06 ՀՕ-241-Ն, 27.02.12 ՀՕ-24-Ն) 
  

 
  

Հոդված 1506. Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային 

ճանապարհներին կրպակների, տաղավարների կամ այլ 

կառուցվածքների տեղաբաշխումը, ցուցանակների, 

գովազդային վահանակների տեղադրումը 
  

Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին, 

առանց դրանց տնօրինողների թույլտվության և Հայաստանի Հանրապետության ոս-

տիկանության համաձայնության, կրպակների, տաղավարների կամ այլ կառուց-

վածքների տեղաբաշխումը, ցուցանակների, գովազդային վահանակների տեղա-

դրումը, կողնակների վրա ապրանքներ վաճառելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի տասնապատիկի չափով: 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` միջպետական նշանակության ավտոմո-

բիլային ճանապարհների մասով` հարյուրհիսունապատիկի չափով, իսկ հանրա-

պետական կամ մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների մասով 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով:  

 

(1506 - րդ հոդվածը լրաց. 05.12.06 ՀՕ-241-Ն) 

Հոդված 150.10 Ընդհանուր oգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանա-

պարհները  ոռոգման առուներով, կապի, էլեկտրականության գծերով, խողովա-



կաշարերով կամ այլ հաղորդակցուղիներով, ավտոմոբիլային ճանապարհներով կամ 

երկաթուղային գծերով հատման, դրանց տեղադրման և վերատեղադրման կարգի 

խախտումը  

1. Ընդհանուր oգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհները 

առանց պետական ճանապարհային մարմնի հետ համաձայնեցնելու  ոռոգման 

առուներով, կապի,  էլեկտրականության գծերով, խողովակաշարերով կամ այլ հա-

ղորդակցուղիներով, ավտոմոբիլային ճանապարհներով կամ  երկաթուղային գծե-

րով հատելը,  օտարման շերտում դրանց տեղադրելը կամ  վերատեղադրելը՝  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ ` 

միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների մասով` հարյուրհի-

սունապատիկի չափով, իսկ հանրապետական և մարզային  նշանակության ավտո-

մոբիլային ճանապարհների մասով` սահմանված նվազագույն աշխատավար-

ձի  հարյուրապատիկի չափով.  

2. Ընդհանուր oգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհնե-

րը  ոռոգման առուներով, կապի,  էլեկտրականության գծերով, խողովակաշարերով 

կամ այլ հաղորդակցուղիներով, ավտոմոբիլային ճանապարհներով, կամ երկաթու-

ղային գծերով հատման,  օտարման շերտում դրանց տեղադրման 

կամ  վերատեղադրման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահ-

մանված կարգի կամ տեխնիկական պայմանների խախտումը, բացառությամբ սույն 

հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի՝  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` միջպետական նշանակության ավտո-

մոբիլային ճանապարհների մասով` հարյուրապատիկի չափով, իսկ հանրապետա-

կան և մարզային  նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների մասով` սահ-

մանված նվազագույն աշխատավարձի  հիսունապատիկի չափով,  

3. Ընդհանուր oգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհի հո-

ղային պաստառի վրայով, բացի ճանապարհային տեխնոլոգիական կապից և լուսա-

վորումից որևէ հաղորդակցուղու  տեղադրումը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում`  միջպետական նշանակության ավտո-

մոբիլային ճանապարհների մասով` հարյուրհիսունապատիկի չափով, 

իսկ  հանրապետական և մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհ-

ների մասով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի   հարյուրապատիկի չա-

փով:  

4. Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների 

օտարման շերտի  սահմաններում հողային (շինարարական)  աշխատանքների կա-

տարման հետևանքով վնասված հողապաստառի, ճանապարհային կահավորանքի, 

տեխնոլոգիական կապի նախկին տեսքը չվերականգնելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` միջպետական նշանակության ավտո-

մոբիլային ճանապարհների մասով` երկուհարյուրապատիկի չափով, իսկ հանրապե-

տական և մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների մասով` սահ-

մանված նվազագույն աշխատավարձի  հարյուրապատիկի  չափով:  

5. Սույն հոդվածում  նախատեuված արարքները վարչական տույժի նշանակ-

ման օրվանից մեկ տարվա ընթացքում կրկին կատարելը `  



առաջացնում է տուգանքի նշանակում` տվյալ արարքի համար սույն հոդ-

վածով uահմանված տուգանքի կրկնապատիկի չափով:  

 
  

Հոդված 2449. Հողերի օգտագործման նկատմամբ վերահսկողություն 

իրականացնող մարմինները 
  

Հողերի օգտագործման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմին-

ները քննում են սույն օրենսգրքի 48-րդ, 54-րդ, 541-րդ հոդվածներով, 542-րդ հոդվա-

ծով (հողերի օգտագործման մասով), 543-րդ հոդվածով, 56-58-րդ 150.1-150.6-րդ 

հոդվածներով (միայն Երևան քաղաքի միջով անցնող միջպետական, հանրապետա-

կան նշանակության ավտոմոբիլային  ճանապարհների մաս հանդիսացող հատ-

վածների  մասով), 150.10-րդ հոդվածով (միայն Երևան քաղաքի միջով անցնող միջ-

պետական, հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների 

մաս հանդիսացող հատվածների մասով) հոդվածներով նախատեսված վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը` նշանակելով համապատասխան տու-

գանքներ:  

Լիազոր պետական մարմինը քննում է հողերի օգտագործման նկատմամբ տա-

րածքային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց թույլ տված վարչա-

կան իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը:  

Տարածքային կառավարման մարմինը (մարզպետը) քննում է հողերի օգտագործ-

ման նկատմամբ տեղական ինքնակառավարման պաշտոնատար անձանց, ինչպես 

նաև համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող քաղաքացիների և 

իրավաբանական անձանց թույլ տված վարչական իրավախախտումների վերաբեր-

յալ գործերը:  

Երևանի քաղաքապետը քննում է Երևանի վարչական սահմաններում թույլ տված 

վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը:  

Տեղական ինքնակառավարման մարմինը (համայնքի ղեկավարը) քննում է քա-

ղաքացիների կամ իրավաբանական անձանց թույլ տված վարչական իրավախախ-

տումների վերաբերյալ գործերը:  

(2449 - րդ հոդվածը լրաց. 11.12.02 ՀՕ-495-Ն, փոփ. 26.12.08 ՀՕ-15-Ն) 
  

Հոդված 24413. 
Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային 

տեսչությունը 
  

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչությունը քննում է սույն 

օրենսգրքի 123.5 հոդվածի ութերորդ, իններորդ, տասնչորսերորդ և տասնհինգե-

րորդ մասերով, 116.2-116.10-րդ, 137.1-137.8 հոդվածներով նախատեսված վարչա-

կան իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը: 

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչությունը քննում է 

սույն օրենսգրքի 123.5 հոդվածի ութերորդ և իններորդ մասերով, 116.1-116.10-

րդ, 137.1-137.4-րդ հոդվածներով, 150.1-150.6-րդ հոդվածներով (բացառությամբ 

Երևան քաղաքի միջով անցնող միջպետական, հանրապետական նշանակության 



ավտոմոբիլային  ճանապարհների մաս հանդիսացող հատվածների մասով), 150.7-

150.9 հոդվածներով և  150.10-րդ հոդվածով (բացառությամբ Երևան քաղաքի միջով 

անցնող միջպետական, հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլա-

յին  ճանապարհների մաս հանդիսացող հատվածների մասով) նախատեսված վար-

չական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը:  

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչության անունից վարչա-

կան իրավախախտումների վերաբերյալ գործեր քննելու և վարչական տույժեր նշա-

նակելու իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային տես-

չության պետը: 

(24413 - րդ հոդվածը լրաց. 05.12.06 ՀՕ-237-Ն, 27.02.12 ՀՕ-24-Ն, 07.02.12 

ՀՕ-2-Ն, փոփ. 05.02.13 ՀՕ-8-Ն, 20.11.14 ՀՕ-173-Ն, 16.12.16 ՀՕ-18-Ն) 

 


