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Հոդված 3.   Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 
  
1. Սույն օրենքում, ինչպես նաև դրա հիման վրա ընդունված իրավական այլ ակտերում 

(եթե դրանցում այլ բան սահմանված չէ) օգտագործվող հիմնական հասկացություններն 
ունեն հետևյալ իմաստը. 

1) ԱՊՊԱ՝ ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող 
պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն. 

2) ԱՊՊԱ պայմանագիր՝ ԱՊՊԱ իրականացնելու իրավունք ունեցող ապահովագրական 
ընկերության և ապահովադրի միջև սույն օրենքի համաձայն կնքված ԱՊՊԱ պայմանագիր. 

3) (կետն ուժը կորցրել է 19.06.13 ՀՕ-93-Ն) 
4) ավտոտրանսպորտային միջոց՝ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային 

ճանապարհներով ուղևորներ և բեռներ փոխադրելու, ինչպես նաև ոչ տրանսպորտային 
աշխատանքներ կատարելու համար սարքավորված անիվավոր տրանսպորտային միջոց 
(ներառյալ` թեթև մարդատար ավտոմոբիլներ, ավտոբուսներ, միկրոավտոբուսներ, 
բեռնատար ավտոմոբիլներ, «բեռնաուղևորատար ավտոմոբիլներ, հատուկ ավտոմոբիլներ, 
էլեկտրամոբիլներ,» մոտոցիկլետներ, քարշակներ, տրոլեյբուսներ). 
 

Հոդված 5.  ԱՊՊԱ պայմանագիրը  
(վերնագիրը փոփ. 19.06.13 ՀՕ-93-Ն) 
  
1. ԱՊՊԱ պայմանագրով սույն օրենքով սահմանված պայմաններով ապահովագրվում է 

տուժած անձանց պատճառված վնասների հատուցման համար ապահովագրված անձանց 
պատասխանատվությունը: 

2. ԱՊՊԱ պայմանագիրը կնքվում է ապահովագրական ընկերության և հետևյալ անձանց 
միջև. 

1) ավտոտրանսպորտային միջոցի (բացառությամբ սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով նախատեսված ավտոտրանսպորտային միջոցների) սեփականատիրոջ, իսկ 
սեփականատիրոջ մահվան դեպքում մինչև նոր սեփականատիրոջ իրավունքի պետական 
գրանցումը` տիրապետող ժառանգի կամ ավտոտրանսպորտային միջոցի օտարման 
պայմանագրով (ներառյալ` հետագայում ավտոտրանսպորտային միջոցների նկատմամբ 
սեփականության իրավունքի գրանցման գործընթացում կնքման ենթակա) ձեռք բերող 
համարվող կողմի կամ ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագրով 
վարձակալի կամ 

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածք վարելու միջոցով ներմուծվող 
ավտոտրանսպորտային միջոցները (բացառությամբ սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
1-ին կետով սահմանված ավտոտրանսպորտային միջոցների) ներմուծող անձանց` անկախ 
տվյալ ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատեր համարվելու փաստից: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված անձինք իրավունք ունեն օրենքով սահմանված 
կարգով տրված լիազորագրի հիման վրա այլ անձանց լիազորելու իրենց անունից ԱՊՊԱ 
պայմանագիր կնքելը: 

4. Յուրաքանչյուր անձ պետք է մշտապես ունենա սեփականության իրավունքով իրեն 
պատկանող (ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագրով իրեն 



տրամադրված) և Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված յուրաքանչյուր 
ավտոտրանսպորտային միջոցի (բացառությամբ սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-
ին, 2-րդ և 3-րդ կետերով սահմանված ավտոտրանսպորտային միջոցների) համար կնքված 
և գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր: Բացառությամբ սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին 
կետով սահմանված դեպքի` արգելվում է ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային 
ճանապարհներով ավտոտրանսպորտային միջոցի վարումը, եթե դրա համար առկա չէ այն 
վարելու պահին գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր: Արգելվում է առանց գործող (ներառյալ` 
գրանցվող ավտոտրանսպորտային միջոցի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
գրանցման և հաշվառման պահին ուժի մեջ մտնող) ԱՊՊԱ պայմանագիր ներկայացնելու 
ավտոտրանսպորտային միջոցները հաշվառելը կամ վերահաշվառելը, բացառությամբ սույն 
օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերով սահմանված 
ավտոտրանսպորտային միջոցների, ինչպես նաև այն ավտոտրանսպորտային միջոցների, 
որոնք դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման պահին հաշվառվում են, 
սակայն հաշվառումից անմիջապես հետո հաշվառումից ժամանակավոր հանվում են: 
Արգելվում է իրավասու պետական մարմինների կողմից ԱՊՊԱ պայմանագիր չունեցող 
ավտոտրանսպորտային միջոցները վարելու միջոցով Հայաստանի Հանրապետության 
տարածք ներմուծում թույլատրելը, բացառությամբ սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
1-ին կետով սահմանված ավտոտրանսպորտային միջոցների: 
 


