«ՏԵՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ԿԱՄ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ՍԱՐՔԵՐՈՎ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդված 3. Ապացույցները
1. Վարչական վարույթի իրավախախտման հատկանիշների պարզման փուլում
իրավախախտումը հիմնավորող ապացույցը իրավախախտումն ամրագրած տեսանյութն է
կամ լուսանկարը, որը պարունակում է նաև տեխնիկական միջոցով արձանագրված
տվյալները:
2. Որպես իրավախախտումը հիմնավորող ապացույց վարչական կամ դատական կարգով
բողոքարկման վարույթում կարող են օգտագործվել Վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 251-րդ հոդվածով նախատեսված
ապացույցները:
Հոդված 7.

Վարչական ակտն ընդունելու, վարչական ակտը հասցեատիրոջը
հանձնելու, վարչական ակտի կատարման ժամկետները
1. Վարույթ իրականացնող մարմինը վարչական ակտը պարտավոր է ընդունել
իրավախախտման հատկանիշները պարզելուց հետո` 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում,
իսկ սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մասով 4-րդ մասով նախատեսված հարցում
կատարելու դեպքում՝ նույն հոդվածի 6-րդ մասով 5-րդ մասով նախատեսված պատասխանն
ստանալուց հետո՝ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
2. Վարչական ակտն ընդունելուց հետո` Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով սահմանված կարգով և ժամկետներում
հանձնվում է վարչական ակտի հասցեատիրոջը:
3. (մասն ուժը կորցրել է 21.12.15 ՀՕ-179-Ն)
4. Տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկում նախատեսող վարչական ակտի
հասցեատերը կամ նրա լիազորած անձը պարտավոր է իրազեկմանը հաջորդող 5
աշխատանքային օրվա ընթացքում վարորդական վկայականը հանձնել վարչական
մարմնին:
5. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության
օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված՝ խախտումն այլ անձի կողմից
կատարված լինելու փաստը կարող է ապացուցվել օրենքով սահմանված ժամկետում և
կարգով գանգատ (բողոք կամ հայցադիմում) ներկայացնելու վերադասության կարգով
գանգատ ներկայացնելու համար Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետության օրենսգրքի 288-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետում վարչական
մարմնին դիմում ներկայացնելու կամ սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված
հարցմանը՝ նույն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված կարգով պատասխանելու միջոցով, իսկ
վարչական մարմնի կողմից դիմումը չբավարարելու դեպքում` նաև դատական կարգով:
6. Սույն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված գանգատը (բողոքը կամ հայցադիմումը)
դիմումը կարող է ներկայացվել վարչական ակտի հասցեատիրոջ կամ խախտում կատարած
անձի կողմից և պետք է պարունակի խախտումը կատարած անձի անունը, ազգանունը,
վարորդական վկայականի սերիան և համարը, բնակության վայրը, ինչպես նաև դրան պետք
է կցվեն գանգատը ներկայացնող անձանց անձնագրերի և տրանսպորտային միջոցի
հաշվառման փաստաթղթի պատճենները: Եթե տրանսպորտային միջոցն օգտագործվում է
գրավոր պայմանագրի հիման վրա, ապա գանգատին (բողոքին կամ հայցադիմումին)
դիմումին պետք է կցվի նաև պայմանագրի պատճենը:
6.1. Եթե վարչական մարմինը ապացուցված է համարում խախտումն այլ անձի կողմից
կատարված լինելու փաստը, ապա վարչական ակտն ուժը կորցրած է ճանաչվում, իսկ

խախտում կատարած անձի նկատմամբ կայացվում է վարչական պատասխանատվության
ենթարկելու վերաբերյալ վարչական ակտ:
7. Սույն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված գանգատ (բողոք կամ հայցադիմում)
դիմում ներկայացվելու կամ տրանսպորտային միջոցն այլ անձի կողմից վարելու փաստը
որևէ այլ կերպ հաստատվելու, ինչպես նաև սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասով
նախատեսված դեպքերում Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետության օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետը
հաշվարկվում է համապատասխանաբար տրանսպորտային միջոցն այլ անձի կողմից
վարելու փաստը վարչական, դատական կամ որևէ այլ կերպ հաստատվելու կամ հարցման
պատասխանն ստանալու օրվանից:
(7-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 21.12.15 ՀՕ-179-Ն)
Հոդված 7.1.

Հայաստանի Հանրապետությունում չհաշվառված տրանսպորտային
միջոցներով կատարված իրավախախտումների գործերով վարույթի
առանձնահատկությունները

1. Հայաստանի Հանրապետությունում չհաշվառված տրանսպորտային միջոցներով
կատարված և սույն օրենքով քննության ենթակա իրավախախտումների գործերով վարույթն
իրականացվում է սույն օրենքով սահմանված ընդհանուր հիմունքներով, եթե այլ բան
սահմանված չէ սույն հոդվածով:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավախախտումների համար
պատասխանատվությունը կրում է տրանսպորտային միջոցը Հայաստանի Հանրապետություն
ներմուծող կամ արտահանող (տրանսպորտային միջոցով որպես վարորդ Հայաստանի
Հանրապետության սահմանը հատող) անձը: Եթե տրանսպորտային միջոցը Հայաստանի

Հանրապետություն է ներմուծվել (Հայաստանի Հանրապետության սահմանը հատել է) այլ
տրանսպորտային միջոցով (ավտոտարհանիչ, ավտոփոխադրող, կոնտեյներ)՝ ոչ
տրանսպորտային վիճակում (առանց վարելու), ապա սույն հոդվածի 1-ին մասով
նախատեսված իրավախախտումների համար պատասխանատվությունը կրում է
ավտոտարհանիչ, ավտոփոխադրող կամ կոնտեյներ տրանսպորտային միջոցի վարորդը, եթե
սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-7-րդ մասերով սահմանված կարգով չի ապացուցում, որ
խախտումը կատարել է այլ անձ:
3. Եթե սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավախախտումը կատարվել է
«Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված՝
օտարերկրացի համարվող անձանց կողմից, ապա այդ իրավախախտման գործով կայացված
վարչական ակտը (ինչպես նաև վարչական ակտի կատարման կարգի և չկատարման
իրավական հետևանքների մասին հուշաթերթիկը) հասցեատիրոջը հանձնվում է Հայաստանի
Հանրապետությունից դեպի այլ երկիր սահմանահատման (այդ թվում՝ առանց տրանսպորտային
միջոցի) ժամանակ՝ մինչև սահմանահատման թույլտվություն տալը, իսկ այն դեպքում, երբ
վարչական ակտը կայացվել է Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի այլ երկիր
սահմանահատումից հետո, ապա այլ երկրից դեպի Հայաստանի Հանրապետություն հաջորդ
սահմանահատման ժամանակ՝ մինչև սահմանահատման թույլտվություն տալը, եթե մինչ այդ
սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով վարչական ակտը չի հանձնվել:
Վարչական ակտի կատարման կարգի և չկատարման իրավական հետևանքների մասին
հուշաթերթիկի ձևը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը:
4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքում վարչական ակտով իր վրա դրված
պարտականությունները օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում չկատարելու դեպքում
օտարերկրացուն Հայաստանի Հանրապետություն մուտքի վիզայի տրամադրումը (ժամկետի
երկարաձգումը) մերժվում է, տրամադրված մուտքի վիզան ուժը կորցրած է ճանաչվում, կամ
մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն արգելվում է՝ վարչական ակտն անբողոքարկելի
դառնալու օրվանից մեկ տարի ժամկետով:

5. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքերում վարչական ակտի կատարման՝
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 302րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված վաղեմության ժամկետը հաշվարկվում է վարչական ակտը
սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով հանձնելու օրվանից:
(7.1-ին հոդվածը լրաց. 21.12.15 ՀՕ-179-Ն)

Հոդված 7.2.

Տրանսպորտային միջոցները վարձույթ տալու գործունեությամբ զբաղվող
իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից
վարձույթով տրված տրանսպորտային միջոցներով կատարված
իրավախախտումների հետևանքը
1.
Տրանսպորտային
միջոցը
վարձույթ տալու
գործունեությամբ
զբաղվող
իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից վարձույթով տրված
տրանսպորտային միջոցով կատարված իրավախախտումների համար վարչական
ակտերով նախատեսված գումարը վարչական ակտն անբողոքարկելի դառնալուց հետո՝
մեկ ամսվա ընթացքում, չվճարվելու դեպքում վարչական ակտերով գումարը վճարելու
պարտականությունը կրում է իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը՝
տրանսպորտային միջոցը վարձակալած (վարող) անձի (խախտումը կատարած անձի)
նկատմամբ հետադարձ պահանջի իրավունքով:
2.
Վարչական ակտերով
գումարը
վճարելու պարտականություն ունեցող
իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերն իրավունք ունի գանգատարկելու
վարչական ակտը օրենքով սահմանված կարգով՝ իրավաբանական անձի ղեկավարին կամ
անհատ ձեռնարկատիրոջը իրազեկելու պահից։
(7.2-րդ հոդվածը լրաց. 21.12.15 ՀՕ-179-Ն)

Հոդված 7.3. Վարչական ակտի հասցեատեր սեփականատիրոջ (լիզինգառուի)
տրանսպորտային միջոցի հետախուզումը
1. Եթե վարչական ակտի հասցեատեր ֆիզիկական անձը չունի տրանսպորտային միջոց
վարելու իրավունք կամ զրկված է տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից, կամ այդ
իրավունքը կասեցված է, և նրան սեփականության (լիզինգի) իրավունքով պատկանող
տրանսպորտային միջոցով 1 տարվա ընթացքում կատարվել է ճանապարհային
երթևեկության կանոնների 3 խախտում, որոնց համար Վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով նախատեսված է վարչական տույժ
տուգանային միավորների ձևով, և սեփականատերը (լիզինգառուն) այդ 3 խախտումները այլ
անձի կողմից կատարված լինելու փաստը չի ապացուցել, ապա «Ճանապարհային
երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքով սահմանված կարգով տվյալ
տրանսպորտային
միջոցի
նկատմամբ
հայտարարվում
է
հետախուզում:
Եթե
տրանսպորտային միջոցը հանդիսանում է իրավաբանական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ)
սեփականություն կամ լիզինգի առարկա, և վարչական ակտի հասցեատեր իրավաբանական
անձի ղեկավարը (անհատ ձեռնարկատերը) չունի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք
կամ զրկված է տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից, կամ այդ իրավունքը կասեցված
է, և սույն մասով նախատեսված 3 խախտումները տվյալ տրանսպորտային միջոցով այլ անձի
կողմից կատարված լինելու փաստը նա չի ապացուցել, ապա տվյալ տրանսպորտային
միջոցի նկատմամբ հայտարարվում է հետախուզում:
2. Հետախուզումը դադարեցվում է տրանսպորտային միջոցը հայտնաբերելիս, իսկ
տրանսպորտային միջոցն անհապաղ վերադարձվում է սեփականատիրոջը (լիզինգառուին),
եթե սեփականատերը (լիզինգառուն) (իրավաբանական անձի դեպքում՝ իրավաբանական
անձի ղեկավարը) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին»
օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված կարգով ներկայացնում է տրանսպորտային միջոցը
շահագործող անձի տվյալները: Հետախուզումը դադարեցվում է նաև այն դեպքում, եթե մինչև

տրանսպորտային միջոցը հայտնաբերելը սեփականատերը (լիզինգառուն) (իրավաբանական
անձի դեպքում՝ իրավաբանական անձի ղեկավարը) սահմանված կարգով ներկայացնում է
տրանսպորտային միջոցը շահագործող անձի տվյալները:
Հոդված 8.

Վարչական ակտի առանձնահատկությունները

1. Վարչական ակտը ներառում է`
1) կենտրոնական գանձապետարանի հաշվեհամարը` նշանակված տուգանքը վճարելու
համար.
2) անհատական ծածկագիրը.
3) լուսանկարը, եթե իրավախախտման փաստն ամրագրվել է լուսանկարահանմամբ.
3.1) սույն օրենքով նախատեսված դեպքում սույն օրենքի 7.3-րդ հոդվածով
նախատեսված՝ տրանսպորտային միջոցը հետախուզելու՝ վարչական մարմնի լիազորության
մասին ծանուցում.
4) օրենքով սահմանված այլ տվյալներ:
2. Վարչական ակտի ձևը և նմուշը սահմանվում են վարչական մարմնի ղեկավարի
հրամանով:

