
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔ 

 

Հոդված 4. Օրենքի հիմնական հասկացությունները 
2. 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններով. 

 «ավտոտրանսպորտային միջոցի անձնակազմ` ավտովարորդ, կամ 

ավտոտրանսպորտային միջոցի երկրորդ ավտովարորդ, կամ ավտովարորդի 

օգնական, որն ուղեկցում է ավտովարորդին` որոշակի մանևրների ժամանակ նրան 

աջակցելու և սովորաբար տրանսպորտային գործողություններին արդյունավետ 
մասնակցելու համար. 

ավտովարորդ՝ ավտոտրանսպորտային միջոցը վարող անձ. 

վարելու ժամանակահատված՝ հանգստի կամ ընդմիջման ժամերից հետո 

մինչև հաջորդ ընդմիջման կամ հանգստի ժամը ավտովարորդի 

ավտոտրանսպորտային միջոցը վարելու կուտակված ժամերը. 

շաբաթ` երկուշաբթի` ժամը 00.00-ից մինչև կիրակի` ժամը 24.00-ն ընկած 
ժամանակահատված.  

հանգստի ժամանակահատված՝ ցանկացած չընդհատված 

ժամանակահատված, որի ընթացքում ավտովարորդը կարող է ազատ տնօրինել իր 

ժամանակը:» 

 

Հոդված 7. Ավտոմոբիլային տրանսպորտով միջպետական փոխադրումները 

 1. Ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորների, ուղեբեռների և բեռների 

միջպետական փոխադրումները կազմակերպվում և իրականացվում են Հայաստանի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի պահանջներին և Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքից ուղևորների, ուղեբեռների և բեռների միջպետական 

փոխադրումների իրականացման կարգին համապատասխան: Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքից ուղևորների, ուղեբեռների և բեռների միջպետական 

փոխադրումների իրականացման կարգը հաստատում է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը: 



2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կաբոտաժային փոխադրումն 

արգելվում է, բացառությամբ միջազգային համաձայնագրերով սահմանված 

դեպքերի: 

3. Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոմոբիլային տրանսպորտով 

միջպետական փոխադրումներ իրականացնող բեռնատար տրանսպորտային 

միջոցները և ավտոբուսները, ինչպես նաև միկրոավտոբուսները պետք է 

կահավորված լինեն թվային տախոգրաֆով (բացառությամբ «Միջազգային 

ավտոճանապարհային փոխադրումներ կատարող տրանսպորտային միջոցների 

անձնակազմի աշխատանքի մասին» համաձայնագրի կողմ չհանդիսացող 
պետություններում հաշվառված տրանսպորտային միջոցների): Թվային 

տախոգրաֆով կահավորված միջպետական փոխադրումներում ներգրավված 

տրանսպորտային միջոցներ շահագործող կազմակերպությունները և վարորդները 

պետք է ունենան համապատասխանաբար կազմակերպության և վարորդի թվային 

տախոգրաֆի քարտեր, որոնց ձևերը և տրամադրման կարգը սահմանում է 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 
«3. Հայաստանի Հանրապետությունում միջպետական 

ուղևորափոխադրումներ իրականացնող միկրոավտոբուսները և ավտոբուսները, 

ինչպես նաև թույլատրելի առավելագույն 3,5 տոննա քաշը գերազանցող, ներառյալ՝ 

կցորդի կամ կիսակցորդի բեռնափոխադրումներ իրականացնող 

ավտոտրանսպորտային միջոցները պետք է կահավորված լինեն թվային 

տախոգրաֆով, բացառությամբ՝ 

1) «Միջազգային ավտոճանապարհային փոխադրումներ կատարող 

տրանսպորտային միջոցների անձնակազմի աշխատանքի մասին» համաձայնագրի 

կողմ չհանդիսացող պետություններում հաշվառված տրանսպորտային միջոցների, 

2) միջպետական կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող 

ավտոտրանսպորտային միջոցների, եթե երթուղու երկարությունը չի գերազանցում 

50 կիլոմետրը, 

3) 40 կմ/ժ առավելագույն թույլատրելի արագությունը չգերազանցող 

ավտոտրանսպորտային միջոցների, 

4) զինված ծառայությունների, քաղաքացիական պաշտպանության, հրշեջ 

ծառայությունների և հասարակական կարգի պահպանման համար 

պատասխանատու ուժերի կողմից կամ նրանց հսկողությամբ օգտագործվող 

ավտոտրանսպորտային միջոցների,  



5) 10-ից 17 նստատեղ (ներառյալ ավտովարորդի նստատեղ ունեցող 

ավտոտրանսպորտային միջոցների, որոնք օգտագործվում են բացառապես ոչ 

առևտրային նպատակներով ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 

իրականացնելու համար, 

6) ոչ առևտրային նպատակներով մարդասիրական օգնության համար 

օգտագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցների, որոնք օգտագործվում են 

արտակարգ իրավիճակների դեպքում կամ փրկարարական աշխատանքներ 

իրականացնելիս. 

7) մասնագիտացված վթարային և բժշկական նպատակներով օգտագործվող 
մասնագիտացված ավտոտրանսպորտային միջոցների. 

8) ավտոտրանսպորտային միջոցների, որոնք տեխնիկական զարգացման, 

վերանորոգման կամ պահպանման նպատակներով ենթարկվում են 

ավտոճանապարհային փորձարկումների, ինչպես նաև նորաստեղծ կամ 

վերակառուցված ավտոտրանսպորտային միջոցների, որոնք դեռեւս չեն հանձնվել 

շահագործման, 

9) ոչ առևտրային ապրանքների փոխադրման համար օգտագործվող 

ավտոտրանսպորտային միջոցների կամ համակցված ավտոտրանսպորտային 

միջոցների, որոնց թույլատրելի առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում 7,5 

տոննան, 

10)  պատմական նշանակություն ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցների, 

որոնք օգտագործվում են ոչ առևտրային նպատակներով ուղևորափոխադրումների 
և բեռնափոխադրումների համար, 

11) կոյուղու, ջրհեղեղից պաշտպանության, ջրի, գազի և էլեկտրականության 

հետ կապված ծառայությունների, մայրուղիների պահպանման և հսկողության, աղբի 

հավաքման և վերացման, հեռագրային և հեռախոսային ծառայությունների, 

փոստային առաքանու փոխադրման, ռադիոյի ու հեռուստատեսության 

հեռարձակման և ռադիոյի ու հեռուստատեսության հաղորդիչների և ընդունիչների 

հայտնաբերման նպատակով օգտագործվող, ինչպես նաև կրկեսի և զվարճանքի 

պարագաներ փոխադրող տրանսպորտային միջոցների, 

12) տրանսպորտային միջոցների, որոնք օգտագործվում են 

գյուղատնտեսությամբ կամ այլ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող 

ընկերությունների կողմից իրենց անձնական ձեռնարկատիրական գործունեության 



նպատակներով բեռնափոխադրումների համար՝ ընկերության հիմնական վայրից 

100 կմ շառավղի սահմաններում:»: 

2. 3-րդ մասից հետո լրացնել նոր 4-րդ մաս հետևյալ բովանդակությամբ. 

«4. Թվային տախոգրաֆով կահավորված ավտոտրանսպորտային միջոցներ 

շահագործող կազմակերպությունները և ավտովարորդները պետք է ունենան 

համապատասխանաբար կազմակերպության և ավտովարորդի, իսկ 

ավտոտրանսպորտային միջոցներում տեղադրված թվային տախոգրաֆների 

ստուգաչափում իրականացնող արհեստանոցներն՝ արհեստանոցի քարտեր, որոնց 

ձևերը և տրամադրման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը:»: 

 

Հոդված 27. Փոխադրումների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները 

1. Ավտոտրանսպորտային միջոցների քաշային (լրիվ քաշը և կամրջակի վրա 

բեռնվածությունը) և եզրաչափային պարամետրերը փոխադրումների 

իրականացման ընթացքում պետք է համապատասխանեն փոխադրման երթուղու 
ավտոմոբիլային ճանապարհի փաստացի տեխնիկական կարգին և չգերազանցեն 

երթուղու ուղեգծով տեղաբաշխված կամուրջների, էստակադաների, այլ 

արհեստական կառույցների բեռնվածության և եզրաչափային պարամետրերի 

առավելագույնը: 

Փոխադրումների պահանջները չբավարարող, ինչպես նաև փոխադրումների 

անվտանգությանը սպառնացող երթուղիներով փոխադրումների կազմակերպումն 
արգելվում է: 

2. Փոխադրումների ընթացքում ավտոտրանսպորտային միջոցների շարժման 

արագությունները չպետք է գերազանցեն չվացուցակով կամ ճանապարհային 

պայմաններով սահմանված արագությունները, շարժման ուղղությունները պետք է 

համապատասխանեն չվացուցակով նախատեսված ուղեգծին, եթե օրենքով այլ բան 

նախատեսված չէ: 

3. Երեխաների զբոսաշրջային և զանգվածային փոխադրումների 

կազմակերպումը երեք և ավելի ավտոտրանսպորտային միջոցներով 

իրականացվում է ճանապարհային ոստիկանության տեղեկացմամբ, 

ավտոշարասյան հատուկ ավտոտրանսպորտային միջոցի ուղեկցմամբ, 

փոխադրումն ուղեկցող ավտոտրանսպորտային միջոցներում չափահաս անձանց 



(15 երեխային մեկ ուղեկցող անձի հաշվարկով) ուղեկցմամբ և հետևյալ 

պայմաններով. 

ա) ավտոբուսների շարժումը պետք է իրականացվի օրվա լուսավոր ժամերին. 

բ) միանգամյա` մինչև երկու ավտոտրանսպորտային միջոցով 

փոխադրումների իրականացման դեպքում` 60 կմ/ժ-ը չգերազանցող արագությամբ և 

մոտակա լուսարձակների միացմամբ. 

գ) զանգվածային փոխադրումների իրականացման ընթացքում` 

ավտոշարասյան ուղեկցմամբ` 40 կմ/ժ-ը չգերազանցող արագությամբ. 

դ) ուղեկցող անձը պետք է երեխաներին հրահանգավորի փոխադրման 
ժամանակ անվտանգության տեխնիկայի և պահվածքի կանոնների վերաբերյալ, 

ավտոբուսի շարժման, նստեցման և իջեցման ժամանակ կարգ պահպանի: 

Զբոսաշրջային և հատուկ փոխադրումներ իրականացնելու դեպքում խմբերի 

ղեկավարների ընտրությունը, ավտոբուսից օգտվելու և ուղևորության ընթացքում 

վարքագծի մասին հրահանգավորումն իրականացնում է պատվիրատուն: 

Երեխաների զբոսաշրջային և հատուկ փոխադրումներ իրականացնելու 
դեպքում ավտոբուսի լուսամուտները շարժման ընթացքում պետք է լինեն փակ, 

ուղեկցողները գտնվեն յուրաքանչյուր դռան մոտ: 

4. (մասն ուժը կորցրել է 16.12.16 ՀՕ-17-Ն)  

5. Ուղևորների, ուղեբեռների և բեռների փոխադրումների իրականացումը 

թույլատրվում է ավտոտրանսպորտային միջոցների` արտադրող գործարանի 

կողմից կամ օրենքով սահմանված կարգով թույլատրված նստատեղերի և 
բեռնվածության սահմաններում: 

6. Ավտովարորդի աշխատանքային հերթափոխի` աշխատանքային 

օրենսդրությամբ սահմանված նորմատիվային տևողությունը գերազանցող 

միջպետական և միջքաղաքային երթուղիների սպասարկումը պետք է 

կազմակերպվի երկու ավտովարորդով, ավտոտրանսպորտային միջոցները պետք է 

կահավորված լինեն քնելու տեղով: 

«7. Ավտոտրանսպորտային միջոցի անձնակազմի վարելու և հանգստի 

ժամանակահատվածները «Միջազգային ավտոճանապարհային փոխադրումներ 

կատարող տրանսպորտային միջոցների անձնակազմի աշխատանքի մասին» 

համաձայնագրի պահանջներին համապատասխան պետք է՝ 



1) օրական վարելու ժամանակահատվածը չգերազանցի 9 ժամը: Օրական 

վարելու ժամերը կարող են տևել մինչև 10 ժամ, բայց ոչ ավելի, քան շաբաթվա 

ընթացքում երկու անգամ, 

2) միջին շաբաթական վարելու ժամանակահատվածը չի կարող գերազանցել 

48 ժամը: Շաբաթվա առավելագույն վարելու ժամանակահատվածը կարող է 

երկարաձգվել մինչև 56 ժամ,  

3) երկու հաջորդական շաբաթների ընթացքում կուտակված ընդհանուր 

վարելու ժամերը չպետք է գերազանցեն 90 ժամը, 

4) չորսուկես ժամ վարելուց հետո ավտովարորդը պետք է ունենա առնվազն 
քառասունհինգ րոպեանոց ընդմիջում, եթե նա չի սկսում հանգստի 

ժամանակահատվածը: Ընդմիջումը կարող է բաժանվել առնվազն 15 րոպե և 30 

րոպե ժամանակահատվածների, որից 15 րոպեանոց ընդմիջումը կիրառվում է 

առաջին չորսուկես ժամը վարելու ընթացքում, իսկ 30 րոպեն՝ չորսուկես ժամը 

վարելուց հետո,  

5) յուրաքանչյուր քսանչորս ժամվա ընթացքում ավտովարորդը պետք է 
ունենա առնվազն 11 անընդմեջ ժամ ամենօրյա հանգիստ, որը կարող է կրճատվել 

մինչև առնվազն 9 անընդմեջ ժամի` մեկ շաբաթվա ընթացքում ոչ ավելի, քան երեք 

անգամ, 

6) օրական հանգստի ժամանակահատվածը ընդմիջման հետ միասին 

կազմում  է 12 ժամ, որը կարող է բաժանվել անընդմեջ 3 ժամ և 9 ժամ հանգստի 

ժամանակահատվածների, 

7) ավտովարորդը ունի շաբաթական հանգստ առնվազն 45 ժամ 

տևողությամբ: Շաբաթական հանգստի ժամանակահատվածը երկու հաջորդական 

շաբաթների դեպքում կարող է կրճատվել առնվազն 24 ժամ տևողությամբ 

շաբաթական հանգստի այն դեպքում, եթե այն մինչև երրորդ շաբաթվա ավարտը 

փոխհատուցվելու է ոչ պակաս քան 9 ժամ օրական հանգստի 

ժամանակահատվածով։ 

8) ավտոտրանսպորտային միջոցը անձնակազմով վարելու դեպքում 

յուրաքանչյուր ավտովարորդ օրական կամ շաբաթական հանգստի 

ժամանակահատվածից հետո 30 ժամվա ընթացքում պետք է ունենա նոր՝ առնվազն 

ինը ժամ տեւողությամբ օրական հանգստի ժամանակահատված։ 



8. Տրանսպորտի բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական  

մարմնի կողմից տրանսպորտային միջոցներում թվային տախոգրաֆի կիրառման 

պահանջների տեսչական վերահսկողությունն իրականացվում է ընդհանուր 

օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներին և կազմակերպություններում:»: 

 

Հոդված 28. Ավտովարորդներին ներկայացվող պահանջները 

1. Ավտովարորդը պետք է ունենա «Ճանապարհային երթևեկության 

անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված` համապատասխան ավտոտրանսպորտային միջոցը վարելու 
անհրաժեշտ որակավորում: 

2. Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով փոխադրումներ 

իրականացնելու դեպքում ավտովարորդները, բացի որակավորման ընդհանուր 

պահանջներից, պետք է ունենան` 

ա) կցորդով կամ կիսակցորդով փոխադրումների համար` բեռնատար 

ավտոմոբիլի կամ թամբային քարշակի բազային դասի ավտոմոբիլի 2 տարիների, 

իսկ լեռնային երթուղիների համար` 3 տարիների անընդմեջ վարման 

աշխատանքային փորձ. 

բ) մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով փոխադրումների համար` B կարգի 

ավտոտրանսպորտային միջոցի վարման առնվազն մեկ տարվա փորձ. 

գ) միկրոավտոբուսային կանոնավոր փոխադրումների համար՝ D կարգի 

ավտոտրանսպորտային միջոցի վարման մեկ տարվա կամ մարդատար տաքսի 
ավտոմոբիլներով փոխադրումների 2 տարվա աշխատանքային փորձ. 

դ) ավտոբուսային փոխադրումների համար` միկրոավտոբուսային 

փոխադրումների իրականացման երկու տարվա աշխատանքային փորձ. 

ե) լեռնային ավտոբուսային փոխադրումների համար` ավտոբուսային 

փոխադրումների իրականացման երկու տարվա աշխատանքային փորձ. 

զ) միջքաղաքային, միջպետական և լեռնային երթուղիներով մինչև 16 տարեկան 
երեխաների խմբի փոխադրումների համար` երեք տարվա նշված երթուղիներով 

փոխադրումների իրականացման անընդմեջ աշխատանքային փորձ: 

Գործող լեռնային երթուղուց ավտովարորդին այլ երթուղու սպասարկմանը 

տեղափոխելու դեպքում պետք է անցկացվի երկու օր տևողությամբ փորձաշրջան, 

իսկ լեռնային երթուղում ավտոբուսի մակնիշի փոփոխության դեպքում` չորս օր 

տևողությամբ: 



2.1. Կառավարությունը կարող է սահմանել ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային տրանսպորտով փոխադրումներ իրականացնելու դեպքում 

ավտովարորդների էթիկայի կանոններ: 

3. Օրվա ընթացքում ավտովարորդի կողմից ավտոմոբիլի վարման 
առավելագույն տևողությունը, ներառյալ` արտաժամ աշխատանքը, չպետք է 

գերազանցի 9 ժամը, շաբաթվա ընթացքում` 48 ժամը: Ավտովարորդների ամենօրյա 

անդադար հանգստի ժամանակը չպետք է պակաս լինի 10 ժամից, իսկ իրավասու 

մարմինների թույլտվությամբ` շաբաթվա 2 օրը 8 ժամից ոչ պակաս տևողությամբ: 

Առանց ընդմիջման` 4 ժամից ավելի տևողությամբ, ընդհանուր օգտագործման 
ավտոտրանսպորտային միջոցի վարելն արգելվում է: 
 


