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     Հոդված 1. Օրենքի գործողության ոլորտը 
  
1. Սույն օրենքը կարգավորում է մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով 

կատարված, տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով (այսուհետ` տեխնիկական 
միջոցներ) հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ 
գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունները: 

1.1. Սույն Օրենքով են կարգավորվում նաև ֆիզիկական անձանց կողմից բջջային հեռախոսներով 
տեսանկարահանված կամ լուսանկարահանված ճանապարհային երթևեկության կանոնների 
խախտումներով վարչական վարույթների առանձնահատկությունները: 

 
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։ 
 

Հոդված 7.3. Ֆիզիկական անձանց բջջային հեռախոսներով ամրագրված իրավախախտումներով 
վարչական վարույթի առանձնահատկությունները. 

 
1. Ֆիզիկական անձանց բջջային հեռախոսներով ամրագրված իրավախախտումներով 

վարչական մարմինը վարչական վարույթ իրականացնում է, եթե. 
1) ֆիզիկական անձի կողմից իրավախախտումն ամրագրվել է պետական սեփականություն 

հանդիսացող հատուկ մշակված համակարգչային ծրագրի օգտագործմամբ (այսուհետ՝ բջջային 
հավելված), որը հնարավորություն է տալիս նույնականացնել իրավախախտումն ամրագրած 
ֆիզիկական անձին, իրավախախտման գործիք հանդիսացող մեխանիկական տրանսպորտային 
միջոցի հաշվառման համարանիշը, ինչպես նաև պարզել իրավախախտումն ամրագրելու վայրն ու 
ժամանակը. 

2) իրավախախտում ամրագրած տեսանյութը կամ լուսանկարը վարչական մարմնին ուղարկվել է 
համացանցային ուղիղ «օնլայն» ռեժիմով այդ նպատակով ստեղծված էլեկտրոնային հարթակին՝ 
որպես իրավախախտման մասին էլեկտրոնային հաղորդում: 

2. Բջջային հավելվածի տեխնիկական բնութագիրը (նկարագրությունը) և դրանից օգտվելու 
կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

3. Վարչական մարմինը պարտավոր է բջջային հավելվածը հասանելի դարձնել Հայաստանի 
Հանրապետությունում մշտապես բնակվող (բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված) 
ֆիզիկական անձանց համար: 

 
Հոդված 7.4. Վարչական վարույթի արդյունքների մասին ֆիզիկական  անձին տեղեկացնելը 

 



Վարչական մարմինը պարտավոր է վարչական վարույթի արդյունքների մասին տեղեկացնել 
իրավախախտման մասին  էլեկտրոնային հաղորդում ներկայացրած ֆիզիկական անձին վարչական 
ակտ ընդունելու համար սույն Օրենքով նախատեսված ժամկետները լրանալուց հետո մեկօրյա 
ժամկետում՝ ֆիզիկական անձի բջջային հեռախոսին էլեկտրոնային հաղորդագրություն ուղարկելով: 
Էլեկտրոնային հաղորդագրության բովանդակությունը սահմանվում է վարչական մարմնի ղեկավարի 
հրամանով: 

 
Հոդված 7.5. Իրավախախտման մասին էլեկտրոնային հաղորդում ներկայացրած ֆիզիկական անձի 

անձնական տվյալների փոխանցման անթույլատրելիությունը 
  

1. Իրավախախտման մասին էլեկտրոնային հաղորդում ներկայացրած անձի տվյալները չեն 
կարող փոխանցվել իրավախախտման համար վարչական պատասխանատվության ենթարկված 
անձին, նրա ներկայացուցչին և երրորդ այլ  անձանց, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ֆիզիկական 
անձը գրավոր տվել է իր համաձայնությունը կամ իրավախախտման մասին հաղորդում 
ներկայացնելու կապակցությամբ վարչական մարմնին հայտնի դարձած ֆիզիկական անձի 
անձնական տվյալների փոխանցումը նախատեսված է օրենքով: 

2. Ֆիզիկական անձի գրավոր համաձայնությունը ներկայացնելու պարտականությունը կրում է 
անձնական տվյալները հայցողը: 
 

 

 


