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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ    ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ - ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

պարոն ԱՐԱ ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Սաղաթելյան

Համաձայն «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության

սահմանադրական օրենքի 66-րդ և 77-րդ հոդվածների՝ Ձեզ ենք ներկայացնում՝

1) «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված

ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով

իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (Պ-277-28.02.2018-ՊԱ-011/0)

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունը.

2) Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի մարտի 27-ի

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ (հարակից

զեկուցող) նշանակելու մասին» N 299 - Ա որոշումը:

Հարգանքով`

ՎԱՀԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ



«ՏԵՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ԿԱՄ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ՍԱՐՔԵՐՈՎ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐ-
ՎԱԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԱՌԱՆՁՆԱ-
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (Պ-277-28.02.2018-ՊԱ-011/0) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, համաձայնելով օրենքի նախա-

գծով առաջարկվող խնդրի կարգավորմանը, այդուհանդերձ, առաջարկում է ձեռնպահ

մնալ օրենքի նախագծի ընդունումից՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Վարչական

իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագծի 21-րդ գլխում նախատես-

ված է տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանա-

պարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ոլորտում վարչական իրավա-

խախտումների վերաբերյալ հատուկ վարույթ, որտեղ արդեն իսկ տեղ են գտել տեսանկա-

րահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկու-

թյան կանոնների խախտումների վերաբերյալ առանձնահատկությունները: Այսպես,

համաձայն Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագծի 138-րդ

հոդվածի 7-րդ մասի` վարչական իրավախախտման համար վարչական պատասխանա-

տվությունը կրում է տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը, իսկ եթե տրանսպոր-

տային միջոցն իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ սեփականությունն

է, ապա՝ համապատասխանաբար իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը,

եթե չի ապացուցվում, որ վարչական իրավախախտումը կատարել է այլ անձ: Առաջի-

կայում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանությանն արժանա-

նալուց հետո Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագիծը

կներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի քննարկմանը:

Բացի դրանից, հարկ է նշել, որ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ

նոր օրենսգրքի նախագծին կից օրենքների նախագծերի փաթեթով նախատեսվում է



ուժը կորցրած ճանաչել «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտ-

նաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գոր-

ծերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքը:



Ա
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Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ

Արթուր Հովհաննիսյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում «Տեսա-

նկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային

երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վա-

րույթի առանձնահատկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-

խություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը (Պ-277-

28.02.2018-ՊԱ-011/0) քննարկելիս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայա-

ցուցիչ (հարակից զեկուցող):

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

2018 թ. մարտի 27
Երևան
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ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-277-28.02.2018-ՊԱ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՏԵՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ԿԱՄ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ՍԱՐՔԵՐՈՎ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճա-
նապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրակա-
նացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին Հայաստանի Հանրա-
պետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-238-Ն օրենքի 7.2-րդ հոդվածն ուժը
կորցրած ճանաչել:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

Հիմնավորում

ՏԵՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ԿԱՄ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ՍԱՐՔԵՐՈՎ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ

Սույն փոփոխության տրամաբանության հիմքում դրված է այն պարզ ճշմարտությունը, որ
իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը չի կարող ենթարկվել պատասխա-
նատվության այն դեպքում, երբ չի կատարել իրավախախտում: Համաձայն գործող
օրենքի` տրանսպորտային միջոցը վարձույթ տալու գործունեությամբ զբաղվող իրավա-
բանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը պարտավոր են վճարել իրավախախ-
տում կատարած անձի փոխարեն, եթե մեկ ամսվա ընթացքում իրավախախտում կատա-
րած անձը, նույն ինքը `վարձակալը, չի վճարում վարչական ակտի գումարը: Սա արդեն
ինքին հանդիսանում է մարդու իրավունքների խախտում: Համաձայն Վարչական իրա-
վախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 32-րդ հոդ-
վածի վարչական իրավախախտման համար տույժը նշանակվում է կատարված իրավա-
խախտման համար: Բացի այդ, այն դեպքերում, երբ ճանապարհային երթեւեկության
կանոնի խախտումն ամրագրվել է տեսանկարահանման կամ լուսանկարահանման
միջոցով, ապա սույն օրենսգրքով նախատեսված վարչական պատասխանատվությունը
կրում է տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը, իսկ եթե տրանսպորտային միջոցը
հանդիսանում է իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ սեփականու-
թյուն, ապա՝ համապատասխանաբար իրավաբանական անձի ղեկավարը կամ անհատ
ձեռնարկատերը, եթե չեն ապացուցում, որ խախտումը կատարել է այլ անձ: Այսինքն
ապացուցելով նույնիսկ, որ իրավախախտում կատարողը տվյալ իրավաբանական անձը
կամ անհատ ձեռնարկատերը չէ, միեւնույն է մեկ այլ օրենքով նրա վրա է դրվում վարչա-
կան ակտի վճարման պարտականությունը: Մինչ դեռ օրենքները մշակելիս եւ ընդունելիս
պետք է հնարավարություններ ստեղծենք մանր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգաց-
ման համար, որոնց թվին են դասվում նաեւ տրանսպորտային միջոցները վաձրույթ



տալու գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունները, նպաստենք, այլ ոչ թե
սահմանափակենք նրանց գործունեության ընդլայնմանը:


