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Հոդված Ավիացիայ ի մասին Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան
թվականի փետրվարի իՀՕ
Նօրենքի այ սու հետ՝ Օրենք ին հոդվածը լ րացնել հետևյ ալ բովանդակու թյ ամբ րդմասով
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նն ու նի լ իակատար ևբացառիկ ինքնիշխանու թյ ու ն Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ան օդայ ին տարածքի նկատմամբ։
Հոդված Օրենքի րդ հոդվածի րդ մասի երկրի բառը փոխարինել վայ րի պետու թյ ան
բառերով իսկ րդ հոդվածի րդ մասի րդ հոդվածի ին մասի րդ կետի րդ հոդվածի րդ մասի
րդ հոդվածի րդ մասի րդ հոդվածի րդ մասի րդ հոդվածի րդ և րդ մասերի երկրի բառը և
դրա համապատասխան հոլ ովաձևերը փոխարինել
պետու թյ ան բառով և դրա համապատասխան
հոլ ովաձևերով
Հոդված Օրենքի րդհոդվածու մ՝
ին մասի րդ կետի
եթե դրանք համապատասխանու մ են սու յ ն հոդվածի ին կետի
պահանջներին Սու յ ն կետու մ նշված փաստաթղթերն ապահովվու մ են ԻԿԱՕի կողմից՝ աշխատանքայ ին
ճանաչ ված անգլ երենով կամ ռու սերենով բառերը փոխարինել ՝ ԻԿԱՕի կողմից աշխատանքայ ին
ճանաչ ված՝ անգլ երեն կամ ռու սերեն լ եզու ներով եթե դրանք համապատասխանու մ են սու յ ն հոդվածի
ին մասի ին կետիպահանջներին բառերով
րդմասն ու ժը կորցրածճանաչ ել
րդմասի րդմասով բառերը փոխարինել ին մասով բառերով
Հոդված Օրենքի րդհոդվածի ին մասը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան վավերացրած միջազգայ ին պայ մանագրերի և սու յ ն օրենքի
նորմերի միջևհակասու թյ ան դեպքու մ կիրառվու մ են միջազգայ ին պայ մանագրերի նորմերը
Հոդված Օրենքի րդհոդվածը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Հոդված Ավիացիայ իտեսակները
․Ավիացիայ ի տեսակներնեն քաղաքացիական ևպետական։
Քաղաքացիական ավիացիան ներառու մ է առևտրայ ին ավիացիան ևընդհանու ր նշանակու թյ ան
ավիացիան
Առևտրայ ին ավիացիան առևտրայ ին օդայ ին փոխադրու մների համար օգտագործվող ավիացիան
է որը նախատեսված է վճարմամբ կամ վարձակալ մամբ ու ղևորների բեռի ևփոստի կանոնավոր ևկամ ոչ
կանոնավոր առևտրայ ին փոխադրու մների համար։
Կանոնավոր առևտրայ ին փոխադրու մները հրապարակված չ վացու ցակի համաձայ ն կամ
չ վերթների համակարգված շարք կազմող հաճախականու թյ ամբ կամ կանոնավորու թյ ամբ ևվճարի դիմաց

իրականացվող չ երթներն են որոնք բաց են հասարակու թյ ան կողմից ու ղղակի ամրագրման համար
ներառյ ալ կանոնավոր չ վերթների հետ կապված ու ղևորահոսքի կամ փոխադրաբեռի գերազանցված
ծավալ ների փոխադրման համար հավել յ ալ չ վերթները
Ոչ կանոնավոր առևտրայ ին փոխադրու մները ներառու մ են առևտրայ ին պատվերով փոխադրու մը
որը ներառու մ է օդայ ին տաքսի ծառայ ու թյ ու նը ևգործարարական ավիացիան
Ընդհանու ր նշանակու թյ ան ավիացիան ներառու մ է
ոչ առևտրայ ին գործարարական ավիացիա
ու սու մնական թռիչ քների համար օգտագործվող ավիացիա․
անձնական թռիչ քներ․
հատու կ ավիացիոն աշխատանքներ իրականացնող ավիացիա ներառյ ալ գյ ու ղատնտեսական
շինարարական հետազոտական նկարահանման ու սու մնասիրու թյ ան գովազդայ ին և այ լ հատուկ
բնու յ թի ծառայ ու թյ ու նների համար օգտագործվողավիացիա։
Ընդհանու ր նշանակու թյ ան ավիացիայ ի թռիչ քներըկարող են իրականացվել վճարի դիմաց։
Ընդհանու ր նշանակու թյ ան ավիացիահամարվու մ է նաևհետևյ ալ օդանավերով իրականացվող
թռիչ քները՝
փորձարարական օդանավեր որոնք նախագծվել և վերափոխվել են հետազոտու թյ ու նների
փորձարկու մների կամ գիտական նպատակներով և որոնք նախատեսվու մ է արտադրել սահմանափակ
քանակու թյ ամբ
օդանավեր որոնց առնվազն
ինքնաշեն կառու ցված է անհատի կողմից կամ անհատների ոչ
առևտրայ ին միավորման կողմից՝ իրենց անձնականոչ առևտրայ ին նպատակների համար
ոչ ավել քան երկու նստատեղ ու նեցող ինքնաթիռներ ու ղղաթիռներ և ու ժայ ին սարք ու նեցող
պարաշյ ու տներ՝ հետևյ ալ առավել ագու յ ն թռիչ քայ ին քաշով
ամեկտեղանի ցամաքայ ին ինքնաթիռկամ ու ղղաթիռ՝
կգ կամ
բ երկտեղանի ցամաքայ ին ինքնաթիռկամ ու ղղաթիռ՝
կգ կամ
գ մեկտեղանի ջրայ ին ինքնաթիռկամ ու ղղաթիռ՝
կգ կամ
դ երկտեղանի ջրայ ին ինքնաթիռ կամ ու ղղաթիռ՝
կգ այ ն պայ մանով որ երբ օգտագործվու մ է
ևորպես ջրայ ին ևորպես ցամաքայ ին ինքնաթիռ կամ ու ղղաթիռ ապակիրառվու մ են համապատասխանաբար
երկու սահմանաչ ափերը
ե երկտեղանի ցամաքայ ին ինքնաթիռ՝ իրանին ամրացված պարաշու տայ ին համակարգով՝
կգ
զ մեկտեղանի ցամաքայ ին ինքնաթիռ՝ իրանին ամրացված պարաշու տայ ին համակարգով՝
կգ
է ինքնաթիռներ որոնց կրիտիկական անկյ ան դեպքու մ նվազագու յ ն արագու թյ ու նը կամ
վայ րէջքի ժամանակ կայ ու ն թռիչ քի նվազագու յ ն արագու թյ ու նը չ ի գերազանցու մ կմ ժ
մեկ ևերկտեղանի գիրոպլ աններ՝ ոչ ավել քան կգառավել ագու յ ն թռիչ քայ ին քաշով
կգ առավել ագու յ ն դատարկ քաշով մեկտեղանի կամ
կգ առավել ագույ ն դատարկ քաշով
երկտեղանի սավառնակներ՝ ներառյ ալ ոտքով գործարկվող սավառնակներ
ցանկացած այ լ տեսակի օդանավեր որոնց առավել ագու յ ն դատարկ քաշը՝ ներառյ ալ վառել իքի
առավել ագու յ ն քաշը կազմու մ է ոչ ավել քան կգ
Սու յ ն մասու մ նշված օդանավերով ավիացիոն հատու կ աշխատանքներ ինչ պես նաևառևտրայ ին
փոխադրու մներ չ են կարող իրականացվել

Սու յ ն հոդվածի ին և րդմասերու մ նշված նպատակներով օգտագործվող օդանավերը ինչ պես
նաևսու յ ն հոդվածի րդմասու մ նշված օդանավերը համարվու մ են քաղաքացիական օդանավեր
Սու յ ն հոդվածի րդ մասով նախատեսված օդանավերի հաշվառման թռիչ քայ ին պիտանիու թյ ան
պահպանման տեխնիկական սպասարկման օդանավերի անձնակազմերի անդամների ու ավիացիոն
մասնագետների որակավորման ապահովագրու թյ ան ավիացիոն իրադարձու թյ ու նների քննու թյ ան հետ
կապված կանոնակարգումներն իրականացվու մ են այ դ նպատակով ստեղծված հասարակական
միավորու մների կողմից որոնց ավիացիոն գործու նեու թյ ան հիմնական պահանջները սահմանու մ է
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ու նը
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան ռազմական մաքսայ ին ոստիկանու թյ ան և փրկարար
ծառայ ու թյ ան մարմիններու մ օգտագործվող օդանավերը համարվու մ են պետական օդանավեր իսկ նշված
օդանավերով իրականացվող ավիացիոն գործու նեությ ու նը համարվու մ է պետական ավիացիա
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նու մ ավիացիոն գործու նեու թյ ու նն իրականացվու մ է սու յ ն
օրենքի րդ գլ խի համաձայ ն Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նու մ գրանցված քաղաքացիական
օդանավերով Ավիացիոն գործու նեու թյ ու ն կարող է իրականացվել նաևՀայ աստանի Հանրապետու թյ ան
պետական օդանավերով
Օտարերկրյ աազգայ ին պատկանել ու թյ ու ն ու նեցող քաղաքացիական օդանավերը կարող են
թռչ ել կամ ավիացիոն գործու նեու թյ ու ն իրականացնել Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օդայ ին
տարածքու մ միայ ն համապատասխան իրավու նքներ նախատեսող միջազգայ ին պայ մանագրի
համաձայ նագրի առկայ ու թյ ան դեպքու մ կամ սու յ ն օրենքով սահմանված կարգով
Հոդված Օրենքի րդհոդվածն ու ժը կորցրած ճանաչ ել
Հոդված Օրենքի րդհոդվածը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Հոդված Ավիացիայ իբնագավառիլ իազորվածմարմինները
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նու մ ավիացիայ ի բացառու թյ ամբ ռազմականի բնագավառի
պետական կառավարու մ իրականացնող լ իազորված մարմինը Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան
հանրապետական գործադիր մարմին է այ սու հետ՝ լ իազորված մարմին որն իրականացնու մ է օդայ ին
տրանսպորտի բնագավառու մ վարվող քաղաքականու թյ ան հիմնադրու յ թների և ռազմավարու թյ ան
մշակու մը և կանոնակարգու մը քաղաքացիական ավիացիայ ի և ոչ ռազմական պետական ավիացիայ ի
գործու նեու թյ ան օդայ ին երթևեկու թյ ան սպասարկման ավիացիոն անվտանգու թյ ան թռիչ քայ ին
անվտանգու թյ ան ինչ պես նաև ավիացիայ ի բնագավառու մ շահագործվող վերգետնյ ա միջոցների և
մատու ցվող ծառայ ու թյ ունների ապահովու թյ ան ու անվտանգու թյ ան կանոնակարգու մը ևայ դնպատակով
առաջարկներ է ներկայ ացնու մ Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարությ անը և իրականացնու մ
ավիացիոն ծառայ ու թյ ու նների և Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նու մ գործող ավիացիոն
ենթակառու ցվածքների վերահսկողու թյ ու ն Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օրենսդրու թյ ան և
Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ան
միջազգայ ին
պայ մանագրերի
պահանջներին
դրանց
համապատասխանու թյ ու նն ապահովել ու համար
Լիազորված մարմնի լ իազորու թյ ու ններն են՝
քաղաքացիական ավիացիայ ի ևոչ ռազմական պետական ավիացիայ ի գործու նեու թյ ան պետական
կառավարման իրականացու մը
օդայ ին տրանսպորտի բնագավառու մ իրականացվող քաղաքականու թյ ան հիմնադրու յ թների և
ռազմավարու թյ ան մշակու մը ևկանոնակարգու մը

Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օրենքով սահմանված կարգով ներքին ևմիջազգայ ին օդայ ին
հաղորդակցու թյ ու նների իրավու նքների և այ դ իրավու նքներին վերաբերող միջազգայ ին օդայ ին
հաղորդակցու թյ ու նների վերաբերյ ալ միջազգայ ին պայ մանագրերի նախապատրաստու մը քննարկու մը
բանակցու թյ ու նների վարու մը
քաղաքացիական ավիացիայ ի բնագավառու մ Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան միջազգայ ին
պայ մանագրերի Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օրենսդրու թյ ան պահանջների ևմիջազգայ ին ավիացիոն
կազմակերպու թյ ու նների հրապարակած փաստաթղթերի դրու յ թների կատարու մն ապահովող
կանոնակարգերի մշակու մը հաստատու մը կամ Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան
հաստատմանը ներկայ ացնել ը դրանց ներդնու մը եթե դրանք առնչ վու մ են կամ կարող են անդրադառնալ
ռազմական ավիացիայ ի խնդիրներին համաձայ նեցնել ով դրանք պաշտպանու թյ ան բնագավառում
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան լ իազորած պետական կառավարման մարմնի հետ
ավիացիայ ի համակարգու մ առևտրայ ին գործունեու թյ ու ն իրականացնել ու համար սու յ ն
օրենքի համաձայ ն առևտրայ ին օդայ ին փոխադրու մների իրականացման հավաստագրի և
թու յ լ տվու թյ ու նների տրամադրու մը
օդայ ին փոխադրու մների քաղաքականու թյ ան ընթացքի զարգացման և հեռանկարայ ին
միտու մների ու սու մնասիրու թյ ու նը վերլ ու ծու թյ ու նը ևիրականացու մը
քաղաքացիական ավիացիայ ի բնագավառու մ վարչ ական վիճակագրական ռեգիստրի վարու մը
քաղաքացիական ավիացիայ ի գործու նեու թյ ան ներառյ ալ
օդանավակայ անայ ին
գործու նեու թյ ան և աերոնավիգացիոն սպասարկման ինչ պես նաև ավիացիայ ի բնագավառու մ
շահագործվող վերգետնյ ա միջոցների և մատու ցվող ծառայ ու թյ ու նների թռիչ քայ ին ու ավիացիոն
անվտանգու թյ ան պահանջների սահմանու մը կանոնակարգու մը և վերահսկողու թյ ու նը Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ան օրենսդրու թյ ան և Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան միջազգայ ին պայ մանագրերի
պահանջներին դրանց համապատասխանու թյ ու նն ապահովել ու նպատակով
սու յ ն օրենքի համաձայ ն քաղաքացիական ավիացիայ ի համակարգու մ գործու նեու թյ ու ն
իրականացնող անձանց կատարվող աշխատանքների ևմատու ցվող ծառայ ու թյ ու նների ու դրանց որակի
թռիչ քայ ին և ավիացիոն անվտանգու թյ ան վերահսկողու թյ ան իրականացու մն ու տեսչ ական
գործառու յ թների անցկացու մը Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օրենսդրու թյ ան ԻԿԱՕի ևՀայ աստանի
Հանրապետու թյ ան անդամակցած միջազգայ ին այ լ կազմակերպու թյ ու նների ապահովու թյ ան և
անվտանգու թյ ան գործող պահանջներին դրանց շարու նակական համապատասխանու թյ ու նն ապահովել ու
նպատակով
սու յ ն օրենքի համաձայ ն ավիացիայ ի համակարգու մ գործու նեու թյ ու ն իրականացնել ու
համար համապատասխան սերտիֆիկատներ
վկայ ականներ և թու յ լ տվու թյ ու ններ տալ ը
անհրաժեշտու թյ ան դեպքու մ համապատասխան քննու թյ ու նների թեստերի անցկացման ու տեսչ ական
գործառու յ թների իրականացման նպատակով փորձագետների ևմասնագետներիներգրավմամբ
քաղաքացիական ավիացիայ ի բնագավառու մ ավիացիոն միջադեպերի մասնագիտական
քննու թյ ու նը թռիչ քայ ին անվտանգու թյ ան ապահովու թյ ան հարցերու մ առկա միտու մների
վերլ ու ծու թյ ու նը և ավիացիոն գործու նեու թյ ու ն իրականացնողներին հետագա միջադեպերի և
պատահարների կանխարգել ման նպատակով համապատասխան տեղեկատվու թյ ան տրամադրու մը
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նու մ քաղաքացիական ավիացիայ ի բնագավառու մ ավիացիոն
անվտանգու թյ ան ազգայ ին ծրագրի ևավիացիոն անվտանգու թյ ան որակի հսկողու թյ ան ազգայ ին ծրագրի
ներդնու մը և վարու մը Այ դ նպատակով ավիացիոն անվտանգու թյ ան ազգայ ին ծրագրի և ավիացիոն

անվտանգու թյ ան որակի հսկողու թյ ան ազգայ ին ծրագրի մշակու մը և Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան
կառավարու թյ ան քննարկմանը ներկայ ացնել ը
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան թռիչ քայ ին անվտանգու թյ ան պետական ծրագրի ներդնու մը և
վարու մը Այ դ նպատակով թռիչ քայ ին անվտանգու թյ ան պետական ծրագրի մշակու մը և Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան քննարկմանը ներկայ ացնել ը հիմքու մ ու նենալ ով Չիկագոյ ի
կոնվենցիայ ի հավել ված ը ևդրանու մ կատարվողփոփոխու թյ ու նները
օդանավերի երկրորդայ ին հետևանքներ չ առաջացրած աղետների դեպքու մ
որոնողափրկարարական աշխատանքների համակարգու մը
քաղաքացիական ավիացիայ ի թռիչ քայ ին ևավիացիոն անվտանգու թյ ան սահմանված կանոնների
խախտման համար պատասխանատու անձանց վարչ ականպատասխանատվու թյ ան ենթարկել ը
իր սահմանած կարգով
ա ԻԿԱՕի և կամ քաղաքացիական ավիացիայ ի միջազգայ ին այ լ կազմակերպու թյ ու նների
սահմանած պահանջներին Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օրենսդրու թյ ամբ սահմանված լ իցենզիա
ու նեցող մասնագիտացված ավիացիոն ու սու մնական և բժշկական հաստատու թյ ու նների
համապատասխանու թյ ան ու սու մնասիրու թյ ու նները ևվկայ ականների տրամադրու մը
բ օտարերկրյ ամասնագիտացված ավիացիոն ու սու մնական հաստատու թյ ու նների կողմից տրված
փաստաթղթերի ու սու մնասիրու թյ ու նները ևճանաչ ու մը
Լիազորված մարմինն օդանավակայ անների ավիացիոն ծառայ ու թյ ու նների և
ենթակառու ցվածքների նկատմամբ վերահսկողու թյ ու նը ևտեսչ ական գործառու յ թներն իրականացնու մ
է Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օրենսդրու թյ ան ԻԿԱՕի ևՀայ աստանի Հանրապետու թյ ան անդամակցած
միջազգայ ին այ լ կազմակերպու թյ ու նների ապահովու թյ ան ևանվտանգու թյ ան պահանջների կատարու մն
ապահովել ու համար
Սու յ ն օրենքի համաձայ ն քաղաքացիական ավիացիայ ի բնագավառի գործու նեու թյ ան պետական
կառավարու մն իրականացնել իս համապատասխան կանոններ կարգեր հրահանգներ կանոնակարգեր ու այ լ
իրավական ակտեր մշակել ու և ընդու նել ու լ իազորված մարմնի իրավասությ ու նները հավասարապես
տարածվու մ են նաև քաղաքացիական ավիացիայ ի բաղկացու ցիչ ների առևտրայ ին օդայ ին
փոխադրու մների ընդհանու ր նշանակու թյ ան ավիացիայ ի գործու նեու թյ ան ավիացիոն հատու կ
աշխատանքների ևպետական ոչ ռազմական ավիացիայ ի նկատմամբ
Լիազորված մարմնի կողմից իրականացվող ծրագրերի ու ծախսերի ֆինանսավորու մն
իրականացվու մ է պետական բյ ու ջեի ևօրենսդրու թյ ամբ չ արգել ված այ լ միջոցների հաշվին
Լիազորված մարմինն ու նի արտաբյ ու ջետայ ին հաշիվ որի միջոցները գոյ անու մ են Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան սահմանած աղբյ ու րներից՝ Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան
կառավարու թյ ան որոշմամբ
Լիազորված մարմնի արտաբյ ու ջետայ ին միջոցների ծախսման հիմնական ու ղղու թյ ու ններն են
թռիչ քայ ին և կամ ավիացիոն անվտանգու թյ ան ապահովման վերահսկողու թյ ու նը կադրերի
պատրաստու մն ու վերապատրաստու մը լ իազորված մարմնի աշխատակիցների պարգևատրու մը այ դթվու մ՝
քաղաքացիական ծառայ ողների ինչ պես նաև սու յ ն օրենքով նախատեսված գործառու յ թների
իրականացման համար անհրաժեշտայ լ ծախսեր
Լիազորված մարմինն իրխնդիրների ու գործառույ թների իրականացման նպատակով
ընդու նու մ է իրավական ակտեր եթե դրանք բխու մ են Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան
օրենքներով իրեն վերապահված լ իազորու թյ ու ններն ապահովել ու անհրաժեշտու թյ ու նից կամ եթե

տվյ ալ նորմատիվ իրավական ակտի ընդու նու մը նպատակաու ղղված է Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան
միջազգայ ին պայ մանագրերի կամ դրանցից բխող միջազգայ ին ավիացիոն կազմակերպու թյ ու նների
հրատարակած փաստաթղթերի պահանջների կատարմանը Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կողմից
ընդու նու մ և կամ ճանաչ ու մ է օտարերկրյ ապետու թյ ու նների քաղաքացիական ավիացիայ ի
բնագավառի իրավասու մարմնի ներառյ ալ այ դ մարմնի կողմից ընտրված գործակալ ու թյ ու նների և
միջազգայ ին ավիացիոն կազմակերպու թյ ու նների տված սերտիֆիկատները վկայ ականները
թու յ լ տվու թյ ու ններն ու տեխնիկական եզրակացությ ու նները
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նու մ ավիացիոն պատահարների ևլ ու րջ միջադեպերի պետական
մասնագիտական քննու թյ ան անցկացման լ իազորված մարմինը Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան
կառավարու թյ ան կողմից լ իազորված մարմին է այ սու հետ՝ ավիացիոն պատահարների և լ ու րջ
միջադեպերի մասնագիտական քննու թյ ան լ իազորված մարմին որն իրականացնու մ է քաղաքացիական
ավիացիայ ու մ ավիացիոն պատահարների և լ ու րջ միջադեպերի մասնագիտական քննու թյ ու նը
պատահարների և լ ու րջ միջադեպերի քննու թյ ունը թռիչ քայ ին անվտանգու թյ ան ապահովու թյ ան
հարցերու մ առկամիտու մների վերլ ու ծու թյ ու նը ևավիացիոն գործու նեությ ու ն իրականացնողներին
հետագապատահարների կանխարգել ման նպատակով համապատասխան տեղեկատվու թյ ան տրամադրու մը
Ավիացիոն պատահարների ևլ ու րջ միջադեպերի մասնագիտական քննու թյ ան բոլ որ փու լ երի
կազմակերպու մը վարու մը և վերահսկու մը քննու թյ ան բոլ որ մասնակիցների գործողու թյ ու նների
համակարգու մն իրականացվու մ է ավիացիոն պատահարների և լ ու րջ միջադեպերի մասնագիտական
քննու թյ ան լ իազորված մարմնի կողմից ձևավորված մասնագիտական քննու թյ ու նն անցկացնող
հանձնաժողովի նախագահի կողմից։
Ավիացիոն պատահարների և լ ու րջ միջադեպերի մասնագիտական քննու թյ ան լ իազորված
մարմնի կամ պատահարի կամ լ ու րջ միջադեպի քննությ ան հանձնաժողովի գործու նեու թյ ու նն անկախէ
լ իազորված մարմնից ևայ լ մարմիններից որոնց գործու նեու թյ ու նը կամ շահերը կարող են բախվել
ավիացիոն պատահարների և լ ու րջ միջադեպերի մասնագիտական քննու թյ ան լ իազորված մարմնի կամ
պատահարի կամ լ ու րջ միջադեպի քննու թյ ան հանձնաժողովի գործառու յ թներին Իրենց
գործառու յ թներն իրականացնել իս՝ ավիացիոն պատահարների և լ ու րջ միջադեպերի մասնագիտական
քննու թյ ան լ իազորված մարմինը կամ պատահարի կամ լ ու րջ միջադեպի քննությ ան հանձնաժողովը չ են
ստանու մ ևչ են ղեկավարվու մ որևէ այ լ մարմնից ստացած ցու ցու մներով ևու նեն Կոնվենցիայ ի րդ
հավել վածով սահմանված լ իազորու թյ ու ններ քննու թյ ու նների անցկացմաննկատմամբ
Ավիացիոն պատահարների և լ ու րջ միջադեպերի մասնագիտական քննու թյ ան լ իազորված
մարմինը կամ պատահարի կամ լ ու րջ միջադեպի քննու թյ ան հանձնաժողովն իրավու նք ու նի
անարգել մու տք գործել պատահարի կամ միջադեպիենթարկված օդանավ
հետազոտել պատահարի կամ միջադեպի ենթարկված օդանավը դրակառու ցվածքայ ին մասերը
ներառյ ալ ՝ օդանավայ ին ինքնագրերը ևօդայ ին երթևեկու թյ ան կառավարման ձայ նագրու թյ ու նները
պատահարի կամ միջադեպի ենթարկված օդանավու մ գտնվող կամ դրսից պատահարի կամ միջադեպի մեջ
ներգրավված գու յ քը անկախայ դ գու յ քի պատկանել ու թյ ու նից ինչ պես նաև օդանավերի թռիչ քների
ապահովման միջոցներն ու օբյ եկտները և ստանալ անսահմանափակ հսկողությ ու ն դրանց նկատմամբ
որպեսզի հնարավոր լ ինիանհապաղ իրականացնել մանրամասն հետազոտու թյ ու ններ
Ավիացիոն պատահարների և լ ու րջ միջադեպերի մասնագիտական քննու թյ ան լ իազորված
մարմինը կազմակերպու մ է օդանավի նրա մասերի և պատահարի կամ լ ու րջ միջադեպի վայ րի

պահպանու թյ ու նը՝ տվյ ալ տարածքներ կողմնակի անձանց մու տքն ու հափշտակու թյ ան դեպքերը
կանխել ու ևօդանավի ու նրամասերի ֆիզիկական վիճակի վատթարացու մը կանխել ու նպատակով
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան ավիացիայ ի բացառու թյ ամբ ռազմականի բնագավառի
օդերևու թաբանական ապահովման լ իազորված մարմինը Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան
կողմից քաղաքացիական ավիացիայ ի միջազգայ ին կազմակերպու թյ ու նու մ
նշանակված Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ան հանրապետական գործադիր մարմին է այ սու հետ՝ օդերևու թաբանական լ իազորված
մարմին
Հոդված Օրենքի ամբողջ տեքստու մ տեխնիկական կարգավորման լ րազորված մարմին բառերը
և դրանց համապատասխան հոլ ովաձևերը փոխարինել լ իազորված մարմին բառերով և դրանց
համապատասխան հոլ ովաձևերով
Հոդված Օրենքի րդհոդվածու մ՝
ին մասը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Թռիչ քայ ին և ավիացիոն անվտանգու թյ ան օդայ ին փոխադրու մների բնագավառու մ
իրականացվող աշխատանքների ու մատու ցվող ծառայ ու թյ ու նների որակի շարու նակական ապահովման
նպատակով լ իազորված մարմինը քաղաքացիական ավիացիայ ի բնագավառու մ իր իրավասու թյ ան
շրջանակու մ իրականացնու մ է պետական վերահսկողու թյ ու ն այ սու հետ վերահսկողու թյ ու ն
Վերահսկողու թյ ան
նպատակով
լ իազորված
մարմինն
իրականացնու մ
է
ու սու մնասիրու թյ ու ններ և տեսչ ական գործառույ թներ՝ Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան միջազգայ ին
պայ մանագրերով և սու յ ն օրենքով սահմանված կարգով ինչ պես նաև ԻԿԱՕի և Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ան անդամակցած միջազգայ ին այ լ կազմակերպու թյ ու նների կողմից սահմանված՝
քաղաքացիական ավիացիայ ի թռիչ քայ ին և ավիացիոն անվտանգու թյ ան վերահսկողու թյ ան
ստանդարտների հարցաշարերի մեթոդական ձեռնարկների և ու ղեցու յ ցների հիման վրա
Վերահսկողու թյ ու նը կարող է իրականացվել Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նու մ ստու գու մների
կազմակերպման ևանցկացման մասին Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օրենքով սահմանված կարգով եթե
Հայ աստանի Հանրապետությ ան միջազգայ ին պայ մանագրերով ԻԿԱՕի և Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան
անդամակցած միջազգայ ին այ լ կազմակերպու թյ ու նների կողմից դրաանցկացման կարգսահմանված չ է
րդմասու մ՝
ա ին պարբերու թյ ան լ իազորված մարմինների բառերը փոխարինել լ իազորված մարմնի
բառերով
բ րդ պարբերու թյ ան լ իազորված մարմինների բառերը փոխարինել լ իազորված մարմնի
բառերով իսկ
իսկ մաքսայ ին հսկողու թյ ան գոտիների տարածք մաքսայ ին մարմինների
թու յ լ տվու թյ ամբ ևնրանց հսկողու թյ ան ներքո բառերը հանել
Հոդված
Օրենքի րդ գլ խի վերնագրի ՕԴԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ բառերը փոխարինել
ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ բառով
Հոդված Օրենքի րդհոդվածու մ՝
ին մասի Օդայ ին տարածքը գտնվու մ է Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան լ իակատար ևբացառիկ
ինքնիշխանու թյ ան ներքո նախադասու թյ ու նը հանել
րդ մասի ին պարբերու թյ ան օդայ ին երթևեկու թյ ան բառերը փոխարինել ավիացիայ ի
բառով իսկ րդպարբերու թյ ու նն ու ժը կորցրած ճանաչ ել
րդ մասի օրենսդրու թյ ամբ սահմանված բառերը փոխարինել կառավարու թյ ան սահմանած
բառերով

րդմասի ին նախադասու թյ ու նը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Աերոնավիգացիոն սպասարկու մն ապահովող կապի նավիգացիոն և դիտարկման միջոցներին
ներկայ ացվող պահանջները սահմանու մ է լ իազորված մարմինը
Հոդված Օրենքի րդհոդվածու մ՝
վերնագիրը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Հոդված Աերոնավիգացիոնսպասարկումը
ին մասի րդպարբերությ ան կառավարվող բառը հանել
րդմասի և կամ ներքին կանոնավոր առևտրայ ին բառերը հանել
րդմասը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Լիազորված մարմինը սահմանու մ է աերոնավիգացիոն սպասարկման՝ օդայ ին երթևեկու թյ ան
կազմակերպման աերոնավիգացիոն կապի նավիգացիայ ի և դիտարկման աերոնավիգացիոն
տեղեկատվու թյ ան ծառայ ու թյ ան որոնողական ևվթարափրկարարական աշխատանքների ապահովման համար
անհրաժեշտ կարգերը կանոններն ու հաղորդագրու թյ ու նները և սահմանու մ է ապահովու թյ ան
պահանջները։ Օդայ ին երթևեկու թյ ան կազմակերպման աերոնավիգացիոն կապի նավիգացիայ ի և
դիտարկման աերոնավիգացիայ ի օդերևու թաբանական ապահովման աերոնավիգացիոն տեղեկատվու թյ ան
ծառայ ու թյ ան մատու ցու մն իրականացնու մ է լ իազորված մարմնի կողմից թու յ լ տվու թյ ու ն ստացած
սերտիֆիկացված կազմակերպու թյ ու նը Օդայ ին տարածքի առանձին մասերու մ օդայ ին երթևեկու թյ ան
կազմակերպու մ աերոնավիգացիոն կապի նավիգացիայ ի և դիտարկման աերոնավիգացիայ ի
օդերևու թաբանական ապահովու մն կարող է իրականացվել լ իազորված մարմնի կողմից թու յ լ տվու թյ ու ն
ստացած սերտիֆիկացված այ լ կազմակերպու թյ ու նների կողմից Սու յ ն մասով նախատեսված
կազմակերպու թյ ու ններին թու յ լ տվու թյ ու ն տալ ու կազմակերպու թյ ու նների սերտիֆիկացման կարգը
սահմանու մ է Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ու նը
Լիազորված մարմինն իր սահմանած կարգով իրականացնու մ է շարու նակական
վերահսկողու թյ ու ն՝ օդայ ին երթևեկու թյ ան կազմակերպման աերոնավիգացիոն կապի նավիգացիայ ի և
դիտարկման աերոնավիգացիայ ի օդերևու թաբանական ապահովու մ աերոնավիգացիոն տեղեկատվու թյ ան
ծառայ ու թյ ան մատու ցու մ իրականացնող կազմակերպու թյ ու նների նկատմամբ
րդ մասի ատեստավորման վկայ ականի բառերը փոխարինել վկայ ականի բառով իսկ
Հատկացված օդայ ին տարածքներու մ բացառապես ռազմական օդանավերի թռիչ քների կառավարու մ
իրականացնող ռազմական կարգավարների ատեստավորու մն իրականացվու մ է միասնական համակարգի
գործու նեու թյ ան կարգը սահմանող պահանջների հիման վրա նախադասու թյ ու նը հանել
րդմասու մ՝
ա ին պարբերու թյ ան և այ լ հարակից գործառու յ թների իրականացման
կամ այ լ
համապատասխան մարմնի և ևհարակից ծառայ ու թյ ու նների մատու ցման բառերը հանել իսկ երկրի և
երկրներից բառերը փոխարինել համապատասխանաբար պետու թյ ան և պետու թյ ու ններից բառերով
բ րդպարբերու թյ ու նն ու ժը կորցրած ճանաչ ել
րդմասը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Քաղաքացիական ավիացիայ ի բնագավառու մ աերոնավիգացիայ ի օդերևու թաբանական
ծառայ ու թյ ու ններ կարող են մատու ցել օդերևու թաբանական լ իազորված մարմնի կողմից նշանակված և
սու յ ն հոդվածի րդ մասի համաձայ ն՝ լ իազորված մարմնի համապատասխան թու յ լ տվու թյ ու ն ստացած
սերտիֆիկացված
կազմակերպու թյ ու նները
Քաղաքացիական
ավիացիայ ի
բնագավառու մ
օդերևու թաբանական ծառայ ու թյ ու նների ապահովու մն իրականացվու մ է Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան

կառավարու թյ ան սահմանած կարգով՝ հաշվի առնել ով տվյ ալ տարածքու մ սպասարկվել իք օդայ ին
երթևեկու թյ ան տեսակները
րդմասի րդպարբերությ ու նն ու ժը կորցրած ճանաչ ել
Հոդված Օրենքի րդհոդվածու մ՝
րդմասը լ րացնել հետևյ ալ բովանդակու թյ ամբ նոր պարբերու թյ ամբ
Ըստփոխադրու մների նշանակու թյ ան՝ օդանավակայ անները լ ինու մ են միջազգայ ին ևներքին
րդմասը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Միջազգայ ին օդանավակայ ան է համարվու մ Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան տարածքու մ
առանձնացված ցանկացած օդանավակայ ան միջազգայ ին օդայ ին փոխադրու մներ իրականացնող
օդանավերի ընդու նման և մեկնման համար որտեղ իրականացվու մ են մաքսայ ին միգրացիոն
սանիտարական կարանտինայ ին և նմանատիպ ընթացակարգեր։ Միջազգայ ին օդանավակայ անների
աերոդրոմները ենթակաեն սերտիֆիկացման
Ներքին օդանավակայ ան է համարվու մ միայ ն Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան տարածքու մ օդայ ին
փոխադրու մների համար օգտագործվող օդանավակայ անը Ներքին օդանավակայ անների աերոդրոմները և
կամ ու ղղաթիռադաշտերը պայ մանավորված ու ղևորների և բեռների փոխադրու մների ծավալ ով
շահագործվու մ են սերտիֆիկատի կամ թու յ լ տվու թյ ան հիման վրա
րդմասը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Սու յ ն հոդվածի րդ մասով սահմանված՝ աերոդրոմի սերտիֆիկատը կամ աերոդրոմի և կամ
ու ղղաթիռադաշտի շահագործման թու յ լ տվու թյ ու նը տրվու մ է լ իազորված մարմնի կողմից։
Աերոդրոմների և կամ ու ղղաթիռադաշտերի սերտիֆիկացման և թու յ լ տվու թյ ու նների տրման
կարգերը ևշահագործման պայ մանները ինչ պես նաևսու յ ն հոդվածի րդ մասի րդ պարբերու թյ ան մեջ
նշված ծավալ ները սահմանու մ է լ իազորված մարմինը։
Քաղաքացիական ավիացիայ ի հրդեհայ ին անվտանգու թյ ան ապահովման կանոնները ինչ պես նաև
աերոդրոմի տարածքու մ վթարափրկարարական ծառայ ու թյ ան գործու նեու թյ ան կարգը սահմանու մ է
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ու նը
րդ մասի Տեխնիկական կարգավորման լ իազորված մարմինը սահմանու մ է այ դ անձանց
որակավորմանը վերաբերող մանրամասն պահանջները նախադասու թյ ու նը հանել
րդմասի ին պարբերությ ու նը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Լիազորված մարմինն իր սահմանած կարգով իրականացնու մ է շարու նակական
վերահսկողու թյ ու ն սերտիֆիկացված կամ շահագործման թու յ լ տվու թյ ու ն ստացած աերոդրոմների և
կամ ու ղղաթիռադաշտերի վերգետնյ ամիջոցների ևծառայ ու թյ ու նների նկատմամբ բացառապես ԻԿԱՕ
ի Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան անդամակցած միջազգայ ին այ լ կազմակերպու թյ ու նների ևՀայ աստանի
Հանրապետու թյ ան միջազգայ ին պայ մանագրերի և Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օրենսդրու թյ ան
ապահովու թյ ան և անվտանգու թյ ան պահանջներին համապատասխանու թյ ան նպատակով Նման
վերահսկողու թյ ու նը չ պետք է խոչ ընդոտի օդանավակայ անների կառավարիչ ների բնականոն
գործու նեու թյ անը
րդ մասը սերտիֆիկատի բառից հետո լ րացնել կամ շահագործման թու յ լ տվու թյ ան
բառերով իսկ օդանավակայ անը բառը փոխարինել աերոդրոմը բառով
րդմասի ին պարբերությ ու նն ու ժը կորցրած ճանաչ ել
րդև րդմասերը շարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Լիազորված մարմինն ապահովու թյ ան անվտանգու թյ ան ևշրջակամիջավայ րի պահպանու թյ ան
նպատակներով կարող է սահմանել օդանավակայ անի օգտագործման որոշակի պայ մաններ ու
սահմանափակու մներ՝ բացառապես հիմնվել ով ապահովու թյ ան ևանվտանգությ ան վերաբերյ ալ ԻԿԱՕի
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան անդամակցած միջազգայ ին այ լ կազմակերպու թյ ու նների և Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ան միջազգայ ին պայ մանագրերի և Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օրենսդրու թյ ան
պահանջների վրա
Օդանավակայ աններու մ իրականացվող բարեփոխու մները պետք է համապատասխանեն ԻԿԱՕի և
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան անդամակցած միջազգայ ին այ լ կազմակերպու թյ ու նների ապահովու թյ ան
ևանվտանգու թյ ան բոլ որպահանջներին
րդմասնու ժը կորցրած ճանաչ ել
րդմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օդանավակայ անները կարող են հանձնվել հավատարմագրայ ին
կառավարման որով համապատասխան կառավարչ ին փոխանցվու մ են հետևյ ալ իրավու նքները
օգտագործել ու օդանավակայ անի տարածքը ևգու յ քը
գործել ու որպես օդանավակայ անի կառավարիչ ՝ սահմանել ով ևկիրառել ով օդանավակայ անի
շահագործման հետկապված կանոնակարգերը
շահագործել ու օդանավակայ անը ևստանալ ու շահու յ թդրաշահագործու մից
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օրենսդրու թյ ամբ սահմանված կարգով Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան կողմից տրված լ իազորու թյ ու նների շրջանակու մ տրամադրել ու
թու յ լ տվու թյ ու ններ օդանավակայ անի տարածքու մ գործու նեու թյ ու ն իրականացնել ու համար կամ
իրականացնել ու այ դ գործու նեու թյ ու նն ու ղղակիորեն՝ հավատարմագրայ ին կառավարման
պայ մանագրին համապատասխան
րդմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Օդանավակայ անները սեփականու թյ ան իրավու նքով կարող են պատկանել Հայ աստանի
Հանրապետու թյ անը համայ նքներին և իրավաբանական անձանց Օդանավակայ անների անշարժ գու յ քի
միավորների նկատմամբ սեփականու թյ ան և այ լ գու յ քայ ին իրավու նքները ենթակա են պետական
գրանցման՝ Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օրենսդրու թյ ամբ սահմանված կարգով
Հայ աստանի Հանրապետությ անը և համայ նքներին սեփականու թյ ան իրավու նքով պատկանող
օդանավակայ անները շահագործվու մ են մասնագիտացված կազմակերպու թյ ու նների կողմից նաև
հավատարմագրայ ին կառավարման միջոցով
Հավատարմագրայ ին կառավարման միջոցով օդանավակայ անի շահագործման նպատակով
օդանավակայ անի սեփականատիրոջ ևշահագործողի միջևկնքվու մ է օդանավակայ անի հավատարմագրայ ին
կառավարման պայ մանագիր որով շահագործողին են փոխանցվու մ օդանավակայ անի շահագործման
իրավու նքները և գու յ քի միավորների օգտագործման իրավու նքը Հավատարմագրայ ին կառավարմամբ
շահագործողին կարող է հանձնվել օդանավակայ անի շահագործու մը կամ օդանավակայ անայ ին առանձին
ծառայ ու թյ ու նների մատու ցու մը
Հավատարմագրայ ին կառավարման պայ մանագրի պայ մանները որոշվու մ են կողմերի
համաձայ նու թյ ամբ եթե օրենքով այ լ բան սահմանված չ է
Օդանավակայ անների հավատարմագրայ ին կառավարման պայ մանագրերի հիման վրա
շահագործողներն օդանավակայ անայ ին առանձին ծառայ ու թյ ու ններ կարող են հանձնել
ենթահավատարմագրայ ին կառավարման

Ենթահավատարմագրայ ին կառավարման պայ մանները սահմանվու մ են օդանավակայ անների
սեփականատերերի և կամ շահագործողների կողմից եթե օրենքով այ լ բան սահմանված չ է
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ու նն իրականացնու մ է համապատասխան
վերահսկողու թյ ու ն օդանավակայ անի հավատարմագրայ ին կառավարչ ի գործու նեու թյ ան նկատմամբ՝
հավատարմագրայ ին կառավարման պայ մանագրի և Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օրենսդրու թյ ան
պահանջների խախտու մները կանխել ու նպատակով
րդմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Սու յ ն օրենքի իմաստով աերոդրոմների և կամ ու ղղաթիռադաշտերի վերգետնյ ամիջոցներ
ևծառայ ու թյ ու ններ են համարվու մ աերոդրոմի և կամ ու ղղաթիռադաշտի շահագործողական վիճակի
պահպանման ու ղևորների ու ղեբեռների բեռների գրանցման և օդանավի կոմերցիոն ու ղևորների
նստեցու մ իջեցու մ
բեռնու մ բեռնաթափու մ
և
տեխնիկական
օդանավի
կայ անու մ
վառել իքալ ցավորու մ էներգամատակարարու մ հակասառցամշակու մ կենցաղայ ին սպասարկու մ
սպասարկման հետկապված բոլ որ աշխատանքները
Հոդված Օրենքի րդհոդվածու մ՝
րդմասը սերտիֆիկացված բառից հետո լ րացնել կամ թու յ լ տվու թյ ու ն ստացած բառերով
րդ մասի քննու թյ ան մասնագիտական բառերը փոխարինել մասնագիտական քննու թյ ան
բառերով
րդմասի լ իազոր մարմնի բառերը փոխարինել լ իազորված մարմնի բառերով
Հոդված Օրենքի րդհոդվածը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Հոդված Հայ աստանիՀանրապետությ անօդանավերիպետականռեգիստրը
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նու մ քաղաքացիական և պետական ոչ ռազմական օդանավերի
պետական գրանցու մը հաշվառու մը օդանավերի պետական ռեգիստրի ռեեստրի և դրա հավել վածի
վարու մը օդանավերի ապագրանցու մն իրականացնու մ է լ իազորված մարմինը՝ իր սահմանած կարգով
Քաղաքացիական ևպետական ոչ ռազմական օդանավերի համար վարվու մ են առանձին օդանավերի
պետական գրանցման ռեգիստրներ ռեեստրներ
Սու յ ն օրենքի րդ հոդվածի րդ մասու մ նշված օդանավերը ենթակա չ են գրանցման
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օդանավերի պետական ռեգիստրու մ Դրանց հաշվառու մն իրականացվու մ է
սու յ ն օրենքի րդհոդվածի րդմասով նախատեսված հասարակական միավորու մների կողմից
Հոդված Օրենքի րդհոդվածի ին մասը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օդանավերի ռեգիստրու մ գրանցվու մ է օդանավի օդանավի
սեփականատիրոջ և օդանավ ձեռք բերել ու օդանավը շահագործողի եթե նա տարբերվու մ է
սեփականատիրոջից
օդանավը գրավի առարկա հանդիսանալ ու վերաբերյ ալ
անհրաժեշտ
տեղեկու թյ ու նները ինչ պես նաև դրանց փոփոխու թյ ու ններին վերաբերող տեղեկու թյ ու նները
Օդանավը գրավի առարկա հանդիսանալ ու վերաբերյ ալ անհրաժեշտ տեղեկատվու թյ ու նը կարող է
ներկայ ացվել գրանցման Շարժական գու յ քի նկատմամբ ապահովված իրավու նքների գրանցման մասին
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օրենքով սահմանված կարգով
Հոդված Օրենքի րդհոդվածու մ՝
ին մասի րդկետը շարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ
եթե օդանավին վերջին մեկ տարվա ընթացքու մ չ ի տրվել թռիչ քայ ին պիտանիու թյ ան
սերտիֆիկատ բացառու թյ ամբ այ ն դեպքերի երբ սեփականատերը լ իազորված մարմնի սահմանած
ժամկետու մ ապացու ցու մ է օդանավի պիտանիու թյ ու նը

րդմասը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Լիազորված մարմինը սահմանու մ է օդանավերի ապագրանցման և արտահանման թռիչ քայ ին
պիտանիու թյ ան սերտիֆիկատներ տալ ու ինչ պես նաև օտարերկրյ ապետու թյ ու նների կողմից տրված
օդանավի արտահանման թռիչ քայ ին պիտանիու թյ ան սերտիֆիկատների ճանաչ ման կարգը
Հոդված Օրենքի րդհոդվածու մ՝
րդմասու մ՝
ա ին պարբերու թյ ան վկայ ականների բառերը փոխարինել սերտիֆիկատների բառերով
բ րդ պարբերու թյ ան տիպի թռիչ քայ ին պիտանիու թյ ան վկայ ականների բառերը փոխարինել
տեսակի հավաստագրերի բառերով
րդմասի տիպի սերտիֆիկատը բառերը փոխարինել տեսակի հավաստագիրը բառերով
Հոդված Օրենքի րդհոդվածու մ՝
րդմասու մ՝
ա ին պարբերու թյ ան վկայ ական բառը փոխարինել սերտիֆիկատ բառով
բ րդպարբերու թյ ու նըշարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Օդանավի շահագործման հետ կապված լ իազորված մարմնի սահմանած արգել քներն ու
սահմանափակու մները պետք է նշվեն թռիչ քայ ին պիտանիու թյ ան սերտիֆիկատու մ
րդև րդմասերի վկայ ականի բառերը փոխարինել սերտիֆիկատի բառերով
Հոդված Օրենքի րդհոդվածու մ՝
վերնագրի վկայ ականի բառը փոխարինել սերտիֆիկատի բառով
ին մասի վկայ ականը բառը փոխարինել սերտիֆիկատի գործողու թյ ու նը բառերով
րդ մասի դադարեցնու մ է բառը փոխարինել դադարեցնու մ կամ կասեցնու մ է բառերով
իսկ սերտիֆիկատը կամ կասեցնու մ է դրա բառերըփոխարինել սերտիֆիկատի բառով
րդ մասի վկայ ականը և վկայ ական բառերը փոխարինել համապատասխանաբար
սերտիֆիկատը և սերտիֆիկատ բառերով
Հոդված Օրենքի րդհոդվածի ին մասու մ՝
ին կետի վկայ ականը կամ երկարաձգվի բառերը փոխարինել սերտիֆիկատը կամ
երկարաձգվի դրա բառերով
րդկետի վկայ ական բառը փոխարինել սերտիֆիկատ բառով
Հոդված Օրենքի րդհոդվածն ու ժը կորցրած ճանաչ ել ։
Հոդված
Օրենքի րդ հոդվածի ին մասի Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նու մ բառերը
հանել իսկ վկայ ական բառերը փոխարինել սերտիֆիկատ բառերով
Հոդված

Օրենքի

րդհոդվածու մ․

1) րդ մասի րդ պարբերու թյ ան ինչ պես նաևնոր տիպի օդանավերի վրավերապատրաստմանն
ու ղղված բառերը փոխարինել վերաբերյ ալ բառով
րդմասըշարադրել նոր խմբագրու թյ ամբ․
Վկայ ականը և դրամեջ նշվող որակավորման նիշերը տրվու մ են որոշակի գործողու թյ ան
ժամկետով Վկայ ականի ինչ պես նաևդրամեջ գրառվող որակավորման նիշերը գործողու թյ ան ժամկետը
կարող է երկարաձգվել եթե անձն այ դ պահին բավարարու մ է ատեստավորման համար ներկայ ացվող
պահանջները Օտարերկրյ ա քաղաքացիներին տրվող առևտրայ ին օդայ ի փոխադրու մների համար
օգտագործվող ավիացիաօդաչ ու ների վկայ ականները գործու մ են այ նքան ժամկետով որքան նրանք

հանդիսանու մ են Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նու մ գրանցված օդանավերի անձնակազմերի անդամ
բայ ց ոչ ավել քան դրամեջ նշված ժամկետով։ ։
Հոդված Օրենքի րդհոդվածի ին մասը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Լիազորված մարմինը կարող է կասեցնել վկայ ականի գործողու թյ ու նը եթե վկայ ական կրողը
խախտու մով է իրականացրել թռիչ քայ ին և կամ ավիացիոն անվտանգու թյ ան ապահովման համար իրեն
վերապահված լ իազորու թյ ու նները կամ վկայ ականով նախատեսված մասնագիտական գործու նեու թյ ու նն
իրականացրել է սու յ ն օրենքի րդ հոդվածի պահանջների խախտու մով՝ յ ուրաքանչ յ ու ր դեպքի համար
անցկացնել ով քննու թյ ու ն Վկայ ականի գործողու թյ ու նը կասեցվու մ է մինչ ևքննու թյ ան ավարտը և
դրավերաբերյ ալ համապատասխան որոշման ընդու նու մը
Հոդված Օրենքի րդհոդվածու մ՝
րդ մասի Նշանակված օդաչ ու ների հաստատված ցանկը օդանավ շահագործողը պարտավոր է
ներկայ ացնել տեխնիկական կարգավորման լ իազորված մարմին։ նախադասու թյ ու նը հանել
րդմասն ու ժըկորցրած ճանաչ ել ․
րդմասի նշված ավիացիոն մասնագետներից բառերը փոխարինել օդաչ ու ներից բառով
Հոդված
Օրենքի րդ հոդվածի ին մասի քննու թյ ան մասնագիտական բառերը փոխարինել
մասնագիտական քննու թյ ան բառերով
Հոդված Օրենքի րդհոդվածը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Հոդված Առևտրայ ինօդայ ինփոխադրումներիններկայ ացվողպահանջները
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան տարածք տարածքի ներսու մ և տարածքից դու րս առևտրայ ին
օդայ ին հաղորդակցու թյ ու նները կարող են իրականացվել միայ ն սու յ ն գլ խով սահմանված կարգով՝
օդանավ շահագործողի վկայ ականի սերտիֆիկատի կանոնավոր առևտրայ ին օդայ ին փոխադրու մների
իրականացման հավաստագրի օտարերկրյ աև Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օդանավ շահագործողների
կանոնավոր առևտրայ ին օդայ ին հաղորդակցու թյ ու նների թու յ լ տվու թյ ան կամ ոչ կանոնավոր օդայ ին
փոխադրու մների իրականացման թու յ լ տվու թյ ան հիման վրա
Հոդված Օրենքի րդհոդվածը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Հոդված Օդանավշահագործողիվկայ ականիտրմանպայ մանները
Օդանավ շահագործողի վկայ ականը տրվու մ է լ իազորված մարմնի կողմից սու յ ն օրենքով և
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան սահմանված կարգով Համանման պայ մանների կիրառմամբ
օտարերկրյ ա պետու թյ ան համապատասխան լ իազոր մարմնի կողմից տրված օդանավ շահագործողի
վկայ ականը ճանաչ վու մ է Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նու մ՝ միջազգայ ին պայ մանագրերի համաձայ ն
Օդանավ շահագործողի վկայ ականը առևտրայ ին օդայ ին փոխադրու մներ իրականացնել ու
թու յ լ տվու թյ ու նը հավաստող փաստաթու ղթէ
Օդանավ շահագործողի վկայ ականը տրվու մ է Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նու մ գրանցված
իրավաբանական անձանց որոնց բաժնեմասերի բաժնետոմսերի փայ աբաժնի ևայ լ ն առնվազն տոկոսը
սեփականու թյ ան իրավու նքով պատկանու մ է Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան քաղաքացիներին և կամ
Հայ աստանի Հանրապետությ ու նու մ գրանցված իրավաբանական անձանց որոնց կառավարմանն առնչ վող
հարցերի վերաբերյ ալ որոշիչ ձայ ների իրավու նքը յ ու րաքանչ յ ու ր դեպքու մ պատկանու մ է
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան քաղաքացիներին։
Օդանավ շահագործողի վկայ ականը տրվու մ է եթե հայ տատու ն ու նի Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ան օրենսդրու թյ ամբ և Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան սահմանած
կարգով պահանջվող ֆինանսական միջոցներ համապատասխան ապահովագրու թյ ու ն հմտու թյ ու ններ

գիտել իքներ փորձառու թյ ու ն անձնակազմ հարմարու թյ ու ններ ևսարքավորու մներ որոնք անհրաժեշտ
են վկայ ականով նախատեսված գործու նեու թյ ու նն ապահով ևհու սալ իորեն իրականացնել ու համար
Օդանավ շահագործողի վկայ ականը տրվու մ է գործողու թյ ան որոշակի ժամկետով որու մ նշված
են նաևկիրարկվող հատու կ պայ մաններն ու սահմանափակու մները Օդանավ շահագործողի վկայ ականի
գործողու թյ ան ժամկետը կարող է երկարաձգվել եթե վկայ ական ստացած անձը բավարարու մ է
երկարաձգման պահին վկայ ական տալ ու համար ներկայ ացվող պահանջները
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան շահերից ել նել ով՝ լ իազորված մարմինը սու յ ն հոդվածի ին
մասի պայ մաններից կարող է կիրառել բացառու թյ ու ններ եթե կան հատու կ պատճառներ և օդանավ
շահագործողը բազավորվել ու է Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նու մ
Օդանավ շահագործողի գործու նեու թյ ան հիմնական վայ րը պետք է գտնվի Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ու նու մ
Սու յ ն օրենքի իմաստով գործու նեու թյ ան հիմնական վայ ր նշանակու մ է օդանավ շահագործողի
գրանցման վայ ր որտեղ օդանավ շահագործողն իրականացնու մ է իր հիմնական ֆինանսական
գործառու յ թները կատարու մ է կապիտալ ներդրու մներ ֆիզիկական ենթակառու ցվածքներու մ
հանդիսանու մ է շահու թահարկ վճարող և իրականացնու մ է գործառնական վերահսկողու թյ ու ն
ներառյ ալ ՝ շարու նակական թռիչ քայ ին պիանիու թյ ան կառավարու մը իր կողմից շահագործվող
օդանավերի նկատմամբ։
Այ ն դեպքու մ երբ օդանավ շահագործողը թաց լ իզինգայ ին պայ մանագրով որը սու յ ն օրենքի
իմաստով նշանակու մ է օդանավի վարձակալ ու թյ ան հանձնել ը օդանավի անձնակազմի հետ միասին
վարձատու ի տեխնիկական սպասարկմամբ ապահովագրու թյ ամբ և վարձատու ի օդանավ շահագործողի
վկայ ականի ներքո ցանկանու մ է օդանավը վարձակալ ու թյ ան հանձնել այ լ պետու թյ ան օդանավ
շահագործողի ապայ ու րաքանչ յ ու ր նման դեպքը ներկայ ացվու մ է լ իազորված մարմնի հաստատմանը
որոնց ընթացակարգերը սահմանվու մ են սույ ն հոդվածի ին մասու մ նշված Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան սահմանված կարգու մ
Օդանավ շահագործողի վկայ ական ստացած անձը պարտավոր է լ իազորված մարմնին ծանու ցել
օդանավ շահագործողի վկայ ական տալ ու ժամանակ հիմք ծառայ ած պայ մանների վրա հնարավոր
ազդեցու թյ ու ն ու նեցող ցանկացած փոփոխու թյ ան մասին Օդանավ շահագործողի վկայ ական ստացած
անձն իրավու նք ու նի իրականացնել ու միայ ն դրանով նախատեսված գործու նեու թյ ու ն
Հոդված Օրենքի րդհոդվածու մ
ին մասու մ՝
ա քաղաքականու թյ ան և հաղորդակցու թյ ու նների բառերը հանել
բ ին կետի տեխնիկական կարգավորման լ իազոր մարմնի բառերը փոխարինել լ իազորված
մարմնի բառերով
գ րդկետը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ․
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նու մ գրանցված իրավաբանական անձը բավարարու մ է
շարու նակական և հու սալ ի առևտրայ ին փոխադրու մներ իրականացնել ու պահանջներին որոնք
սահմանվու մ են Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան կողմից
լ րացնել հետևյ ալ բովանդակու թյ ամբ նոր ինմասով
Հավաստագրի տրամադրու մը լ իազորված մարմնի կողմից կարող է մերժվել եթե առկաէ այ լ
անձանց կյ անքի առողջու թյ ան կամ սեփականու թյ ան ինչ պես նաև պետու թյ ան անվտանգու թյ ան կամ

առանձնապես կարևոր հանրայ ին շահերի պաշտպանու թյ ան համար ծանր հետևանքների առաջացման
հնարավորու թյ ու ն կամ վտանգ
րդմասը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Եթե հավաստագիր ու նեցողը դրատրման օրվանիցվեց ամսվաընթացքու մ
չ ի մեկնարկել կանոնավոր առևտրայ ին օդայ ին փոխադրու մների իրականացու մը երթու ղով
կամ երթու ղիներից մեկով կամ
պարբերաբար խախտում է հրապարակված չ վացու ցակի համաձայ ն իրականացման ենթակա
չ վերթների կանոնավորու թյ ու նը
ապա դադարու մ է երթու ղով կամ երթու ղիներից մեկով կանոնավոր առևտրայ ին օդայ ին
փոխադրու մների իրավու նքը
լ րացնել հետևյ ալ բովանդակու թյ ամբ ին մասով
Հավաստագրի գործողու թյ ու նը ենթակաէ դադարեցման լ իազորված մարմնի կողմից եթե
հավաստագիր ու նեցողը չ ի համապատասխանու մ շարու նակական հու սալ ի ևապահով առևտրայ ին օդայ ին
փոխադրու մների իրականացման համար պահանջվող ֆինանսական միջոցների համապատասխան
ապահովագրու թյ ան հմտու թյ ու նների գիտել իքների փորձառու թյ ան ևանձնակազմի պահանջներին
րդև րդմասերի քաղաքականու թյ ան բառերը հանել
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ին մասն ու ժը կորցրածճանաչ ել
րդմասի ավիացիայ ի բառից հետո լ րացնել թռիչ քայ ին ու սու ցման բառերը
Հոդված
Օրենքի րդ հոդվածի ին մասի լ իազորված մարմիններն իրավասու են բառերը
փոխարինել լ իազորված մարմինն իրավասու է բառերով
Հոդված Օրենքի րդհոդվածի ին մասը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Օդանավ շահագործողի վկայ ականով կանոնավոր առևտրայ ին օդայ ին փոխադրու մների
իրականացման հավաստագրով այ լ թու յ լ տվու թյ ամբ նախատեսված գործունեու թյ ու նն օրենքների և
այ լ իրավական ակտերի հատու կ պայ մանների և սահմանափակու մների խախտու մներով կամ
շրջանակներից դու րս իրականացնել ու ինչ պես նաև այ լ անձանց կյ անքի առողջու թյ ան կամ
սեփականու թյ ան պետու թյ ան անվտանգու թյ ան կամ առանձնապես կարևոր հանրայ ին շահերի
պաշտպանու թյ ան համար ծանր հետևանքների վերացման կամ դրանց առաջացու մից խու սափել ու
անհրաժեշտու թյ ու նից ել նել ով իսկ Պետական տուրքի մասին Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օրենքով
սահմանված կարգով և ժամկետներու մ պետական տու րքի գանձման և պետական բյ ու ջե փոխանցման
պարտավորու թյ ու նները չ կատարել ու դեպքու մ պետական տու րքի գանձնման լ իազորված մարմնի
համապատասխան դիմու մի հիման վրա՝ օդանավ շահագործողի վկայ ականի կանոնավոր առևտրայ ին
օդայ ին փոխադրու մների իրականացման հավաստագրի գործողու թյ ու նը կարող է կասեցվել լ իազորված
մարմնի կողմից մինչ և խախտու մների վերացու մը կամ մանրամասն ու սու մնասիրու թյ ու նների
անցկացու մը Եթե խախտու մների վերացման համար տրված ժամկետու մ կամ ու սու մնասիրու թյ ան
անցկացման արդյ ու նքու մ խախտու մները կամ կասեցման մյ ու ս հիմքերը չ են վերացվել ապալ իազորված
մարմնի կողմից օդանավ շահագործողի վկայ ականի կանոնավոր առևտրայ ին օդայ ին փոխադրու մների
իրականացման հավաստագրի և այ լ թու յ լ տվու թյ ու նների գործողու թյ ու նը կարող է դադարեցվել
Անվտանգու թյ ան պահանջներից ել նել ով՝ լ իազորված մարմինը իրավու նք ու նի մինչ ևխախտու մների
վերացու մը որպես այ լ ընտրանքայ ին միջոց օդանավ շահագործողի վկայ ականի ևառևտրայ ին օդայ ին
փոխադրու մների իրականացման թու յ լ տվու թյ ան նկատմամբ կիրառել ու սահմանափակու մներ

Հոդված Օրենքի րդհոդվածու մ՝
ին մասը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Լիազորված մարմինը կանոնավոր առևտրայ ին օդայ ին փոխադրու մների իրականացման
հավաստագիր ու նեցող անձին հիմք ընդու նել ով պայ մանավորվող կողմերի կառավարու թյ ու նների
միջև կնքված միջազգայ ին համաձայ նագրերը և ընդու նված միջազգայ ին պրակտիկան նշանակու մ է
որպես կանոնավոր օդայ ին հաղորդակցու թյ ու ններ իրականացնող փոխադրող Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան սահմանած կարգով
րդ մասի Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան տարածք տարածքից դու րս և տարածքի ներսու մ
քաղաքականու թյ ան բառերը փոխարինել դեպի Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան տարածք և Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ան տարածքից դու րս բառերով
լ րացնել հետևյ ալ բովանդակու թյ ամբ րդմասով
Սու յ ն հոդվածով նախատեսված թու յ լ տվու թյ ան տրամադրու մը լ իազորված մարմնի կողմից
կարող է մերժվել եթե առկաէ այ լ անձանց կյ անքի առողջու թյ ան կամ սեփականու թյ ան ինչ պես նաև
պետու թյ ան անվտանգու թյ ան կամ առանձնապես կարևոր հանրայ ին շահերի պաշտպանու թյ ան համար ծանր
հետևանքների առաջացման հնարավորու թյ ու ն կամ վտանգ
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րդմասի քաղաքականությ ան բառը հանել
լ րացնել հետևյ ալ բովանդակու թյ ամբ ին մասով
Սու յ ն հոդվածի ին և րդ մասերով նախատեսված թու յ լ տվու թյ ու նների տրամադրու մը
լ իազորված մարմնի կողմից կարող է մերժվել եթե առկաէ այ լ անձանց կյ անքի առողջու թյ ան կամ
սեփականու թյ ան ինչ պես նաևպետու թյ ան անվտանգու թյ ան կամ առանձնապես կարևոր հանրայ ին շահերի
պաշտպանու թյ ան համար ծանր հետևանքների առաջացման հնարավորու թյ ու նկամ վտանգ
Հոդված Օրենքի րդհոդվածու մ՝
րդմասը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Օդանավով փոխադրվող վտանգավոր բեռներ են համարվու մ այ ն առարկաները և նյ ու թերը
որոնք օդանավով փոխադրման ընթացքու մ կարող են սպառնալ իք հանդիսանալ ու ղևորների ևօդանավի
անձնակազմի անդամների կյ անքի առողջու թյ ան ևթռիչ քների անվտանգու թյ ան համար սակայ ն օդայ ին
փոխադրման համար արգել ված չ են
Վտանգավոր բեռների օդայ ին փոխադրման վտանգավոր բեռների սպասարկման աշխատանքներն
իրականացնող կազմակերպու թյ ու ններին ևվտանգավոր բեռների օդայ ին փոխադրու մներն սպասարկող
կազմակերպու թյ ու ններին թու յ լ տվու թյ ու ն տալ ու կարգը հաստատու մ է Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան
կառավարու թյ ու նը
Պետու թյ ան պաշտպանու թյ ան հանրայ ին անվտանգու թյ ան ազգայ ին անվտանգու թյ ան
տնտեսու թյ ան ևառողջապահու թյ ան ապահովմանն ու ղղված անհետաձգել ի միջոցառու մների ծայ րահեղ
անհրաժեշտու թյ ան դեպքու մ Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան սահմանած կարգով կարող է
իրականացվել վտանգավոր բեռների փոխադրման՝ սահմանված կարգի ազատու մ
լ րացնել հետևյ ալ բովանդակու թյ ամբ րդմասով
Ավիացիայ ի ոլ որտու մ չ կանխամտածված խախտու մների մասին՝ մինչ և այ դ խախտու մները
հայ տնաբերել ը կամավոր զեկու յ ց ներկայ ացնել ը չ պետք է հիմք հանդիսանազեկու յ ցը ներկայ ացնող
անձի կամ զեկու յ ցու մ նշված անձանց նկատմամբ կարգապահական վարչ ական կամ դատական վարու յ թի
համար՝ համաձայ ն ԻԿԱՕի հրապարակած միջազգայ ին ստանդարտների առաջարկվող գործել աձևերի

ընթացակարգերի և Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան թռիչ քայ ին անվտանգու թյ ան պետական ծրագրի
դրու յ թների Սու յ ն դրու յ թը չ ի կիրառվու մ երբ տեղի է ու նեցել կանխամտածված խախտու մ առկա
ռիսկերի ակնհայ տանտեսու մ լ ու րջ մասնագիտական անփու թու թյ ու ն
Հոդված Օրենքի րդհոդվածը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Հոդված Քաղաքացիականավիացիայ իավիացիոնանվտանգությ ունը
Քաղաքացիական ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգու թյ ու նը համալ իր միջոցառու մների
համակարգ է ինչ պես նաևմարդկայ ին ևնյ ու թական ռեսու րսներ որոնք նախատեսված են ապահովել ու
քաղաքացիական ավիացիայ ի պաշտպանու թյ ու նն անօրինական միջամտու թյ ան ակտերից
Քաղաքացիական ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգու թյ ու նն իրականացվու մ է՝
օդանավով զենքի ռազմամթերքի պայ թու ցիկ ռադիոակտիվ թու նավոր դյ ու րավառ նյ ու թերի
ևայ լ վտանգավոր առարկաների ու նյ ու թերի ապօրինի փոխադրու մը բացառել ու իսկ դրանց օրինական
փոխադրման ընթացքու մ՝ նախազգու շական ևկանխարգել իչ միջոցառու մների կիրառման
ու ղևորների նրանց ձեռքի իրերի ու ղեբեռի բեռների փոստի օդանավի անձնակազմի
անդամների նրանց ձեռքի իրերի օդանավերի օդանավ տարվող սննդի օդանավայ ին պիտու յ քների և
պարագաների նախաթռիչ քայ ին զննման
օդանավակայ անների հատու կ վերահսկել ի գոտիներ մու տքի իրավու նք ու նեցող անձանց և
այ ցել ու ների հատու կ վերահսկել ի գոտիներ մու տք գործող տրանսպորտայ ին միջոցների զննման
անհրաժեշտու թյ ան դեպքու մ ու ղևորների անձնական զննման ինչ պես նաև օդանավու մ՝
օդանավի հրամանատարի պահանջով ու ղևորների զննման
օդանավակայ անի վերահսկել ի և հատու կ վերահսկել ի գոտիներու մ անցագրայ ին և
ներօբյ եկտայ ին վերահսկողու թյ ան սահմանման օդանավակայ անների օդանավերի և կարևոր
օբյ եկտների պահպանու թյ ան կազմակերպման ու իրականացման
ու ղևորների ու ղեբեռների բեռների հաշվառման ևձևակերպման համար կիրառվող ծրագրերի
օդանավակայ անու մ օդանավերի շարժի օդանավերի թռիչ քների սպասարկման ևօդայ ին երթևեկու թյ ան
կառավարման համար գտագործվող առանձնացված ծրագրայ ին ևկապի համակարգերի աերոնավիգացիոն
տեղեկատվական ցանցերի աերոնավիգացիոն տեղեկատվական համակարգերով մշակվող ու փոխանցվող
տեղեկատվու թյ ու նների կարգավարական կապերի ձայ նայ ին տեղեկատվու թյ ան գրանցու մներ
իրականացնող ծրագրայ ին համակարգերի ինչ պես նաև համակարգչ այ ին տեղայ ին ցանցերը կողմնակի
անօրինական մու տքերիցու կիբեր վտանգներից պաշտպանվածու թյ ան
քաղաքացիական ավիացիայ ի գործու նեու թյ ան դեմ ու ղղված անօրինական միջամտու թյ ան
ակտերին հակազդել ու միջոցառու մների այ դ թվու մ նաև՝ իրավապահ մարմինների մասնակցու թյ ամբ
իրականացվող միջոցառու մների իրականացման միջոցով։
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան միջազգայ ին պայ մանագրերի պահանջներից բխող՝
քաղաքացիական ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգու թյ ու նն ապահովող համապատասխան իրավական ակտերն
ընդու նու մ է Հայ աստանիՀանրապետու թյ ան կառավարու թյ ու նը
Միջազգայ ին և ներքին քաղաքացիական ավիացիայ ի անխափան և արդյ ու նավետ
գործու նեու թյ ան ապահովման նպատակով Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ու նը հաստատու մ
է քաղաքացիական ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգու թյ ան ազգայ ին ծրագիրը քաղաքացիական
ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգու թյ ան որակի հսկողու թյ ան ազգայ ին ծրագիրը քաղաքացիական
ավիացիայ ի համակարգում առաջացած ճգնաժամայ ին իրավիճակների կառավարման ազգայ ին պլ անը և
ստեղծու մ է ավիացիոն անվտանգու թյ ան միջգերատեսչ ական հանձնաժողով որը քննարկու մ է ավիացիոն

անվտանգու թյ ան բնագավառու մ իրականացվող պետական քաղաքականու թյ ան հիմնախնդիրները և
իրականացնու մ է ավիացիոն անվտանգու թյ ան մասով քաղաքացիական ավիացիայ ի գործու նեու թյ ան
ու սու մնասիրու թյ ու ններ ու վերլ ու ծու թյ ու ներ
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նու մ քաղաքացիական ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգու թյ ան
ապահովման համար պատասխանատու մարմին է հանդիսանու մ լ իազորված մարմինը որը՝
պատասխանատու է քաղաքացիական ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգու թյ ան ազգայ ին ծրագրի
քաղաքացիական ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգու թյ ան որակի հսկողու թյ ան ազգայ ին ծրագրի
քաղաքացիական ավիացիայ ի համակարգու մ առաջացած ճգնաժամայ ին իրավիճակների կառավարման
ազգայ ին պլ անի քաղաքացիական ավիացիայ ի օդանավերով ու ղեվորների կողմից զենքի և
փամփու շտների փոխադրման կանոնների Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օդանավակայ աններու մ
ավիացիոն անվտանգու թյ ան հսկողու թյ ան կազմակերպման և իրականացման Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ան օդանավակայ աններու մ օդանավերի և օբյ եկտների պահպանու թյ ան Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ան օդանավակայ աններու մ անցագրայ ին ևներօբյ եկտայ ին վերահսկողու թյ ան կարգերի
մշակման Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան քննարկմանը ներկայ ացման դրանց ներդրման
իրականացման ևպահպանման համար
ապահովու մ է Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների օդանավակայ անների օդանավ շահագործողների և այ լ անձանց հետ
քաղաքացիական ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգու թյ ու նը կանոնակարգող իրավական ակտերով
նախատեսված խնդիրների համատեղ իրականացու մը
ապահովու մ է քաղաքացիական ավիացիայ ի բնագավառու մ անօրինական միջամտու թյ ան
ակտերով պայ մանավորված արտակարգ իրավիճակների կառավարման օպերատիվ շտաբի
գործու նեու թյ ու նը ևմասնակցու մ օպերատիվ շտաբի աշխատանքներին․
քաղաքացիական
ավիացիայ ի
ավիացիոն
անվտանգու թյ ան
ազգայ ին
ծրագրի
արդյ ու նավետու թյ ու նն ապահովել ու նպատակով սահմանու մ է ավիացիոն անվտանգու թյ ան
դասընթացներ իրականացնող ու սու մնական հաստատու թյ ու նների և ավիացիոն անվտանգու թյ ան
ծառայ ու թյ ու նների անձնակազմերի ու սու մնական վերապատրաստման ծրագրերին և այ դ ծրագրերով
դասավանդող մասնագետներին ներկայ ացվող պահանջներն ու չ ափանիշները
համագործակցու մ է օտարերկրյ ապետու թյ ու նների համապատասխան իրավասու մարմինների
հետ ըստ անհրաժեշտու թյ ան՝ քաղաքացիական ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգու թյ ան ազգայ ին
ծրագրերի ավիացիոն անվտանգու թյ ան ծառայ ու թյ ու նների անձնակազմերի ու սու մնական և
վերապատրաստման ծրագրերի մշակման օտարերկրյ ա պետու թյ ու նների օդանավակայ աններու մ
կիրառվող ավիացիոն անվտանգու թյ ան միջոցառու մների փոխադարձ ճանաչ ման և ավիացիոն
անվտանգու թյ ան վերաբերյ ալ տեղեկատվու թյ ան փոխանակման նպատակով․
քննարկու մ ևհաստատու մ է Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օդանավակայ անների Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ու նու մ գրանցված օդանավ շահագործողների և ավիացիոն գործու նեու թյ ու ն
իրականացնող Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան այ ն կազմակերպու թյ ու նների ավիացիոն անվտանգու թյ ան
ծրագրերը որոնք համաձայ ն Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան միջազգայ ին պայ մանագրերի պետք է
մշակեն և ներդնեն այ դ ծրագրերը։ Օդանավակայ անների ավիացիոն անվտանգու թյ ան ծրագրերը
հանդիսանու մ են օդանավակայ անի աերոդրոմի և կամ ու ղղաթիռադաշտի սերտիֆիկատի կամ
թու յ լ տվու թյ ան տրամադրման նախապայ ման

քննարկու մ և համապատասխանու թյ ան եզրակացու թյ ու ն է տալ իս դեպի Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ան օդանավակայ աններ ևՀայ աստանի Հանրապետու թյ ան օդանավակայ աններից թռիչ քներ
իրականացնող օտարերկրյ ա օդանավ շահագործողների ավիացիոն անվտանգու թյ ան ծրագրերի
վերաբերյ ալ
ավիացիոն անվտանգու թյ ան չ ափանիշների ապահովման նպատակով պետական կառավարման այ լ
լ իազորված մարմինների հետ միասին քննարկում ու հաստատու մ է Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան
օդանավակայ անների և ավիացիոն գործու նեու թյ ու ն իրականացնող կազմակերպու թյ ու նների
տարածքներու մ նոր շենքերի և շինու թյ ու նների կառու ցման հին շենքերի ու շինու թյ ու նների
վերանորոգման նախագծերը․
սահմանու մ է ավիացիոն անվտանգու թյ ան ծառայ ու թյ ու նների անձնակազմերի անդամների
վկայ ականներ կրող ավիացիոն անվտանգու թյ ան ծառայ ու թյ ու նների անձնակազմերի անդամների
ատեստավորման կանոնակարգը
Հայ աստանի Հանրապետությ ան օդանավակայ աններու մ ազգայ ին անվտանգությ ան արտակարգ
իրավիճակների ոստիկանու թյ ան մաքսայ ին արտաքին գործերի և պաշտպանու թյ ան բնագավառներու մ
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան լ իազորած պետական կառավարման մարմինները գործում
են Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օրենքներով ևտվյ ալ ոլ որտը կարգավորող այ լ իրավական ակտերով
իրենց վերապահված լ իազորու թյ ու նների շրջանակու մ
Օդանավակայ աններ շահագործող կազմակերպու թյ ու նները՝
պատասխանատու են միջազգայ ին և ներքին օդայ ին փոխադրու մները սպասարկող
յ ու րաքանչ յ ու ր օդանավակայ անի ավիացիոն անվտանգու թյ ան ծրագրերի մշակման և լ իազորված
մարմնի հաստատմանը ներկայ ացման համար
պատասխանատու են օդանավակայ աններու մ կիրառվող ավիացիոն անվտանգու թյ ան
միջոցառու մների որակի հսկողու թյ ան օդանավակայ անների ավիացիոն անվտանգու թյ ան
ծառայ ու թյ ու նների անձնակազմերի անդամների ու սու ցման ևվերապատրաստման ծրագրերի մշակման և
լ իազորված մարմնի հաստատմանը ներկայ ացման համար
պատասխանատու են օդանավակայ անների բնականոն գործու նեու թյ ան դեմ ու ղղված
անօրինական միջամտու թյ ան գործողու թյ ու նների կանխմանն և հակազդմանն ու ղղված պլ անների
մշակման դրանք լ իազոր մարմնի միջոցով սու յ ն հոդվածի րդ մասու մ նշված պետական կառավարման
լ իազոր մարմինների հետհամաձայ նեցման ևլ իազորված մարմնի հաստատմանը ներկայ ացման համար․
համաձայ նեցնել ով լ իազորված մարմնի հետ՝ սահմանու մ են օդանավակայ նների
վերահսկել ի և հատու կ վերահսկել ի գոտիները դրանց տեղադրու թյ ու նը սահմանները և այ դ
գոտիներու մ կիրառող ավիացիոն անվտանգու թյ ան վերահսկողու թյ ան միջոցառու մները որոնք
ներառվու մ են օդանավակայ անների ավիացիոն անվտանգու թյ ան ծրագրերու մ
ստեղծու մ են ավիացիոն անվտանգու թյ ան ծառայ ու թյ ու ններ որոնք հանդիսանու մ են
հատու կ կանոնադրական խնդիրներ իրականացնող ծառայ ու թյ ու ններ և ապահովու մ են ավիացիոն
անվտանգու թյ ու նն օդանավակայ աններու մ։
Օդանավակայ անների ավիացիոն անվտանգու թյ ան ծառայ ու թյ ու ններն իրականացնու մ են՝
օդանավայ անանների
տարածքի
տարածքու մ
գտնվող
օբյ եկտների
շենքերի
շինու թյ ու նների ևօդանավերի պահպանու թյ ու ն
օդանավակայ անների վերահսկել ի և հատու կ վերահսկել ի գոտիներու մ անցագրայ ին և
ներօբյ եկտայ ին վերահսկողու թյ ու ն

ու ղևորների նրանց ձեռքի իրերի ու ղեբեռի բեռների փոստի օդանավի անձնակազմի
անդամների նրանց ձեռքի իրերի օդանավերի օդանավ տարվող սննդի օդանավայ ին պիտու յ քների և
պարագաների օդանավակայ անների հատու կ վերահսկել ի գոտիներ մու տքի իրավու նք ու նեցող անձանց և
այ ցել ու ների հատու կ վերահսկել ի գոտիներ մու տք գործող տրանսպորտայ ին միջոցների զննու մ․
օդանավակայ աններու մ առաջացած ճգնաժամայ ին իրավիճակների դեպքերու մ մասնակցու մ
են դրանց կանխման ու հակզդման միջոցառու մներին։
Օդանավակայ անների ավիացիոն անվտանգու թյ ան ծառայ ու թյ ու նների անձնակազմի
անդամները Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օրենսդրու թյ ամբ սահմանված կարգով իրավու նք ու նեն՝
կրել և կիրառել ծառայ ողական զենք և հատու կ միջոցներ՝ Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան
օրենքով սահմանված կարգով
կրել սահմանված ձևի համազգեստ որի նկարագիրը և կրել ու կարգը սահմանու մ է
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ու նը
օդանավակայ աներու մ սահմանված ավիացիոն անվտանգու թյ ան կանոնների խախտու մների
դեպքերու մ խախտու մներ կատարած անձանց պահել օդանավակայ աններու մ դրա համար նախատեսված
հատու կ վայ րերու մ՝ իրավապահ մարմիններին հանձնել ու նպատակով
արգել ել օդանավով փոխադրման համար արգել ված առարակների և նյ ու թերի փոխադրու մը
ու ղեբեռներու մ ևբեռում
արգել ել ու ղևորների ձեռքի իրերու մ օդանավի ու ղևորասրահու մ փոխադրման համար
արգել ված առարկաների ևնյ ու թերի փոխադրու մը
ու ղևորների օդանավի անձնակազմի ևվերգետնյ ածառայ ու թյ ու ներերի աշխատողների
կյ անքին վտանգսպառնալ ու դեպքերու մ կիրառել կանխարգել իչ միջոցառու մներ
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նու մ գրանցված օդանավ շահագործողները՝
մշակու մ են իրենց ավիացիոն անվտանգու թյ ան ծրագրերը և ներկայ անու մ լ իազորված
մարմնի հաստատմանը
մշակու մ են օդանավ շահագործողի ավիացիոն անվտանգու թյ ան որակի հսկողու թյ ան և
ավիացիոն անվտանգու թյ ան մասով օդանավ շահագործողի աշխատողների ու սու ցման ևվերապատրաստման
ծրագրերը ևներկայ ացնու մ լ իազորված մարմնի հաստատմանը
մշակու մ են գետնի վրա կամ թռիչ քի ընթացքու մ գտնվող օդանավում անօրինական
միջամտու թյ ան գործողու թյ ու նների կանխմանն և հակազդմանն ու ղղված պլ անները դրանք լ իազոր
մարմնի միջոցով համաձայ նեցնու մ են սու յ ն հոդվածի րդ մասու մ նշված պետական կառավարման
լ իազոր մարմինների հետևներկայ ացնու մ են լ իազորված մարմնի հաստատմանը
ստեղծու մ են ավիացիոն անվտանգու թյ ան ստորաբաժանու մներ որոնք իրականացնու մ են
օդանավ շահագործողի ավիացիոն անվտանգու թյ ան ծրագրով սահմանված ավիացիոն անվտանգու թյ ան
ապահովման աշխատանքները ևդրանց որակի հսկողությ ան միջացառու մները։
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան տարածքու մ աերոնավիգացիոն սպասարկու մ իրականացնող
կազմակերպու թյ ու նները՝
մշակու մ են իրենց ավիացիոն անվտանգու թյ ան ծրագրերը և ներկայ ացնու մ լ իազորված
մարմնի հաստատմանը
մշակու մ են իրենց ավիացիոն անվտանգու թյ ան որակի հսկողու թյ ան և ավիացիոն
անվտանգու թյ ան մասով աշխատողների ու սու ցման և վերապատրաստման ծրագրերը և ներկայ ացնու մ
լ իազորված մարմնի հաստատմանը

մշակու մ են օդայ ին երթևեկու թյ ու ն սպասարկման ընթացքու մ քաղաքացիական ացիացիայ ի
բնականոն գործու նեությ ան դեմ ու ղղված անօրինական միջամտու թյ ան գործողու թյ ու նների
կանխմանն և հակազդմանն ու ղղված պլ անները դրանք լ իազոր մարմնի միջոցով համաձայ նեցնու մ են
սու յ ն հոդվածի րդ մասու մ նշված պետական կառավարման լ իազոր մարմինների հետևներկայ ացնու մ
են լ իազորված մարմնի հաստատմանը․
ստեղծու մ են ավիացիոն անվտանգու թյ ան ստորաբաժանու մներ որոնք իրականացնու մ են
օդայ ին երթևեկու թյ ան սպասարկու մ իրականացնող կազմակերպու թյ ան ավիացիոն անվտանգու թյ ան
ծրագրով սահմանված ավիացիոն անվտանգու թյ ան ապահովման աշխատանքները
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան տարածքու մ աերոնավիգացիոն սպասարկու մ իրականացնող
կազմակերպու թյ ու նների ավիացիոն անվտանգությ ան ծառայ ու թյ ու նների աշխատողներին իրենց
ծառայ ողական պարտականու թյ ու նների կատարման ընթացքու մ թու յ լ ատրվու մ է
ակրել սահմանված ձևի համազգեստ
բ իրականացնել օդայ ին երթևեկու թյ ան կառավարման կենտրոն մու տք գործողանձանց զննու մ
գ ապահովել օդանավակայ անների տարածքներու մ կամ օդանավակայ անների տարածքից դու րս
գտնվող և քաղաքացիական ավիացիայ ի անխափան գործու նեու թյ ան ապահովման համար կարևոր
նշանակու թյ ու ն ու նեցող աերոնավիգացիոն օբյ եկտների շենքերի շինու թյ ու նների և
սարքավորու մների պահպանու թյ ու նը
դ օդայ ին երթևեկու թյ ան սպասարկման համար շահագործվող շենքերի շինու թյ ու նների
տարածքների և սարքավորու մների նկատմամբ սահմանված ավիացիոն անվտանգու թյ ան կանոնների
խատու մների դեպքերու մ խախտու մներ կատարած անձանց պահել ՝ իրավապահ մարմիններին հանձնել ու
նպատակով։
Ավիացիոն անվտանգու թյ ան ապահովման նպատակով լ իազորված մարմնի կամ համապատասխան
իրավապահ մարմինների պահանջով Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նից և դեպի Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ու ն թռիչ քներ իրականացնող Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան և օտարերկրյ ա օդանավ
շահագործողները ապահովու մ են տվյ ալ չ վերթի ու ղևորների վերաբերյ ալ նախնական ևկամ ամփոփ
տեղեկատվու թյ ան տրամադրու մը
Նու յ ն տեղեկատվու թյ ու նը կարող է տրամադրվել օդանավ շահագործողների կողմից Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ու նից թռիչ քներ իրականացնել ու դեպքու մ օտարերկրյ ալ իազորված մարմիններին՝
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան միջազգայ ին պայ մանագրերի համաձայ ն
Սու յ ն օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող ավիացիոն անվտանգու թյ ան
նախաթռիչ քայ ին հսկողու թյ ու նից՝ զննու մից ու ղևորի հրաժարվել ու դեպքու մ ու ղևորը չ ի
թու յ լ ատրվու մ թռիչ քի։
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օդանավակայ աններու մ ավիացիոն անվտանգու թյ ան
ապահովման նպատակով ներդրվու մ են ավիացիոն անվտանգու թյ ան ապահովման համար նախատեսված
զննման տեխնիկական սարքավորու մներ մու տքերի հսկողու թյ ան ծրագրայ ին համակարգեր
տեսահսկման և պահպանու թյ ան ազդանշանայ ին համակարգեր։ Օդանավակայ աներու մ ավիացիոն
անվտանգու թյ ան ապահովման նպատակով ներդրվող սարքավորու մների ընտրու թյ ու նը կատարու մ են
օդանավակայ աններ շահագործող կազմակերպու թյ ու նները՝ համաձայ նեցնել ով լ իազորված մարմնի
հետ
Օդանավակայ անների ու ղևորայ ին համալ իրի մու տքերու մ կարող են տեղադրվել անձանց զննման
համար նախատեսված տեխնիկական սարքավորու մներ և կարող են իրականացվել օդանավակայ անի

ու ղևորայ ին համալ իրների հասարակական գոտիներ մու տք գործող անձանց զննու մ՝ ել նել ով
համապատասխան լ իազորված մարմնի կողմից քաղաքացիական ավիացիայ ի դեմ ու ղղված ռիսկերի
գնահատման արդյ ու նքներից Տեխնիկական սարքավորու մների տեղադրման և զննման գործընթացը
սահմանվու մ են քաղաքացիական ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգու թյ ան ազգայ ին ծրագրով
Ավիացիոն անվտանգու թյ ան ապահովման համար նախատեսված սարքավորման տեխնիկական
սպասարկու մն իրականացվու մ է արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված և լ իազորված մարմնի կողմից
ճանաչ ված կազմակերպու թյ ան կողմից արտադրողի սահմանած տեխնիկական սպասարկման և
վերանորոգման չ ափանիշներիի համաձայ ն
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օդանավակայ անների օդանավ շահագործողների և օդայ ին
երթևեկու թյ ան սպասարկու մ իրականացնող կազմակերպու թյ ու նների ավիացիոն անվտանգու թյ ան
ծառայ ու թյ ու նների աշխատակիցների ընտրու թյ ան նպատակով լ իազորված մարմինը սահմանու մ է
մասնագիտական աշխատանքայ ին փորձի ևառողջական վիճակի վերաբերյ ալ պահանջներ
Ավիացիոն
անվտանգու թյ ան
ծառայ ու թյ ու նների
անձնակազմերի
անդամների
մասնագիտական պատրաստվածու թյ ու նը հավաստվու մ է ԻԿԱՕ Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան
օրենսդրու թյ ամբ սահմանված լ իցենզիա ու նեցող մասնագիտացված ավիացիոն ու սու մնական
հաստատու թյ ան կամ օտարեկրյ ա մասնագիտացված ավիացիոն ու սու մնական հաստատու թյ ան կողմից
տրված ևլ իազորված մարմնի կողմից ճանաչ ված փաստաթղթով
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օդանավակայ աններ շահագործող կազմակերպու թյ ու նների
ավիացիոն անվտանգու թյ ան ծառայ ու թյ ու նների՝ ու ղևորների և ու ղեբեռի զննման գործառու յ թներ
իրականացնող աշխատակիցներն իրենց ծառայ ողական պարտականու թյ ու նները կարող են իրականացնել
միայ ն լ իազորված մարմնի կողմից տրված որակավորման սերտիֆիկատների հիման վրա որի տրման
կարգը սահմանու մ է լ իազորված մարմինը։
Լիազորված մարմինը սահմանու մ է մասնագիտական պատրաստվածու թյ ու ն անցած և դրահիման
վրա գործող վկայ ականներ կրող ավիացիոն անվտանգու թյ ան ծառայ ու թյ ու նների անձնակազմերի
անդամների մասնագիտական պատրաստվածու թյ ան դրա շարու նակական ապահովման ատեստավորման
ինչ պես նաևվերապատրաստմանն ու ղղված կանոնակարգեր
Սու յ ն հոդվածով նախատեսված գործառու յ թների իրականացման ապահովման նպատակով
լ իազորված մարմինը կարող է սահմանել կանոնակարգեր
Հոդված Օրենքի րդհոդվածու մ՝
ին և րդմասերը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Քաղաքացիական օդանավով ու ղևորների կողմից զենքի ևփամփու շտների փոխադրման ինչ պես
նաև քաղաքացիական օդանավով ռազմական նշանակու թյ ան արտադրանքի փոխադրու մներ կարող են
իրականացվել բացառապես Հայ աստանի Հանրապետությ ան կառավարու թյ ան սահմանած կարգով
Քաղաքացիական օդանավի ու ղևորասրահու մ զենքի ևռազմամթերքի տեղափոխու մն արգել վու մ
է բացառու թյ ամբ եթե այ ն գտնվու մ է այ դ պահին Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան օրենսդրու թյ ամբ կամ
միջազգայ ին պայ մանագրերով նախատեսված ծառայ ողական պարտականու թյ ու ններ կատարող անձի մոտ՝
այ դմասին նախապես տեղեկացնել ով օդանավը շահագործողին ևօդանավի հրամանատարին
րդև րդմասերն ու ժը կորցրած ճանաչ ել
Հոդված Օրենքի րդհոդվածու մ՝
րդ մասի ին պարբերությ ան որի կիրարկու մն ապահովող կանոնակարգերը սահմանու մ է
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան լ իազորված մարմինը բառերը հանել իսկ րդ

պարբերու թյ ան քննու թյ ան մասնագիտական բառերը փոխարինել մասնագիտական քննու թյ ան
բառերով
րդ մասի քննու թյ ան մասնագիտական բառերը փոխարինել մասնագիտական քննու թյ ան
բառերով իսկ վերջին նախադասու թյ ու նը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Անհրաժեշտու թյ ան դեպքու մ ավիացիոն պատահարների և լ ու րջ միջադեպերի մասնագիտական
քննու թյ ան լ իազորված մարմինը կարող է դիմել պատահարների ևլ ու րջ միջադեպերի քննու թյ ան այ լ
մասնագիտացված միջազգայ ին կազմակերպու թյ ու ններին կամ օտարերկրյ ա պետու թյ ու նների
քաղաքացիական ավիացիայ ի բնագավառի իրավասու մարմիններին՝ քննու թյ ան անցկացմանը աջակցել ու
կամ այ ն վերջիններիս կողմից ամբողջովին անցկացնել ու նպատակով
րդ մասի քննու թյ ան մասնագիտական բառերը փոխարինել մասնագիտական քննու թյ ան
բառերով
րդ մասի քննու թյ ան մասնագիտական բառերը փոխարինել մասնագիտական քննու թյ ան
բառերով իսկ կարևոր տեղեկու թյ ու ններ բառերից հետո լ րացնել բացատրու թյ ու ններ վերցնել
պատահարի կամ միջադեպիականատեսներից բառերով
հոդվածը լ րացնել հետևյ ալ բովանդակու թյ ամբ րդ րդև րդմասերով
Ենթակաչ են հրապարակման հետևյ ալ տեղեկատվու թյ ու ն պարու նակող
քննու թյ ան ընթացքում քննու թյ ու նը վարող լ իազորված մարմիններին ու ղղված բոլ որ
դիմու մները
օդանավի շահագործման հետառնչ վող անձանց միջևտեղի ու նեցած ամբողջ գրագրու թյ ու նը
պատահարի կամ միջադեպի մասնակից անձանց վերաբերող բժշկական կամ անձնական
տեղեկու թյ ու նները
օդանավայ ին խոսակցական ինքնագրերի ձայ նայ ին գրանցու մները ևդրանցվերծանու մը
օդայ ին երթևեկու թյ ան կառավարման ձայ նագրու թյ ու նները ևդրանց վերծանու մները
օդանավի գրանցող սարքերի թռիչ քայ ին անձնակազմի խցիկու մ տեսանել ի իրադրու թյ ան
գրանցու մները ևայ դպիսի գրանցու մների ցանկացած մասը կամ դրանց վերծանու մը
վերլ ու ծու թյ ան ժամանակ արտահայ տված կարծիքների մասին տեղեկատվու թյ ու նը՝ ներառյ ալ
օդանավայ ին ինքնագրերի գրանցու մները
պատահարի կամ միջադեպի քննու թյ ան վերջնականհաշվետվու թյ ան նախագիծը։
Սու յ ն մասու մ նշված տեղեկատվու թյ ու նը քննու թյ ան իրականացման լ իազորված մարմինը
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան համաձայ նու թյ ամբ կարող է հրապարակել քննու թյ ան
նպատակներից բացի այ լ նպատակներով եթե տեղեկատվու թյ ան հրապարակման կամ այ լ կերպ
օգտագործման կարևորու թյ ու նը առավել գերակշռու մ է այ ն բացասական հետևանքներից պետու թյ ան
ներքին և միջազգայ ին հանրու թյ ան համար տվյ ալ կամ ապագանման քննու թյ ու նների ընթացքու մ
Հրապարակման կամ այ լ կերպօգտագործման վերաբերյ ալ որոշու մը ընդու նվու մ է հաշվի առնել ով
հետևյ ալ գործոնները
տեղեկատվու թյ ան ձայ նագրու թյ ան ստեղծման նպատակը
տեղեկատվու թյ ան ստացման համար հարցու մ կատարողի կողմից տեղեկատվու թյ ան
օգտագործման նպատակը
տեղեկատվու թյ ան հրապարակման կամ օգտագործման հետևանքով անձանց կամ
կազմակերպու թյ ու նների իրավու նքների կամ շահերի վրահնարավոր ազդեցու թյ ու նները

անձանց կամ կազմակերպու թյ ու նների համաձայ նու թյ ան առկայ ու թյ ու նը՝ վերջիններիս
վերաբերվող տեղեկատվու թյ ան հրապարակման կամ այ լ կերպօգտագործել ու մասին
տեղեկատվու թյ ան հետագա հրապարակման կամ օգտագործման սահմանափակու մը ապահովող
միջացառու մների առկայ ու թյ ու նը
տեղեկատվու թյ ան մեջ պարու նակվող անձնական տվյ ալ ների հեռացման տեղեկատվու թյ ան
ամփոփման հնարավորու թյ ու նը
տեղեկատվու թյ ան զգայ ու ն կամ սահմանափակ բնու յ թը
տեղեկատվու թյ ան վկայ ու թյ ու նը այ ն մասին որ պատահարի կամ միջադեպի պատճառ են
հանդիսացել անփու յ թկամ դիտավորյ ալ գործողությ ու նները կամ հանցավոր նպատակները
Սու յ ն մասու մ նշված ձայ նագրու թյ ու նները կարող են ներառվել վերջնական հաշվետվու թյ ան
կամ դրալ րացման մեջ միայ ն այ ն դեպքու մ երբ դրանք վերաբերու մ են ավիացիոն պատահարի կամ
միջադեպի վերլ ու ծու թյ անը Ձայ նագրու թյ ու նների այ լ մասերը հրապարակման ենթակաչ են
Պատահարու մ կամ միջադեպու մ ներգրավված անձանց անձնական տվյ ալ ները հրապարակման
ենթակաչ են
Ավիացիոն պատահարի կամ լ ու րջ միջադեպերի մասնագիտական քննու թյ ան լ իազորված
մարմնու մ պահպանվող կամ վերջինիս տրամադրու թյ ան տակ գտնվող տեղեկատվու թյ ան վերաբերյ ալ
հարցու մները պետք է ու ղղվեն տվյ ալ տեղեկատվու թյ ան տնօրինող սկզբնական աղբյ ու րներին՝ եթե
դրանք առկաեն ։
Հոդված Օրենքի րդհոդվածու մ՝
ին մասը շարադրել հետևյ ալ խմբագրու թյ ամբ
Չիկագոյ ի կոնվենցիայ ի րդ հավել վածի համաձայ ն ավիացիոն պատահարների և լ ու րջ
միջադեպերի մասնագիտական քննու թյ ան լ իազորված մարմինն օդանավերի պատահարների և լ ու րջ
միջադեպերի մասին ծանու ցու մ է ԻԿԱՕին ևպայ մանավորվող պետու թյ ու ններին
րդ մասի համապատասխան ավիացիոն պատահարների և լ ու րջ միջադեպերի քննու թյ ան
մասնագիտական բառը փոխարինել ավիացիոն պատահարների և լ ու րջ միջադեպերի մասնագիտական
քննու թյ ան բառերով
Հոդված
Օրենքի
րդ հոդվածի քննու թյ ան մասնագիտական բառերը փոխարինել
մասնագիտական քննու թյ ան բառերով
Հոդված Օրենքը լ րացնել հետևյ ալ բովանդակությ ամբ րդհոդվածով
Հոդված Օրենքիուժիմեջմտնել ը
Սու յ ն օրենքն ու ժի մեջ է մտնու մ պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ
օրը
Սու յ ն օրենքի ու ժի մեջ մտնել ու ց հետո Ավիացիայ ի մասին Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան
թվականի մայ իսի ի ՀՕ օրենքի հիման վրագործող իրավական ակտերը գործու մ են այ նքանով
որքանով դրանք չ են հակասու մ սու յ ն օրենքին ևմինչ ի կատարու մն սու յ ն օրենքի կամ դրահիման վրա
ընդու նված նոր իրավական ակտերի ու ժի մեջ մտնել ը
Հոդված Անցումայ ինդրույ թներ
․Սու յ ն օրենքն ու ժի մեջ է մտնու մ պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ
օրը

․Սու յ ն օրենքն ու ժի մեջ մտնել ու ց հետո մինչ և սու յ ն օրենքի ու ժի մեջ մտնել ը տրված
վկայ ականները սերտիֆիկատները
գործողու թյ ան ժամկետներով

թու յ լ տվու թյ ու նները

գործու մ

են

դրանցու մ

նշված

