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Հոդված Ավիացիայ իմասին Հայ աստանիՀանրապետությ ան թվականիփետրվարի իՀՕ

Նօրենքի այ սուհետ՝ Օրենք ինհոդվածըլ րացնել հետևյ ալ բովանդակությ ամբ րդմասով

Հայ աստանիՀանրապետությ ուննունի լ իակատարևբացառիկինքնիշխանությ ունՀայ աստանի

Հանրապետությ անօդայ ինտարածքինկատմամբ։

Հոդված Օրենքի րդ հոդվածի րդ մասի երկրի բառը փոխարինել վայ րի պետությ ան

բառերով իսկ րդհոդվածի րդմասի րդհոդվածի ին մասի րդկետի րդհոդվածի րդմասի

րդհոդվածի րդմասի րդհոդվածի րդմասի րդհոդվածի րդև րդմասերի երկրի բառըև

դրա համապատասխան հոլ ովաձևերը փոխարինել պետությ ան բառով և դրա համապատասխան

հոլ ովաձևերով

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում՝

 ին մասի րդ կետի եթե դրանք համապատասխանում են սու յ ն հոդվածի ին կետի

պահանջներին Սույ ն կետում նշված փաստաթղթերն ապահովվում են ԻԿԱՕի կողմից՝ աշխատանքայ ին

ճանաչված անգլ երենով կամ ռուսերենով բառերը փոխարինել ՝ ԻԿԱՕի կողմից աշխատանքայ ին

ճանաչված՝ անգլ երենկամռուսերեն լ եզուներով եթեդրանքհամապատասխանումենսու յ նհոդվածի

ինմասի ինկետիպահանջներին բառերով

 րդմասնուժըկորցրածճանաչել

 րդմասի րդմասով բառերըփոխարինել ինմասով բառերով

Հոդված Օրենքի րդհոդվածի ինմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Հայ աստանի Հանրապետությ ան վավերացրած միջազգայ ին պայ մանագրերի ևսույ ն օրենքի

նորմերիմիջևհակասությ անդեպքումկիրառվումենմիջազգայ ինպայ մանագրերինորմերը

Հոդված Օրենքի րդհոդվածըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Հոդված Ավիացիայ իտեսակները

․Ավիացիայ իտեսակներնենքաղաքացիականևպետական։

Քաղաքացիականավիացիան ներառում է առևտրայ ինավիացիանևընդհանուր նշանակությ ան

ավիացիան

Առևտրայ ինավիացիանառևտրայ ինօդայ ինփոխադրումներիհամարօգտագործվողավիացիան

է որը նախատեսված է վճարմամբ կամ վարձակալ մամբ ուղևորների բեռի ևփոստի կանոնավոր ևկամ ոչ

կանոնավորառևտրայ ինփոխադրումներիհամար։

Կանոնավոր առևտրայ ին փոխադրումները հրապարակված չվացուցակի համաձայ ն կամ

չվերթների համակարգված շարք կազմող հաճախականությ ամբ կամ կանոնավորությ ամբ ևվճարի դիմաց



իրականացվող չ երթներն են որոնք բաց են հասարակությ ան կողմից ուղղակի ամրագրման համար

ներառյ ալ կանոնավոր չ վերթների հետ կապված ուղևորահոսքի կամ փոխադրաբեռի գերազանցված

ծավալ ներիփոխադրմանհամարհավել յ ալ չ վերթները

Ոչ կանոնավորառևտրայ ինփոխադրումներըներառումենառևտրայ ինպատվերովփոխադրումը

որըներառումէ օդայ ինտաքսիծառայ ությ ունըևգործարարականավիացիան  

Ընդհանուրնշանակությ անավիացիաններառումէ

ոչ առևտրայ ինգործարարականավիացիա

ուսումնականթռիչքներիհամարօգտագործվողավիացիա․

անձնականթռիչքներ․

հատուկ ավիացիոն աշխատանքներ իրականացնող ավիացիա ներառյ ալ գյ ուղատնտեսական

շինարարական հետազոտական նկարահանման ուսումնասիրությ ան գովազդայ ին և այ լ հատուկ

բնու յ թիծառայ ությ ուններիհամարօգտագործվողավիացիա։

Ընդհանուրնշանակությ անավիացիայ իթռիչ քներըկարողենիրականացվել վճարիդիմաց։

Ընդհանուր նշանակությ անավիացիահամարվում է նաևհետևյ ալ օդանավերով իրականացվող

թռիչ քները՝

փորձարարական օդանավեր որոնք նախագծվել և վերափոխվել են հետազոտությ ունների

փորձարկումների կամ գիտական նպատակներով և որոնք նախատեսվում է արտադրել սահմանափակ

քանակությ ամբ

օդանավեր որոնցառնվազն ինքնաշեն կառուցված է անհատիկողմից կամանհատների ոչ

առևտրայ ինմիավորմանկողմից՝ իրենցանձնականոչ առևտրայ իննպատակներիհամար

ոչ ավել քաներկու նստատեղունեցողինքնաթիռներ ուղղաթիռներևուժայ ինսարքունեցող

պարաշյ ուտներ՝ հետևյ ալ առավել ագույ նթռիչ քայ ինքաշով

ամեկտեղանիցամաքայ ինինքնաթիռկամուղղաթիռ՝ կգ կամ

բ երկտեղանիցամաքայ ինինքնաթիռկամուղղաթիռ՝ կգ կամ

գ մեկտեղանիջրայ ինինքնաթիռկամուղղաթիռ՝ կգ կամ

դ երկտեղանիջրայ ինինքնաթիռկամուղղաթիռ՝ կգ այ նպայ մանով որերբօգտագործվումէ

ևորպեսջրայ ինևորպեսցամաքայ ինինքնաթիռկամուղղաթիռ ապակիրառվումենհամապատասխանաբար

երկու սահմանաչափերը

ե երկտեղանիցամաքայ ինինքնաթիռ՝ իրանինամրացվածպարաշուտայ ինհամակարգով՝ կգ

զ մեկտեղանիցամաքայ ինինքնաթիռ՝ իրանինամրացվածպարաշուտայ ինհամակարգով՝ կգ

է ինքնաթիռներ որոնց կրիտիկական անկյ ան դեպքում նվազագույ ն արագությ ունը կամ

վայ րէջքիժամանակ կայ ունթռիչ քինվազագույ նարագությ ունըչ իգերազանցում կմ ժ

մեկևերկտեղանիգիրոպլ աններ՝ ոչ ավել քան կգառավել ագույ նթռիչ քայ ինքաշով

կգ առավել ագույ ն դատարկ քաշով մեկտեղանի կամ կգ առավել ագույ ն դատարկ քաշով

երկտեղանիսավառնակներ՝ ներառյ ալ ոտքովգործարկվողսավառնակներ

ցանկացածայ լ տեսակիօդանավեր որոնցառավել ագույ ն դատարկքաշը՝ ներառյ ալ վառել իքի

առավել ագույ նքաշը կազմումէ ոչ ավել քան կգ

Սույ ն մասում նշված օդանավերով ավիացիոն հատուկ աշխատանքներ ինչպես նաևառևտրայ ին

փոխադրումներչ ենկարողիրականացվել



Սույ նհոդվածի ինև րդմասերումնշվածնպատակներովօգտագործվողօդանավերը ինչպես

նաևսույ նհոդվածի րդմասումնշվածօդանավերըհամարվումենքաղաքացիականօդանավեր

Սույ ն հոդվածի րդմասով նախատեսված օդանավերի հաշվառման թռիչ քայ ինպիտանիությ ան

պահպանման տեխնիկական սպասարկման օդանավերի անձնակազմերի անդամների ու ավիացիոն

մասնագետների որակավորման ապահովագրությ ան ավիացիոն իրադարձությ ունների քննությ ան հետ

կապված կանոնակարգումներն իրականացվում են այ դ նպատակով ստեղծված հասարակական

միավորումների կողմից որոնց ավիացիոն գործունեությ ան հիմնական պահանջները սահմանում է

Հայ աստանիՀանրապետությ անկառավարությ ունը

Հայ աստանի Հանրապետությ ան ռազմական մաքսայ ին ոստիկանությ ան և փրկարար

ծառայ ությ անմարմիններումօգտագործվողօդանավերըհամարվումենպետականօդանավեր իսկնշված

օդանավերովիրականացվողավիացիոնգործունեությ ունըհամարվումէպետականավիացիա

Հայ աստանի Հանրապետությ ունում ավիացիոն գործունեությ ունն իրականացվում է սու յ ն

օրենքի րդ գլ խի համաձայ ն Հայ աստանի Հանրապետությ ունում գրանցված քաղաքացիական

օդանավերով Ավիացիոն գործունեությ ուն կարող է իրականացվել նաևՀայ աստանի Հանրապետությ ան

պետականօդանավերով

Օտարերկրյ աազգայ ին պատկանել ությ ուն ունեցող քաղաքացիական օդանավերը կարող են

թռչել կամ ավիացիոն գործունեությ ուն իրականացնել Հայ աստանի Հանրապետությ ան օդայ ին

տարածքում միայ ն համապատասխան իրավունքներ նախատեսող միջազգայ ին պայ մանագրի

համաձայ նագրի առկայ ությ անդեպքումկամսույ նօրենքովսահմանվածկարգով

Հոդված Օրենքի րդհոդվածնուժըկորցրածճանաչել

Հոդված Օրենքի րդհոդվածըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Հոդված Ավիացիայ իբնագավառիլ իազորվածմարմինները

Հայ աստանի Հանրապետությ ունում ավիացիայ ի բացառությ ամբ ռազմականի բնագավառի

պետական կառավարում իրականացնող լ իազորված մարմինը Հայ աստանի Հանրապետությ ան

հանրապետական գործադիր մարմին է այ սուհետ՝ լ իազորված մարմին որն իրականացնում է օդայ ին

տրանսպորտի բնագավառում վարվող քաղաքականությ ան հիմնադրույ թների և ռազմավարությ ան

մշակումը և կանոնակարգումը քաղաքացիական ավիացիայ ի և ոչ ռազմական պետական ավիացիայ ի

գործունեությ ան օդայ ին երթևեկությ ան սպասարկման ավիացիոն անվտանգությ ան թռիչ քայ ին

անվտանգությ ան ինչպես նաև ավիացիայ ի բնագավառում շահագործվող վերգետնյ ա միջոցների և

մատուցվողծառայ ությ ուններիապահովությ անու անվտանգությ անկանոնակարգումըևայ դնպատակով

առաջարկներ է ներկայ ացնում Հայ աստանի Հանրապետությ ան կառավարությ անը և իրականացնում

ավիացիոն ծառայ ությ ունների և Հայ աստանի Հանրապետությ ունում գործող ավիացիոն

ենթակառուցվածքների վերահսկողությ ուն Հայ աստանի Հանրապետությ ան օրենսդրությ ան և

Հայ աստանի Հանրապետությ ան միջազգայ ին պայ մանագրերի պահանջներին դրանց

համապատասխանությ ուննապահովել ու համար

Լիազորվածմարմնիլ իազորությ ուններնեն՝

քաղաքացիականավիացիայ ի ևոչ ռազմականպետականավիացիայ ի գործունեությ անպետական

կառավարմանիրականացումը

օդայ ին տրանսպորտի բնագավառում իրականացվող քաղաքականությ ան հիմնադրույ թների և

ռազմավարությ անմշակումըևկանոնակարգումը



Հայ աստանի Հանրապետությ ան օրենքով սահմանված կարգով ներքին ևմիջազգայ ին օդայ ին

հաղորդակցությ ունների իրավունքների և այ դ իրավունքներին վերաբերող միջազգայ ին օդայ ին

հաղորդակցությ ունների վերաբերյ ալ միջազգայ ին պայ մանագրերի նախապատրաստումը քննարկումը

բանակցությ ուններիվարումը

քաղաքացիական ավիացիայ ի բնագավառում Հայ աստանի Հանրապետությ ան միջազգայ ին

պայ մանագրերի Հայ աստանի Հանրապետությ ան օրենսդրությ անպահանջների ևմիջազգայ ինավիացիոն

կազմակերպությ ունների հրապարակած փաստաթղթերի դրու յ թների կատարումն ապահովող

կանոնակարգերի մշակումը հաստատումը կամ Հայ աստանի Հանրապետությ ան կառավարությ ան

հաստատմանը ներկայ ացնել ը դրանց ներդնումը եթե դրանքառնչվում են կամ կարող ենանդրադառնալ

ռազմական ավիացիայ ի խնդիրներին համաձայ նեցնել ով դրանք պաշտպանությ ան բնագավառում

Հայ աստանիՀանրապետությ անկառավարությ անլ իազորածպետականկառավարմանմարմնիհետ

ավիացիայ ի համակարգում առևտրայ ին գործունեությ ուն իրականացնել ու համար սույ ն

օրենքի համաձայ ն առևտրայ ին օդայ ին փոխադրումների իրականացման հավաստագրի և

թույ լ տվությ ուններիտրամադրումը

օդայ ին փոխադրումների քաղաքականությ ան ընթացքի զարգացման և հեռանկարայ ին

միտումներիուսումնասիրությ ունը վերլ ուծությ ունըևիրականացումը

քաղաքացիականավիացիայ իբնագավառումվարչականվիճակագրականռեգիստրիվարումը

քաղաքացիական ավիացիայ ի գործունեությ ան ներառյ ալ օդանավակայ անայ ին

գործունեությ ան և աերոնավիգացիոն սպասարկման ինչպես նաև ավիացիայ ի բնագավառում

շահագործվող վերգետնյ ամիջոցների և մատուցվող ծառայ ությ ունների թռիչ քայ ին ու ավիացիոն

անվտանգությ ան պահանջների սահմանումը կանոնակարգումը և վերահսկողությ ունը Հայ աստանի

Հանրապետությ ան օրենսդրությ ան և Հայ աստանի Հանրապետությ ան միջազգայ ին պայ մանագրերի

պահանջներինդրանցհամապատասխանությ ուննապահովել ու նպատակով

սու յ ն օրենքի համաձայ ն քաղաքացիական ավիացիայ ի համակարգում գործունեությ ուն

իրականացնող անձանց կատարվող աշխատանքների ևմատուցվող ծառայ ությ ունների ու դրանց որակի

թռիչ քայ ին և ավիացիոն անվտանգությ ան վերահսկողությ ան իրականացումն ու տեսչական

գործառույ թների անցկացումը Հայ աստանի Հանրապետությ ան օրենսդրությ ան ԻԿԱՕի ևՀայ աստանի

Հանրապետությ ան անդամակցած միջազգայ ին այ լ կազմակերպությ ունների ապահովությ ան և

անվտանգությ ան գործող պահանջներին դրանց շարունակական համապատասխանությ ունն ապահովել ու

նպատակով

սու յ ն օրենքի համաձայ ն ավիացիայ ի համակարգում գործունեությ ուն իրականացնել ու

համար համապատասխան սերտիֆիկատներ վկայ ականներ և թույ լ տվությ ուններ տալ ը

անհրաժեշտությ ան դեպքում համապատասխան քննությ ունների թեստերի անցկացման ու տեսչական

գործառույ թներիիրականացմաննպատակովփորձագետներիևմասնագետներիներգրավմամբ

քաղաքացիական ավիացիայ ի բնագավառում ավիացիոն միջադեպերի մասնագիտական

քննությ ունը թռիչ քայ ին անվտանգությ ան ապահովությ ան հարցերում առկա միտումների

վերլ ուծությ ունը և ավիացիոն գործունեությ ուն իրականացնողներին հետագա միջադեպերի և

պատահարներիկանխարգել մաննպատակովհամապատասխանտեղեկատվությ անտրամադրումը

Հայ աստանի Հանրապետությ ունում քաղաքացիական ավիացիայ ի բնագավառում ավիացիոն

անվտանգությ անազգայ ինծրագրիևավիացիոնանվտանգությ անորակիհսկողությ անազգայ ինծրագրի

ներդնումը և վարումը Այ դ նպատակով ավիացիոն անվտանգությ ան ազգայ ին ծրագրի և ավիացիոն



անվտանգությ ան որակի հսկողությ ան ազգայ ին ծրագրի մշակումը և Հայ աստանի Հանրապետությ ան

կառավարությ անքննարկմանըներկայ ացնել ը

Հայ աստանի Հանրապետությ ան թռիչ քայ ին անվտանգությ ան պետական ծրագրի ներդնումը և

վարումը Այ դ նպատակով թռիչ քայ ին անվտանգությ ան պետական ծրագրի մշակումը և Հայ աստանի

Հանրապետությ ան կառավարությ ան քննարկմանը ներկայ ացնել ը հիմքում ունենալ ով Չիկագոյ ի

կոնվենցիայ իհավել ված ըևդրանումկատարվողփոփոխությ ունները

օդանավերի երկրորդայ ին հետևանքներ չառաջացրած աղետների դեպքում

որոնողափրկարարականաշխատանքներիհամակարգումը

քաղաքացիականավիացիայ իթռիչ քայ ինևավիացիոնանվտանգությ անսահմանվածկանոնների

խախտմանհամարպատասխանատու անձանցվարչականպատասխանատվությ անենթարկել ը

իրսահմանածկարգով

ա ԻԿԱՕի և կամ քաղաքացիական ավիացիայ ի միջազգայ ին այ լ կազմակերպությ ունների

սահմանած պահանջներին Հայ աստանի Հանրապետությ ան օրենսդրությ ամբ սահմանված լ իցենզիա

ունեցող մասնագիտացված ավիացիոն ուսումնական և բժշկական հաստատությ ունների

համապատասխանությ անուսումնասիրությ ուններըևվկայ ականներիտրամադրումը

բ օտարերկրյ ամասնագիտացվածավիացիոն ուսումնական հաստատությ ունների կողմիցտրված

փաստաթղթերիուսումնասիրությ ուններըևճանաչումը

Լիազորված մարմինն օդանավակայ անների ավիացիոն ծառայ ությ ունների և

ենթակառուցվածքների նկատմամբ վերահսկողությ ունըևտեսչականգործառույ թներն իրականացնում

է Հայ աստանի Հանրապետությ ան օրենսդրությ ան ԻԿԱՕիևՀայ աստանի Հանրապետությ անանդամակցած

միջազգայ ինայ լ կազմակերպությ ուններիապահովությ անևանվտանգությ անպահանջներիկատարումն

ապահովել ու համար

Սույ նօրենքիհամաձայ ն քաղաքացիականավիացիայ իբնագավառիգործունեությ անպետական

կառավարումնիրականացնել իսհամապատասխանկանոններ կարգեր հրահանգներ կանոնակարգերու այ լ

իրավական ակտեր մշակել ու ևընդունել ու լ իազորված մարմնի իրավասությ ունները հավասարապես

տարածվում են նաև քաղաքացիական ավիացիայ ի բաղկացուցիչ ների առևտրայ ին օդայ ին

փոխադրումների ընդհանուր նշանակությ ան ավիացիայ ի գործունեությ ան ավիացիոն հատուկ

աշխատանքներիևպետականոչ ռազմականավիացիայ ինկատմամբ

Լիազորված մարմնի կողմից իրականացվող ծրագրերի ու ծախսերի ֆինանսավորումն

իրականացվումէպետականբյ ուջեիևօրենսդրությ ամբչարգել վածայ լ միջոցներիհաշվին

Լիազորվածմարմիննունիարտաբյ ուջետայ ինհաշիվ որիմիջոցներըգոյ անումենՀայ աստանի

Հանրապետությ ան կառավարությ ան սահմանած աղբյ ուրներից՝ Հայ աստանի Հանրապետությ ան

կառավարությ անորոշմամբ

Լիազորված մարմնի արտաբյ ուջետայ ին միջոցների ծախսման հիմնական ուղղությ ուններն են

թռիչ քայ ին և կամ ավիացիոն անվտանգությ ան ապահովման վերահսկողությ ունը կադրերի

պատրաստումնու վերապատրաստումը լ իազորվածմարմնիաշխատակիցներիպարգևատրումը այ դթվում՝

քաղաքացիական ծառայ ողների ինչպես նաև սույ ն օրենքով նախատեսված գործառույ թների

իրականացմանհամարանհրաժեշտայ լ ծախսեր

Լիազորվածմարմիննիրխնդիրներիու գործառույ թներիիրականացմաննպատակով

ընդունում է իրավական ակտեր եթե դրանք բխում են Հայ աստանի Հանրապետությ ան

օրենքներով իրեն վերապահված լ իազորությ ուններն ապահովել ու անհրաժեշտությ ունից կամ եթե



տվյ ալ նորմատիվ իրավական ակտի ընդունումը նպատակաուղղված է Հայ աստանի Հանրապետությ ան

միջազգայ ին պայ մանագրերի կամ դրանցից բխող միջազգայ ին ավիացիոն կազմակերպությ ունների

հրատարակածփաստաթղթերիպահանջներիկատարմանը Հայ աստանիՀանրապետությ անկողմից

ընդունում և կամ ճանաչում է օտարերկրյ ապետությ ունների քաղաքացիական ավիացիայ ի

բնագավառի իրավասու մարմնի ներառյ ալ այ դ մարմնի կողմից ընտրված գործակալ ությ ունների և

միջազգայ ին ավիացիոն կազմակերպությ ունների տված սերտիֆիկատները վկայ ականները

թույ լ տվությ ուններնու տեխնիկականեզրակացությ ունները

Հայ աստանի Հանրապետությ ունում ավիացիոն պատահարների ևլ ուրջ միջադեպերի պետական

մասնագիտական քննությ ան անցկացման լ իազորված մարմինը Հայ աստանի Հանրապետությ ան

կառավարությ ան կողմից լ իազորված մարմին է այ սուհետ՝ ավիացիոն պատահարների և լ ուրջ

միջադեպերի մասնագիտական քննությ ան լ իազորված մարմին որն իրականացնում է քաղաքացիական

ավիացիայ ում ավիացիոն պատահարների և լ ուրջ միջադեպերի մասնագիտական քննությ ունը

պատահարների և լ ուրջ միջադեպերի քննությ ունը թռիչ քայ ին անվտանգությ ան ապահովությ ան

հարցերումառկամիտումներիվերլ ուծությ ունըևավիացիոնգործունեությ ունիրականացնողներին

հետագապատահարներիկանխարգել մաննպատակովհամապատասխանտեղեկատվությ անտրամադրումը

Ավիացիոն պատահարների ևլ ուրջ միջադեպերի մասնագիտական քննությ ան բոլ որ փուլ երի

կազմակերպումը վարումը ևվերահսկումը քննությ ան բոլ որ մասնակիցների գործողությ ունների

համակարգումն իրականացվում է ավիացիոն պատահարների և լ ուրջ միջադեպերի մասնագիտական

քննությ ան լ իազորված մարմնի կողմից ձևավորված մասնագիտական քննությ ունն անցկացնող

հանձնաժողովինախագահիկողմից։

Ավիացիոն պատահարների և լ ուրջ միջադեպերի մասնագիտական քննությ ան լ իազորված

մարմնի կամպատահարի կամ լ ուրջ միջադեպի քննությ ան հանձնաժողովի գործունեությ ուննանկախէ

լ իազորված մարմնից ևայ լ մարմիններից որոնց գործունեությ ունը կամ շահերը կարող են բախվել

ավիացիոն պատահարների և լ ուրջ միջադեպերի մասնագիտական քննությ ան լ իազորված մարմնի կամ

պատահարի կամ լ ուրջ միջադեպի քննությ ան հանձնաժողովի գործառույ թներին Իրենց

գործառույ թներն իրականացնել իս՝ ավիացիոն պատահարների և լ ուրջ միջադեպերի մասնագիտական

քննությ ան լ իազորված մարմինը կամպատահարի կամ լ ուրջ միջադեպի քննությ ան հանձնաժողովը չ են

ստանում ևչեն ղեկավարվում որևէ այ լ մարմնից ստացած ցուցումներով ևունեն Կոնվենցիայ ի րդ

հավել վածովսահմանվածլ իազորությ ուններքննությ ուններիանցկացմաննկատմամբ

Ավիացիոն պատահարների և լ ուրջ միջադեպերի մասնագիտական քննությ ան լ իազորված

մարմինըկամպատահարիկամլ ուրջմիջադեպիքննությ անհանձնաժողովնիրավունքունի

անարգել մուտքգործել պատահարիկամմիջադեպիենթարկվածօդանավ

հետազոտել պատահարի կամ միջադեպի ենթարկված օդանավը դրակառուցվածքայ ին մասերը

ներառյ ալ ՝ օդանավայ ին ինքնագրերը ևօդայ ին երթևեկությ ան կառավարման ձայ նագրությ ունները

պատահարի կամ միջադեպի ենթարկված օդանավում գտնվող կամ դրսից պատահարի կամ միջադեպի մեջ

ներգրավված գույ քը անկախայ դ գու յ քի պատկանել ությ ունից ինչպես նաևօդանավերի թռիչ քների

ապահովման միջոցներն ու օբյ եկտները ևստանալ անսահմանափակ հսկողությ ուն դրանց նկատմամբ

որպեսզիհնարավորլ ինիանհապաղիրականացնել մանրամասնհետազոտությ ուններ

Ավիացիոն պատահարների և լ ուրջ միջադեպերի մասնագիտական քննությ ան լ իազորված

մարմինը կազմակերպում է օդանավի նրա մասերի և պատահարի կամ լ ուրջ միջադեպի վայ րի



պահպանությ ունը՝ տվյ ալ տարածքներ կողմնակի անձանց մուտքն ու հափշտակությ ան դեպքերը

կանխել ու ևօդանավիու նրամասերիֆիզիկականվիճակիվատթարացումըկանխել ու նպատակով

Հայ աստանի Հանրապետությ ան ավիացիայ ի բացառությ ամբ ռազմականի բնագավառի

օդերևութաբանականապահովման լ իազորված մարմինը Հայ աստանի Հանրապետությ ան կառավարությ ան

կողմիցքաղաքացիականավիացիայ ի միջազգայ ինկազմակերպությ ունում նշանակվածՀայ աստանի

Հանրապետությ ան հանրապետական գործադիր մարմին է այ սուհետ՝ օդերևութաբանական լ իազորված

մարմին

Հոդված Օրենքիամբողջտեքստում տեխնիկականկարգավորման լ րազորված մարմին բառերը

և դրանց համապատասխան հոլ ովաձևերը փոխարինել լ իազորված մարմին բառերով և դրանց

համապատասխանհոլ ովաձևերով

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում՝

 ինմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Թռիչքայ ին և ավիացիոն անվտանգությ ան օդայ ին փոխադրումների բնագավառում

իրականացվող աշխատանքների ու մատուցվող ծառայ ությ ունների որակի շարունակական ապահովման

նպատակով լ իազորված մարմինը քաղաքացիական ավիացիայ ի բնագավառում իր իրավասությ ան

շրջանակումիրականացնումէպետականվերահսկողությ ուն այ սուհետվերահսկողությ ուն

Վերահսկողությ ան նպատակով լ իազորված մարմինն իրականացնում է

ուսումնասիրությ ուններ ևտեսչական գործառույ թներ՝ Հայ աստանի Հանրապետությ ան միջազգայ ին

պայ մանագրերով և սույ ն օրենքով սահմանված կարգով ինչպես նաև ԻԿԱՕի և Հայ աստանի

Հանրապետությ ան անդամակցած միջազգայ ին այ լ կազմակերպությ ունների կողմից սահմանված՝

քաղաքացիական ավիացիայ ի թռիչ քայ ին և ավիացիոն անվտանգությ ան վերահսկողությ ան

ստանդարտների հարցաշարերի մեթոդական ձեռնարկների և ուղեցու յ ցների հիման վրա

Վերահսկողությ ունը կարող է իրականացվել Հայ աստանի Հանրապետությ ունում ստուգումների

կազմակերպման ևանցկացման մասին Հայ աստանի Հանրապետությ ան օրենքով սահմանված կարգով եթե

Հայ աստանի Հանրապետությ ան միջազգայ ին պայ մանագրերով ԻԿԱՕի ևՀայ աստանի Հանրապետությ ան

անդամակցածմիջազգայ ինայ լ կազմակերպությ ուններիկողմիցդրաանցկացմանկարգսահմանվածչ է

րդմասում՝

ա ին պարբերությ ան լ իազորված մարմինների բառերը փոխարինել լ իազորված մարմնի

բառերով

բ րդ պարբերությ ան լ իազորված մարմինների բառերը փոխարինել լ իազորված մարմնի

բառերով իսկ իսկ մաքսայ ին հսկողությ ան գոտիների տարածք մաքսայ ին մարմինների

թույ լ տվությ ամբևնրանցհսկողությ աններքո բառերըհանել

Հոդված Օրենքի րդ գլ խի վերնագրի ՕԴԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ բառերը փոխարինել

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ բառով

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում՝

 ին մասի Օդայ ինտարածքը գտնվում է Հայ աստանիՀանրապետությ ան լ իակատարևբացառիկ

ինքնիշխանությ աններքո նախադասությ ունըհանել

 րդ մասի ին պարբերությ ան օդայ ին երթևեկությ ան բառերը փոխարինել ավիացիայ ի

բառով իսկ րդպարբերությ ուննուժըկորցրածճանաչել

 րդմասի օրենսդրությ ամբ սահմանված բառերըփոխարինել կառավարությ ան սահմանած

բառերով



 րդմասի իննախադասությ ունըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Աերոնավիգացիոն սպասարկումն ապահովող կապի նավիգացիոն և դիտարկման միջոցներին

ներկայ ացվողպահանջներըսահմանումէ լ իազորվածմարմինը

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում՝

 վերնագիրըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Հոդված Աերոնավիգացիոնսպասարկումը

 ինմասի րդպարբերությ ան կառավարվող բառըհանել

 րդմասի  և կամ ներքինկանոնավորառևտրայ ին բառերըհանել

 րդմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Լիազորված մարմինը սահմանում է աերոնավիգացիոն սպասարկման՝ օդայ ին երթևեկությ ան

կազմակերպման աերոնավիգացիոն կապի նավիգացիայ ի և դիտարկման աերոնավիգացիոն

տեղեկատվությ անծառայ ությ ան որոնողականևվթարափրկարարականաշխատանքներիապահովմանհամար

անհրաժեշտ կարգերը կանոններն ու հաղորդագրությ ունները և սահմանում է ապահովությ ան

պահանջները։ Օդայ ին երթևեկությ ան կազմակերպման աերոնավիգացիոն կապի նավիգացիայ ի և

դիտարկման աերոնավիգացիայ ի օդերևութաբանական ապահովման աերոնավիգացիոն տեղեկատվությ ան

ծառայ ությ ան մատուցումն իրականացնում է լ իազորված մարմնի կողմից թույ լ տվությ ուն ստացած

սերտիֆիկացված կազմակերպությ ունը Օդայ ինտարածքիառանձին մասերում օդայ ին երթևեկությ ան

կազմակերպում աերոնավիգացիոն կապի նավիգացիայ ի և դիտարկման աերոնավիգացիայ ի

օդերևութաբանականապահովումնկարողէ իրականացվել լ իազորվածմարմնիկողմիցթույ լ տվությ ուն

ստացած սերտիֆիկացված այ լ կազմակերպությ ունների կողմից Սույ ն մասով նախատեսված

կազմակերպությ ուններինթույ լ տվությ ունտալ ու կազմակերպությ ուններիսերտիֆիկացման կարգը

սահմանումէՀայ աստանիՀանրապետությ անկառավարությ ունը

Լիազորված մարմինն իր սահմանած կարգով իրականացնում է շարունակական

վերահսկողությ ուն՝ օդայ ին երթևեկությ անկազմակերպման աերոնավիգացիոն կապի նավիգացիայ իև

դիտարկման աերոնավիգացիայ ի օդերևութաբանական ապահովում աերոնավիգացիոն տեղեկատվությ ան

ծառայ ությ անմատուցումիրականացնողկազմակերպությ ուններինկատմամբ

 րդ մասի ատեստավորման վկայ ականի բառերը փոխարինել վկայ ականի բառով իսկ

Հատկացված օդայ ին տարածքներում բացառապես ռազմական օդանավերի թռիչ քների կառավարում

իրականացնող ռազմական կարգավարների ատեստավորումն իրականացվում է միասնական համակարգի

գործունեությ անկարգըսահմանողպահանջներիհիմանվրա նախադասությ ունըհանել

 րդմասում՝

ա ին պարբերությ ան և այ լ հարակից գործառույ թների իրականացման կամ այ լ

համապատասխանմարմնի և ևհարակիցծառայ ությ ուններիմատուցման բառերըհանել իսկ երկրի և

երկրներից բառերըփոխարինել համապատասխանաբար պետությ ան և պետությ ուններից բառերով

բ րդպարբերությ ուննուժըկորցրածճանաչել

 րդմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Քաղաքացիական ավիացիայ ի բնագավառում աերոնավիգացիայ ի օդերևութաբանական

ծառայ ությ ուններ կարողենմատուցել օդերևութաբանական լ իազորվածմարմնիկողմիցնշանակվածև

սույ ն հոդվածի րդ մասի համաձայ ն՝ լ իազորված մարմնի համապատասխան թույ լ տվությ ուն ստացած

սերտիֆիկացված կազմակերպությ ունները Քաղաքացիական ավիացիայ ի բնագավառում

օդերևութաբանականծառայ ությ ուններիապահովումն իրականացվում է Հայ աստանիՀանրապետությ ան



կառավարությ ան սահմանած կարգով՝ հաշվի առնել ով տվյ ալ տարածքում սպասարկվել իք օդայ ին

երթևեկությ անտեսակները

 րդմասի րդպարբերությ ուննուժըկորցրածճանաչել

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում՝

 րդմասըլ րացնել հետևյ ալ բովանդակությ ամբնորպարբերությ ամբ

Ըստփոխադրումներինշանակությ ան՝ օդանավակայ աններըլ ինումենմիջազգայ ինևներքին

 րդմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Միջազգայ ին օդանավակայ ան է համարվում Հայ աստանի Հանրապետությ ան տարածքում

առանձնացված ցանկացած օդանավակայ ան միջազգայ ին օդայ ին փոխադրումներ իրականացնող

օդանավերի ընդունման և մեկնման համար որտեղ իրականացվում են մաքսայ ին միգրացիոն

սանիտարական կարանտինայ ին և նմանատիպ ընթացակարգեր։ Միջազգայ ին օդանավակայ անների

աերոդրոմներըենթակաենսերտիֆիկացման

Ներքին օդանավակայ ան է համարվում միայ ն Հայ աստանի Հանրապետությ անտարածքում օդայ ին

փոխադրումների համար օգտագործվող օդանավակայ անը Ներքին օդանավակայ աններիաերոդրոմներըև

կամ ուղղաթիռադաշտերը պայ մանավորված ուղևորների և բեռների փոխադրումների ծավալ ով

շահագործվումենսերտիֆիկատիկամթույ լ տվությ անհիմանվրա

 րդմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Սույ ն հոդվածի րդ մասով սահմանված՝ աերոդրոմի սերտիֆիկատը կամաերոդրոմի և կամ

ուղղաթիռադաշտիշահագործմանթույ լ տվությ ունըտրվումէ լ իազորվածմարմնիկողմից։

Աերոդրոմների և կամ ուղղաթիռադաշտերի սերտիֆիկացման ևթույ լ տվությ ունների տրման

կարգերըևշահագործմանպայ մանները ինչպեսնաևսույ նհոդվածի րդմասի րդպարբերությ անմեջ

նշվածծավալ ներըսահմանումէ լ իազորվածմարմինը։

Քաղաքացիական ավիացիայ ի հրդեհայ ին անվտանգությ ան ապահովման կանոնները ինչպես նաև

աերոդրոմի տարածքում վթարափրկարարական ծառայ ությ ան գործունեությ ան կարգը սահմանում է

Հայ աստանիՀանրապետությ անկառավարությ ունը

 րդ մասի Տեխնիկական կարգավորման լ իազորված մարմինը սահմանում է այ դ անձանց

որակավորմանըվերաբերողմանրամասնպահանջները նախադասությ ունըհանել

 րդմասի ինպարբերությ ունըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Լիազորված մարմինն իր սահմանած կարգով իրականացնում է շարունակական

վերահսկողությ ուն սերտիֆիկացված կամ շահագործման թույ լ տվությ ուն ստացած աերոդրոմների և

կամ ուղղաթիռադաշտերի վերգետնյ ամիջոցներիևծառայ ությ ուններինկատմամբ բացառապեսԻԿԱՕ

ի Հայ աստանիՀանրապետությ անանդամակցածմիջազգայ ինայ լ կազմակերպությ ուններիևՀայ աստանի

Հանրապետությ ան միջազգայ ին պայ մանագրերի և Հայ աստանի Հանրապետությ ան օրենսդրությ ան

ապահովությ ան և անվտանգությ ան պահանջներին համապատասխանությ ան նպատակով Նման

վերահսկողությ ունը չպետք է խոչընդոտի օդանավակայ անների կառավարիչների բնականոն

գործունեությ անը

 րդ մասը սերտիֆիկատի բառից հետո լ րացնել կամ շահագործման թույ լ տվությ ան

բառերով իսկ օդանավակայ անը բառըփոխարինել աերոդրոմը բառով

 րդմասի ինպարբերությ ուննուժըկորցրածճանաչել

 րդև րդմասերըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ



Լիազորվածմարմիննապահովությ ան անվտանգությ անևշրջակամիջավայ րիպահպանությ ան

նպատակներով կարող է սահմանել օդանավակայ անի օգտագործման որոշակի պայ մաններ ու

սահմանափակումներ՝ բացառապես հիմնվել ով ապահովությ ան ևանվտանգությ ան վերաբերյ ալ ԻԿԱՕի

Հայ աստանի Հանրապետությ ան անդամակցած միջազգայ ին այ լ կազմակերպությ ունների ևՀայ աստանի

Հանրապետությ ան միջազգայ ին պայ մանագրերի և Հայ աստանի Հանրապետությ ան օրենսդրությ ան

պահանջներիվրա

Օդանավակայ աններում իրականացվող բարեփոխումները պետք է համապատասխանեն ԻԿԱՕի և

Հայ աստանիՀանրապետությ անանդամակցած միջազգայ ինայ լ կազմակերպությ ուններիապահովությ ան

ևանվտանգությ անբոլ որպահանջներին

 րդմասնուժըկորցրածճանաչել

 րդմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Հայ աստանիՀանրապետությ ան օդանավակայ անները կարող են հանձնվել հավատարմագրայ ին

կառավարման որովհամապատասխանկառավարչինփոխանցվումենհետևյ ալ իրավունքները

օգտագործել ու օդանավակայ անիտարածքըևգույ քը

գործել ու որպես օդանավակայ անի կառավարիչ ՝ սահմանել ով ևկիրառել ով օդանավակայ անի

շահագործմանհետկապվածկանոնակարգերը

շահագործել ու օդանավակայ անըևստանալ ու շահույ թդրաշահագործումից

Հայ աստանի Հանրապետությ ան օրենսդրությ ամբ սահմանված կարգով Հայ աստանի

Հանրապետությ ան կառավարությ ան կողմից տրված լ իազորությ ունների շրջանակում տրամադրել ու

թու յ լ տվությ ուններ օդանավակայ անի տարածքում գործունեությ ուն իրականացնել ու համար կամ

իրականացնել ու այ դ գործունեությ ունն ուղղակիորեն՝ հավատարմագրայ ին կառավարման

պայ մանագրինհամապատասխան

 րդմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Օդանավակայ անները սեփականությ ան իրավունքով կարող են պատկանել Հայ աստանի

Հանրապետությ անը համայ նքներին և իրավաբանական անձանց Օդանավակայ անների անշարժ գույ քի

միավորների նկատմամբ սեփականությ ան և այ լ գու յ քայ ին իրավունքները ենթակա են պետական

գրանցման՝ Հայ աստանիՀանրապետությ անօրենսդրությ ամբսահմանվածկարգով

Հայ աստանի Հանրապետությ անը և համայ նքներին սեփականությ ան իրավունքով պատկանող

օդանավակայ անները շահագործվում են մասնագիտացված կազմակերպությ ունների կողմից նաև

հավատարմագրայ ինկառավարմանմիջոցով

Հավատարմագրայ ին կառավարման միջոցով օդանավակայ անի շահագործման նպատակով

օդանավակայ անիսեփականատիրոջևշահագործողիմիջևկնքվումէ օդանավակայ անիհավատարմագրայ ին

կառավարման պայ մանագիր որով շահագործողին են փոխանցվում օդանավակայ անի շահագործման

իրավունքները ևգույ քի միավորների օգտագործման իրավունքը Հավատարմագրայ ին կառավարմամբ

շահագործողին կարող է հանձնվել օդանավակայ անի շահագործումը կամ օդանավակայ անայ ինառանձին

ծառայ ությ ուններիմատուցումը

Հավատարմագրայ ին կառավարման պայ մանագրի պայ մանները որոշվում են կողմերի

համաձայ նությ ամբ եթեօրենքովայ լ բանսահմանվածչ է

Օդանավակայ անների հավատարմագրայ ին կառավարման պայ մանագրերի հիման վրա

շահագործողներն օդանավակայ անայ ին առանձին ծառայ ությ ուններ կարող են հանձնել

ենթահավատարմագրայ ինկառավարման



Ենթահավատարմագրայ ին կառավարման պայ մանները սահմանվում են օդանավակայ անների

սեփականատերերիև կամ շահագործողներիկողմից եթեօրենքովայ լ բանսահմանվածչ է

Հայ աստանի Հանրապետությ ան կառավարությ ունն իրականացնում է համապատասխան

վերահսկողությ ուն օդանավակայ անի հավատարմագրայ ին կառավարչի գործունեությ ան նկատմամբ՝

հավատարմագրայ ին կառավարման պայ մանագրի և Հայ աստանի Հանրապետությ ան օրենսդրությ ան

պահանջներիխախտումներըկանխել ու նպատակով

 րդմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Սույ ն օրենքի իմաստովաերոդրոմներիև կամ ուղղաթիռադաշտերի վերգետնյ ամիջոցներ

ևծառայ ությ ուններ են համարվում աերոդրոմի և կամ ուղղաթիռադաշտի շահագործողական վիճակի

պահպանման ուղևորների ուղեբեռների բեռների գրանցման և օդանավի կոմերցիոն ուղևորների

նստեցում իջեցում բեռնում բեռնաթափում և տեխնիկական օդանավի կայ անում

վառել իքալ ցավորում էներգամատակարարում հակասառցամշակում կենցաղայ ին սպասարկում

սպասարկմանհետկապվածբոլ որաշխատանքները

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում՝

 րդմասը սերտիֆիկացված բառիցհետոլ րացնել կամթույ լ տվությ ունստացած բառերով

 րդ մասի քննությ ան մասնագիտական բառերը փոխարինել մասնագիտական քննությ ան

բառերով

 րդմասի լ իազորմարմնի բառերըփոխարինել լ իազորվածմարմնի բառերով

Հոդված Օրենքի րդհոդվածըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Հոդված Հայ աստանիՀանրապետությ անօդանավերիպետականռեգիստրը

Հայ աստանի Հանրապետությ ունում քաղաքացիական և պետական ոչ ռազմական օդանավերի

պետական գրանցումը հաշվառումը օդանավերի պետական ռեգիստրի ռեեստրի և դրահավել վածի

վարումը օդանավերիապագրանցումնիրականացնումէ լ իազորվածմարմինը՝ իրսահմանածկարգով

Քաղաքացիական ևպետական ոչ ռազմական օդանավերի համար վարվում են առանձին օդանավերի

պետականգրանցմանռեգիստրներ ռեեստրներ

Սույ ն օրենքի րդ հոդվածի րդ մասում նշված օդանավերը ենթակա չեն գրանցման

Հայ աստանիՀանրապետությ անօդանավերիպետականռեգիստրում Դրանցհաշվառումնիրականացվում է

սու յ նօրենքի րդհոդվածի րդմասովնախատեսվածհասարակականմիավորումներիկողմից

Հոդված Օրենքի րդհոդվածի ինմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Հայ աստանի Հանրապետությ ան օդանավերի ռեգիստրում գրանցվում է օդանավի օդանավի

սեփականատիրոջ և օդանավ ձեռք բերել ու օդանավը շահագործողի եթե նա տարբերվում է

սեփականատիրոջից օդանավը գրավի առարկա հանդիսանալ ու վերաբերյ ալ անհրաժեշտ

տեղեկությ ունները ինչպես նաև դրանց փոփոխությ ուններին վերաբերող տեղեկությ ունները

Օդանավը գրավի առարկա հանդիսանալ ու վերաբերյ ալ անհրաժեշտ տեղեկատվությ ունը կարող է

ներկայ ացվել գրանցման Շարժական գույ քի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին

Հայ աստանիՀանրապետությ անօրենքովսահմանվածկարգով

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում՝

 ինմասի րդկետըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

եթե օդանավին վերջին մեկ տարվա ընթացքում չ ի տրվել թռիչ քայ ին պիտանիությ ան

սերտիֆիկատ բացառությ ամբ այ ն դեպքերի երբ սեփականատերը լ իազորված մարմնի սահմանած

ժամկետումապացուցումէ օդանավիպիտանիությ ունը



 րդմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Լիազորված մարմինը սահմանում է օդանավերի ապագրանցման ևարտահանման թռիչ քայ ին

պիտանիությ ան սերտիֆիկատներ տալ ու ինչպես նաևօտարերկրյ ապետությ ունների կողմից տրված

օդանավիարտահանմանթռիչ քայ ինպիտանիությ անսերտիֆիկատներիճանաչմանկարգը

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում՝

 րդմասում՝

ա ինպարբերությ ան վկայ ականների բառերըփոխարինել սերտիֆիկատների բառերով

բ րդպարբերությ ան տիպի թռիչքայ ին պիտանիությ ան վկայ ականների բառերը փոխարինել

տեսակիհավաստագրերի բառերով

 րդմասի տիպիսերտիֆիկատը բառերըփոխարինել տեսակիհավաստագիրը բառերով

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում՝

 րդմասում՝

ա ինպարբերությ ան վկայ ական բառըփոխարինել սերտիֆիկատբառով

բ րդպարբերությ ունըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Օդանավի շահագործման հետ կապված լ իազորված մարմնի սահմանած արգել քներն ու

սահմանափակումներըպետքէ նշվենթռիչ քայ ինպիտանիությ անսերտիֆիկատում

 րդև րդմասերի վկայ ականի բառերըփոխարինել սերտիֆիկատի բառերով

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում՝

 վերնագրի վկայ ականի բառըփոխարինել սերտիֆիկատի բառով

 ինմասի վկայ ականը բառըփոխարինել սերտիֆիկատիգործողությ ունը բառերով

 րդ մասի դադարեցնում է բառը փոխարինել դադարեցնում կամ կասեցնում է բառերով

իսկ սերտիֆիկատըկամկասեցնումէ դրաբառերըփոխարինել սերտիֆիկատի բառով

 րդ մասի վկայ ականը և վկայ ական բառերը փոխարինել համապատասխանաբար

սերտիֆիկատը և սերտիֆիկատբառերով

Հոդված Օրենքի րդհոդվածի ինմասում՝

 ին կետի վկայ ականը կամ երկարաձգվի բառերը փոխարինել սերտիֆիկատը կամ

երկարաձգվիդրաբառերով

 րդկետի վկայ ական բառըփոխարինել սերտիֆիկատբառով

Հոդված Օրենքի րդհոդվածնուժըկորցրածճանաչել ։

Հոդված Օրենքի րդ հոդվածի ին մասի Հայ աստանի Հանրապետությ ունում բառերը

հանել իսկ վկայ ական բառերըփոխարինել սերտիֆիկատբառերով

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում․ 

1) րդ մասի րդպարբերությ ան ինչպես նաևնոր տիպի օդանավերի վրավերապատրաստմանն

ուղղված բառերըփոխարինել վերաբերյ ալ բառով

րդմասըշարադրել նորխմբագրությ ամբ․ 

Վկայ ականը ևդրամեջ նշվող որակավորման նիշերը տրվում են որոշակի գործողությ ան

ժամկետով Վկայ ականի ինչպես նաևդրամեջ գրառվող որակավորման նիշերը գործողությ ան ժամկետը

կարող է երկարաձգվել եթե անձն այ դ պահին բավարարում է ատեստավորման համար ներկայ ացվող

պահանջները Օտարերկրյ ա քաղաքացիներին տրվող առևտրայ ին օդայ ի փոխադրումների համար

օգտագործվող ավիացիաօդաչուների վկայ ականները գործում են այ նքան ժամկետով որքան նրանք



հանդիսանում են Հայ աստանի Հանրապետությ ունում գրանցված օդանավերի անձնակազմերի անդամ

բայ ցոչ ավել քանդրամեջնշվածժամկետով։ ։

Հոդված Օրենքի րդհոդվածի ինմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Լիազորվածմարմինըկարողէ կասեցնել վկայ ականիգործողությ ունը եթեվկայ ականկրողը

խախտումով է իրականացրել թռիչ քայ ին և կամ ավիացիոն անվտանգությ ան ապահովման համար իրեն

վերապահված լ իազորությ ունները կամվկայ ականովնախատեսվածմասնագիտականգործունեությ ունն

իրականացրել է սու յ նօրենքի րդհոդվածիպահանջներիխախտումով՝ յ ուրաքանչ յ ուրդեպքիհամար

անցկացնել ով քննությ ուն Վկայ ականի գործողությ ունը կասեցվում է մինչևքննությ ան ավարտը և

դրավերաբերյ ալ համապատասխանորոշմանընդունումը

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում՝

 րդ մասի Նշանակված օդաչուների հաստատված ցանկը օդանավ շահագործողը պարտավոր է

ներկայ ացնել տեխնիկականկարգավորմանլ իազորվածմարմին։ նախադասությ ունըհանել

րդմասնուժըկորցրածճանաչել ․ 

րդմասի նշվածավիացիոնմասնագետներից բառերըփոխարինել օդաչուներից բառով

Հոդված Օրենքի րդհոդվածի ին մասի քննությ ան մասնագիտական բառերըփոխարինել

մասնագիտականքննությ ան բառերով

Հոդված Օրենքի րդհոդվածըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Հոդված Առևտրայ ինօդայ ինփոխադրումներիններկայ ացվողպահանջները

Հայ աստանի Հանրապետությ ան տարածք տարածքի ներսում ևտարածքից դուրս առևտրայ ին

օդայ ին հաղորդակցությ ունները կարող են իրականացվել միայ ն սու յ ն գլ խով սահմանված կարգով՝

օդանավ շահագործողի վկայ ականի սերտիֆիկատի կանոնավոր առևտրայ ին օդայ ին փոխադրումների

իրականացման հավաստագրի օտարերկրյ աևՀայ աստանի Հանրապետությ ան օդանավ շահագործողների

կանոնավորառևտրայ ին օդայ ին հաղորդակցությ ունների թույ լ տվությ ան կամ ոչ կանոնավոր օդայ ին

փոխադրումներիիրականացմանթույ լ տվությ անհիմանվրա

Հոդված Օրենքի րդհոդվածըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Հոդված Օդանավշահագործողիվկայ ականիտրմանպայ մանները

Օդանավ շահագործողի վկայ ականը տրվում է լ իազորված մարմնի կողմից սու յ ն օրենքով և

Հայ աստանիՀանրապետությ անկառավարությ անսահմանվածկարգով Համանմանպայ մաններիկիրառմամբ

օտարերկրյ ա պետությ ան համապատասխան լ իազոր մարմնի կողմից տրված օդանավ շահագործողի

վկայ ականըճանաչվումէՀայ աստանիՀանրապետությ ունում՝ միջազգայ ինպայ մանագրերիհամաձայ ն

Օդանավ շահագործողի վկայ ականը առևտրայ ին օդայ ին փոխադրումներ իրականացնել ու

թու յ լ տվությ ունըհավաստողփաստաթուղթէ

Օդանավ շահագործողի վկայ ականը տրվում է Հայ աստանի Հանրապետությ ունում գրանցված

իրավաբանականանձանց որոնցբաժնեմասերի բաժնետոմսերի փայ աբաժնիևայ լ ն առնվազն տոկոսը

սեփականությ ան իրավունքով պատկանում է Հայ աստանի Հանրապետությ ան քաղաքացիներին և կամ

Հայ աստանի Հանրապետությ ունում գրանցված իրավաբանական անձանց որոնց կառավարմանն առնչվող

հարցերի վերաբերյ ալ որոշիչ ձայ ների իրավունքը յ ուրաքանչ յ ուր դեպքում պատկանում է

Հայ աստանիՀանրապետությ անքաղաքացիներին։

Օդանավ շահագործողի վկայ ականը տրվում է եթե հայ տատուն ունի Հայ աստանի

Հանրապետությ ան օրենսդրությ ամբ և Հայ աստանի Հանրապետությ ան կառավարությ ան սահմանած

կարգով պահանջվող ֆինանսական միջոցներ համապատասխան ապահովագրությ ուն հմտությ ուններ



գիտել իքներ փորձառությ ուն անձնակազմ հարմարությ ուններևսարքավորումներ որոնքանհրաժեշտ

ենվկայ ականովնախատեսվածգործունեությ ուննապահովևհուսալ իորենիրականացնել ու համար

Օդանավշահագործողիվկայ ականըտրվումէ գործողությ անորոշակիժամկետով որումնշված

են նաևկիրարկվող հատուկ պայ մաններն ու սահմանափակումները Օդանավ շահագործողի վկայ ականի

գործողությ ան ժամկետը կարող է երկարաձգվել եթե վկայ ական ստացած անձը բավարարում է

երկարաձգմանպահինվկայ ականտալ ու համարներկայ ացվողպահանջները

Հայ աստանի Հանրապետությ ան շահերից ել նել ով՝ լ իազորված մարմինը սու յ ն հոդվածի ին

մասի պայ մաններից կարող է կիրառել բացառությ ուններ եթե կան հատուկ պատճառներ և օդանավ

շահագործողըբազավորվել ու է Հայ աստանիՀանրապետությ ունում

Օդանավ շահագործողի գործունեությ ան հիմնական վայ րը պետք է գտնվի Հայ աստանի

Հանրապետությ ունում

Սույ ն օրենքիիմաստովգործունեությ անհիմնականվայ ր նշանակում է օդանավշահագործողի

գրանցման վայ ր որտեղ օդանավ շահագործողն իրականացնում է իր հիմնական ֆինանսական

գործառույ թները կատարում է կապիտալ ներդրումներ ֆիզիկական ենթակառուցվածքներում

հանդիսանում է շահութահարկ վճարող և իրականացնում է գործառնական վերահսկողությ ուն

ներառյ ալ ՝ շարունակական թռիչքայ ին պիանիությ ան կառավարումը իր կողմից շահագործվող

օդանավերինկատմամբ։

Այ ն դեպքում երբ օդանավ շահագործողը թաց լ իզինգայ ին պայ մանագրով որը սու յ ն օրենքի

իմաստով նշանակում է օդանավի վարձակալ ությ ան հանձնել ը օդանավի անձնակազմի հետմիասին

վարձատուի տեխնիկական սպասարկմամբ ապահովագրությ ամբ և վարձատուի օդանավ շահագործողի

վկայ ականի ներքո ցանկանում է օդանավը վարձակալ ությ ան հանձնել այ լ պետությ ան օդանավ

շահագործողի ապայ ուրաքանչ յ ուր նման դեպքը ներկայ ացվում է լ իազորված մարմնի հաստատմանը

որոնց ընթացակարգերը սահմանվում են սույ ն հոդվածի ին մասում նշված Հայ աստանի

Հանրապետությ անկառավարությ անսահմանվածկարգում

Օդանավ շահագործողի վկայ ական ստացած անձը պարտավոր է լ իազորված մարմնին ծանուցել

օդանավ շահագործողի վկայ ական տալ ու ժամանակ հիմք ծառայ ած պայ մանների վրա հնարավոր

ազդեցությ ուն ունեցող ցանկացած փոփոխությ ան մասին Օդանավ շահագործողի վկայ ական ստացած

անձնիրավունքունիիրականացնել ու միայ նդրանովնախատեսվածգործունեությ ուն

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում

 ինմասում՝

ա քաղաքականությ ան և հաղորդակցությ ունների բառերըհանել

բ ին կետի տեխնիկական կարգավորման լ իազոր մարմնի բառերը փոխարինել լ իազորված

մարմնի բառերով

գ րդկետըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ․

Հայ աստանի Հանրապետությ ունում գրանցված իրավաբանական անձը բավարարում է

շարունակական և հուսալ ի առևտրայ ին փոխադրումներ իրականացնել ու պահանջներին որոնք

սահմանվումենՀայ աստանիՀանրապետությ անկառավարությ անկողմից

 լ րացնել հետևյ ալ բովանդակությ ամբնոր ինմասով

Հավաստագրիտրամադրումը լ իազորված մարմնի կողմից կարող է մերժվել եթեառկաէ այ լ

անձանց կյ անքի առողջությ ան կամ սեփականությ ան ինչպես նաևպետությ ան անվտանգությ ան կամ



առանձնապես կարևոր հանրայ ին շահերի պաշտպանությ ան համար ծանր հետևանքների առաջացման

հնարավորությ ունկամվտանգ

 րդմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Եթեհավաստագիրունեցողըդրատրմանօրվանիցվեցամսվաընթացքում

չ ի մեկնարկել կանոնավոր առևտրայ ին օդայ ին փոխադրումների իրականացումը երթուղով

կամերթուղիներիցմեկով կամ

պարբերաբար խախտում է հրապարակված չվացուցակի համաձայ ն իրականացման ենթակա

չվերթներիկանոնավորությ ունը

ապա դադարում է երթուղով կամ երթուղիներից մեկով կանոնավոր առևտրայ ին օդայ ին

փոխադրումներիիրավունքը

 լ րացնել հետևյ ալ բովանդակությ ամբ ինմասով

Հավաստագրի գործողությ ունը ենթակաէ դադարեցման լ իազորված մարմնի կողմից եթե

հավաստագիր ունեցողը չի համապատասխանում շարունակական հուսալ ի ևապահովառևտրայ ին օդայ ին

փոխադրումների իրականացման համար պահանջվող ֆինանսական միջոցների համապատասխան

ապահովագրությ ան հմտությ ունների գիտել իքների փորձառությ անևանձնակազմիպահանջներին

 րդև րդմասերի քաղաքականությ ան բառերըհանել

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում՝

 ինմասնուժըկորցրածճանաչել

 րդմասի ավիացիայ ի բառիցհետոլ րացնել թռիչ քայ ինուսուցման բառերը

Հոդված Օրենքի րդհոդվածի ին մասի լ իազորված մարմիններն իրավասու են բառերը

փոխարինել լ իազորվածմարմիննիրավասու է բառերով

Հոդված Օրենքի րդհոդվածի ինմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Օդանավ շահագործողի վկայ ականով կանոնավոր առևտրայ ին օդայ ին փոխադրումների

իրականացման հավաստագրով այ լ թու յ լ տվությ ամբ նախատեսված գործունեությ ունն օրենքների և

այ լ իրավական ակտերի հատուկ պայ մանների և սահմանափակումների խախտումներով կամ

շրջանակներից դուրս իրականացնել ու ինչպես նաև այ լ անձանց կյ անքի առողջությ ան կամ

սեփականությ ան պետությ ան անվտանգությ ան կամ առանձնապես կարևոր հանրայ ին շահերի

պաշտպանությ ան համար ծանր հետևանքների վերացման կամ դրանց առաջացումից խուսափել ու

անհրաժեշտությ ունիցել նել ով իսկ Պետականտուրքիմասին Հայ աստանիՀանրապետությ անօրենքով

սահմանված կարգով և ժամկետներում պետական տուրքի գանձման և պետական բյ ուջե փոխանցման

պարտավորությ ունները չ կատարել ու դեպքում պետական տուրքի գանձնման լ իազորված մարմնի

համապատասխան դիմումի հիման վրա՝ օդանավ շահագործողի վկայ ականի կանոնավոր առևտրայ ին

օդայ ինփոխադրումների իրականացման հավաստագրի գործողությ ունը կարող է կասեցվել լ իազորված

մարմնի կողմից մինչև խախտումների վերացումը կամ մանրամասն ուսումնասիրությ ունների

անցկացումը Եթե խախտումների վերացման համար տրված ժամկետում կամ ուսումնասիրությ ան

անցկացմանարդյ ունքումխախտումներըկամկասեցմանմյ ուսհիմքերըչ ենվերացվել ապալ իազորված

մարմնի կողմից օդանավ շահագործողի վկայ ականի կանոնավոր առևտրայ ին օդայ ին փոխադրումների

իրականացման հավաստագրի և այ լ թու յ լ տվությ ունների գործողությ ունը կարող է դադարեցվել

Անվտանգությ ան պահանջներից ել նել ով՝ լ իազորված մարմինը իրավունք ունի մինչևխախտումների

վերացումը որպես այ լ ընտրանքայ ին միջոց օդանավ շահագործողի վկայ ականի ևառևտրայ ին օդայ ին

փոխադրումներիիրականացմանթույ լ տվությ աննկատմամբկիրառել ու սահմանափակումներ



Հոդված Օրենքի րդհոդվածում՝

 ինմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Լիազորված մարմինը կանոնավոր առևտրայ ին օդայ ին փոխադրումների իրականացման

հավաստագիր ունեցող անձին հիմք ընդունել ով պայ մանավորվող կողմերի կառավարությ ունների

միջև կնքված միջազգայ ին համաձայ նագրերը և ընդունված միջազգայ ին պրակտիկան նշանակում է

որպես կանոնավոր օդայ ին հաղորդակցությ ուններ իրականացնող փոխադրող Հայ աստանի

Հանրապետությ անկառավարությ անսահմանածկարգով

 րդ մասի Հայ աստանի Հանրապետությ ան տարածք տարածքից դուրս ևտարածքի ներսում

քաղաքականությ ան բառերը փոխարինել դեպի Հայ աստանի Հանրապետությ ան տարածք ևՀայ աստանի

Հանրապետությ անտարածքիցդուրս բառերով

 լ րացնել հետևյ ալ բովանդակությ ամբ րդմասով

Սույ ն հոդվածով նախատեսված թույ լ տվությ ան տրամադրումը լ իազորված մարմնի կողմից

կարող է մերժվել եթե առկաէ այ լ անձանց կյ անքի առողջությ ան կամ սեփականությ ան ինչպես նաև

պետությ անանվտանգությ անկամառանձնապեսկարևորհանրայ ին շահերիպաշտպանությ անհամարծանր

հետևանքներիառաջացմանհնարավորությ ունկամվտանգ

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում՝

 րդմասի քաղաքականությ ան բառըհանել

 լ րացնել հետևյ ալ բովանդակությ ամբ ինմասով

Սույ ն հոդվածի ին և րդ մասերով նախատեսված թույ լ տվությ ունների տրամադրումը

լ իազորված մարմնի կողմից կարող է մերժվել եթե առկաէ այ լ անձանց կյ անքի առողջությ ան կամ

սեփականությ ան ինչպեսնաևպետությ անանվտանգությ անկամառանձնապեսկարևորհանրայ ինշահերի

պաշտպանությ անհամարծանրհետևանքներիառաջացմանհնարավորությ ունկամվտանգ

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում՝

 րդմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Օդանավով փոխադրվող վտանգավոր բեռներ են համարվում այ ն առարկաները ևնյ ութերը

որոնք օդանավով փոխադրման ընթացքում կարող են սպառնալ իք հանդիսանալ ուղևորների ևօդանավի

անձնակազմիանդամների կյ անքի առողջությ անևթռիչքներիանվտանգությ ան համար սակայ ն օդայ ին

փոխադրմանհամարարգել վածչեն

Վտանգավոր բեռների օդայ ին փոխադրման վտանգավոր բեռների սպասարկման աշխատանքներն

իրականացնող կազմակերպությ ուններին ևվտանգավոր բեռների օդայ ին փոխադրումներն սպասարկող

կազմակերպությ ուններինթույ լ տվությ ունտալ ու կարգըհաստատումէ Հայ աստանիՀանրապետությ ան

կառավարությ ունը

Պետությ ան պաշտպանությ ան հանրայ ին անվտանգությ ան ազգայ ին անվտանգությ ան

տնտեսությ ան ևառողջապահությ ան ապահովմանն ուղղված անհետաձգել ի միջոցառումների ծայ րահեղ

անհրաժեշտությ անդեպքումՀայ աստանիՀանրապետությ անկառավարությ անսահմանածկարգովկարողէ

իրականացվել վտանգավորբեռներիփոխադրման՝ սահմանվածկարգիազատում

 լ րացնել հետևյ ալ բովանդակությ ամբ րդմասով

Ավիացիայ ի ոլ որտում չ կանխամտածված խախտումների մասին՝ մինչև այ դ խախտումները

հայ տնաբերել ը կամավոր զեկու յ ց ներկայ ացնել ը չպետք է հիմք հանդիսանազեկու յ ցը ներկայ ացնող

անձի կամ զեկու յ ցում նշված անձանց նկատմամբ կարգապահական վարչական կամ դատական վարույ թի

համար՝ համաձայ ն ԻԿԱՕի հրապարակած միջազգայ ին ստանդարտների առաջարկվող գործել աձևերի



ընթացակարգերի և Հայ աստանի Հանրապետությ ան թռիչ քայ ին անվտանգությ ան պետական ծրագրի

դրու յ թների Սույ ն դրու յ թը չ ի կիրառվում երբ տեղի է ունեցել կանխամտածված խախտում առկա

ռիսկերիակնհայ տանտեսում լ ուրջմասնագիտականանփութությ ուն

Հոդված Օրենքի րդհոդվածըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Հոդված Քաղաքացիականավիացիայ իավիացիոնանվտանգությ ունը

 Քաղաքացիական ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգությ ունը համալ իր միջոցառումների

համակարգ է ինչպես նաևմարդկայ ին ևնյ ութական ռեսուրսներ որոնք նախատեսված են ապահովել ու

քաղաքացիականավիացիայ իպաշտպանությ ուննանօրինականմիջամտությ անակտերից

 Քաղաքացիականավիացիայ իավիացիոնանվտանգությ ուննիրականացվումէ՝

օդանավով զենքի ռազմամթերքի պայ թուցիկ ռադիոակտիվ թունավոր դյ ուրավառնյ ութերի

ևայ լ վտանգավորառարկաների ու նյ ութերիապօրինիփոխադրումը բացառել ու իսկ դրանց օրինական

փոխադրմանընթացքում՝ նախազգուշականևկանխարգել իչ միջոցառումներիկիրառման

ուղևորների նրանց ձեռքի իրերի ուղեբեռի բեռների փոստի օդանավի անձնակազմի

անդամների նրանց ձեռքի իրերի օդանավերիօդանավ տարվող սննդի օդանավայ ին պիտույ քների և

պարագաներինախաթռիչքայ ինզննման

օդանավակայ անների հատուկ վերահսկել ի գոտիներ մուտքի իրավունք ունեցող անձանց և

այ ցել ուների հատուկվերահսկել իգոտիներմուտքգործողտրանսպորտայ ինմիջոցներիզննման

անհրաժեշտությ ան դեպքում ուղևորների անձնական զննման ինչպես նաև օդանավում՝

օդանավիհրամանատարիպահանջովուղևորներիզննման

օդանավակայ անի վերահսկել ի և հատուկ վերահսկել ի գոտիներում անցագրայ ին և

ներօբյ եկտայ ին վերահսկողությ ան սահմանման օդանավակայ անների օդանավերի և կարևոր

օբյ եկտներիպահպանությ անկազմակերպմանու իրականացման

ուղևորների ուղեբեռների բեռներիհաշվառմանևձևակերպմանհամարկիրառվողծրագրերի

օդանավակայ անում օդանավերի շարժի օդանավերի թռիչ քների սպասարկման ևօդայ ին երթևեկությ ան

կառավարման համար գտագործվող առանձնացված ծրագրայ ին ևկապի համակարգերի աերոնավիգացիոն

տեղեկատվական ցանցերի աերոնավիգացիոն տեղեկատվական համակարգերով մշակվող ու փոխանցվող

տեղեկատվությ ունների կարգավարական կապերի ձայ նայ ին տեղեկատվությ ան գրանցումներ

իրականացնող ծրագրայ ին համակարգերի ինչպես նաևհամակարգչայ ին տեղայ ին ցանցերը կողմնակի

անօրինականմուտքերիցու կիբերվտանգներիցպաշտպանվածությ ան

քաղաքացիական ավիացիայ ի գործունեությ ան դեմ ուղղված անօրինական միջամտությ ան

ակտերին հակազդել ու միջոցառումների այ դ թվում նաև՝ իրավապահ մարմինների մասնակցությ ամբ

իրականացվողմիջոցառումներիիրականացմանմիջոցով։

 Հայ աստանի Հանրապետությ ան միջազգայ ին պայ մանագրերի պահանջներից բխող՝

քաղաքացիականավիացիայ իավիացիոնանվտանգությ ուննապահովողհամապատասխանիրավականակտերն

ընդունումէ Հայ աստանիՀանրապետությ անկառավարությ ունը

 Միջազգայ ին և ներքին քաղաքացիական ավիացիայ ի անխափան և արդյ ունավետ

գործունեությ անապահովման նպատակովՀայ աստանիՀանրապետությ ան կառավարությ ունը հաստատում

է քաղաքացիական ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգությ ան ազգայ ին ծրագիրը քաղաքացիական

ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգությ ան որակի հսկողությ ան ազգայ ին ծրագիրը քաղաքացիական

ավիացիայ ի համակարգում առաջացած ճգնաժամայ ին իրավիճակների կառավարման ազգայ ին պլ անը և

ստեղծումէավիացիոնանվտանգությ անմիջգերատեսչականհանձնաժողով որըքննարկումէավիացիոն



անվտանգությ ան բնագավառում իրականացվող պետական քաղաքականությ ան հիմնախնդիրները և

իրականացնում է ավիացիոն անվտանգությ ան մասով քաղաքացիական ավիացիայ ի գործունեությ ան

ուսումնասիրությ ուններու վերլ ուծությ ուներ

 Հայ աստանի Հանրապետությ ունում քաղաքացիական ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգությ ան

ապահովմանհամարպատասխանատու մարմինէ հանդիսանում լ իազորվածմարմինը որը՝

 պատասխանատու է քաղաքացիականավիացիայ իավիացիոնանվտանգությ անազգայ ին ծրագրի

քաղաքացիական ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգությ ան որակի հսկողությ ան ազգայ ին ծրագրի

քաղաքացիական ավիացիայ ի համակարգում առաջացած ճգնաժամայ ին իրավիճակների կառավարման

ազգայ ին պլ անի քաղաքացիական ավիացիայ ի օդանավերով ուղեվորների կողմից զենքի և

փամփուշտների փոխադրման կանոնների Հայ աստանի Հանրապետությ ան օդանավակայ աններում

ավիացիոն անվտանգությ ան հսկողությ ան կազմակերպման և իրականացման Հայ աստանի

Հանրապետությ ան օդանավակայ աններում օդանավերի և օբյ եկտների պահպանությ ան Հայ աստանի

Հանրապետությ ան օդանավակայ աններումանցագրայ ինևներօբյ եկտայ ին վերահսկողությ ան կարգերի

մշակման Հայ աստանիՀանրապետությ անկառավարությ անքննարկմանըներկայ ացման դրանցներդրման

իրականացմանևպահպանմանհամար

 ապահովում է Հայ աստանի Հանրապետությ ան պետական կառավարման և տեղական

ինքնակառավարման մարմինների օդանավակայ անների օդանավ շահագործողների ևայ լ անձանց հետ

քաղաքացիական ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգությ ունը կանոնակարգող իրավական ակտերով

նախատեսվածխնդիրներիհամատեղիրականացումը

 ապահովում է քաղաքացիական ավիացիայ ի բնագավառում անօրինական միջամտությ ան

ակտերով պայ մանավորված արտակարգ իրավիճակների կառավարման օպերատիվ շտաբի

գործունեությ ունըևմասնակցումօպերատիվշտաբիաշխատանքներին․

 քաղաքացիական ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգությ ան ազգայ ին ծրագրի

արդյ ունավետությ ունն ապահովել ու նպատակով սահմանում է ավիացիոն անվտանգությ ան

դասընթացներ իրականացնող ուսումնական հաստատությ ունների և ավիացիոն անվտանգությ ան

ծառայ ությ ունների անձնակազմերի ուսումնական վերապատրաստման ծրագրերին ևայ դ ծրագրերով

դասավանդողմասնագետներիններկայ ացվողպահանջներնու չափանիշները

 համագործակցում է օտարերկրյ ապետությ ունների համապատասխանիրավասու մարմինների

հետ ըստ անհրաժեշտությ ան՝ քաղաքացիական ավիացիայ ի ավիացիոն անվտանգությ ան ազգայ ին

ծրագրերի ավիացիոն անվտանգությ ան ծառայ ությ ունների անձնակազմերի ուսումնական և

վերապատրաստման ծրագրերի մշակման օտարերկրյ ա պետությ ունների օդանավակայ աններում

կիրառվող ավիացիոն անվտանգությ ան միջոցառումների փոխադարձ ճանաչման և ավիացիոն

անվտանգությ անվերաբերյ ալ տեղեկատվությ անփոխանակմաննպատակով․

 քննարկում ևհաստատում է Հայ աստանի Հանրապետությ ան օդանավակայ անների Հայ աստանի

Հանրապետությ ունում գրանցված օդանավ շահագործողների և ավիացիոն գործունեությ ուն

իրականացնողՀայ աստանիՀանրապետությ անայ ն կազմակերպությ ուններիավիացիոնանվտանգությ ան

ծրագրերը որոնք համաձայ ն Հայ աստանի Հանրապետությ ան միջազգայ ին պայ մանագրերի պետք է

մշակեն և ներդնեն այ դ ծրագրերը։ Օդանավակայ անների ավիացիոն անվտանգությ ան ծրագրերը

հանդիսանում են օդանավակայ անի աերոդրոմի և կամ ուղղաթիռադաշտի սերտիֆիկատի կամ

թույ լ տվությ անտրամադրմաննախապայ ման



 քննարկում և համապատասխանությ ան եզրակացությ ուն է տալ իս դեպի Հայ աստանի

Հանրապետությ ան օդանավակայ աններևՀայ աստանիՀանրապետությ ան օդանավակայ աններիցթռիչ քներ

իրականացնող օտարերկրյ ա օդանավ շահագործողների ավիացիոն անվտանգությ ան ծրագրերի

վերաբերյ ալ

 ավիացիոնանվտանգությ ան չափանիշներիապահովմաննպատակովպետականկառավարմանայ լ

լ իազորված մարմինների հետմիասին քննարկում ու հաստատում է Հայ աստանի Հանրապետությ ան

օդանավակայ անների և ավիացիոն գործունեությ ուն իրականացնող կազմակերպությ ունների

տարածքներում նոր շենքերի և շինությ ունների կառուցման հին շենքերի ու շինությ ունների

վերանորոգմաննախագծերը․

 սահմանում է ավիացիոն անվտանգությ ան ծառայ ությ ունների անձնակազմերի անդամների

վկայ ականներ կրող ավիացիոն անվտանգությ ան ծառայ ությ ունների անձնակազմերի անդամների

ատեստավորմանկանոնակարգը

 Հայ աստանի Հանրապետությ ան օդանավակայ աններում ազգայ ին անվտանգությ ան արտակարգ

իրավիճակների ոստիկանությ ան մաքսայ ին արտաքին գործերի ևպաշտպանությ ան բնագավառներում

Հայ աստանիՀանրապետությ անկառավարությ ան լ իազորածպետականկառավարմանմարմիններըգործում

են Հայ աստանի Հանրապետությ ան օրենքներով ևտվյ ալ ոլ որտը կարգավորող այ լ իրավական ակտերով

իրենցվերապահվածլ իազորությ ուններիշրջանակում

 Օդանավակայ աններշահագործողկազմակերպությ ունները՝

 պատասխանատու են միջազգայ ին և ներքին օդայ ին փոխադրումները սպասարկող

յ ուրաքանչ յ ուր օդանավակայ անի ավիացիոն անվտանգությ ան ծրագրերի մշակման և լ իազորված

մարմնիհաստատմանըներկայ ացմանհամար

 պատասխանատու են օդանավակայ աններում կիրառվող ավիացիոն անվտանգությ ան

միջոցառումների որակի հսկողությ ան օդանավակայ անների ավիացիոն անվտանգությ ան

ծառայ ությ ուններիանձնակազմերիանդամներիուսուցմանևվերապատրաստմանծրագրերիմշակմանև

լ իազորվածմարմնիհաստատմանըներկայ ացմանհամար

 պատասխանատու են օդանավակայ անների բնականոն գործունեությ ան դեմ ուղղված

անօրինական միջամտությ ան գործողությ ունների կանխմանն և հակազդմանն ուղղված պլ անների

մշակման դրանք լ իազոր մարմնի միջոցով սու յ ն հոդվածի րդմասում նշվածպետական կառավարման

լ իազորմարմիններիհետհամաձայ նեցմանևլ իազորվածմարմնիհաստատմանըներկայ ացմանհամար․

 համաձայ նեցնել ով լ իազորված մարմնի հետ՝ սահմանում են օդանավակայ նների

վերահսկել ի և հատուկ վերահսկել ի գոտիները դրանց տեղադրությ ունը սահմանները և այ դ

գոտիներում կիրառող ավիացիոն անվտանգությ ան վերահսկողությ ան միջոցառումները որոնք

ներառվումենօդանավակայ աններիավիացիոնանվտանգությ անծրագրերում

 ստեղծում են ավիացիոն անվտանգությ ան ծառայ ությ ուններ որոնք հանդիսանում են

հատուկ կանոնադրական խնդիրներ իրականացնող ծառայ ությ ուններ և ապահովում են ավիացիոն

անվտանգությ ուննօդանավակայ աններում։

 Օդանավակայ աններիավիացիոնանվտանգությ անծառայ ությ ուններնիրականացնումեն՝

 օդանավայ անանների տարածքի տարածքում գտնվող օբյ եկտների շենքերի

շինությ ուններիևօդանավերիպահպանությ ուն

 օդանավակայ անների վերահսկել ի և հատուկ վերահսկել ի գոտիներում անցագրայ ին և

ներօբյ եկտայ ինվերահսկողությ ուն



 ուղևորների նրանց ձեռքի իրերի ուղեբեռի բեռների փոստի օդանավի անձնակազմի

անդամների նրանց ձեռքի իրերի օդանավերի օդանավ տարվող սննդի օդանավայ ին պիտույ քների և

պարագաների օդանավակայ աններիհատուկվերահսկել իգոտիներմուտքիիրավունքունեցողանձանցև

այ ցել ուների հատուկվերահսկել իգոտիներմուտքգործողտրանսպորտայ ինմիջոցներիզննում․

 օդանավակայ աններում առաջացած ճգնաժամայ ին իրավիճակների դեպքերում մասնակցում

ենդրանցկանխմանու հակզդմանմիջոցառումներին։

 Օդանավակայ անների ավիացիոն անվտանգությ ան ծառայ ությ ունների անձնակազմի

անդամներըՀայ աստանիՀանրապետությ անօրենսդրությ ամբսահմանվածկարգովիրավունքունեն՝

 կրել ևկիրառել ծառայ ողական զենք ևհատուկ միջոցներ՝ Հայ աստանի Հանրապետությ ան

օրենքովսահմանվածկարգով

 կրել սահմանված ձևի համազգեստ որի նկարագիրը և կրել ու կարգը սահմանում է

Հայ աստանիՀանրապետությ անկառավարությ ունը

 օդանավակայ աներում սահմանված ավիացիոն անվտանգությ ան կանոնների խախտումների

դեպքերում խախտումներ կատարած անձանց պահել օդանավակայ աններում դրահամար նախատեսված

հատուկվայ րերում՝ իրավապահմարմիններինհանձնել ու նպատակով

 արգել ել օդանավով փոխադրման համար արգել ված առարակների ևնյ ութերի փոխադրումը

ուղեբեռներումևբեռում

 արգել ել ուղևորների ձեռքի իրերում օդանավի ուղևորասրահում փոխադրման համար

արգել վածառարկաներիևնյ ութերիփոխադրումը

 ուղևորների օդանավի անձնակազմի ևվերգետնյ ածառայ ությ ուներերի աշխատողների

կյ անքինվտանգսպառնալ ու դեպքերումկիրառել կանխարգել իչ միջոցառումներ

 Հայ աստանիՀանրապետությ ունումգրանցվածօդանավշահագործողները՝

 մշակում են իրենց ավիացիոն անվտանգությ ան ծրագրերը և ներկայ անում լ իազորված

մարմնիհաստատմանը

 մշակում են օդանավ շահագործողի ավիացիոն անվտանգությ ան որակի հսկողությ ան և

ավիացիոնանվտանգությ անմասովօդանավշահագործողիաշխատողներիուսուցմանևվերապատրաստման

ծրագրերըևներկայ ացնում լ իազորվածմարմնիհաստատմանը

 մշակում են գետնի վրա կամ թռիչքի ընթացքում գտնվող օդանավում անօրինական

միջամտությ ան գործողությ ունների կանխմանն և հակազդմանն ուղղված պլ անները դրանք լ իազոր

մարմնի միջոցով համաձայ նեցնում են սու յ ն հոդվածի րդ մասում նշված պետական կառավարման

լ իազորմարմիններիհետևներկայ ացնումենլ իազորվածմարմնիհաստատմանը

 ստեղծում են ավիացիոն անվտանգությ ան ստորաբաժանումներ որոնք իրականացնում են

օդանավ շահագործողի ավիացիոն անվտանգությ ան ծրագրով սահմանված ավիացիոն անվտանգությ ան

ապահովմանաշխատանքներըևդրանցորակիհսկողությ անմիջացառումները։

 Հայ աստանի Հանրապետությ ան տարածքում աերոնավիգացիոն սպասարկում իրականացնող

կազմակերպությ ունները՝

 մշակում են իրենց ավիացիոն անվտանգությ ան ծրագրերը և ներկայ ացնում լ իազորված

մարմնիհաստատմանը

 մշակում են իրենց ավիացիոն անվտանգությ ան որակի հսկողությ ան և ավիացիոն

անվտանգությ ան մասով աշխատողների ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերը և ներկայ ացնում

լ իազորվածմարմնիհաստատմանը



 մշակում են օդայ ին երթևեկությ ուն սպասարկման ընթացքում քաղաքացիական ացիացիայ ի

բնականոն գործունեությ ան դեմ ուղղված անօրինական միջամտությ ան գործողությ ունների

կանխմանն ևհակազդմանն ուղղված պլ անները դրանք լ իազոր մարմնի միջոցով համաձայ նեցնում են

սու յ ն հոդվածի րդմասում նշվածպետական կառավարման լ իազոր մարմինների հետևներկայ ացնում

ենլ իազորվածմարմնիհաստատմանը․

 ստեղծում են ավիացիոն անվտանգությ ան ստորաբաժանումներ որոնք իրականացնում են

օդայ ին երթևեկությ ան սպասարկում իրականացնող կազմակերպությ ան ավիացիոն անվտանգությ ան

ծրագրովսահմանվածավիացիոնանվտանգությ անապահովմանաշխատանքները

 Հայ աստանի Հանրապետությ ան տարածքում աերոնավիգացիոն սպասարկում իրականացնող

կազմակերպությ ունների ավիացիոն անվտանգությ ան ծառայ ությ ունների աշխատողներին իրենց

ծառայ ողականպարտականությ ուններիկատարմանընթացքումթույ լ ատրվումէ

ակրել սահմանվածձևիհամազգեստ

բ իրականացնել օդայ իներթևեկությ անկառավարմանկենտրոնմուտքգործողանձանցզննում

գ ապահովել օդանավակայ անների տարածքներում կամ օդանավակայ անների տարածքից դուրս

գտնվող և քաղաքացիական ավիացիայ ի անխափան գործունեությ ան ապահովման համար կարևոր

նշանակությ ուն ունեցող աերոնավիգացիոն օբյ եկտների շենքերի շինությ ունների և

սարքավորումներիպահպանությ ունը

դ օդայ ին երթևեկությ ան սպասարկման համար շահագործվող շենքերի շինությ ունների

տարածքների և սարքավորումների նկատմամբ սահմանված ավիացիոն անվտանգությ ան կանոնների

խատումների դեպքերում խախտումներ կատարած անձանց պահել ՝ իրավապահ մարմիններին հանձնել ու

նպատակով։

 Ավիացիոնանվտանգությ անապահովմաննպատակով լ իազորված մարմնի կամհամապատասխան

իրավապահ մարմինների պահանջով Հայ աստանի Հանրապետությ ունից և դեպի Հայ աստանի

Հանրապետությ ուն թռիչքներ իրականացնող Հայ աստանի Հանրապետությ ան և օտարերկրյ աօդանավ

շահագործողները ապահովում են տվյ ալ չ վերթի ուղևորների վերաբերյ ալ նախնական ևկամ ամփոփ

տեղեկատվությ անտրամադրումը

Նույ նտեղեկատվությ ունըկարողէտրամադրվել օդանավշահագործողներիկողմիցՀայ աստանի

Հանրապետությ ունից թռիչ քներ իրականացնել ու դեպքում օտարերկրյ ալ իազորված մարմիններին՝

Հայ աստանիՀանրապետությ անմիջազգայ ինպայ մանագրերիհամաձայ ն

 Սույ ն օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող ավիացիոն անվտանգությ ան

նախաթռիչքայ ին հսկողությ ունից՝ զննումից ուղևորի հրաժարվել ու դեպքում ուղևորը չ ի

թույ լ ատրվումթռիչ քի։

 Հայ աստանի Հանրապետությ ան օդանավակայ աններում ավիացիոն անվտանգությ ան

ապահովման նպատակով ներդրվում են ավիացիոն անվտանգությ ան ապահովման համար նախատեսված

զննման տեխնիկական սարքավորումներ մուտքերի հսկողությ ան ծրագրայ ին համակարգեր

տեսահսկման և պահպանությ ան ազդանշանայ ին համակարգեր։ Օդանավակայ աներում ավիացիոն

անվտանգությ ան ապահովման նպատակով ներդրվող սարքավորումների ընտրությ ունը կատարում են

օդանավակայ աններ շահագործող կազմակերպությ ունները՝ համաձայ նեցնել ով լ իազորված մարմնի

հետ

Օդանավակայ աններիուղևորայ ինհամալ իրիմուտքերումկարողենտեղադրվել անձանցզննման

համար նախատեսված տեխնիկական սարքավորումներ և կարող են իրականացվել օդանավակայ անի



ուղևորայ ին համալ իրների հասարակական գոտիներ մուտք գործող անձանց զննում՝ ել նել ով

համապատասխան լ իազորված մարմնի կողմից քաղաքացիական ավիացիայ ի դեմ ուղղված ռիսկերի

գնահատման արդյ ունքներից Տեխնիկական սարքավորումների տեղադրման և զննման գործընթացը

սահմանվումեն քաղաքացիականավիացիայ իավիացիոնանվտանգությ անազգայ ինծրագրով

 Ավիացիոն անվտանգությ ան ապահովման համար նախատեսված սարքավորման տեխնիկական

սպասարկումն իրականացվում է արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված և լ իազորված մարմնի կողմից

ճանաչված կազմակերպությ ան կողմից արտադրողի սահմանած տեխնիկական սպասարկման և

վերանորոգմանչափանիշներիիհամաձայ ն

 Հայ աստանի Հանրապետությ ան օդանավակայ անների օդանավ շահագործողների ևօդայ ին

երթևեկությ ան սպասարկում իրականացնող կազմակերպությ ունների ավիացիոն անվտանգությ ան

ծառայ ությ ունների աշխատակիցների ընտրությ ան նպատակով լ իազորված մարմինը սահմանում է

մասնագիտական աշխատանքայ ինփորձիևառողջականվիճակիվերաբերյ ալ պահանջներ

 Ավիացիոն անվտանգությ ան ծառայ ությ ունների անձնակազմերի անդամների

մասնագիտական պատրաստվածությ ունը հավաստվում է ԻԿԱՕ Հայ աստանի Հանրապետությ ան

օրենսդրությ ամբ սահմանված լ իցենզիա ունեցող մասնագիտացված ավիացիոն ուսումնական

հաստատությ ան կամ օտարեկրյ ամասնագիտացված ավիացիոն ուսումնական հաստատությ ան կողմից

տրվածևլ իազորվածմարմնիկողմիցճանաչվածփաստաթղթով

 Հայ աստանի Հանրապետությ ան օդանավակայ աններ շահագործող կազմակերպությ ունների

ավիացիոն անվտանգությ ան ծառայ ությ ունների՝ ուղևորների ևուղեբեռի զննման գործառույ թներ

իրականացնող աշխատակիցներն իրենց ծառայ ողականպարտականությ ունները կարող են իրականացնել

միայ ն լ իազորված մարմնի կողմից տրված որակավորման սերտիֆիկատների հիման վրա որի տրման

կարգըսահմանումէ լ իազորվածմարմինը։

Լիազորված մարմինը սահմանում է մասնագիտական պատրաստվածությ ուն անցած ևդրահիման

վրա գործող վկայ ականներ կրող ավիացիոն անվտանգությ ան ծառայ ությ ունների անձնակազմերի

անդամների մասնագիտական պատրաստվածությ ան դրա շարունակական ապահովման ատեստավորման

ինչպեսնաևվերապատրաստմաննուղղվածկանոնակարգեր

 Սույ ն հոդվածով նախատեսված գործառույ թների իրականացման ապահովման նպատակով

լ իազորվածմարմինըկարողէ սահմանել կանոնակարգեր

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում՝

 ինև րդմասերըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Քաղաքացիականօդանավովուղևորներիկողմիցզենքիևփամփուշտներիփոխադրման ինչպես

նաև քաղաքացիական օդանավով ռազմական նշանակությ ան արտադրանքի փոխադրումներ կարող են

իրականացվել բացառապեսՀայ աստանիՀանրապետությ անկառավարությ անսահմանածկարգով

Քաղաքացիականօդանավի ուղևորասրահում զենքիևռազմամթերքիտեղափոխումնարգել վում

է բացառությ ամբ եթեայ ն գտնվում է այ դպահինՀայ աստանիՀանրապետությ ան օրենսդրությ ամբ կամ

միջազգայ ին պայ մանագրերով նախատեսված ծառայ ողականպարտականությ ուններ կատարող անձի մոտ՝

այ դմասիննախապեստեղեկացնել ովօդանավըշահագործողինևօդանավիհրամանատարին

 րդև րդմասերնուժըկորցրածճանաչել

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում՝

 րդմասի ինպարբերությ ան որի կիրարկումնապահովող կանոնակարգերը սահմանում է

Հայ աստանի Հանրապետությ ան կառավարությ ան լ իազորված մարմինը բառերը հանել իսկ րդ



պարբերությ ան քննությ ան մասնագիտական բառերը փոխարինել մասնագիտական քննությ ան

բառերով

 րդ մասի քննությ ան մասնագիտական բառերը փոխարինել մասնագիտական քննությ ան

բառերով իսկվերջիննախադասությ ունըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Անհրաժեշտությ ան դեպքում ավիացիոն պատահարների և լ ուրջ միջադեպերի մասնագիտական

քննությ ան լ իազորված մարմինը կարող է դիմել պատահարների ևլ ուրջ միջադեպերի քննությ անայ լ

մասնագիտացված միջազգայ ին կազմակերպությ ուններին կամ օտարերկրյ ա պետությ ունների

քաղաքացիականավիացիայ իբնագավառիիրավասու մարմիններին՝ քննությ անանցկացմանըաջակցել ու

կամայ նվերջիններիսկողմիցամբողջովինանցկացնել ու նպատակով

 րդ մասի քննությ ան մասնագիտական բառերը փոխարինել մասնագիտական քննությ ան

բառերով

 րդ մասի քննությ ան մասնագիտական բառերը փոխարինել մասնագիտական քննությ ան

բառերով իսկ կարևոր տեղեկությ ուններ բառերից հետո լ րացնել բացատրությ ուններ վերցնել

պատահարիկամմիջադեպիականատեսներից բառերով

 հոդվածըլ րացնել հետևյ ալ բովանդակությ ամբ րդ րդև րդմասերով

Ենթակաչենհրապարակմանհետևյ ալ տեղեկատվությ ունպարունակող

քննությ ան ընթացքում քննությ ունը վարող լ իազորված մարմիններին ուղղված բոլ որ

դիմումները

օդանավիշահագործմանհետառնչվողանձանցմիջևտեղիունեցածամբողջգրագրությ ունը

պատահարի կամ միջադեպի մասնակից անձանց վերաբերող բժշկական կամ անձնական

տեղեկությ ունները

օդանավայ ինխոսակցականինքնագրերիձայ նայ ինգրանցումներըևդրանցվերծանումը

օդայ իներթևեկությ անկառավարմանձայ նագրությ ուններըևդրանցվերծանումները

օդանավի գրանցող սարքերի թռիչ քայ ին անձնակազմի խցիկում տեսանել ի իրադրությ ան

գրանցումներըևայ դպիսիգրանցումներիցանկացածմասըկամդրանցվերծանումը

վերլ ուծությ անժամանակարտահայ տվածկարծիքներիմասինտեղեկատվությ ունը՝ ներառյ ալ

օդանավայ ինինքնագրերիգրանցումները

պատահարիկամմիջադեպիքննությ անվերջնականհաշվետվությ աննախագիծը։

Սու յ ն մասում նշված տեղեկատվությ ունը քննությ ան իրականացման լ իազորված մարմինը

Հայ աստանի Հանրապետությ ան կառավարությ ան համաձայ նությ ամբ կարող է հրապարակել քննությ ան

նպատակներից բացի այ լ նպատակներով եթե տեղեկատվությ ան հրապարակման կամ այ լ կերպ

օգտագործման կարևորությ ունը առավել գերակշռում է այ ն բացասական հետևանքներից պետությ ան

ներքին և միջազգայ ին հանրությ ան համար տվյ ալ կամ ապագանման քննությ ունների ընթացքում

Հրապարակման կամ այ լ կերպօգտագործման վերաբերյ ալ որոշումը ընդունվում է հաշվի առնել ով

հետևյ ալ գործոնները

տեղեկատվությ ան ձայ նագրությ անստեղծմաննպատակը

տեղեկատվությ ան ստացման համար հարցում կատարողի կողմից տեղեկատվությ ան

օգտագործմաննպատակը

տեղեկատվությ ան հրապարակման կամ օգտագործման հետևանքով անձանց կամ

կազմակերպությ ուններիիրավունքներիկամշահերիվրահնարավորազդեցությ ունները



անձանց կամ կազմակերպությ ունների համաձայ նությ ան առկայ ությ ունը՝ վերջիններիս

վերաբերվողտեղեկատվությ անհրապարակմանկամայ լ կերպօգտագործել ու մասին

տեղեկատվությ ան հետագահրապարակման կամ օգտագործման սահմանափակումը ապահովող

միջացառումներիառկայ ությ ունը

տեղեկատվությ ան մեջ պարունակվող անձնական տվյ ալ ների հեռացման տեղեկատվությ ան

ամփոփմանհնարավորությ ունը

տեղեկատվությ անզգայ ունկամսահմանափակբնույ թը

տեղեկատվությ ան վկայ ությ ունը այ ն մասին որ պատահարի կամ միջադեպի պատճառ են

հանդիսացել անփույ թկամդիտավորյ ալ գործողությ ուններըկամհանցավորնպատակները

Սույ ն մասում նշված ձայ նագրությ ունները կարող են ներառվել վերջնական հաշվետվությ ան

կամ դրալ րացման մեջ միայ ն այ ն դեպքում երբ դրանք վերաբերում են ավիացիոն պատահարի կամ

միջադեպիվերլ ուծությ անը Ձայ նագրությ ուններիայ լ մասերըհրապարակմանենթակաչեն

Պատահարում կամ միջադեպում ներգրավված անձանց անձնական տվյ ալ ները հրապարակման

ենթակաչեն

Ավիացիոն պատահարի կամ լ ուրջ միջադեպերի մասնագիտական քննությ ան լ իազորված

մարմնում պահպանվող կամ վերջինիս տրամադրությ ան տակ գտնվող տեղեկատվությ ան վերաբերյ ալ

հարցումները պետք է ուղղվեն տվյ ալ տեղեկատվությ ան տնօրինող սկզբնական աղբյ ուրներին՝ եթե

դրանքառկաեն ։

Հոդված Օրենքի րդհոդվածում՝

 ինմասըշարադրել հետևյ ալ խմբագրությ ամբ

Չիկագոյ ի կոնվենցիայ ի րդ հավել վածի համաձայ ն ավիացիոն պատահարների և լ ուրջ

միջադեպերի մասնագիտական քննությ ան լ իազորված մարմինն օդանավերի պատահարների և լ ուրջ

միջադեպերիմասինծանուցումէԻԿԱՕինևպայ մանավորվողպետությ ուններին

րդ մասի համապատասխան ավիացիոն պատահարների և լ ուրջ միջադեպերի քննությ ան

մասնագիտական բառը փոխարինել ավիացիոն պատահարների և լ ուրջ միջադեպերի մասնագիտական

քննությ ան բառերով

Հոդված Օրենքի րդ հոդվածի քննությ ան մասնագիտական բառերը փոխարինել

մասնագիտականքննությ ան բառերով

Հոդված Օրենքըլ րացնել հետևյ ալ բովանդակությ ամբ րդհոդվածով

Հոդված Օրենքիուժիմեջմտնել ը

 Սույ ն օրենքն ուժի մեջ է մտնումպաշտոնականհրապարակման օրվան հաջորդողտասներորդ

օրը

 Սույ ն օրենքի ուժի մեջ մտնել ուց հետո Ավիացիայ ի մասին Հայ աստանիՀանրապետությ ան

թվականիմայ իսի իՀՕ օրենքիհիմանվրագործողիրավականակտերըգործում ենայ նքանով

որքանովդրանքչենհակասումսու յ նօրենքին ևմինչ իկատարումնսու յ նօրենքիկամդրահիմանվրա

ընդունվածնորիրավականակտերիուժիմեջմտնել ը

Հոդված Անցումայ ինդրույ թներ

․Սույ ն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդողտասներորդ

օրը



․Սույ ն օրենքն ուժի մեջ մտնել ուց հետո մինչևսու յ ն օրենքի ուժի մեջ մտնել ը տրված

վկայ ականները սերտիֆիկատները թույ լ տվությ ունները գործում են դրանցում նշված

գործողությ անժամկետներով


