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 ««ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ 
ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԱՍԻՆ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

««ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ 

Քաղվածք 
1. Uույն oրենքի նպատակն է փողերի լվացմանը և ահաբեկչության ֆինանuավորմանը 

հակազդելու իրավական կառուցակարգերի uահմանման միջոցով Հայաuտանի 

Հանրապետության հասարակական անվտանգության, տնտեuական և ֆինանսական 

համակարգերի` փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերից 

պաշտպանությունը: Սույն օրենքը կարգավորում է նաև զանգվածային ոչնչացման զենքի 

տարածման հետ կապված անձանց գույքի սառեցմանն առնչվող հարաբերությունները։ 

Հոդված 3. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 

1. Uույն oրենքի իմաստով` 

(...) 

3.1) զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորումը գույքի տրամադրումը 

կամ ֆինանսական ծառայությունների մատուցումն է Հայաuտանի Հանրապետության 

քրեական oրենuգրքի 386-րդ հոդվածով և 387-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեuված 

արարքների կատարման նպատակով. 

(...) 

6) ոչ ֆինանսական հաստատությունները կամ անձինք սույն մասի       4-րդ կետի «ժ» - «ի» 

ենթակետերով սահմանված հաշվետվություն տրամադրող անձինք են: 

Սույն օրենքի 4-րդ, 23-րդ և 25-րդ հոդվածները ոչ ֆինանսական հաստատությունների կամ 

անձանց նկատմամբ տարածվում են միայն դրանց՝ 10-ից ավելի աշխատակից ունենալու 

դեպքում. 

(...) 

19) հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրությունը հաշվետվություն տրամադրող անձի կողմից 

հաճախորդի վերաբերյալ պատշաճ պատկերացում կազմելու նպատակով նրա ինքնության 

և գործարար բնութագրի վերաբերյալ ռիսկերի վրա հիմնված մոտեցման կիրառմամբ 

տեղեկություններ (ներառյալ՝ փաստաթղթեր) ձեռք բերելու ու վերլուծության գործընթաց է, 

որը ներառում է՝ 



ա. հաճախորդի (այդ թվում՝ լիազորված անձի և իրական շահառուի) նույնականացումը և 

ինքնության ստուգումը, 

բ. գործարքի կամ գործարար հարաբերության նպատակի և նախատեսվող բնույթի 

պարզումը, 

(...) 

28) ավագ ղեկավարությունը հաշվետվություն տրամադրող անձի այն մարմինը կամ 

աշխատակիցն է, որն իրավասու է հաշվետվություն տրամադրող անձի անունից փողերի 

լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի 

տարածման ֆինանսավորման կանխարգելման հարցերով որոշումներ կայացնելու և 

գործողություններ կատարելու. 

29) ներքին դիտարկումների մարմինը սույն օրենքով և լիազոր մարմնի իրավական ակտերով 

սահմանված` փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային 

ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման կանխարգելման գործառույթներ 

իրականացնող հաշվետվություն տրամադրող անձի ստորաբաժանումը կամ աշխատակիցն 

է, բացառությամբ լիազոր մարմնի սահմանած ստորաբաժանումների կամ 

աշխատակիցների, ինչպես նաև հաշվետվություն տրամադրող այն անձը, որն իր 

գործառույթներն իրականացնում է միանձնյա: Լիազոր մարմնի սահմանած դեպքերում և 

կարգով հաշվետվություն տրամադրող անձի ներքին դիտարկումների մարմնի 

գործառույթները կարող են վերապահվել մասնագիտացված գործունեություն իրականացնող 

անձի. 

30) կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը այն գործարքը կամ գործարար 

հարաբերությունն է, այդ թվում՝ գործարքի կատարման կամ գործարար հարաբերության 

հաստատման փորձը, որի դեպքում կասկածվում է կամ բավարար հիմքեր կան կասկածելու, 

որ գույքը ստացվել է հանցավոր ճանապարհով կամ կապված է ահաբեկչության, 

ահաբեկչական գործողությունների, ահաբեկչական կազմակերպությունների կամ անհատ 

ահաբեկիչների կամ ահաբեկչությունը ֆինանսավորողների հետ կամ օգտագործվել է կամ 

առկա է մտադրություն այն օգտագործելու ահաբեկչության նպատակով կամ ահաբեկչական 

կազմակերպությունների կամ անհատ ահաբեկիչների կամ ահաբեկչությունը 

ֆինանսավորողների կողմից. 

(...) 

33.1) զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձը ցանկացած անձ է, 

որը ներառվել է Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի՝  

զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման և (կամ) դրա ֆինանսավորման համար 

թիրախային ֆինանսական պատժամիջոցներ սահմանող բանաձևերով կամ դրանց 

համաձայն հրապարակված ցանկերում. 

(...) 

37) գույքի սառեցումը ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման 

հետ կապված անձանց ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատկանող կամ նրանց կողմից 

Deleted: փողերի 
լվացման և 
ահաբեկչության 
ֆինանսավորման 

Deleted: փողերի 
լվացման կամ 
ահաբեկչության 
ֆինանսավորման 



վերահսկվող գույքի փաստացի և (կամ) իրավաբանական շարժի անորոշ ժամկետով 

արգելքն է, այդ թվում՝ այդ գույքի ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետման, օգտագործման 

կամ տնօրինման արգելքը, ինչպես նաև որևէ գործարար հարաբերության (ներառյալ՝ 

ֆինանսական ծառայությունների) կամ միանգամյա գործարքների հաստատման կամ 

իրականացման արգելքը. 

(...) 

42) Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով կամ 

դրանց համաձայն հրապարակված ցանկերը Միավորված ազգերի կազմակերպության 

անվտանգության խորհրդի բանաձևերով կամ դրանց համաձայն հրապարակված՝ 

ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց 

ցանկերն են:  
Հոդված 4. Հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից ռիսկերի վրա հիմնված մոտեցման 

կիրառումը  

(...) 

4. Ֆինանսական հաստատությունները և ոչ ֆինանսական հաստատություններն ու անձինք, 

ի թիվս փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման այլ ռիսկերի, պետք է 

բացահայտեն և գնահատեն ծառայությունների նոր տեսակների մատուցման կամ դրանց 

մատուցման եղանակների գործարկման, ինչպես նաև նոր կամ զարգացող 

տեխնոլոգիաների կիրառման հետ կապված հնարավոր և առկա ռիսկերը:  

5. Ֆինանսական հաստատությունները և ոչ ֆինանսական հաստատություններն ու անձինք 

պետք է սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված փողերի լվացման և ահաբեկչության 

ֆինանսավորման ռիսկերի բացահայտումը և գնահատումն իրականացնեն 

համապատասխանաբար մինչև ծառայությունների նոր տեսակների մատուցումը կամ դրանց 

մատուցման եղանակների գործարկումը կամ նոր կամ զարգացող տեխնոլոգիաների 

կիրառումը: 

Հոդված 8. Պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ 

գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվության բովանդակությունը և 
տրամադրման կարգը 

 
(...) 

2. Կաuկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվության մեջ 

նշվում են կասկածի նկարագրությունը և, առկայության դեպքում, գործարքը կամ գործարար 

հարաբերությունը կասկածելի որակելու չափանիշը և (կամ) տիպաբանությունը, ինչպես նաև 

գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցված, մերժված կամ դադարեցված 

լինելու կամ ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ 

կապված անձանց գույքը սառեցված լինելու հանգամանքը: 

(...) 

Deleted: ¶



Հոդված 10. Լիազոր մարմինը 

1. Լիազոր մարմնի իրավասություններն են՝ 

(...) 

6) հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից սույն օրենքով և դրա հիման վրա 

ընդունված իրավական ակտերով սահմանված պարտականությունների պատշաճ 

կատարմանն ուղղված հանձնարարականներ տալը (ոչ ֆինանսական հաստատությունների 

կամ անձանց վերահսկող մարմինների առկայության դեպքում՝ այդ մարմինների միջոցով), 

այդ թվում՝ իր տրամադրած նույնականացման տվյալների, կասկածելի գործարքի կամ 

գործարար հարաբերության չափանիշների կամ տիպաբանությունների հիման վրա 

գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու, կասեցնելու, գործարքի 

կամ գործարար հարաբերության իրականացումը մերժելու, դադարեցնելու կամ հաճախորդի 

հավելյալ ուսումնասիրություն իրականացնելու հանձնարարականներ տալը. 

(...) 

11) կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցնելը, ահաբեկչության 

կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց գույքը 

սառեցնելը. 

(...) 

Հոդված 15. Գործարքների և գործառնությունների որոշ տեսակների սահմանափակումը 
 
(...) 

3. Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի` 50 միլիոն դրամը գերազանցող 

առուվաճառքի գործարքների դեպքում արգելվում է գերազանցող գումարի մասով կանխիկ 

եղանակով վճարում իրականացնելը, եթե 50 միլիոն դրամից փոքր գումարային 

սահմանաչափ uահմանված չէ օրենքով:Հոդված 16. Հաճախորդի պատշաճ 

ուսումնասիրությունը 

(...) 

7. Հաշվետվություն տրամադրող անձը պետք է պարզի հաճախորդի գործարար 

բնութագիրը, ինչպես նաև ճշտի գործարքի կամ գործարար հարաբերության նպատակը և 

նախատեսվող բնույթը: 

(...) 

9. Հաշվետվություն տրամադրող անձը կարող է չիրականացնել հաճախորդի պատշաճ 

ուսումնասիրություն` բացառությամբ նույնականացման և ինքնության ստուգման, եթե առկա 

են կասկածներ փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման վերաբերյալ, և 

հաշվետվություն տրամադրող անձը ողջամտորեն կարծում է, որ հաճախորդի պատշաճ 

ուսումնասիրություն իրականացնելը կհանգեցնի հաճախորդին իր կասկածների 

Deleted:  կամ 
դադարեցնելու

Deleted: Հաճախորդի 
պատշաճ 
ուսումնասիրությանը 
խոչընդոտող 
գործարքների կամ 
գործարար 
հարաբերությունների, 
արժեթղթերի, ինչպես 
նաև կեղծ բանկային 
գործունեության 
արգելքը
Deleted: ¶



բացահայտմանը։ Այս դեպքում հաշվետվություն տրամադրող անձը սույն օրենքի 8-րդ 

հոդվածով նախատեսված կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության 

վերաբերյալ հաշվետվություն է տրամադրում լիազոր մարմնին։ 

Հոդված 18. Հաճախորդի` ռիսկերի վրա հիմնված պատշաճ ուսումնասիրության 
առանձնահատկություններով պայմանավորված միջոցառումները 
 
(...) 

2. Բարձր ռիuկի չափանիշի առկայության կամ սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ 

կետի համաձայն հաճախորդի հավելյալ ուսումնասիրության իրականացման 

հանձնարարականի ստացման դեպքում հաշվետվություն տրամադրող անձը պետք է 

իրականացնի հաճախորդի հավելյալ ուuումնաuիրություն: Հավելյալ ուսումնասիրություն 

իրականացվում է նաև այն դեպքերում, երբ գործարքի կամ գործարար հարաբերության 

ընթացքում բացահայտվում կամ ի հայտ է գալիս բարձր ռիսկի չափանիշ: 

(...) 

Հոդված 23. Հաշվետվություն տրամադրող անձի ներքին իրավական ակտերը 

1. Հաշվետվություն տրամադրող անձը  պետք է ունենա և կիրառի փողերի լվացման և 

ահաբեկչության ֆինանuավորման կանխարգելմանն ուղղված ներքին իրավական ակտեր 

(քաղաքականություն, հայեցակարգ, կարգ, կանոն, կանոնակարգ, ընթացակարգ, հրահանգ 

կամ այլ), որոնք հաշվի կառնեն հաշվետվություն տրամադրող տվյալ անձի գործունեության 

ծավալներն ու բնույթը, ինչպես նաև դրանց բնորոշ ռիսկերը: Ֆինանսական խումբը պետք է 

ունենա և կիրառի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանuավորման կանխարգելմանն 

ուղղված, ամբողջ խմբի համար կիրառելի ներքին իրավական ակտեր: Uույն մաuով 

նախատեuված ներքին իրավական ակտերը պետք է uահմանեն առնվազն՝ 

(...) 

7) կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների կասեցման, 

գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների իրականացման մերժման կամ 

դադարեցման, ահաբեկչության և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ 

կապված անձանց գույքի սառեցման ընթացակարգերը. 

(...) 

Հոդված 24. Հաշվետվություն տրամադրող անձի ներքին դիտարկումների մարմինը 
 
(...) 

3. Ներքին դիտարկումների մարմինը վերջնական որոշում է կայացնում գործարքը կամ 

գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու, կաuեցնելու, իրականացումը մերժելու 

կամ դադարեցնելու, ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման 

հետ կապված անձանց գույքը uառեցնելու վերաբերյալ, ինչպես նաև ապահովում է լիազոր 

մարմնին սույն օրենքով սահմանված հաշվետվությունների տրամադրումը, հաշվետվություն 



տրամադրող անձի կողմից սույն oրենքով և դրա հիման վրա ընդունված իրավական 

ակտերով սահմանված այլ գործառույթների կատարումը: 

(...) 
 

ԳԼՈՒԽ  7 
 

ԿԱUԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱUԵՑՈՒՄԸ, ԳՈՐԾԱՐՔԻ 
ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵՐԺՈՒՄԸ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ 

ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԶԵՆՔԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՀԵՏ 
ԿԱՊՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ ՍԱՌԵՑՈՒՄԸ 

 

Հոդված 28. Ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ 
կապված անձանց գույքի սառեցումը 

1. Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով կամ 

դրանց համաձայն հրապարակվածցանկերում, ինչպես նաև սույն հոդվածի 2-րդ մասում 

նշված ցանկերում ներառված անձանց ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատկանող կամ 

նրանց կողմից վերահսկվող գույքը անմիջապես և առանց նշված անձանց նախապես 

տեղեկացնելու ենթակա է սառեցման  մաքսային մարմինների և հաշվետվություն 

տրամադրող անձանց կողմից: Այն պետական մարմինները կամ անձինք, որոնք ունեն սույն 

մասով, ինչպես նաև սույն հոդվածի 1.1-րդ մասով նախատեսված գույքի տիրապետման, 

օգտագործման և (կամ) տնօրինման սահմանափակման (կալանքի, արգելանքի, սառեցման, 

կասեցման) օրենքով սահմանված իրավասություն, այդ գույքի հայտնաբերման դեպքում 

կիրառում են իրենց այդ իրավասությունը՝ օրենքով սահմանված կարգով: 

1.1. Ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված 

անձանց կամ ի շահ նրանց ուղղակի կամ անուղղակի կերպով, ամբողջությամբ կամ 

համատեղ կարգով գույք, տնտեսական ռեսուրսներ կամ ֆինանսական կամ այլ հարակից 

ծառայություններ հասանելի դարձնելն արգելվում է։ 

(...) 

3. Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով 

հրապարակված ցանկերում ներառված ցանկացած անձ կարող է դիմել Միավորված 

ազգերի կազմակերպությանը` իրեն ցանկերից հանելու խնդրանքով: Լիազոր մարմնի 

հրապարակած` ահաբեկչության հետ կապված անձանց ցանկերում ներառված ցանկացած 

անձ կարող է դիմել լիազոր մարմնին` իրեն ցանկից հանելու խնդրանքով, որը քննարկվում է 

լիազոր մարմնի սահմանած կարգով: 

(...) 

5. Անձն իրավունք ունի լիազոր մարմնից պահանջելու uառեցված գույքի հաշվին իր 

ընտանեկան, բժշկական, ինչպես նաև Միավորված ազգերի կազմակերպության 

անվտանգության խորհրդի բանաձևերով սահմանված այլ նպատակներով վճարումների 

կատարումը: Այդպիuի վճարումների վերաբերյալ որոշում կայացվում է Միավորված ազգերի 

կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերին համապատասխան, եթե տվյալ 
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անձի անունն ընդգրկված է Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության 

խորհրդի բանաձևերով հրապարակված ցանկերում: 

6. Հաշվետվություն տրամադրող անձն ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման 

զենքի տարածման հետ կապված անձանց գույքը սառեցնելու դեպքում գործարքը կամ 

գործարար հարաբերությունը անմիջապես որակում է կասկածելի և տրամադրում է սույն 

օրենքի 8-րդ հոդվածով նախատեսված կասկածելի գործարքի կամ գործարար 

հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվություն: Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

պետական մարմինները և անձինք ահաբեկչության հետ կապված անձանց գույքը 

սառեցնելու (դրանց վրա կալանք կամ արգելանք դնելու կամ կասեցնելու) դեպքում դրա 

մասին անմիջապես տեղեկացնում են լիազոր մարմնին: 

(...) 

9. Սույն հոդվածի իմաստով սառեցման առարկա չի կարող լինել այն գույքը, որը 

պատկանում է բարեխիղճ երրորդ անձին, այսինքն` այն անձին, որը գույքը այլ անձի 

հանձնելիu չգիտեր կամ չէր կարող իմանալ, որ դրանք oգտագործվելու են կամ 

նախատեuվում են oգտագործել հանցավոր, ներառյալ` ահաբեկչության կամ 

ահաբեկչության ֆինանսավորման կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման կամ 

դրա ֆինանսավորման նպատակներով, ինչպեu նաև այն անձին, որը գույքը ձեռք բերելիս 

չգիտեր կամ չէր կարող իմանալ, որ դրանք uտացվել են հանցավոր ճանապարհով:  
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