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Հոդված 3. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 

  
Սույն օրենքի իմաստով և սույն օրենքի հիման վրա ընդունված իրավական այլ 

ակտերի իմաստով` 
ա) վճարահաշվարկային համակարգը վճարային գործիքների, քլիրինգի 

իրականացման, միջոցների փոխանցման և վերջնահաշվարկի կատարման 
ընդհանուր կանոնների, ընթացակարգերի և վերջիններս ապահովող 
տեխնիկածրագրային միջոցների ամբողջությունն է (ընդհանրությունը), որի միջոցով 
ապահովվում է վճարման կատարումը շահառուին: 

Վճարահաշվարկային համակարգի գործունեության կանոնները հանդիսանում են 
վճարահաշվարկային համակարգի գործունեության կանոնակարգի բաղկացուցիչ 
մասը, որը հաստատում է վճարահաշվարկային համակարգի օպերատորի 
կառավարման իրավասու մարմինը. 

բ) վճարահաշվարկային կազմակերպությունները սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-
րդ կետում նշված անձինք են. 

գ) վճարահաշվարկային փաստաթուղթը Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքներով, Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով և դրանց 
համապատասխան` բանկային կանոններով սահմանված կարգով կազմված և 
հավաստված (վավերացված) ցանկացած թղթային կամ էլեկտրոնային 
փաստաթուղթն է, որը պարունակում է կարգադրություն վճարահաշվարկային 
համակարգի մասնակցին` դրամական միջոցները մուտքագրելու, ելքագրելու կամ 
փոխանցելու վերաբերյալ. 

դ) վճարահաշվարկային համակարգի օպերատորը վճարահաշվարկային 
համակարգի այն մասնակիցն է, որը պատասխանատու է վճարահաշվարկային 
համակարգի գործունեության  եւ զարգացման համար, եւ սահմանում է համակարգի 
կանոնները 

ե) վճարային գործիքը թղթային, էլեկտրոնային, ձայնային (կամ այլ եղանակով 
ներկայացված) հաղորդագրություն է, փաստաթուղթ կամ համաձայնություն, որը, 
անկախ օգտագործման, կիրառման կամ իրականացման ձևից ու եղանակից, 
հնարավորություն է ընձեռում դրա տիրապետողին և (կամ) օգտագործողին 
կատարելու վճարումներ. 

զ) քլիրինգը վճարահաշվարկային փաստաթղթերի 
հավաքագրումը, խմբավորումը, փոխանակումը, ինչպես նաև վերջնահաշվարկի 
համար վճարահաշվարկային համակարգի մասնակիցների դիրքերի հաշվարկումը 
կամ դրանց մի մասը ներառող գործընթաց է. 

է) վերջնահաշվարկը գործողություն է, որի արդյունքում մարվում են միջոցների 
փոխանցման հետ կապված վճարահաշվարկային համակարգի երկու կամ ավելի 
մասնակիցների միջև ծագած դրամական պարտավորությունները. 

ը) զուտացումը վճարահաշվարկային համակարգի երկու կամ ավելի 
մասնակիցների կողմից միմյանց ներկայացված վճարահաշվարկային 
փաստաթղթերից բխող դրամական պահանջների կամ պարտավորությունների 
հաշվանց է. 
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թ) ռեզիդենտը և ոչ ռեզիդենտը «Արժութային կարգավորման և վերահսկողության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված հասկացություններն 
են. 

ժ) պրոցեսինգը վճարահաշվարկային փաստաթղթերի հավաքագրումը, 
պահպանումը, դրանցում պարունակվող տեղեկատվության մշակումը, փոխանցումը, 
որոշ դեպքերում նաև մասնակցող կողմերի նույնականացումը, վճարահաշվարկային 
փաստաթղթի (վճարային գործիքի) վավերության ստուգումը, միջոցների 
փոխանցման հավաստագրումն է. 

ժա) վճարային քարտը դեբետային, վարկային, էլեկտրոնային քսակի կամ 
միջազգային պրակտիկայում ընդունված այլ տեսակի քարտի ձևով վճարային 
գործիք է, որն օգտագործվում է կանխիկ դրամ ստանալու կամ անկանխիկ 
եղանակով վճարումներ կատարելու, ինչպես նաև վճարային քարտ թողարկողի 
սահմանած այլ գործառնություններ կատարելու համար. 

ժբ) անվերադարձելիության պահն այն պահն է, որից հետո վճարահաշվարկային 
համակարգ մուտքագրված վճարահաշվարկային փաստաթուղթը, համաձայն 
վճարահաշվարկային համակարգի գործունեության կանոնների, չի կարող հետ 
կանչվել կամ փոփոխվել. 

ժգ) միջոցների փոխանցումը վճարման կատարման հետ կապված կանխիկ 
դրամական միջոցների կամ անկանխիկ դրամական միջոցների նկատմամբ 
սեփականության իրավունքների շարժն է (փոխանցումը) վճարահաշվարկային 
համակարգի մի մասնակցից մյուսին. 

ժդ) վճարումը դրամական պարտավորության կատարումն է միջոցների 
փոխանցման կամ դրամական պարտավորություն կամ դրամական միջոցներ 
վճարելու վերաբերյալ կարգադրություն պարունակող վճարահաշվարկային 
փաստաթղթի տրամադրման միջոցով. 

ժե) վճարային գործիքի սպասարկումը վճարային գործիքի թողարկողի սահմանած 
ծառայությունների կամ դրանց մի մասի իրականացման ապահովումն է վճարային 
գործիք թողարկողի կամ երրորդ անձի կողմից, ում նման իրավասություն է տրված 
թողարկողի կողմից կամ վճարահաշվարկային համակարգի կանոնների համաձայն. 

ժզ) վճարահաշվարկային գործունեության ընդհատման պահը Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներով և (կամ) իրավասու մարմնի որոշմամբ 
վճարահաշվարկային համակարգի մասնակցին վճարահաշվարկային 
ծառայություններ մատուցելու իրավունքից զրկելու պահն է (վճարահաշվարկային 
ծառայություններ մատուցող անձի լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելը, այդ 
լիցենզիայի գործողության կասեցումը, վճարահաշվարկային համակարգում նրա 
գործունեության կասեցումը և նման այլ որոշումը, որի հետևանքով 
վճարահաշվարկային համակարգի մասնակիցը չի կարող մատուցել 
վճարահաշվարկային ծառայություններ): Սույն օրենքի իմաստով այն 
վճարահաշվարկային կազմակերպությունների համար, որոնք, բացի 
վճարահաշվարկային ծառայություններ մատուցելուց, իրականացնում են այլ 
գործունեություն, վճարահաշվարկային գործունեության ընդհատման պահ է 
համարվում նաև այն պահը, երբ օրենքներով և իրավական այլ ակտերով 
սահմանված կարգով տվյալ կազմակերպությունը լուծարվում կամ սնանկ կամ 
անվճարունակ է ճանաչվում, կամ իրավասու մարմինն ընդունում է նման այլ 
որոշում, որի հետևանքով տվյալ կազմակերպությունը չի շարունակում կամ չի 
կարող շարունակել իր բնականոն գործունեությունը. 

ժէ) ժամանակավոր կառավարիչը վճարահաշվարկային համակարգի մասնակցի 
վճարահաշվարկային գործունեության ընդհատման պահը վրա հասնելու դեպքում 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և իրավական այլ ակտերով 
սահմանված կարգով նշանակված ժամանակավոր ադմինիստրացիան է, 
լուծարային կամ մրցութային կառավարիչը, լուծարման հանձնաժողովը կամ նման 
լիազորություններ իրականացնող այլ անձ. 



ժը) ներբանկային վճարահաշվարկային համակարգը վճարահաշվարկային 
համակարգն է, որում ներգրավված են միայն տվյալ բանկի կամ 
վճարահաշվարկային ծառայություն մատուցող անձի գլխամասային գրասենյակը և 
մասնաճյուղերը. 

ժթ) հայաստանյան վճարահաշվարկային համակարգը Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում վճարումների կատարումն ապահովող 
վճարահաշվարկային համակարգն է կամ Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքից դուրս վճարումների կատարումն ապահովող վճարահաշվարկային 
համակարգը, որի օպերատորը Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ է. 

ի) արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգը Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքից դուրս վճարումների կատարումն ապահովող 
օտարերկրյա կամ միջազգային վճարահաշվարկային համակարգն է, որի 
օպերատորը Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չէ. 

իա) էլեկտրոնային փողը թողարկողի նկատմամբ դրամական պահանջ 
արտահայտող դրամական արժեքն է, որը` 

- պահվում է էլեկտրոնային սարքի վրա, 
- թողարկվում է ստացված դրամական միջոցների դիմաց, որոնց արժողությունը 

չի կարող ավելի փոքր լինել, քան թողարկված էլեկտրոնային փողի արժեքը, 
- ընդունվում է որպես վճարամիջոց թողարկողից տարբերվող այլ անձանց 

կողմից. 
իբ) շահառուն վճարման ստացման վերջնական հասցեատերն է: 
(3-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 14.04.11 ՀՕ-131-Ն) 
  
 
  
 Հոդված 5. Հայաստանյան վճարահաշվարկային համակարգի ստեղծման և 

գործունեության, ինչպես նաև արտասահմանյան 
վճարահաշվարկային համակարգերում մասնակցության 
վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի թույլտվությունը և դրա 
կասեցնելը կամ ուժը կորցրած ճանաչելը 

(վերնագիրը լրաց. 14.04.11 ՀՕ-131-Ն) 
  
1. Հայաստանյան վճարահաշվարկային համակարգերն ստեղծվում և 

գործունեություն են իրականացնում Կենտրոնական բանկի խորհրդի 
թույլտվությամբ, որը տրվում է սույն օրենքով և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ 
իրավական ակտերով սահմանված կարգով: Ներբանկային վճարահաշվարկային 
համակարգ ստեղծելու համար Կենտրոնական բանկի թույլտվությունը չի 
պահանջվում: 

Սույն մասով սահմանված թույլտվություն ստանալու պահանջը չի տարածվում 
այն վճարահաշվարկային համակարգերի վրա, որոնցում Կենտրոնական բանկը 
հանդիսանում է համակարգի օպերատոր: 

2. Բանկերը և այլ կազմակերպությունները, որոնք, իրավասու մարմնի կողմից 
տրված լիցենզիայի համաձայն, իրավասու են մատուցելու վճարահաշվարկային 
ծառայություններ, կարող են մասնակցել արտասահմանյան վճարահաշվարկային 
համակարգերում (այսուհետ` արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգի 
մասնակիցներ) Կենտրոնական բանկի խորհրդի թույլտվությամբ, որը տրվում է սույն 
օրենքով և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
կարգով, բացառությամբ սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետով 
սահմանված վճարահաշվարկային ծառայության, որի պարագայում 
արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգերի հետ 
համագործակցությունը իրականացվում է հայաստանյան վճարահաշվարկային 
համակարգի միջոցով՝ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված կարգով: 



3. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է սահմանել հետևյալ չափանիշները, 
որոնց առկայության դեպքում սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված 
թույլտվությունը տրվում է սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ մասով կամ 8-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված կարգով` 

ա) վճարահաշվարկային համակարգի մասնակիցների քանակը. 
բ) համակարգով կատարվող առանձին վճարման ծավալը. 
գ) ընդհանուր վճարումների ծավալները. 
դ) մասնակիցների կապիտալի և վճարումների ծավալի հարաբերակցությունը. 
ե) վճարահաշվարկային համակարգերի անվանացանկը (հիմք ընդունելով 

համակարգերին բնորոշ ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված միջոցների և (կամ) 
միջոցառումների առկայությունը): 

4. Կենտրոնական բանկը կարող է փոփոխել իր սահմանած չափանիշների 
մեծությունները: Չափանիշների մեծությունը խստացնող Կենտրոնական բանկի 
որոշումներն ուժի մեջ են մտնում ընդունման պահից վեց ամիս հետո, եթե 
Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ ավելի ուշ ժամկետ չի սահմանվում: 

5. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է կասեցնել կամ ուժը կորցրած 
ճանաչել հայաստանյան վճարահաշվարկային համակարգի ստեղծման և 
գործունեության, ինչպես նաև արտասահմանյան վճարահաշվարկային 
համակարգերում մասնակցության վերաբերյալ իր թույլտվությունը, եթե 
հայաստանյան վճարահաշվարկային համակարգի օպերատորը և (կամ) 
մասնակիցները, արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգի մասնակիցը` 

ա) խախտել են սույն օրենքի, Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական 
ակտերի պահանջները. 

բ) սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված դեպքում: 
Կասեցման ողջ ժամանակաշրջանում հայաստանյան վճարահաշվարկային 

համակարգի օպերատորը և այլ մասնակիցներ, արտասահմանյան 
վճարահաշվարկային համակարգի մասնակիցը չեն կարող տվյալ 
վճարահաշվարկային համակարգով որևէ վճարահաշվարկային ծառայություն 
մատուցել, բացառությամբ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից կասեցման 
որոշման մեջ նշված առանձին վճարահաշվարկային ծառայությունների: 

6. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված չափանիշների մեծության 
փոփոխման կամ վճարահաշվարկային համակարգի գործունեության փոփոխման 
հետևանքով սահմանված չափանիշների մեծությանը չհամապատասխանելու 
դեպքերում հայաստանյան վճարահաշվարկային համակարգի օպերատորը, իսկ 
արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգին մասնակցության դեպքում` 
դրա մասնակիցը, պարտավոր են համապատասխան փոփոխությունն ուժի մեջ 
մտնելու պահից մեկշաբաթյա ժամկետում դիմել Կենտրոնական բանկ` սույն 
օրենքով սահմանված կարգով նոր թույլտվություն ստանալու համար: 

7. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է վճարահաշվարկային 
համակարգերի համար սահմանել տեխնիկական, անվտանգության, ծրագրային, 
ինչպես նաև համակարգի գործունեության կանոնների բովանդակությանը 
ներկայացվող պահանջներ: 

8. Կենտրոնական բանկը վարում է իր տված թույլտվությունների 
գրանցամատյանը: Գրանցամատյանի ձևը, վարման կարգը, ինչպես նաև դրանում 
ներառվող տեղեկությունները, համընդհանուր ծանոթացման համար 
տեղեկությունների ցանկը սահմանում է Կենտրոնական բանկի խորհուրդը: 

(5-րդ հոդվածը լրաց. 14.04.11 ՀՕ-131-Ն) 
  
  
Հոդված 20.  Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզավորման 

կարգը 
  



1. Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզավորումն 
իրականացվում է սույն օրենքով սահմանված կարգով և Կենտրոնական բանկի 
նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ընթացակարգով: 

Վճարահաշվարկային կազմակերպության լիցենզավորման համար նրա 
հիմնադիրները Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում` 

ա) լիցենզիա ստանալու մասին հայտը. 
բ) վճարահաշվարկային կազմակերպության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով հաստատված վճարահաշվարկային կազմակերպության 
կանոնադրությունը` երեք օրինակից. 

գ) վճարահաշվարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի որոշումը` 
վճարահաշվարկային կազմակերպության ղեկավարներ նշանակելու մասին. 

դ) վճարահաշվարկային կազմակերպության մասնակիցների և ղեկավարների 
մասին տեղեկանքը` կազմված Կենտրոնական բանկի խորհրդի սահմանած ձևով, 
ներառյալ` մասնակցի և ղեկավարի անունը, ազգանունը, հասցեն, 
քաղաքացիությունը, անձնագրի տվյալները , 10 և ավելի տոկոս ձայնի իրավունք 
տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցը դիտավորությամբ կատարված 
հանցագործության համար դատվածություն չունենալու մասին գրավոր 
հայտարարություն. 

ե) վճարահաշվարկային կազմակերպության աշխատանքի կանոնակարգը, որը 
հաստատում է նրա կառավարման բարձրագույն մարմինը և ներառում է նրա կողմից 
մատուցվող վճարահաշվարկային ծառայությունների տեսակները, կարգն ու 
պայմանները. 

ե.1) վճարահաշվարկային կազմակերպության գործունեության տնտեսական 
ծրագիրը` Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
ձևով. 

զ) (կետն ուժը կորցրել է 14.04.11 ՀՕ-131-Ն) 
է) դրամական (փողային) փոխանցումներ իրականացնող 

կազմակերպությունների դեպքում` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
գործող բանկերից մեկում անհրաժեշտ դրամական միջոցների կամ արժեթղթերի 
դեպոնացման մասին պայմանագրի օրինակը կամ անվերադարձելի բանկային 
երաշխիքը, եթե նման պահանջ սահմանված է Կենտրոնական բանկի նորմատիվ 
իրավական ակտերով. 

է.1) ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի տնտեսական նորմատիվին 
համապատասխանելու վերաբերյալ փաստաթղթեր. 

ը) պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը: 
2. Կենտրոնական բանկը սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

փաստաթղթերն ու տեղեկություններն ստանալու պահից երկամսյա ժամկետում 
լիցենզավորում է վճարահաշվարկային կազմակերպությունը կամ մերժում է դրա 
լիցենզավորումը: 

Սույն մասով նախատեսված երկամսյա ժամկետը որոշակի փաստեր 
պարզաբանելու նպատակով կարող է Կենտրոնական բանկի որոշմամբ կասեցվել 
մինչև մեկ ամիս ժամկետով: 

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 14.04.11 ՀՕ-131-Ն) 
3. Լիցենզավորման մասին որոշման ընդունման պահից եռօրյա ժամկետում 

Կենտրոնական բանկը վճարահաշվարկային կազմակերպությանը տալիս է 
լիցենզիա: 

4. Լիցենզավորման մասին որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից 
վճարահաշվարկային կազմակերպությունը համարվում է լիցենզավորված: 

5. (մասն ուժը կորցրել է 14.04.11 ՀՕ-131-Ն) 
6. Կենտրոնական բանկի կողմից երկամսյա ժամկետում դիմումը չմերժվելու կամ 

երկամսյա ժամկետը կասեցնելու մասին վճարահաշվարկային կազմակերպությանը 
չտեղեկացնելու դեպքում վճարահաշվարկային կազմակերպությունը համարվում է 



լիցենզավորված` օրենքով սահմանված պետական տուրքը վճարված լինելու 
պայմանով: 

6.1. Եթե Կենտրոնական բանկ ներկայացված փաստաթղթերում առկա են 
ձևական սխալներ, որոնք կարող են շտկվել, ապա Կենտրոնական բանկը դրանք 
մատնացույց է անում դիմողին` նրան հնարավորություն ընձեռելով շտկելու այդ 
սխալները, կամ ինքն է շտկում դրանք` նախապես կամ հետագայում դիմողին 
իրազեկելով այդ մասին: Եթե Կենտրոնական բանկ ներկայացված փաստաթղթերն 
ամբողջական չեն, ապա Կենտրոնական բանկը դիմողին առաջարկում է 
սահմանված ժամկետում համալրել դրանք: 

7. Վճարահաշվարկային կազմակերպության լիցենզիան անժամկետ է: 
Վճարահաշվարկային կազմակերպության լիցենզիան չի կարող այլ անձանց 

տրվել օգտագործման, օտարվել կամ գրավադրվել: 
Վճարահաշվարկային կազմակերպության լիցենզիայում նշվում են «Հայաստանի 

Հանրապետության կենտրոնական բանկ» բառակապակցությունը, լիցենզիայի 
համարը, լիցենզիան տալու ամսաթիվը, վճարահաշվարկային կազմակերպության 
անվանումը և գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման վայրը (եթե, 
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, 
լիցենզավորման ենթակա գործունեությունը պետք է իրականացվի միայն 
լիցենզիայում նշված վայրում), վճարահաշվարկային կազմակերպության պետական 
գրանցման համարը, գործունեության այն տեսակը, որի իրականացման համար 
տրվել է լիցենզիան, լիցենզիայի գործողության ժամկետը, Կենտրոնական բանկի 
նախագահի ստորագրությունը և Կենտրոնական բանկի` պետական զինանշանի 
պատկերով կնիքի դրոշմը: Վճարահաշվարկային կազմակերպության լիցենզիայի 
միասնական ձևը սահմանում է Կենտրոնական բանկի խորհուրդը: 

Կենտրոնական բանկը վարում է տրամադրված լիցենզիաների 
գրանցամատյանը, որը բաց է համընդհանուր ծանոթացման համար: 
Գրանցամատյանի ձևը, վարման կարգը, ինչպես նաև դրանում ներառվող 
տեղեկությունները սահմանում է Կենտրոնական բանկի խորհուրդը: 

(20-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 14.04.11 ՀՕ-131-Ն) 
  

Հոդված 20.1. Վճարահաշվարկային կազմակերպության լիցենզավորման 
մերժումը 

  
1. Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել վճարահաշվարկային 

կազմակերպության լիցենզավորումը, եթե` 
ա) ներկայացվել են կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկություններ. 
բ) ներկայացված փաստաթղթերը ամբողջական չեն կամ հակասում են 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին. 
գ) կազմակերպության ընդհանուր կապիտալը փոքր է օրենքով սահմանված 

նվազագույն չափից. 
դ) վճարահաշվարկային կազմակերպության գործունեության վայրը չի 

համապատասխանում Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով 
սահմանված տեխնիկական հագեցվածության, տարածքային, ծրագրային, 
անվտանգության պահանջներին. 

ե) վճարահաշվարկային կազմակերպության ղեկավարները չեն 
համապատասխանում Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով 
սահմանված որակավորման և մասնագիտական համապատասխանելիության 
չափանիշներին. 

ե1) կազմակերպության 10 եւ ավելի տոկոս ձայնի իրավունք տվող  
մասնակցություն ունեցող մասնակիցներից թեկուզ մեկն ունի հանցագործության 
համար դատվածություն  եւ այդ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով 
հանված կամ մարված չէ. 



զ) վճարահաշվարկային կազմակերպությունը չի կարող ապահովել 
վճարահաշվարկային ծառայությունների մատուցման համապատասխանությունը իր 
աշխատանքի կանոնակարգով սահմանված կարգին կամ պայմաններին: 

(20.1-ին հոդվածը լրաց. 14.04.11 ՀՕ-131-Ն) 
  
  
Հոդված 23.  Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների համար 

սահմանվող տնտեսական նորմատիվներ և այլ պահանջներ 
(վերնագիրը փոփ. 14.04.11 ՀՕ-131-Ն) 
  
1. (մասն ուժը կորցրել է 14.04.11 ՀՕ-131-Ն) 
1.1. Դրամական (փողային) փոխանցումների իրականացման լիցենզիա կամ 

վճարային գործիքների և վճարահաշվարկային փաստաթղթերի պրոցեսինգի և 
քլիրինգի իրականացման լիցենզիա ունեցող վճարահաշվարկային 
կազմակերպությունների համար սահմանվում է ընդհանուր կապիտալի նվազագույն 
չափի տնտեսական նորմատիվ` հարյուր միլիոն դրամի չափով: 

1.2. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը վճարահաշվարկային 
կազմակերպությունների համար կարող է սահմանել իրացվելիության տնտեսական 
նորմատիվ: 

1.3. Տնտեսական նորմատիվների հաշվարկման կարգը և հաշվարկում 
մասնակցող տարրերի կազմը սահմանում է Կենտրոնական բանկի խորհուրդը: 

1.4. Տնտեսական նորմատիվները պարտադիր են վճարահաշվարկային 
կազմակերպությունների համար: 

2. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է դրամական (փողային) 
փոխանցումներ իրականացնող կազմակերպությունների համար սահմանել 
դրամական միջոցներ կամ արժեթղթեր դեպոնացնելու կամ անվերադարձելի 
բանկային երաշխիք ներկայացնելու պահանջ: 

Սույն մասով նախատեսված դեպոնացվող գումարի չափը, արժեթղթերի 
տեսակները, գումարի և արժեթղթերի դեպոնացման կարգը, պայմանները, 
ժամկետները, ինչպես նաև բանկային երաշխիքի պայմանները սահմանում է 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդը: 

Ընդ որում` Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է սահմանել դեպոնացվող 
գումարի կամ արժեթղթերի նվազագույն չափը, ինչպես նաև այն գործակիցը, որը 
կարող է կիրառվել դրամական (փողային) փոխանցումներ իրականացնող 
յուրաքանչյուր կազմակերպության համար` ելնելով տվյալ կազմակերպության 
կողմից մատուցվող վճարահաշվարկային ծառայությունների քանակից և (կամ) 
փոխանցումների ծավալներից և (կամ) աշխարհագրությունից և (կամ) կիրառվող 
վճարային գործիքից: Ընդ որում` գործակիցը կարող է սահմանվել դրամական 
(փողային) փոխանցումներ իրականացնող յուրաքանչյուր կազմակերպության կամ 
կազմակերպությունների խմբերի համար: 

3. Դեպոնացված գումարը, արժեթղթերը, բանկային երաշխիքը հանդիսանում են 
երաշխավորող միջոց, որը կարող է օգտագործվել բացառապես Կենտրոնական 
բանկի կողմից դրամական (փողային) փոխանցումներ իրականացնող 
կազմակերպության պարտավորություններն այն անձանց նկատմամբ մարելու 
համար, որոնք դրամական միջոցներ են տրամադրել դրամական (փողային) 
փոխանցումներ իրականացնող կազմակերպությանը, կամ որոնց օգտին դրամական 
(փողային) փոխանցումներ իրականացնող կազմակերպությունը դրամական 
միջոցներ է ստացել` դրամական փոխանցումներ կատարելու նպատակով: 
Պարտավորությունների մարման կարգը, պայմանները, ժամկետները սահմանում է 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդը: 

4. Կենտրոնական բանկը կարող է թույլատրել դրամական (փողային) 
փոխանցումներ իրականացնող կազմակերպությանը տնօրինելու դեպոնացված 



գումարը կամ արժեթղթերը կամ բանկային երաշխիքը, եթե բացակայում են սույն 
հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված չմարված պարտավորությունները: 

5. Դեպոնացված գումարը կամ արժեթղթերը կամ բանկային երաշխիքը չեն 
կարող օգտագործվել դրամական (փողային) փոխանցումներ իրականացնող 
կազմակերպության այլ պարտավորությունների մարման համար, քան սահմանված 
են սույն հոդվածի 3-րդ մասով, իսկ դրամական (փողային) փոխանցումներ 
իրականացնող կազմակերպության` օրենքով սահմանված հիմքերով լուծարման 
(ինքնալուծարման) դեպքում չեն ընդգրկվում օրենքով սահմանված լուծարային 
միջոցների կազմում: 

6. Վճարահաշվարկային կազմակերպության 10 և ավելի տոկոս ձայնի իրավունք 
տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցը չի կարող ունենալ դիտավորությամբ 
կատարված հանցագործության համար դատվածություն: Վճարահաշվարկային 
կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում 10 և ավելի տոկոս 
ձայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցների և ղեկավարների 
մասին սույն մասով նախատեսված տեղեկությունների վերաբերյալ հաշվետվություն 
Կենտրոնական բանկի սահմանած կարգով և ժամկետներում 

(23-րդ հոդվածը փոփ., լրաց., խմբ. 14.04.11 ՀՕ-131-Ն) 
  
  
  
  
Հոդված 26.    Վճարահաշվարկային կազմակերպության կողմից օրենքների և 

իրավական այլ ակտերի խախտումները 
  
Կենտրոնական բանկի կողմից վճարահաշվարկային կազմակերպությունների 

նկատմամբ պատասխանատվության միջոցներ կարող են կիրառվել, եթե` 
ա) վճարահաշվարկային կազմակերպությունը վճարահաշվարկային 

ծառայություններ է մատուցել օրենքների և իրավական այլ ակտերի 
խախտումներով. 

բ) խախտվել են վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեությունը 
կարգավորող օրենքների և դրա հիման վրա ընդունված այլ իրավական ակտերի 
դրույթները. 

գ) խախտվել են հաշվապահական հաշվառման կանոնները, հաշվեկշռի, 
ֆինանսական հաշվետվությունների, այլ հաշվետվությունների ներկայացման և 
հրապարակման կարգն ու պայմանները, և (կամ) այդ փաստաթղթերում 
ներկայացվել են կեղծ տվյալներ. 

դ) վճարահաշվարկային կազմակերպությունը չի կատարել սույն օրենքով 
սահմանված Կենտրոնական բանկի տված հանձնարարականը. 

ե) խախտվել են վճարահաշվարկային կազմակերպության տնտեսական 
նորմատիվները. 

զ) չի վճարվել տարեկան պետական տուրքը: 
(26-րդ հոդվածը փոփ. 14.04.11 ՀՕ-131-Ն) 

 

Deleted: աշխատանքի 
կանոնակարգի 


