
«ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ 

 

Հոդված 3. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 

13) մասնագիտացված անձինք են բանկերը, օտարերկրյա բանկերի` Հայաստանի 
Հանրապետությունում գործող մասնաճյուղերը, վարկային կազմակերպությունները, 
վճարահաշվարկային կազմակերպությունները, լիցենզավորած արտարժույթի դիլերային-
բրոքերային առուվաճառք իրականացնող անձինք (արժութային դիլերներ-բրոքերներ), 
արտարժույթի առուվաճառք իրականացնող անձինք (փոխանակման կետեր), արտարժույթի 
առուվաճառքի սակարկություններ կազմակերպող անձինք. 

 

Հոդված 7. Հայաստանի Հանրապետությունում արտարժույթով գործարքների 
իրականացումը 

  
2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտարժույթի առքի կամ վաճառքի 
գործարքները, այդ թվում` սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պայմաններով 
գործարքները, իրականացվում են մասնագիտացված անձանց միջոցով: Մասնագիտացված 
անձանց կողմից իրականացվող արտարժույթի առք ու վաճառքի գործարքների փոխարժեքը և 
ծավալները սահմանում են մասնագիտացված անձինք: 

«2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտարժույթի առքի կամ վաճառքի 
գործարքները, այդ թվում` սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պայմաններով 
գործարքները, իրականացվում են մասնագիտացված անձանց միջոցով՝ բացառությամբ 
ներդրումային ընկերությունների, որոնք կարող են իրականացնել արտարժույթի առք ու 
վաճառք՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով և/կամ դրա հիման վրա ընդունված 
ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում և կարգով: 
Մասնագիտացված անձանց կողմից իրականացվող արտարժույթի առք ու վաճառքի 
գործարքների փոխարժեքը և ծավալները սահմանում են մասնագիտացված անձինք:»: 

Հոդված 71. Արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառք իրականացնող 
(արժութային դիլեր-բրոքեր), Արտարժույթի առուվաճառք իրականացնող 
(փոխանակման կետեր), արտարժույթի առուվաճառքի սակարկություններ 
իրականացնող անձինք և նրանց գործունեությունը 

1. Արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառքի գործունեություն 
իրականացնող անձը (արժութայինդիլեր-բրոքերը) իրավաբանական անձ է, որն 
իրավունք ունի Կենտրոնական բանկի տված լիցենզիայի հիման վրա իրականացնելու 
արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառքի գործունեություն: 

Արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառքի գործունեություն է համարվում 
օրենքին համապատասխան կնքված հանձնարարության, կոմիսիայի կամ 
գործակալության պայմանագրի հիման վրա արտարժույթի անկանխիկ առուվաճառքը՝ 
անմիջապես կամ տարաժամկետ վճարելու, որոշակի ժամկետից հետո որոշակի գնով 
հետ գնելու կամ այլ արտարժույթով փոխանակելու իրավունքով կամ 
պարտականությամբ, կամ որևէ այլ պայմանով և (կամ) նման գործարքներ 
իրականացնելու առաջարկությամբ հանդես գալը: Արտարժույթի դիլերային-բրոքերային 



առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձինք արտարժույթի դիլերային-
բրոքերային առուվաճառքով կարող են զբաղվել նաև իրենց անունից և իրենց հաշվին: 

«Արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառքի գործունեություն 
իրականացնող անձ», «արժութայինդիլեր-բրոքեր» կամ արտարժույթի դիլերային-
բրոքերային առուվաճառքի գործունեությունը և դրանք իրականացնողներին 
արտահայտող այլ բառերը կամ դրանց թարգմանություններն ու ածանցյալները, ինչպես 
նաև արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառքի փոխարժեքներն արտացոլող 
ցուցատախտակներ կարող են օգտագործել միայն արտարժույթի դիլերային-
բրոքերային առուվաճառք իրականացնելու լիցենզիա ունեցող անձինք, դրանց 
մասնաճյուղերն ու ներկայացուցչությունները: 

Արգելվում է արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառքի գործունեության 
լիցենզիա չունեցող անձանց կողմից «արտարժույթի դիլերային-բրոքերային 
առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձ», «արժութային դիլեր-բրոքեր» 
կամ արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառքի գործունեությունը և դրանք 
իրականացնողներին արտահայտող այլ բառերի կամ դրանց թարգմանությունների ու 
ածանցյալների, ինչպես նաև արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառքի 
փոխարժեքներն արտացոլող ցուցատախտակների օգտագործումը: 
 

4. Արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառք, Արտարժույթի առուվաճառք, 
արտարժույթի առուվաճառքի սակարկություններ իրականացնող անձանց գործունեության 
կանոնները, կարգը և պայմանները սահմանում է Կենտրոնական բանկը: 

 

 

Հոդված 10. Պատասխանատվությունը 
 
6. Արտարժույթի դիլերային առուվաճառք իրականացնող անձանց 

(արժութային դիլերների), Արտարժույթի առուվաճառք իրականացնող անձանց 
(փոխանակման կետերի), արտարժույթի առուվաճառքի սակարկություններ 
կազմակերպող անձանց կողմից իրենց հաճախորդներին արտարժույթի առք ու 
վաճառքի գործառնությունները հավաստիացնող փաստաթուղթ (անդորրագիր) 
չտրամադրելու դեպքում Կենտրոնական բանկը նշանակում է տուգանք` նվազագույն 
աշխատավարձի չորսհազարապատիկի չափով, կամ ուժը կորցրած է ճանաչում 
գործունեության լիցենզիան: 

Հաճախորդներին արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունները 
հավաստիացնող փաստաթուղթ (անդորրագիր) չտրամադրելու համար բանկերը և 
վարկային կազմակերպությունները պատասխանատվություն են կրում «Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին», «Բանկերի և բանկային 
գործունեության մասին» և «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով: 

 
10. Արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառք իրականացնող անձի 
(արժութային դիլերի), արտարժույթի առուվաճառք իրականացնող անձի (փոխանակման կետի), 
արտարժույթի առուվաճառքի սակարկություններ կազմակերպող անձի գործունեության 
լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչվելու դեպքում (լիցենզիայի պայմանները 
կամ արժութային հարաբերությունները կարգավորող օրենքների և դրանց հիման վրա 
ընդունված իրավական այլ ակտերի պահանջները խախտելու համար) անձը (այդ թվում` 



լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու պահին տվյալ իրավաբանական անձի կանոնադրական 
կամ բաժնեհավաք կապիտալում 50 և ավելի տոկոս մասնակցություն ունեցող մասնակիցը) 
իրավունք չունի գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու պահից, լիցենզավորված 
անձի ղեկավարի կամ լիցենզավորված անձի աշխատակցի՝ Կենտրոնական բանկի տված 
որակավորման վկայականից զրկելու պահից երեք տարի ժամկետով որևէ կերպ (ուղղակիորեն 
կամ իրավաբանական անձ հիմնադրելով կամ իրավաբանական անձի կանոնադրական 
հիմնադրամում որևէ մասնակցություն ունենալով կամ առանց մասնակցության 
իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունենալով կամ 
արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառքի, արտարժույթի առուվաճառքի և 
արտարժույթի առուվաճառքի սակարկությունների գործունեություն իրականացնող անձանց 
կողմից որպես աշխատակից ներգրավվելով) իրականացնելու արտարժույթի դիլերային-
բրոքերային առուվաճառքի, արտարժույթի առուվաճառքի և արտարժույթի առուվաճառքի 
սակարկությունների գործունեություն: 

«10. Արտարժույթի առուվաճառք իրականացնող անձի (փոխանակման կետի), արտարժույթի 
առուվաճառքի սակարկություններ կազմակերպող անձի գործունեության լիցենզիան ուժը 
կորցրած ճանաչվելու դեպքում (լիցենզիայի պայմանները 
կամ արժութային հարաբերությունները կարգավորող օրենքների և դրանց հիման վրա 
ընդունված իրավական այլ ակտերի պահանջները խախտելու համար) անձը (այդ թվում` 
լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու պահին տվյալ իրավաբանական անձի կանոնադրական 
կամ բաժնեհավաք կապիտալում 50 և ավելի տոկոս մասնակցություն ունեցող մասնակիցը) 
իրավունք չունի գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու պահից, լիցենզավորված 
անձի ղեկավարի կամ լիցենզավորված անձի աշխատակցի՝ Կենտրոնական բանկի տված 
որակավորման վկայականից զրկելու պահից երեք տարի ժամկետով որևէ կերպ (ուղղակիորեն 
կամ իրավաբանական անձ հիմնադրելով կամ իրավաբանական անձի կանոնադրական 
հիմնադրամում որևէ մասնակցություն ունենալով կամ առանց մասնակցության 
իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունենալով կամ 
արտարժույթի առուվաճառքի և արտարժույթի առուվաճառքի սակարկությունների 
գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից որպես աշխատակից ներգրավվելով) 
իրականացնելու արտարժույթի առուվաճառքի և արտարժույթի առուվաճառքի 
սակարկությունների գործունեություն: 
 
 

 


