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Ֆինանսական միջոցառումների աշխատանքային խումբը (ՖԱԹՖ) միջկառավա-
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որոնցով պետք է հակազդել վերոհիշյալ խնդիրներին: Հանձնարարականները 
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կառույցների և անձանց, այդ թվում` խաղատների, անշարժ գույքի դիլերների, 
փաստաբանների և հաշվապահների կողմից: ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականները 
լայն ճանաչում են գտել` վերածվելով փողերի լվացման (ՓԼ) և ահաբեկչության 
ֆինանսավորման (ԱՖ) դեմ պայքարի համաշխարհային չափանիշների: 
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Ներածություն  

Սույն փաստաթուղթը կազմված է երեք բաժնից: Ներածությանը հաջոր-
դում է առաջին բաժինը, որում ընդհանուր գծերով նկարագրված է գնահատման 
մեթոդաբանությունը, վերջինիս օգտագործման կարգը և փողերի լվացման և 
ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի (ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի) համա-
կարգի արդյունավետության անհրաժեշտ նախադրյալները: Երկրորդ բաժնում 
զետեղված են Մեթոդաբանության, այդ թվում` էական չափորոշիչների, լրացուցիչ 
տարրերի և համապատասխանության գնահատման ուղեցույցները և մեկնաբա-
նությունները: Երրորդ բաժնում ներկայացված են ՖԱԹՖ-ի հանձնարարական-
ներից յուրաքանչյուրի էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը: Մեթոդա-
բանությանը կից ներկայացվում է հավելված` փաստաթղթում օգտագործված մի 
շարք բառերի կամ արտահայտությունների սահմանումներով կամ բնորոշում-
ներով: 
 
 
ՓԼ/ԱՖ  դեմ  պայքարի  գնահատման  մեթոդաբանություն  
 
Ընդհանուր տեղեկություններ մեթոդաբանության մասին 

1. Փողերի լվացման/ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի (այսու-
հետև՝ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի) 2004 թ. մեթոդաբանությունը, այդ թվում` գնահատ-
ման չափորոշիչները, մշակվել են որպես ուղեցույցներ, որոնցով պետք է առաջ-
նորդվել ՖԱԹՖ-ի 2003 թ. Քառասուն հանձնարարականներում (առ 2004 թ. հոկ-
տեմբերը կատարված փոփոխություններով և լրացումներով) և Ահաբեկչության 
ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՖԱԹՖ-ի 2001 թ. Ինը հատուկ 
հանձնարարականներում (առ 2008 թ. փետրվարը կատարված փոփոխություննե-
րով և լրացումներով) (միասնաբար` «ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականներ») զետեղ-
ված` ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի միջազգային չափանիշներին առանձին երկրների հա-
մապատասխանությունը գնահատելիս: Մեթոդաբանության չափորոշիչները չեն 
ընդլայնում կամ ձևափոխում միջազգային չափանիշներն արտացոլող Քառասուն 
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հանձնարարականները և Ինը հատուկ հանձնարարականները: Մեթոդաբանու-
թյունը կարևոր գործիք է, որի օգնությամբ գնահատողները կազմում են ՓԼ/ԱՖ 
դեմ պայքարի մանրակրկիտ գնահատման հաշվետվություններ/փոխադարձ գնա-
հատման հաշվետվություններ: Մեթոդաբանության օգնությամբ նրանք կարողա-
նում են վերլուծել իրավական, կարգավորիչ և ֆինանսական տարբեր համակար-
գեր ունեցող երկրներում ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի արդյունավետ ծրագրերի ներ-
դրման նպատակով մշակվող հայեցակարգերը և մեխանիզմները: Մեթոդաբանու-
թյունն օգտակար է նաև սեփական համակարգերն ուսումնասիրող երկրների հա-
մար, այդ թվում` տեխնիկական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում: 

2. Մեթոդաբանությունն արտացոլում է ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականներում 
արտացոլված սկզբունքները: Հաշվի է առնվել ՖԱԹՖ-ի և ՖԱԹՖ-ի տիպի տարա-
ծաշրջանային մարմինների (ՖՏՏՄ-ներ) փոխադարձ գնահատման, Արժույթի միջ-
ազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) և Համաշխարհային բանկի Ֆինանսական ոլորտի 
գնահատման ծրագրի, ինչպես նաև ԱՄՀ-ի Օֆշորային ֆինանսական կենտրոնի 
գնահատման ծրագրի փորձը: Բացի այդ, ՖԱԹՖ-ը, ԱՄՀ-ն և Համաշխարհային 
բանկը ուսումնասիրել և սույն Մեթոդաբանության մշակման աշխատանքներում 
հաշվի են առել նաև ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի` 2002 թ. հոկտեմբերին հրապարակված 
մեթոդաբանության հիման վրա 2002 և 2003 թվականներին իրականացված 
գնահատումը/փոխադարձ գնահատումը: 

 
Մեթոդաբանության կիրառմամբ իրականացված գնահատումը 

3. Մեթոդաբանությունն ունի նույն կառուցվածքը, ինչ ՖԱԹՖ-ի հանձնարա-
րականները: Այնուհանդերձ, հաշվի առնելով, որ Մեթոդաբանությունը գործիք է, 
որի օգնությամբ գնահատողները որոշում են առանձին երկրների համապատաս-
խանությունը ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականներին, պարտադիր չէ, որպեսզի ման-
րակրկիտ գնահատման հաշվետվությունը/փոխադարձ գնահատման հաշվե-
տվությունը նույնությամբ կրկնօրինակեն Մեթոդաբանության ձևաչափը և կա-
ռուցվածքը: Ավելին, նշված հաշվետվությունները կազմելիս անհրաժեշտ է առաջ-
նորդվել ստորև` 6-րդ կետում զետեղված չորս հիմնարար սկզբունքներով: 

4. Գնահատման մեջ անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել և ներկայացնել օգտա-
գործված առարկայական տեղեկատվությունը, մասնավորապես` փողերի լվաց-
ման համար սահմանված նախորդող հանցագործությունների քանակը և տեսակ-
ները, երկրի խոցելիությունը փողերի լվացման կամ ահաբեկչության նկատմամբ, 
փողեր լվանալու կամ ահաբեկիչներին ֆինանսավորելու նպատակով կիրառվող 
մեթոդները, հնարքները և միտումները, երկրի ֆինանսական համակարգի կա-
ռուցվածքը և նախատեսված ոչ ֆինանսական գործունեության տեսակների և 
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մասնագիտությունների հետ առնչվող ոլորտների բնույթը, քրեական արդարադա-
տության ընդհանուր համակարգի բնույթը և դիտարկվող ժամանակահատվածում 
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգում կատարված փոփոխությունները: Էական է 
այն, որ հաշվետվություններում հնարավոր կլինի գնահատել Հանձնարարական-
ների լիարժեք և պատշաճ իմպլեմենտացումը և ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համա-
կարգի արդյունավետությունը: ՖԱԹՖ-ի գնահատման նախկին շրջափուլերի 
նման, գնահատման մեջ կարող են կիրառվել քանակական տվյալներ, ձեռք բեր-
ված արդյունքներ կամ առավել հաճախ՝ որակական գործոններ: 

5. Հարկ է նշել, որ որոշ երկրներ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի հիմնախնդիրներին 
անդրադառնում են ոչ միայն կենտրոնական պետական կառավարման, այլ նաև 
նահանգային/մարզային կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման 
մակարդակներում: Օրինակ, եկամտաբեր հանցագործություններ կարող են նա-
խատեսված լինել միաժամանակ և՛ դաշնային, և՛ նահանգային մակարդակներով: 
Փողերի լվացման դեմ պայքարի միջոցառումներ անհրաժեշտ է ձեռնարկել կա-
ռավարման համակարգի համապատասխան մակարդակներում` ապահովելու 
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի բոլոր հնարավոր միջոցառումների կիրառելիությունը: 
Գնահատելիս անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել` համարժեքորեն անդրադառ-
նալու նաև նահանգային/մարզային մակարդակով իրականացվող ՓԼ/ԱՖ դեմ 
պայքարի միջոցառումներին: 
 
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի արդյունավետ համակարգի համար անհրաժեշտ 
կառուցվածքը  

6. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի արդյունավետ համակարգ ունենալու համար պա-
հանջվում է իրավական և կառուցակարգային համարժեք մեխանիզմ, որը պետք է 
ներառի. (ա) փողերի լվացման (ՓԼ) և ահաբեկչության ֆինանսավորման (ԱՖ) 
հանցագործությունները սահմանող օրենքներ, հանցավոր ճանապարհով ստաց-
ված եկամտի սառեցումը, առգրավումը և բռնագրավումը, ինչպես նաև ահաբեկ-
չության ֆինանսավորումը սահմանող օրենքներ, (բ) օրենքներ, իրավական այլ 
ակտեր, իսկ որոշակի հանգամանքներում` նաև պարտադիր կատարման ենթա-
կա այլ միջոցներ, որոնցով ֆինանսական հաստատությունների և նախատեսված 
ոչ ֆինանսական գործունեության տեսակների և մասնագիտությունների վրա 
կդրվեն պահանջվող պարտավորությունները, (գ) կառուցակարգային կամ վար-
չական պատշաճ համակարգ, ինչպես նաև օրենքներ, որոնցով իրավասու մար-
մինների համար կնախատեսվեն անհրաժեշտ պարտավորություններ, լիազորու-
թյուններ և պատժամիջոցներ և (դ) օրենքներ և այլ իրավական ակտեր, որոնք 
երկրին հնարավորություն կընձեռեն առավելագույնս համագործակցել միջազ-
գային մակարդակով: Հույժ կարևոր է նաև, որպեսզի իրավասու մարմիններն 
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ապահովեն ողջ համակարգի արդյունավետ ներդրումը: Առանձին հանձնարարա-
կանների գնահատման, ինչպես նաև ստորև` 7-րդ կետում ներկայացվող բացա-
հայտումների հիման վրա կարելի է ընդհանուր եզրակացություններ անել երկրի 
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգի ընդհանուր արդյունավետության մասին: Այդ 
եզրակացությունները պետք է նշվեն և փոխադարձ գնահատման հաշվետվությու-
նում/մանրակրկիտ գնահատման հաշվետվությունում, և կատարողական սեղմա-
գրում` տվյալ երկրում ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգի և վերջինիս արդյունա-
վետության վերաբերյալ հաշվետվության ընդհանուր բացահայտումների շրջա-
նակում (տես նաև` Երկրների և գնահատողների ձեռնարկի MER ձևաթուղթը): 

7. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգի արդյունավետության ապահովման հա-
մար անհրաժեշտ է ներդնել նաև որոշ կառուցվածքային տարրեր, որոնք ՓԼ/ԱՖ 
դեմ պայքարի գնահատման չափորոշիչների մեջ ներառված չեն: Այդ տարրերի 
բացակայությունը կամ ընդհանուր համակարգի էական թերությունները կամ 
բացերը կարող են լրջորեն խաթարել ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի արդյունավետ համա-
կարգի գործառույթը: Թեև ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի գնահատման չափորոշիչներն 
այդ պայմանները չեն ներառում, սակայն գնահատողները պետք է պարզեն 
էական թերությունների կամ բացերի առկայությունը և դրանց մասին նշեն փո-
խադարձ գնահատման/մանրակրկիտ գնահատման հաշվետվությունում: Այդ 
տարրերը պետք է ներառեն, մասնավորապես. 

ա) այնպիսի սկզբունքների պահպանումը, ինչպիսիք են թափանցիկությունը 
և բարեխիղճ կառավարումը, 

բ) ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի պահանջների կատարման պատշաճ մշակույթի 
տարածումը և կիրառումը կառավարության, ֆինանսական հաստատու-
թյունների, նախատեսված ոչ ֆինանսական գործունեության տեսակների և 
մասնագիտությունների, ոլորտային արհեստակցական կազմակերպու-
թյունների և ինքնակարգավորվող կազմակերպությունների շրջանում, 

գ) կոռուպցիայի կանխարգելման և պայքարի պատշաճ միջոցառումներ, այդ 
թվում, տեղեկատվության առկայության դեպքում՝ օրենքներ և համապա-
տասխան այլ իրավական ակտեր, երկրի մասնակցությունը կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի տարածաշրջանային կամ միջազգային ծրագրերի (ինչ-
պիսին է, օրինակ, Միավորված ազգերի կազմակերպության Կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի կոնվենցիան1) և նշված իրավական ակտերի ազդեցությունը 

                                                 
1 Այլ նախաձեռնություններից են՝ Միջազգային գործարար գործառնություններում օտար-
երկրյա հանրային պաշտոնյաների կաշառման դեմ պայքարի ՏՀԶԿ-ի կոնվենցիան, Կո-
ռուպցիայի դեմ պայքարող երկրների խումբը («ԳՐԵԿՕ»), Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանի կոռուպցիայի դեմ պայքարի ԱԶԲ/ՏՀԶԿ-ի նախաձեռնությունը և Կոռուպ-
ցիայի դեմ պայքարի միջամերիկյան կոնվենցիան: 
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տվյալ երկրում ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի պահանջների իմպլեմենտացման 
մակարդակի վրա, 

դ)  բավականաչափ արդյունավետ դատական համակարգ, որում կերաշխա-
վորվի դատական որոշումների պատշաճ կատարումը, 

ե)  ոստիկաններին, դատախազներին, դատավորներին և այլ անձանց ներկա-
յացվող բարձր էթիկական և մասնագիտական պահանջներ, ինչպես նաև 
այդ պահանջների կատարումն ապահովող միջոցառումներ և մեխանիզմ-
ներ, 

զ) հաշվապահների, աուդիտորների, փաստաբանների և այլ մասնագետների 
կողմից էթիկական և մասնագիտական վարքի նորմերի կատարումն 
ապահովող համակարգ, որը կարող է ներառել, օրինակ, վարքագծի և բա-
րեխիղճ գործելակերպի կանոնակարգեր, ինչպես նաև պահանջների կա-
տարումն ապահովող այլ մեթոդներ, այդ թվում` գրանցում, լիցենզավո-
րում, հսկողություն կամ վերահսկողություն: 

 

 
Էական չափորոշիչների, լրացուցիչ տարրերի և համապատասխանության 
գնահատման ուղեցույցներ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի չափանիշներին և 
մեթոդաբանությանն առնչվող ընդհանուր մեկնաբանություններ 

8. Երկրի ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգի համարժեքության գնահատումը 
ճշգրիտ գործընթաց չէ. ՓԼ և ԱՖ ոլորտում երկրների խոցելի կետերը և ռիսկերը 
տարբերվում են` կախված ներպետական և միջազգային գործոններից: ՓԼ և ԱՖ 
հնարքները ժամանակի ընթացքում կատարելագործվում են, ուստի ՓԼ/ԱՖ դեմ 
պայքարի քաղաքականությունը և արդյունավետ գործելակերպը նույնպես պետք 
է կատարելագործել և համապատասխանեցնել արդի մարտահրավերներին: 

9. ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականներով նախատեսվում են փողերի լվացման և 
ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջազգային չափանիշները: 
Սույն Մեթոդաբանության մեջ զետեղված հանձնարարականները և չափորոշիչ-
ները կիրառելի են բոլոր երկրների նկատմամբ: Այնուհանդերձ, գնահատողները 
պետք է հաշվի առնեն, որ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի օրենսդրական, կառուցակար-
գային և վերահսկողական համակարգը տարբեր երկրներում նույնը չէ: ՖԱԹՖ-ի 
հանձնարարականներից չշեղվելու պայմանով` երկրները կարող են միջազգային 
չափանիշները կիրառել ազգային օրենսդրությանը և կառուցակարգային համա-
կարգերին համապատասխան, չնայած պահանջների կատարման ապահովման 
մեթոդները կարող են տարբերվել: Այս առումով, գնահատողները պետք է հաշվի 
առնեն կոնկրետ երկրի տնտեսական զարգացման և վարչական կարողություն-
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ների մակարդակը, ինչպես նաև մշակույթի և իրավական համակարգի առանձ-
նահատկությունները: Ավելին, հաշվետվությունում պետք է ներկայացվի գնա-
հատման համատեքստը` նշելով միջազգային չափանիշների և սույն Մեթոդաբա-
նության մեջ զետեղված չափորոշիչների իմպլեմենտացման ուղղությամբ ձեռք 
բերված կամ ձեռք բերվող առաջընթացը: 

Էական չափորոշիչները 

10. Էական չափորոշիչներն այն տարրերն են, որոնք պետք է առկա լինեն, որ-
պեսզի ապացուցվի Հանձնարարականներից յուրաքանչյուրի պարտադիր տար-
րերի պահանջների լիարժեք կատարման փաստը: Գնահատման ենթակա չափո-
րոշիչները յուրաքանչյուր Հանձնարարականում համարակալված են, սակայն 
չափորոշիչների ներկայացման հերթականությունը որևէ նշանակություն չունի: 
Որոշ դեպքերում չափորոշչին հետևում է մասնավոր բացատրություն, որը նպաս-
տում է չափորոշչի գնահատման վրա ազդող կարևորագույն գործոնների բացա-
հայտմանը: Բացի այդ, որոշ չափորոշիչների դեպքում բերված են այնպիսի իրա-
վիճակների օրինակներ, որոնցում կարող են կիրառվել կոնկրետ պահանջները 
կամ` սովորական պարտավորություններից լինել բացառություններ: Օրինակ-
ները չափորոշիչների մաս չեն կազմում. պատկերավոր ներկայացման միջոցով 
օրինակներն ընդամենը օգնում են հասկանալ, թե որ դեպքերում կարող է առան-
ձին չափորոշչի համար նպատակահարմար լինել ազգային մակարդակով կոնկ-
րետ միջոցառումների իրականացումը: 
 
Կատարման գնահատումը 

11. Հանձնարարականներից յուրաքանչյուրի կատարման մակարդակը կարող 
է ստանալ հետևյալ չորս հնարավոր գնահատականներից մեկը. «համապատաս-
խանում է», «հիմնականում համապատասխանում է», «մասամբ համապատաս-
խանում է» և «չի համապատասխանում»: Բացառիկ հանգամանքներում կոնկրետ 
Հանձնարարականի գծով կարող է տրվել «կիրառելի չէ» գնահատական: Գնահա-
տականները հիմնված են միայն էական չափորոշիչների վրա և սահմանվում են 
հետևյալ կերպ. 
 

«Համապատաս-
խանում է» 

Համապատասխանությունը Հանձնարարականին լիովին 
ապահովված է բոլոր էական չափորոշիչների առումով: 

«Հիմնականում 
համապատաս-
խանում է» 

Առկա են ոչ մեծ թերություններ, սակայն էական չափորոշիչների 
ճնշող մեծամասնությանը լիարժեք համապատասխանությունն 
ապահովված է: 

«Մասամբ համա-
ատասխանում է» 

Երկիրը որոշ էական գործողություններ ձեռնարկել է և 
համապատասխանում է էական չափորոշիչների մի մասին: 
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«Չի համապատաս-
խանում» 

Առկա են լուրջ թերություններ, և էական չափորոշիչների ճնշող 
մեծամասնությանը համապատասխանությունն ապահովված չէ: 

«Կիրառելի չէ» Պահանջը մասամբ կամ ամբողջությամբ կիրառելի չէ` 
պայմանավորված երկրի կառուցվածքային, իրավական կամ 
համակարգային առանձնահատկություններով, օրինակ, երբ 
ֆինանսական հաստատության կոնկրետ տեսակը տվյալ երկրում 
գոյություն չունի: 

12. Գնահատողները պետք է պարզեն, թե արդյոք օրենքները և իրավական ակ-
երը համապատասխանո՞ւմ են կոնկրետ չափանիշներին, առկա՞ են արդյոք բա-
վարար կարողություններ, և թե որքանով են օրենքները կատարվում: Երկրի հա-
մապատասխանությունը չափորոշչին համարվում է լիովին ապահովված միայն 
այն դեպքում, երբ երկիր կատարած այցի դրությամբ կամ առաքելության այցին 
անմիջապես հաջորդող ժամանակահատվածում` նախքան հաշվետվության 
վերջնական տեսքով ամփոփումը, ընդունվել և գործում են համապատասխան 
օրենքները, իրավական ակտերը և ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի այլ մեխանիզմները: 

13. Բանկային, ապահովագրական և արժեթղթերի ոլորտներում ՓԼ/ԱՖ դեմ 
պայքարի կանխարգելիչ պահանջներ սահմանող օրենքները պետք է կիրարկվեն 
վերահսկողական գործընթացի միջոցով: Այդ ոլորտներում պետք է պահպանվեն 
նաև Բազելյան կոմիտեի, IAIS-ի և IOSCO-ի հրապարակած հիմնական վերա-
հսկողական սկզբունքները: Որոշ առումներով վերահսկողական այդ սկզբունք-
ները կարող են համընկնել սույն Մեթոդաբանությամբ սահմանված պահանջ-
ներին կամ լրացնել վերջիններս: Գնահատողները պետք է տեղյակ լինեն Հիմնա-
րար սկզբունքների առնչությամբ կատարված նախկին գնահատմանը և եզրակա-
ցություններին և վերահսկողական ստանդարտներ սահմանող մարմինների 
հռչակած այլ սկզբունքներին և ստանդարտներին, ինչպես նաև հաշվի առնեն 
դրանք: Ֆինանսական հաստատությունների այլ տեսակների պարագայում 
օրենքների և իրավական ակտերի կատարումը և կիրարկումը տարբեր երկրնե-
րում կարող է ապահովվել տարբեր ձևերով` կամ կարգավորման կամ վերա-
հսկողության համակարգի միջոցով, կամ որոշակի այլ մեխանիզմներով: 
 
Լրացուցիչ տարրեր 

14. Լրացուցիչ տարրերը հնարավոր օժանդակ մեխանիզմներ են, որոնց ներ-
դրմամբ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգը կարող է ավելի կատարելագործվել: 
Լրացուցիչ տարրերը բխում են ՖԱԹՖ-ի Հանձնարարականների ոչ պարտադիր 
տարրերից կամ լավագույն փորձից և ՖԱԹՖ-ի կամ միջազգային մակարդակով 
ստանդարտներ սահմանող այլ կառույցների, օրինակ` Բանկային վերահսկողու-
թյան բազելյան կոմիտեի հրապարակած այլ ուղեցույցներից: Թեև լրացուցիչ 
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տարրերն ընդհանուր գնահատման մաս են կազմում, դրանք պարտադիր չեն և 
կատարման կամ չկատարման իմաստով չեն գնահատվում: Խնդրի էությունն ամ-
բողջովին հստակեցնելու համար հարկ է նշել, որ լրացուցիչ տարրերը ձևակերպ-
ված են որպես հարցեր: Գնահատողները կարող են ուսումնասիրել ձեռնարկված 
կամ չձեռնարկված միջոցառումները և մեկնաբանություններ ներկայացնել դրանց 
վերաբերյալ` հաշվի առնելով կոնկրետ երկրի իրավիճակի առանձնահատկու-
թյունները: Նմանապես, գնահատողները կարող են սեփական հայեցողությամբ 
նշել այլ գործոններ, որոնք իրենց կարծիքով կատարելագործում են կամ կարող 
էին կատարելագործել ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգը: 

Արդյունավետ իմպլեմենտացում 

15. Շատ կարևոր է, որպեսզի ՖԱԹՖ-ի բոլոր Հանձնարարականներն արդյու-
նավետորեն իմպլեմենտացվեն, և որպեսզի գնահատումն անդրադառնա այդ 
խնդրին և արտացոլի առկա իրավիճակը: Վերոհիշյալ 6-րդ և 7-րդ կետերում ար-
տացոլված առանցքային հանգամանք է այն, որ հաշվետվությունում գնահատ-
վելու է ոչ միայն ՖԱԹՖ-ի Հանձնարարականների ֆորմալ կատարումը, այլ նաև 
իրականության մեջ Հանձնարարականների արդյունավետ իմպլեմենտացման 
փաստը: Յուրաքանչյուր Հանձնարարական գնահատելիս Գնահատողները պետք 
է առանցքային պայման համարեն արդյունավետությունը: Արդյունավետությունը 
կարող է դրական, չեզոք կամ բացասական ազդեցություն ունենալ յուրաքանչյուր 
Հանձնարարականի ընդհանուր գնահատականի վրա: Գնահատողների բացա-
հայտումները պետք է լիարժեքորեն շարադրվեն հաշվետվության մեջ: Գնահա-
տողները պետք է հաշվի առնեն, որ գնահատվող երկիրն է կրում Հանձնարարա-
կանի արդյունավետ իմպլեմենտացումն ապացուցելու (վիճակագրությամբ կամ 
այլ գործոնների հիման վրա) պարտավորությունը: 

16. Սովորական իրավիճակում կոնկրետ Հանձնարարականի արդյունավետ 
իմպլեմենտացումը կարող է չափվել միայն տվյալ Հանձնարարականին առնչվող 
չափորոշիչների ֆորմալ կատարման իմաստով (այսինքն` պահանջվող օրենքի, 
իրավական այլ ակտի կամ պարտադիր կատարման ենթակա այլ միջոցի առկա-
յություն և արդյունավետ իմպլեմենտացում): Այնուհանդերձ, ֆինանսական հաս-
տատությունների համար պարտավորություններ սահմանող Հանձնարարական-
ների` երկրի կողմից կատարումը գնահատելիս գնահատողները կարող են 
բացառիկ հանգամանքներում եզրակացնել, որ Հանձնարարականի հետապնդած 
նպատակը իրագործված է` չնայած որ դա տեղի է ունեցել ՖԱԹՖ-ի պահանջ-
ներին ճշգրտորեն համապատասխանող կառուցվածքային համակարգի բացա-
կայության պայմաններում: Դա կարող է լինել, օրինակ, այն դեպքում, երբ ֆինան-
սական հաստատությունները կատարում են իրավասու մարմնի հրապարակած 
հրահանգների կամ ուղեցույցների («կողմնորոշիչներ») դրույթները, սակայն այդ 
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«կողմնորոշիչները» չեն հասնում պարտադիր կատարման ենթակա այլ միջոցի 
մակարդակի: 

17. Ուստի, բացառիկ դեպքերում գնահատողները կարող են միայն արդյունա-
վետ իմպլեմենտացման փաստի առկայության դեպքում հիմնավորված համարել 
ավելի բարձր գնահատականը` պայմանով, որ արդյունավետ իմպլեմենտացումն 
ապացուցված է, ընդ որում` տեսանելի են իշխանությունների կողմից ձեռնարկ-
ված կոնկրետ գործողությունները, և բավարարված են հետևյալ պայմանները. 

• Կիրառելի բոլոր «կողմնորոշիչներն» իրավասու մարմնի կողմից ընդուն-
վել են և տվյալ երկրի տարածքում համարվում են «ուղղորդող» նշանա-
կություն ունեցող գործոններ, որոնք անդրադառնում են կոնկրետ Հանձ-
նարարականից բխող էական չափորոշչի համար պահանջվող առանձին 
հիմնախնդիրներին, և 

• Իրավասու մարմինը կանոնավոր կերպով դիտարկում է «կողմնորոշիչ-
ների» դրույթների կատարումը, ունի չկատարման դեպքում որոշակի 
գործողություններ պարտադրելու ընդհանուր լիազորություններ, և առ-
կա են ապացույցներ առ այն, որ այդ լիազորությունները նման հանգա-
մանքներում փաստացի կիրառվել են: 

18. Այդպիսի հանգամանքներում կարող է դիտարկվել միայն «չի համապա-
տասխանում» գնահատականի փոխարեն «մասամբ համապատասխանում է» 
ավելի բարձր գնահատական նշանակելու հնարավորությունը, ընդ որում` գնա-
հատողները պարտավոր են հաշվետվությունում ներկայացնել նման որոշում 
կայացնելու հիմքերի լիարժեք վերլուծություն: 

19. Կոնկրետ Հանձնարարականների արդյունավետ իմպլեմենտացման փաս-
տը գնահատելիս գնահատողներին անհրաժեշտ կլինի հաշվի առնել քանակական 
տվյալներ և որակական ու այլ տեղեկություններ: Ինչպես նշվել է 9-րդ կետում, 
պետք չէ մոռանալ, որ տարբեր երկրներում ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի օրենքները և 
համակարգերը տարբերվում են, և որ յուրաքանչյուր գնահատում պետք է անց-
կացնել առանձին և յուրովի: Արդյունավետությունը գնահատելու համար գնահա-
տողներից կպահանջվի նաև իրազեկված լինել գնահատվող երկրի կոնկրետ 
հանգամանքների, այդ թվում` ՓԼ և ԱՖ խոցելի կետերի և ռիսկերի, ՓԼ/ԱՖ դեմ 
պայքարի իրավական և ինստիտուցիոնալ համակարգի և վերոհիշյալ 6-րդ և 7-րդ 
կետերում նշված կառուցվածքային տարրերի մասին: Պետք է մշտապես հաշվի 
առնել նաև այնպիսի հիմնարար գործոններ, ինչպիսիք են, օրինակ, երկրի բնակ-
չությունը, ֆինանսական և նախատեսված ոչ ֆինանսական գործունեության տե-
սակների և մասնագիտությունների («ՆՈՖԳՏՄ») ոլորտների մասշտաբները, նա-
խորդող հանցագործությունների և փողերի լվացման գործունեության ծավալները 
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և տեսակները, ահաբեկչության ֆինանսավորման նկատմամբ խոցելիությունը և 
այլն: Բացարձակ տվյալներն առանձին վերցված սովորաբար խոսուն չեն. դրանք 
հարկ է դիտարկել այլ գործոնների համադրությամբ: 

20. Ուղղակի արդյունքների և ընդհանուր համատեքստի մասին տեղեկու-
թյուններ ստանալուց զատ գնահատողները պետք է դիտարկեն մի շարք այլ աղ-
բյուրներ, որոնցից կարող են էական տեղեկություններ ստանալ արդյունավետու-
թյան մասին, այդ թվում` նմանատիպ կամ հարակից հարցերով զբաղվող այլ 
մարմինների հաշվետվությունները, ներառյալ. 

• ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 1373 բանաձևի հիման վրա առանձին 
երկրների վերաբերյալ ներկայացված հաշվետվությունները, 

• ԱՄՀ-ի կամ համաշխարհային բանկի հրապարակած` Ֆինանսական 
ոլորտի գնահատման կամ Օֆշորային ֆինանսական կենտրոնի հաշվե-
տվությունները, 

• ՏՀԶԿ-ի կամ Եվրոպայի խորհրդի ԳՐԵԿՈ հանձնաժողովի նման մար-
մինների մշակած հակակոռուպցիոն մեխանիզմների վերաբերյալ հաշվե-
տվությունները, 

• ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի մեխանիզմների մասին ազգային ուսումնասիրու-
թյունները: 

21. Արդյունավետության քննարկման և ստուգման գործընթացի հաջորդ 
կարևոր բաղադրիչն այցելությունն է գնահատվող երկիր: Գնահատող թիմն այդ-
կերպ կարողանում է առավել մանրակրկիտ տեղեկություններ ստանալ կոնկրետ 
երկրում անցկացվող տարաբնույթ հանդիպումներից, այդ թվում` ՓԼ և ԱՖ ռիս-
կերի և խոցելի կետերի վերաբերյալ, և խաչաձև ստուգումներ կատարել` հա-
մադրելով կառավարության և մասնավոր հատվածի տարբեր միավորումների և 
մարմինների տված պատասխանները: Գնահատողները պետք է նաև հաշվի 
առնեն, որ թույլատրվում է որևէ մեկ հանձնարարականի չափորոշիչներն օգտա-
գործել այլ հանձնարարականների իմպլեմենտացման արդյունավետությունը 
գնահատելու համար: Օրինակ, փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինան-
սավորման դեմ պայքարի համար լիազորված մարմնին հասանելի ռեսուրսների 
(Չ.30.1) մասին տեղեկությունները կարող են կիրառելի լինել տվյալ մարմնի, 
օրինակ` ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող մարմնի (Հ.23) կամ 
Ֆինանսական հետախուզության մարմնի (ՖՀՄ) (Հ.26) գործունեության արդյու-
նավետությունը գնահատելիս և այլն: 

Ընդհանուր մեկնաբանություն և ուղեցույցներ  

22. ՖԱԹՖ-ի Հանձնարարականներից բխող սահմանումների ողջ ցանկը, ինչ-
պես նաև սույն Մեթոդաբանության մեջ օգտագործված որոշ լրացուցիչ եզրույթ-
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ների սահմանումները զետեղված են հավելված 1-ում: Գնահատողները պետք է 
լիովին ծանոթ լինեն բոլոր այդ եզրույթների իմաստին, մասնավորապես` իմա-
նան Մեթոդաբանության մեջ օգտագործվող հետևյալ եզրույթները. «դիտարկել», 
«երկիր», «նախատեսված ոչ ֆինանսական գործունեության տեսակներ և մասնա-
գիտություններ», «ֆինանսական հաստատություններ», «ահաբեկչության ֆինան-
սավորում», «իրավաբանական անձինք» և «իրավաբանական կազմավորումներ»: 
«Ֆինանսական հաստատություններ» եզրույթն առանձնապես կարևոր է ՓԼ/ԱՖ 
դեմ պայքարի ցանկացած գնահատման համար. ցանկացած գնահատում սկսե-
լուց առաջ գնահատողները պետք է լիարժեքորեն հասկանան, թե ֆինանսական 
հաստատությունների որ տեսակներն են իրականացնում սահմանման մեջ նշված 
ֆինանսական գործունեությունը: Գնահատողները պետք է նաև հաշվի առնեն 
ընդհանուր մեկնաբանությանն առնչվող հետևյալ ընդհանուր ուղեցույցները, 
որոնք կարևոր են մոտեցումների միատեսակությունն ապահովելու համար: 

23. Փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկը: Յուրա-
քանչյուր Հանձնարարականի և յուրաքանչյուր էական չափորոշչի դեպքում, երբ 
ֆինանսական հաստատությունից պահանջվում է կոնկրետ գործողություններ 
ձեռնարկել, գնահատողները, որպես կանոն, պետք է կատարումը գնահատելիս 
առաջնորդվեն այն սկզբունքով, որ բոլոր ֆինանսական հաստատությունները 
պետք է պարտավոր լինեն բավարարել սահմանված բոլոր պահանջները: Այնու-
հանդերձ, ՖԱԹՖ-ի Հանձնարարականների հիմքում ընկած կարևոր հանգամանք 
է նաև փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման առումով ֆինան-
սական հաստատությունների կամ հաճախորդների, ծառայությունների կամ գոր-
ծարքների կոնկրետ տեսակներին սպառնացող ռիսկի չափը: Ուստի երկիրը կա-
րող է, հաշվի առնելով ռիսկը, որոշում կայացնել ՖԱԹՖ-ի որոշ Հանձնարարա-
կանների կիրառությունը սահմանափակելու մասին, եթե բավարարված է 
հետևյալ պայմաններից որևէ մեկը. 

(ա) Երբ «ֆինանսական հաստատության»` Մասնագիտական եզրույթների 
բառարանով նախատեսված սահմանման մեջ նշված ֆինանսական գոր-
ծունեության տեսակը հազվադեպ կամ շատ սահմանափակ չափով է իրա-
կանացվում (ելնելով քանակական և բացարձակ չափորոշիչներից), որի 
պատճառով այդ կապակցությամբ փողերի լվացման կամ ահաբեկչության 
ֆինանսավորման գործունեության ծավալման ռիսկը ցածր է, 

(բ)  Այլ հանգամանքներում, երբ ապացուցված է, որ փողերի լվացման և ահա-
բեկչության ֆինանսավորման ռիսկը ցածր է, երկիրը կարող է որոշում 
կայացնել մեկ կամ մի քանի Հանձնարարականներով նախատեսված պա-
հանջները կամ դրանց մի մասը չկիրառելու մասին: Այնուհանդերձ, դա 
կարող է արվել միայն խիստ սահմանափակ և հիմնավորված դեպքերում: 
Սույն Մեթոդաբանության իմաստով, գնահատողները պետք է կարողա-
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նան հավաստիանալ, որ ռիսկի ցածր լինելու մասին որոշում կայացնելու 
գործընթացը եղել է համարժեք, իսկ եզրակացությունները` ողջամիտ: 

24. Թիվ 5 Հանձնարարականը ներառում է մի շարք չափորոշիչներ, որոնց 
շրջանակում երկրները կարող են իրենց ֆինանսական հաստատություններին 
թույլատրել, որպեսզի վերջիններս հաստատության կողմից կատարման ենթա-
կա` հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրությունների միջոցառումների ծա-
վալները որոշելիս հաշվի առնեն ռիսկի մակարդակը: Դա չի նշանակում, որ 
ֆինանսական հաստատություններին պետք է թույլատրել ամբողջովին խուսա-
փել պահանջվող միջոցառումներն իրականացնելուց, սակայն նրանց կարելի է 
թույլատրել նվազեցնել կամ պարզեցնել որոշակի չափորոշիչների շրջանակում 
կատարման ենթակա միջոցառումները: Գնահատողները պետք է կարողանան 
հավաստիանալ, որ գոյություն ունի համարժեք մեխանիզմ, որով իրավասու մար-
մինները գնահատում կամ ուսումնասիրում են ռիսկի աստիճանը պարզելու և 
ռիսկի կառավարման մեթոդներն ընտրելու նպատակով ֆինանսական հաստա-
տությունների որդեգրած ընթացակարգերը, ինչպես նաև` ուսումնասիրել այդ 
կապակցությամբ առանձին հաստատությունների կայացրած որոշումները: 

25. Թիվ 5 և 9 Հանձնարարականներում հղում է արվում ֆինանսական հաս-
տատության` կոնկրետ հարցում բավարար հավաստիացում ձեռք բերելու 
խնդրին: Դրա համար նույնպես պահանջվում է, որպեսզի հաստատությունը կա-
րողանա իրավասու մարմիններին հիմնավորել իր գնահատականները, և որ-
պեսզի գնահատողները կարողանան հավաստիանալ, որ կա համարժեք մեխա-
նիզմ, որով իրավասու մարմինները կուսումնասիրեն ֆինանսական հաստատու-
թյունների տված գնահատականները: 

26. Ֆինանսական հաստատություններին և նախատեսված ոչ ֆինանսական 
գործունեության տեսակներին և մասնագիտություններին ներկայացվող պա-
հանջները: ՖԱԹՖ-ի Հանձնարարականներում նշվում է, որ «անհրաժեշտ է» կամ 
«անհրաժեշտ չէ» օրենքով կամ այլ իրավական ակտով ֆինանսական հաստա-
տություններից և նախատեսված ոչ ֆինանսական գործունեության տեսակներից 
և մասնագիտություններից պահանջել որոշակի գործողություններ կատարել: Այդ 
հղումների հիման վրա երկրները կամ նրանց իրավասու մարմինները պարտա-
վոր են ձեռնարկել այնպիսի միջոցառումներ, որոնցով ֆինանսական հաստատու-
թյուններին կամ նախատեսված ոչ ֆինանսական գործունեության տեսակներով և 
մասնագիտություններով զբաղվողներին կպարտավորեցնեն կատարել կիրառելի 
բոլոր Հանձնարարականները: Սույն Մեթոդաբանության մեջ օգտագործվող եզ-
րույթների միատեսակությունն ապահովելու համար ֆինանսական հաստատու-
թյունների նկատմամբ կիրառելի չափորոշիչների մասին խոսելիս գործածվել է 
հետևյալ ձևակերպումը. «Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջ-
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վի» (նմանատիպ մոտեցում կիրառվել է նաև նախատեսված ոչ ֆինանսական 
գործունեության տեսակների նկատմամբ): 

27. Օրենք կամ իրավական այլ ակտ կամ պարտադիր կատարման ենթակա 
այլ միջոցներ: Բացատրական մեկնաբանություններում պահանջվում է նաև, որ-
պեսզի «թիվ 5, 10 և 13 Հանձնարարականներով նախատեսված հիմնական պար-
տավորություններն ամրագրված լինեն օրենքով կամ այլ իրավական ակտով»: 
«Օրենք կամ այլ իրավական ակտ» հասկացությունը վերաբերում է օրենսդրական 
և ենթաօրենսդրական ակտերին, ինչպիսիք են՝ օրենքները, որոշումները, կատա-
րում ապահովող կանոնակարգերը կամ նմանատիպ այլ պահանջները, որոնք 
ընդունվել կամ հաստատվել են իրավաստեղծ մարմնի կողմից և սահմանում են 
պարտադիր պահանջներ և վերջիններիս չկատարման դեպքում՝ կիրառելի պատ-
ժամիջոցներ: «Պարտադիր կատարման ենթակա այլ միջոցներ» հասկացությունը 
վերաբերում է ուղեցույցներին, հրահանգներին կամ այլ փաստաթղթերին կամ 
մեխանիզմներին, որոնցով սահմանվում են իրավասու մարմնի (օրինակ` ֆինան-
սական վերահսկողություն իրականացնող մարմնի) կամ ինքնակարգավորվող 
կազմակերպության ընդունած` պարտադիր կատարման ենթակա պահանջներ և 
վերջիններիս չկատարման դեպքում կիրառելի պատժամիջոցներ:* Երկու դեպ-
քում էլ պահանջների չկատարման համար սահմանվող պատժամիջոցները պիտի 
լինեն արդյունավետ, համաչափ և տարհամոզիչ (տե՛ս Հ.17): Թիվ 5, 10 և 13 Հանձ-
նարարականների առնչությամբ Մեթոդաբանության մեջ ներկայացված այն 
չափորոշիչները, որոնք արտացոլում են հիմնական պարտավորությունները, 
նշված են աստղանիշով (*): Թիվ 5, 10 և 13 Հանձնարարականներին առնչվող 
չափորոշիչների առավել մանրակրկիտ տարրերը, ինչպես նաև 6-9, 11, 14-15, 18 և 
21-22 Հանձնարարականներից բխող պարտավորությունները կարող են նախա-
տեսված լինել օրենքով, իրավական այլ ակտով կամ պարտադիր կատարման 
ենթակա այլ միջոցով: 

28. Նախատեսված ոչ ֆինանսական գործունեության տեսակների և մասնա-
գիտությունների գնահատումը: Թիվ 12 և 16 Հանձնարարականների համաձայն՝ 
նախատեսված ոչ ֆինանսական գործունեության տեսակներով և մասնագիտու-
թյուններով զբաղվողներից պետք է պահանջել որոշակի գործողություններ ձեռ-
նարկել: Գնահատողները պետք է պահանջների կատարումը գնահատեն այն 
սկզբունքի հիման վրա, որ նախատեսված ոչ ֆինանսական գործունեության տե-
սակներով և մասնագիտություններով զբաղվողների բոլոր խմբերը պետք է հա-
մապատասխանեն Հանձնարարականով սահմանված պահանջներին: Այնուհան-
դերձ, պարտադիր չէ այդ գործողությունները կատարելու պահանջները սահմա-
նել այն օրենքներով, որոնք վերաբերում են բացառապես փաստաբաններին, նո-
տարներին, հաշվապահներին և նախատեսված ոչ ֆինանսական գործունեության 
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այլ տեսակներով և այլ մասնագիտություններով զբաղվողներին, եթե վերջիններս 
ընդգրկված են համապատասխան գործունեությունը կարգավորող օրենքների, 
իրավական այլ ակտերի կամ պարտադիր կատարման ենթակա այլ միջոցների 
մեջ: Գնահատողները պետք է հաշվի առնեն, որ նախատեսված ոչ ֆինանսական 
գործունեության տեսակներով և մասնագիտություններով զբաղվողների կողմից 
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի անհրաժեշտ բոլոր պահանջների կատարումը գնահատ-
վում է միայն թիվ 12 և 16 Հանձնարարականների շրջանակում: Եթե երկիրը 
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի պարտավորությունները չի տարածել գործունեության այդ 
տեսակներով և այդ մասնագիտություններով զբաղվողների նկատմամբ, ապա դա 
չպետք է անդրադառնա մյուս Հանձնարարականներին տրվող գնահատական-
ների վրա: Կոնկրետ չափորոշիչների նկատմամբ օրենքների, իրավական այլ ակ-
տերի կամ պարտադիր կատարման ենթակա այլ միջոցների կիրառության հարցը 
պարզելիս գնահատողները պետք է առաջնորդվեն նույն մոտեցմամբ, ինչ ֆինան-
սական հաստատությունների դեպքում: 

* Ծանոթագրություն գնահատողների համար. կոնկրետ փաստաթղթի կամ մե-
խանիզմի` «պարտադիր կատարման ենթակա միջոց» հանդիսացող դրույթներ 
պարունակելու հանգամանքը պարզելիս գնահատողները պետք է հաշվի առնեն 
ստորև թվարկված բոլոր գործոնները. 

1. Պետք է լինի փաստաթուղթ կամ մեխանիզմ, որը կպարունակի ՖԱԹՖ-ի 
Հանձնարարականներում նշված խնդիրներին անդրադարձող պահանջներ. 
արդյոք փաստաթղթում օգտագործված ձևակերպումը հստակորեն պարունա-
կո՞ւմ է նշված պահանջները: 
(Օրինակներ. 

• Եթե կոնկրետ մեխանիզմի մեջ օգտագործված են «պարտավոր է/են» 
բառերը, ապա դա պետք է համարել պարտադիր, 

• Եթե օգտագործված են «պետք է/են» կամ «անհրաժեշտ է/են» բառերը, 
ապա դա կարող է համարվել պարտադիր, եթե կարգավորող մարմինը 
և կարգավորվող հաստատությունները կապացուցեն, որ կոնկրետ գոր-
ծողություններն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պահանջվում են և 
իրագործվում: Միջոցառումները «խրախուսվում են», «ողջունելի են» 
կամ «հարկ է դիտարկել», կամ նման այլ արտահայտությունները պար-
տադիր համարելու հավանականությունն ավելի ցածր է: Ցանկացած 
պարագայում, երբ ավելի մեղմ ձևակերպում է օգտագործված, համար-
վում է, որ ձևակերպումը պարտադիր չէ, քանի դեռ երկիրը հակառակը 
չի ապացուցել):  

2. Փաստաթուղթը/մեխանիզմը պետք է ընդունված լինի իրավասու մարմնի 
կողմից (դա կարող է լինել ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող 
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մարմինը կամ իրավասու այլ մարմին), կամ` այդ մարմնի կողմից լիազորված 
կամ օրենքով ուղղակիորեն նախատեսված լիազորություններ իրականացնող 
ինքնակարգավորվող կազմակերպության կողմից: 

3. Չկատարման համար պետք է սահմանված լինեն պատժամիջոցներ (պար-
տադիր չէ, որ պատժամիջոցները նախատեսված լինեն պահանջը սահմանող 
փաստաթղթով. դրանք կարող են ամրագրված լինել մեկ այլ փաստաթղթով` 
պայմանով, որ պահանջի և սահմանված պատժամիջոցի միջև առկա լինի 
հստակ փոխառնչություն), որոնք պետք է լինեն արդյունավետ, համաչափ և 
տարհամոզիչ. այդ կապակցությամբ հարկ է անդրադառնալ հետևյալ խնդիր-
ներին. 

(ա) Անձանց կողմից իրենց պարտավորությունները չկատարելու դեպքի 
համար պետք է սահմանված լինի արդյունավետ, համաչափ և տարհա-
մոզիչ պատժամիջոցների համարժեք շրջանակ, 

(բ) Պատժամիջոցները պետք է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կիրա-
ռելի լինեն ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի կոնկրետ պահանջի չկատարման դեպ-
քի նկատմամբ: Եթե ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի կոնկրետ պահանջի չկատա-
րումը ուղղակիորեն չի հանգեցնում որևէ պատժի կիրառման, ապա բա-
վարար է նաև առավել ընդհանուր պահանջների չկատարման, օրինակ` 
պատշաճ համակարգեր և հսկողություն չունենալու կամ ապահով և 
անվտանգ չգործելու համար սահմանված պատժամիջոցների կիրառու-
թյունը` պայմանով, որ (բա) առավել ընդհանուր պահանջը հստակորեն 
ամրագրված է օրենքով կամ այլ իրավական ակտով, (բբ) ֆինանսական 
հաստատությունները կարող են համարժեքորեն պատժվել (իսկ համա-
պատասխան դեպքերում` նաև փաստացի պատժվել են) պահանջին 
չհամապատասխանելու համար և (բգ) ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի պահանջ-
ներից մեկին կամ մի քանիսին չհամապատասխանելն ինքնին կարող էր 
հիմք ծառայել` որոշում կայացնելու այն մասին, որ հաստատությունը 
համապատասխան դեպքերում չի համապատասխանում առավել ընդ-
հանուր պահանջին, մասնավորապես, օրինակ, չպետք է անհրաժեշտ 
լինի ապացուցել ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի հետ չկապված նորմատիվային 
կամ որևէ այլ պահանջ չկատարելու փաստը, 

(գ) Արդյոք առկա՞ են բավարար ապացույցներ առ այն, որ գործնականում 
կիրառվել են արդյունավետ, համաչափ և տարհամոզիչ պատժամիջոց-
ներ, 

(դ) Պահանջի կարևորության ցուցանիշ կարող է լինել այն հանգամանքը, թե 
արդյոք կախված իրավական համակարգի բնույթից՝ պարտադիր կա-
տարման ենթակա փաստաթղթով կամ մեխանիզմով նախատեսված 
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պահանջներին չհամապատասխանելու համար կիրառվող պատժամի-
ջոցները կարո՞ղ են բողոքարկվել դատարանում կամ այլ մարմնում: 

Բոլոր դեպքերում պետք է ակնհայտ լինի, որ ֆինանսական հաստատություն-
ները և ՆՈՖԳՏՄ-ները գիտակցում են, որ չկատարման պարագայում կիրառ-
վելու են պատժամիջոցներ, և գիտեն, թե ինչ պատժամիջոցներ են կիրառվելու: 
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ՔԱՌԱՍՈՒՆ  ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆՆԵՐԸ  
Էական  չափորոշիչները  և  լրացուցիչ  տարրերը  

 
Ա. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 

Փողերի լվացման քրեական հանցագործության շրջանակները 

Հանձնարարական թիվ 1  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է ընթեր-
ցել թիվ 1 Հանձնարարականի և II Հատուկ հանձնարարականի տեքստի հետ 
միասին: (Ծանոթագրություն գնահատողների համար. ապահովել 1.3 – 1.6 
չափորոշիչների և II.2 – II.3 չափորոշիչների (II Հատուկ հանձնարարականում) 
գնահատման փոխհամապատասխանությունը:) 
Էական չափորոշիչներ  

1.1 Փողերի լվացումը պետք է քրեականացված լինի Թմրամիջոցների և հոգեմետ 
նյութերի անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի մասին ՄԱԿ-ի 1988 
թ. կոնվենցիայի («Վիեննայի կոնվենցիա») և Անդրազգային կազմակերպված 
հանցավորության դեմ պայքարի մասին ՄԱԿ-ի 2000 թ. կոնվենցիայի 
(«Պալերմոյի կոնվենցիա») հիման վրա, մասնավորապես` նախատեսելով 
հանցագործության օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ տարրերը (տե՛ս Վիեննայի 
կոնվենցիայի 3(1) հոդվածի (բ) և (գ) կետերը և Պալերմոյի կոնվենցիայի 6(1) 
հոդվածը): 

1.2 ՓԼ հանցակազմը պետք է տարածվի ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 
հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտ հանդիսացող ցանկացած 
տեսակի գույքի վրա` անկախ դրա արժեքից: 

1.2.1 Գույքի` հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտ լինելու 
փաստն ապացուցելիս չպետք է պարտադիր լինի, որպեսզի նախորդող 
հանցագործության համար անձի նկատմամբ կայացված լինի մեղա-
դրական դատավճիռ:2 

1.3 Փողերի լվացման համար նախատեսված նախորդող հանցագործություն-
ների ցանկը պետք է ներառի բոլոր ծանր հանցագործությունները, ընդ 
որում` երկրները պետք է ձգտեն այդ շրջանակն ընդլայնել և դրանում 
ներառել հնարավորինս մեծ թվով նախորդող հանցագործություններ: Նա-

                                                 
2  Այս չափորոշիչը կիրառելի է վարույթի ցանկացած փուլում, այդ թվում` վարույթ հարու-
ցելու մասին որոշում կայացնելիս: 
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խորդող հանցագործությունների ցանկը պետք է առնվազն ներառի հանցա-
գործությունների նախատեսված խմբերից յուրաքանչյուրի մեջ մտնող հան-
ցագործություններից մի քանիսը:3 Եթե նախատեսված խումբը ներառում է 
միայն մեկ հանցագործություն, ապա նախորդող հանցագործությունների 
ցանկը պետք է ներառի այդ մեկ հանցագործությունը: 

1.4 Այն դեպքերում, երբ երկիրը կիրառում է «նվազագույն շեմի» մոտեցում կամ 
համադրված մոտեցում, որը ներառում է «նվազագույն շեմի» մոտեցումը,4 
նախորդող հանցագործությունների ցանկը պետք է ներառի առնվազն բոլոր 
այն հանցագործությունները. 
ա)  որոնք երկրի ազգային օրենսդրության համաձայն համարվում են 

«ծանր» հանցագործություններ, կամ 
բ)  որոնց համար սահմանված առավելագույն պատժաչափը մեկ տարի 

ժամկետով ազատազրկումից առավել է, կամ 
գ)  որոնց համար սահմանված նվազագույն պատժաչափը վեց ամսով 

ազատազրկումից առավել է (այն երկրների պարագայում, որոնց 
իրավական համակարգով հանցագործությունների համար նախա-
տեսված է «նվազագույն շեմ»): 

 

                                                 
3  Ծանոթագրություն գնահատողների համար. թիվ 1 Հանձնարարականով (Հ.1) չի պա-
հանջվում, որպեսզի երկրները, որպես առանձին հանցագործություն, քրեականացնեն «կազ-
մակերպված հանցավոր խմբի մեջ մասնակցությունը և ռեկետը»: «Նախատեսված հանցա-
գործությունների» (Չ.1.3) այդ խումբն ընդգրկելու համար բավարար է, եթե երկիրն ընդունել 
է Պալերմոյի կոնվենցիայով ամրագրված երկու տարբերակներից  որևէ մեկը, այսինքն` կամ 
առանձին հանցագործություն կամ հանցագործություն` հիմնված հանցավոր համաձայնու-
թյան վրա: 
4  Երկրները փողերի լվացման համար սահմանվող նախորդող հանցագործությունների 
ընտրությունը կատարում են` հղում անելով (ա) բոլոր հանցագործություններին, կամ (բ) 
որոշակի «նվազագույն շեմի», որը կապակցվում է կամ ծանր հանցագործությունների 
առանձին խմբի հետ, կամ նախորդող հանցագործության դեպքում կիրառելի` ազատազրկ-
ման տեսքով պատժի չափի հետ («նվազագույն շեմի» մոտեցում), կամ (գ) նախորդող հան-
ցագործությունների կոնկրետ ցանկի, կամ (դ) վերոհիշյալ մոտեցումների համադրության 
հետ: 

Ծանր հանցագործությունների խմբերի օրինակներ. «հատուկ մեղադրական 
եզրակացությամբ հետապնդվող հանցագործություններ»(ա) (ի հակադրություն 
այն հանցագործությունների, որոնց համար թույլատրվում է արագացված 
կարգով դատաքննություն(բ)), «ծանր հանցագործություններ»(գ) (ի հակադրու-
թյուն ոչ ծանր հանցագործությունների(դ)) և «հանցագործություններ»(ե) (ի հա-
կադրություն զանցանքների(զ)): 
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1.5 Փողերի լվացման համար նախատեսված նախորդող հանցագործություն-
ների ցանկը պետք է ներառի մեկ այլ` երկրորդ երկրի տարածքում կատար-
ված և այնտեղ հանցագործություն համարվող արարքները, որոնք առաջին 
երկրի տարածքում կատարվելու դեպքում կհամարվեին նախորդող հանցա-
գործություններ: 

1.6 Փողերի լվացման հանցագործությունը պետք է տարածվի նախորդող հան-
ցագործությունը կատարած անձանց նկատմամբ: Այնուհանդերձ, երկրները 
կարող են նաև սահմանել, որ փողերի լվացման հանցագործությունը չի տա-
րածվում նախորդող հանցագործությունը կատարած անձանց նկատմամբ, 
եթե դա են պահանջում նրանց ներպետական օրենսդրության հիմնարար 
սկզբունքները: 

1.7 Փողերի լվացման հանցագործությունից զատ պետք է պատշաճ կերպով 
սահմանված լինեն նաև դրա հետ կապակցված հանցակցության տեսակ-
ները, այդ թվում` հանցանք գործելու նպատակով հանցավոր համագործակ-
ցությունը կամ հանցավոր համաձայնության գալը, հանցագործության փորձ 
կատարելը, օգնելը և օժանդակելը, նպաստելը և խորհուրդներով օգնելը, բա-
ցառությամբ, երբ դա թույլատրված է ներպետական օրենսդրության հիմնա-
րար սկզբունքներով:5  

Լրացուցիչ տարրեր  

1.8 Այն դեպքում, երբ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտը ձեռք է 
բերվել մեկ այլ` երկրորդ երկրի տարածքում կատարված գործողություննե-
րից, որոնք երկրորդ երկրի տարածքում հանցագործություններ չեն, սակայն 
կհամարվեին նախորդող հանցագործություններ, եթե կատարված լինեին 
առաջին երկրի տարածքում, ապա դա համարվու՞մ է արդյոք փողերի լվաց-
ման հանցագործություն: 

                                                                                                                 
(ա) Անգլերեն` «indictable offences» (Ծան. թարգմ.):  
(բ) Անգլերեն` «summary offences») (Ծան. թարգմ.): 
(գ) Անգլերեն`«felonies» (Ծան. թարգմ.): 
(դ) Անգլերեն`«misdemeanours») (Ծան. թարգմ.): 
(ե) Անգլերեն`«crimes» (Ծան. թարգմ.): 
(զ) Ֆրանսերեն` «délits») (Ծան. թարգմ.): 
5  Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապակցված հանցակցու-
թյան տեսակները գնահատելիս գնահատողները պետք է հաշվի առնեն առկա հանցատե-
սակների ոչ միայն ձևը, այլ նաև բովանդակությունը: Նրանք պետք է համոզվեն, որ ազգային 
օրենսդրությամբ նախատեսված մեխանիզմներն ընդգրկում են փողերի լվացման և ահա-
բեկչության ֆինանսավորման հետ կապակցված հանցակցության տեսակների հնարա-
վորինս լայն շրջանակ: 
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Հանձնարարական թիվ 2  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 2 Հանձնարա-
րականի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ 

2.1 ՓԼ հանցագործությունը պետք է տարածվի առնվազն այն ֆիզիկական ան-
ձանց վրա, ովքեր գիտակցաբար ներգրավվել են ՓԼ հետ կապված գործու-
նեության մեջ: 

2.2 Օրենքը պետք է թույլատրի ՓԼ հանցագործության դիտավորությամբ կա-
տարված լինելու փաստի հիմնավորումը` ելնելով գործի օբյեկտիվ փաս-
տական հանգամանքներից: 

2.3 ՓԼ համար նախատեսված քրեական պատասխանատվությունը պետք է տա-
րածվի նաև իրավաբանական անձանց նկատմամբ: Այն դեպքերում, երբ դա 
հնարավոր չէ (ներպետական օրենսդրության հիմնարար սկզբունքների 
պատճառով), պետք է կիրառելի լինի քաղաքացիական կամ վարչական պա-
տասխանատվություն: 

2.4 ՓԼ համար իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության 
ենթարկելու դեպքում չպետք է բացառվի զուգահեռ քրեական, քաղաքա-
ցիական կամ վարչական վարույթների հնարավորությունն այն երկրներում, 
որոնցում առկա են պատասխանատվության մեկից ավելի ձևեր: 

2.5 Ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք պետք է ՓԼ համար ենթարկվեն 
արդյունավետ, համաչափ և տարհամոզիչ քրեական, քաղաքացիական կամ 
վարչական պատիժների:6 

 
 

                                                 
6  Ծանոթագրություն գնահատողների համար. քրեական պատիժների արդյունավետ, 
համաչափ և տարհամոզիչ բնույթը գնահատելիս (Չ.2.5) գնահատողները պետք է հաշվի 
առնեն.  

• Հանցագործության համար սահմանված պատիժների մակարդակը (ազատա-
զրկում/տուգանք)` գնահատվող երկրի օրենքով այլ ծանր հանցագործությունների 
համար սահմանված պատիժների համեմատ, 

• ՓԼ/ԱՖ հանցագործությունների համար սահմանված պատիժների մակարդակը 
(ազատազրկում/տուգանք)` այլ երկրներում ՓԼ/ԱՖ հանցագործությունների հա-
մար սահմանված պատիժների համեմատ, 

• ՓԼ/ԱՖ հանցագործությունների համար դատարանների կողմից փաստացի նշա-
նակվող պատիժները: 
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Կանխարգելիչ միջոցներ և բռնագրավում  

Հանձնարարական թիվ 3 

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է 
ընթերցել թիվ 3 Հանձնարարականի և III Հատուկ հանձնարարականի տեքստի 
հետ միասին: (Ծանոթագրություն գնահատողների համար. ապահովել 3.1 – 3.4 
չափորոշիչների, 3.6 չափորոշչի և III.11 չափորոշչի (III Հատուկ հանձնարարա-
կանում) գնահատման փոխհամապատասխանությունը:) 

Էական չափորոշիչներ  

3.1 Օրենքներով պետք է նախատեսված լինի այն գույքի բռնագրավումը, որը 
լվացվել է կամ հանդիսանում է ՓԼ, ԱՖ կամ որևէ նախորդող հանցագոր-
ծության  
ա) կատարման արդյունքում հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտ, 
բ) կատարման համար օգտագործված գործիք, 
գ) կատարման մեջ օգտագործելու համար նախատեսված գործիք, կամ համ-

արժեք այլ գույքի բռնագրավումը: 

3.1.1 Չափորոշիչ 3.1-ը պետք է հավասարապես տարածվի.  
(ա)  այն գույքի նկատմամբ, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակի ձեռք է 

բերվել հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտից, այդ թվում` 
հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտը, շահույթը և այլ 
օգուտները, և 

(բ)  չափորոշիչ 3.5-ի պահպանմամբ՝ վերոնշյալ ողջ գույքի նկատմամբ` 
անկախ այն հանգամանքից, թե արդյոք գույքի սեփականատերը 
կամ տիրապետողը քրեական գործով անցնող ամբաստանյա՞լն է, թե 
որևէ երրորդ անձ: 

Վերը՝ 3.1 և 3.1.1 չափորոշիչների մեջ նշված ողջ գույքն այսուհետ կանվանվի 
«բռնագրավման ենթակա գույք»: 

3.2 Օրենքներով և այլ մեխանիզմներով պետք է նախատեսվեն կանխարգելիչ 
միջոցներ, այդ թվում այնպիսիք, ինչպիսիք են՝ գույքի սառեցումը և/կամ 
առգրավումը, որպեսզի հնարավոր լինի կանխել բռնագրավման ենթակա 
գույքի տնօրինումը, փոխանցումը կամ օտարումը: 

3.3 Օրենքներով և այլ մեխանիզմներով պետք է թույլատրվի բռնագրավման 
ենթակա գույքի նախնական սառեցումը կամ առգրավումը` առանց կողմի 
գիտության կամ նախնական ծանուցման, բացառությամբ, երբ դա հակասում 
է ներպետական օրենսդրության հիմնարար սկզբունքներին: 
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3.4 Իրավապահ մարմինները, ՖՀՄ-ն կամ իրավասու այլ մարմինները պետք է 
օժտված լինեն համապատասխան իրավասությամբ` հայտնաբերելու և 
հետապնդելու այն գույքը, որը ենթակա է կամ կարող է ենթակա դառնալ 
բռնագրավման, կամ կասկածվում է հանցավոր ճանապարհով ստացված 
եկամուտ լինելու մեջ: 

3.5 Օրենքներով և այլ մեխանիզմներով պետք է նախատեսվի բարեխիղճ երրորդ 
անձանց իրավունքների պաշտպանությունը: Այդ պաշտպանությունը պետք 
է համապատասխանի Պալերմոյի կոնվենցիայով նախատեսված չափանիշ-
ներին: 

3.6 Պետք է նախատեսված լինի պայմանագրային կամ այլ գործողությունները 
կանխելու կամ անվավեր ճանաչելու իրավասությունն այն դեպքերում, երբ 
դրանց մասնակցող անձինք իմացել են կամ պետք է իմանային, որ այդ գոր-
ծողությունների արդյունքում սահմանափակում են բռնագրավման ենթակա 
գույքը ստանալու` պետական մարմինների հնարավորությունը: 

Լրացուցիչ տարրեր  

3.7 Օրենքներով նախատեսվու՞մ է արդյոք հետևյալի բռնագրավման հնարավո-
րությունը. 
ա) Այն կազմակերպությունների գույքը, որոնք իրենց բնույթով ճանաչվում 

են հիմնականում քրեական կազմակերպություններ (այսինքն` կազմա-
կերպություններ, որոնց հիմնական գործառույթն անօրինական գործո-
ղությունների կատարումն է կամ դրանց կատարմանն աջակցելը), 

բ) Բռնագրավման ենթակա գույքը` առանց որևէ անձի նկատմամբ մեղա-
դրական դատավճռի կայացման («քաղաքացիական բռնագրավում»)` ի 
լրումն քրեական գործով մեղադրական դատավճիռ կայացնելու դեպքում 
իրականացվող բռնագրավման, 

գ) Բռնագրավման ենթակա գույքը, ընդ որում` նման դեպքերում իրավա-
խախտն օրենքի համաձայն պարտավո՞ր է արդյոք ապացուցել գույքի 
օրինական ծագումը: 
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Բ. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ՁԵՌՆԱՐԿԵՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՏԵՍԱԿՆԵՐՈՎ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂՆԵՐԸ` 
ԿԱՆԽԵԼՈՒ ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ 

Հանձնարարական թիվ 4 

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 4 Հանձնարա-
րականի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

4.1 Երկրները պետք է ապահովեն, որպեսզի ֆինանսական հաստատություն-
ների գործունեության գաղտնիության մասին որևէ օրենք չարգելակի ՖԱԹՖ-
ի Հանձնարարականների իմպլեմենտացումը: Այս կապակցությամբ որո-
շակի մտահոգության տեղիք կարող են տալ հետևյալ ոլորտները. ՓԼ կամ 
ԱՖ դեմ պայքարի գործառույթները հավուր պատշաճի կատարելու համար 
անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալու` իրավասու մարմինների կարո-
ղությունը, տեղեկատվության փոխանակումն իրավասու մարմինների միջև` 
ներպետական կամ միջազգային մակարդակներով, ինչպես նաև ֆինանսա-
կան հաստատությունների միջև տեղեկատվության փոխանակումն այն 
դեպքերում, երբ դա պահանջվում է Հ.7-ով, Հ.9-ով կամ ՀՀ.VII-ով: 
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Հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրությունը և տեղեկատվության 
պահպանումը 

Հանձնարարական թիվ 5  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 5 և 8 Հանձնա-
րարականների, VII Հատուկ հանձնարարականի տեքստի, ինչպես նաև թիվ 5, 12 
և 16 Հանձնարարականների Բացատրական մեկնաբանությունների հետ միասին: 
(Ծանոթագրություն գնահատողների համար. ապահովել 5.2 – 5.3 չափորոշիչների 
և VII.1 չափորոշչի (ՀՀ.VII-ում) գնահատման փոխհամապատասխանությունը:) 

Էական չափորոշիչներ  

5.1* Ֆինանսական հաստատություններին չպետք է թույլատրվի վարել անանուն 
հաշիվներ կամ մտացածին անուններով հաշիվներ: 

Եթե գոյություն ունեն թվային հաշիվներ, ապա ֆինանսական հաստատու-
թյուններից պետք է պահանջվի այդ հաշիվները վարել այնպես, որ հնարա-
վոր լինի դրանց մասով լիարժեքորեն իմպլեմենտացնել ՖԱԹՖ-ի Հանձնա-
րարականները: Օրինակ, ֆինանսական հաստատությունը պետք է այդ 
չափորոշիչներին համապատասխան հավուր պատշաճի իրականացնի հա-
ճախորդի նույնականացում, և հաճախորդի նույնականացման տվյալները 
պետք է հասանելի լինեն ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի պահանջների կատարման 
համար պատասխանատու աշխատակցին, իրավասու այլ անձնակազմին և 
իրավասու մարմիններին: 

Երբ է պահանջվում ՀՊՈՒ7 

5.2* Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ կատարել հաճա-
խորդի պատշաճ ուսումնասիրություն (ՀՊՈՒ). 
ա) գործարար հարաբերություն հաստատելիս, 
բ) կիրառելի նախատեսված նվազագույն շեմից (15000 ԱՄՆ դոլար կամ 

եվրո) բարձր գումարով միանգամյա գործարքներ կատարելիս. դա նաև 
ներառում է այն իրավիճակները, որոնցում գործարքն իրականացվում է 
մեկ գործառնությամբ կամ միմյանց հետ փոխկապակցված մի քանի 
գործառնություններով, 

գ)  դրամական փոխանցում հանդիսացող միանգամյա գործարքներ կատա-
րելիս` ՀՀ.VII-ի Բացատրական մեկնաբանությամբ նախատեսված հան-
գամանքներում, 

                                                 
7 Ֆինանսական հաստատությունները պարտավոր չեն նույն հաճախորդի կողմից գոր-
ծարքներ կատարելիս յուրաքանչյուր անգամ իրականացնել նույնականացում և ինքնության 
ստուգում: 
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դ)  երբ առկա է փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման 
կասկած` անկախ ՖԱԹՖ-ի Հանձնարարականների այլ դրույթներով նա-
խատեսված բացառություններից կամ նախատեսված նվազագույն շե-
մերից,  

ե) երբ ֆինանսական հաստատությունը կասկածներ ունի հաճախորդի նույ-
նականացման նպատակով նախկինում ձեռք բերված տվյալների իսկու-
թյան կամ համարժեքության վերաբերյալ: 

ՀՊՈՒ անհրաժեշտ միջոցառումները8 

5.3* Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ կատարել հաճա-
խորդների (թե՛ մշտական, թե՛ միանգամյա, ինչպես նաև` թե՛ ֆիզիկական, 
թե՛ իրավաբանական անձ կամ իրավաբանական կազմավորում հանդիսա-
ցող) նույնականացում և հաճախորդի ինքնության ստուգում` հիմնվելով 
արժանահավատ, անկախ աղբյուրներից ստացված փաստաթղթերի, տվյալ-
ների կամ տեղեկությունների (նույնականացման տվյալներ) վրա:9 

5.4 Իրավաբանական անձ կամ իրավաբանական կազմավորում հանդիսացող 
հաճախորդների դեպքում ֆինանսական հաստատությունից պետք է պա-
հանջվի. 
ա)* հավաստիանալ, որ հաճախորդի անունից հանդես եկող անձն ունի նման 

լիազորություն, և նույնականացնել ու ստուգել այդ անձի ինքնությունը, և 
բ) ստուգել իրավաբանական անձի կամ իրավաբանական կազմավորման 

իրավական կարգավիճակը, օրինակ՝ ձեռք բերելով հիմնադրման մասին 
վկայող փաստաթղթեր կամ ստեղծման կամ գոյություն ունենալու վերա-
բերյալ համանման այլ ապացույցներ, ինչպես նաև ձեռք բերել տեղեկու-
թյուններ հաճախորդի անվան, հավատարմագրային կառավարիչների 
անունների (տրաստների դեպքում), իրավաբանական ձևի, հասցեի, 
տնօրենների (իրավաբանական անձանց դեպքում) և իրավաբանական 
անձի կամ կազմավորման գործունեության պարտադիր կանոնները 
սահմանող դրույթների մասին: 

                                                 
8 Ընդհանուր կանոնն այն է, որ հաճախորդների նկատմամբ պետք է տարածվի ՀՊՈՒ միջո-
ցառումների ողջ շրջանակը: Այնուհանդերձ, որոշակի հանգամանքների առկայության դեպ-
քում ողջամիտ լուծում է համարվում, եթե երկիրը ֆինանսական հաստատություններին 
թույլատրում է կիրառվելիք ՀՊՈՒ միջոցառումների ընտրությունը կատարել` հիմնվելով 
ռիսկի նկատմամբ զգայունության գնահատականի վրա: 
9 Հաճախորդի մասին ձեռք բերվող տեղեկությունների տեսակների և վերջիններիս իսկու-
թյունը ստուգելու համար օգտագործվող նույնականացման տվյալների օրինակներ ներկա-
յացված են Բազելյան հանձնաժողովի Անդրսահմանային բանկային գործունեության հար-
ցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի հրապարակած` «Հաշվի բացման և հաճախորդի 
նույնականացման ընդհանուր ուղեցույց» վերտառությամբ փաստաթղթում: 
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5.5* Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ նույնականացնել 
իրական շահառուին և ձեռնարկել ողջամիտ քայլեր իրական շահառուի 
ինքնությունը ստուգելու նպատակով10` հիմնվելով արժանահավատ աղբյու-
րից ձեռք բերված վերաբերելի տեղեկությունների կամ տվյալների վրա, 
որոնք ֆինանսական հաստատությանը թույլ կտան ձեռք բերել բավարար 
համոզվածություն առ այն, որ իրեն հայտնի է իրական շահառուի ով լինելը: 
5.5.1* Բոլոր հաճախորդների դեպքում ֆինանսական հաստատությունը 

պետք է պարզի, թե արդյո՞ք հաճախորդը գործում է մեկ այլ անձի 
անունից, որից հետո պետք է ձեռնարկի ողջամիտ քայլեր` այդ այլ 
անձի ինքնությունը ստուգելու համար անհրաժեշտ նույնականացման 
բավարար տվյալներ ձեռք բերելու համար: 

5.5.2 Իրավաբանական անձ կամ իրավաբանական կազմավորում հանդի-
սացող հաճախորդների դեպքում ֆինանսական հաստատությունից 
պետք է պահանջվի ողջամիտ քայլեր ձեռնարկել. 
ա) հասկանալու հաճախորդի սեփականատերերի և նրանց նկատ-

մամբ վերահսկողություն իրականացնելու հնարավորություն ունե-
ցող անձանց կառուցվածքային աստիճանակարգը, 

բ)* պարզելու, թե ովքեր են այն ֆիզիկական անձինք, որոնք հանդիսա-
նում են հաճախորդի վերջնական սեփականատերեր կամ նրա 
նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնողներ: Սա ներառում է 
այն անձանց, ովքեր վերջնական արդյունավետ վերահսկողություն 
են իրականացնում իրավաբանական անձի կամ իրավաբանական 
կազմավորման նկատմամբ: 

Այդ գործառույթը բավարար կերպով կատարելու համար սովորա-
բար անհրաժեշտ միջոցառումների տեսակներից են. 
• Ընկերությունների դեպքում` վերահսկիչ բաժնեմաս ունեցող ֆի-

զիկական անձանց, ինչպես նաև ընկերության մտավոր և այլ կա-
ռավարումն իրականացնող ֆիզիկական անձանց նույնականա-
ցումը, 

• Տրաստների դեպքում` կառավարման հիմնադրի, հավատարմա-
գրային կառավարչի կամ տրաստի նկատմամբ արդյունավետ 
վերահսկողություն իրականացնող այլ անձի, ինչպես նաև շահա-
ռուների նույնականացումը:  

                                                 
10 Կյանքի ապահովագրության և ներդրումների հետ կապված այլ ապահովագրության պա-
րագայում ապահովագրական պայմանագրով նախատեսված շահառուին նույնպես պետք է 
նույնականացնել և ինքնությունը ստուգել: Այդ միջոցառումների ժամկետների վերաբերյալ 
տես 5.14 չափորոշիչը: 
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Ծանոթագրություն գնահատողների համար. այն դեպքում, երբ հա-
ճախորդը կամ վերահսկիչ բաժնեմասի սեփականատերը հանրային 
ընկերություն է, որի նկատմամբ տարածվում են կարգավորման 
համակարգով սահմանված բացահայտման պահանջները, այսինքն` 
հանրային ընկերություն, որը ցուցակված է ճանաչված ֆոնդային 
բորսայում, տվյալ հանրային ընկերության բաժնետերերի նույնակա-
նացումը և ինքնության ստուգումը անհրաժեշտ չեն: 

5.6 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ ձեռք բերել տեղե-
կություններ գործարար հարաբերության նպատակի և նախատեսվող բնույ-
թի մասին: 

5.7* Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ իրականացնել 
գործարար հարաբերության անընդհատ պատշաճ ուսումնասիրություն: 
5.7.1 Անընդհատ պատշաճ ուսումնասիրությունը պետք է ներառի տվյալ 

գործարար հարաբերության ընթացքում իրականացված գործարքների 
դիտազննումը` համոզվելու համար, որ դրանք համապատասխանում 
են հաճախորդի, վերջինիս ձեռնարկատիրական գործունեության և 
ռիսկայնության, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` նաև ֆինանսավոր-
ման աղբյուրների վերաբերյալ ֆինանսական հաստատության ունե-
ցած տեղեկություններին:  

5.7.2 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ համոզվել, 
որ ապահովվում է ՀՊՈՒ գործընթացի շրջանակում հավաքվող փաս-
տաթղթերի, տվյալների կամ տեղեկությունների արդիականությունը և 
վերաբերելիությունը` այդ նպատակով ուսումնասիրելով առկա տեղե-
կատվությունը, հատկապես հաճախորդների կամ գործարար հարա-
բերության բարձր ռիսկային խմբերի մասով: 

Ռիսկ 

5.8 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ հաճախորդների, 
գործարար հարաբերության կամ գործարքների ավելի բարձր ռիսկային 
խմբերի մասով իրականացնել հավելյալ պատշաճ ուսումնասիրություն: 

 
Ավելի բարձր ռիսկի խմբերի օրինակներ11 (որոնք բխում են ՀՊՈՒ մասին 
Բազելյան կոմիտեի փաստաթղթից) կարող են լինել. 

                                                 
11 Ավելի բարձր ռիսկի որոշ այլ օրինակներ ներկայացված են թիվ 6 և 7 Հանձնարարա-
կաններում: 
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ա) ոչ ռեզիդենտ հաճախորդները, 
բ) անհատական բանկային ծառայությունները*, 
գ) իրավաբանական անձինք կամ կազմավորումները, ինչպիսիք են 

տրաստները, որոնք անձնական գույքի տնօրինման որոշակի մեխա-
նիզմներ են,  

դ) անվանական բաժնետերերը կամ ըստ ներկայացնողի՝ բաժնետոմ-
սեր ունեցող ընկերությունները: 

Հավելյալ պատշաճ ուսումնասիրության միջոցառումների տեսակների 
շարքը կարող են դասվել թիվ 6 Հանձնարարականում ներկայացված 
միջոցառումները: 

5.9 Այն դեպքում, երբ ռիսկերը ցածր են, երկրները կարող են որոշում կայացնել 
ֆինանսական հաստատություններին նվազեցված կամ պարզեցված միջո-
ցառումների կիրառություն թույլատրելու մասին: Ընդհանուր կանոնն այն է, 
որ հաճախորդների նկատմամբ պետք է կիրառել ՀՊՈՒ միջոցառումների ողջ 
տեսականին, այդ թվում` իրական շահառուի նույնականացման պահանջը: 
Այնուհանդերձ, կան հանգամանքներ, որոնցում փողերի լվացման կամ 
ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկն ավելի ցածր է, կամ հաճախորդի և 
իրական շահառուի ինքնության մասին տեղեկությունները հրապարակայ-
նորեն հասանելի են, կամ ազգային համակարգերի այլ բաղկացուցիչներում 
գործում են ռիսկերի զսպման ու հակակշռման համարժեք մեխանիզմներ: 
Նման հանգամանքներում երկրի կողմից ողջամիտ կլինի ֆինանսական 
հաստատություններին թույլատրել` հաճախորդին և իրական շահառուին 
նույնականացնելիս և նրանց ինքնությունը ստուգելիս կիրառել ՀՊՈՒ պար-
զեցված կամ նվազեցված միջոցառումներ: 

Ավելի ցածր ռիսկայնությամբ բնութագրվող հաճախորդների, գործարք-
ների կամ պրոդուկտների օրինակներ են.12 

ա) ֆինանսական հաստատությունները` պայմանով, որ դրանց վրա 
տարածվում են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավոր-
ման դեմ պայքարի` ՖԱԹՖ-ի Հանձնարարականներին համահունչ 
պահանջներ, և որ դրանց կողմից այդ պահանջների կատարումը 
վերահսկվում է, 

                                                                                                                 
* Անգլերեն` private banking (Ծան. թարգմ.): 
12 Գնահատողները պետք է յուրաքանչյուր դեպքում ռիսկերի ավելի ցածր լինելու մասին 
որոշում կայացնեն` հաշվի առնելով հաճախորդի, պրոդուկտի կամ գործարքի տեսակը կամ 
հաճախորդի գտնվելու վայրը: 
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բ) հանրային ընկերությունները, որոնց նկատմամբ տարածվում են 
կարգավորման համակարգով սահմանված բացահայտման պա-
հանջները: Դա վերաբերում է ֆոնդային բորսայում ցուցակված կամ 
նմանատիպ այլ իրավիճակներում գտնվող ընկերություններին, 

գ) պետական հիմնարկները կամ ձեռնարկությունները, 
դ) կյանքի ապահովագրության պայմանագրերը, որոնց դեպքում տարե-

կան ապահովագրավճարը չի գերազանցում 1000 ԱՄՆ դոլար/եվ-
րոն, կամ միանվագ ապահովագրավճարը չի գերազանցում 2500 
ԱՄՆ դոլար/եվրոն, 

ե) կենսաթոշակային համակարգերի շրջանակում գործող ապահովա-
գրական պայմանագրերը, եթե դրանք չեն պարունակում հրաժար-
ման մասին դրույթ, և պայմանագիրը չի կարող օգտագործվել որպես 
գրավ, 

զ) թոշակի, տարիքային կենսաթոշակի կամ աշխատակիցներին կենսա-
թոշակային նպաստի տրամադրում նախատեսող նմանատիպ այլ 
համակարգերը, երբ մասհանումները կատարվում են աշխատա-
վարձից նվազեցումների տեսքով, իսկ համակարգի կանոններով չի 
թույլատրվում համակարգում որևէ անդամի մասնակցության 
փոխանցումն այլ անձի, 

է) ՆՈՖԳՏՄ-ների խմբավորված հաշիվների իրական շահառուները` 
պայմանով, որ այդ ՆՈՖԳՏՄ-ների վրա տարածվում են փողերի 
լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի` 
ՖԱԹՖ-ի Հանձնարարականներին համահունչ պահանջներ, և որ 
առկա են դրանց կողմից այդ պահանջների կատարումը հսկելու ու 
ապահովելու արդյունավետ համակարգեր: 

 

5.10 Այն դեպքում, երբ ֆինանսական հաստատություններին թույլատրվում է 
կիրառել ՀՊՈՒ պարզեցված կամ նվազեցված միջոցառումներ մեկ այլ երկրի 
ռեզիդենտ հանդիսացող հաճախորդների նկատմամբ, դա պետք է սահմա-
նափակվի այն երկրներով, որոնք, առաջին երկրի համոզմամբ, համապա-
տասխանում են ՖԱԹՖ-ի Հանձնարարականներին և արդյունավետորեն 
իրականացնում դրանք: 

5.11 ՀՊՈՒ պարզեցված միջոցառումներն ընդունելի չեն այն դեպքում, երբ առկա 
են փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման կասկած կամ 
ավելի բարձր ռիսկի այլ կոնկրետ սցենարներ: 

5.12 Այն դեպքում, երբ ֆինանսական հաստատություններին թույլատրվում է 
ռիսկի նկատմամբ զգայունության գնահատականի հիման վրա որոշել ՀՊՈՒ 
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միջոցառումների շրջանակը, դա պետք է համապատասխանի իրավասու 
մարմինների հրապարակած ուղեցույցներին: 

Ստուգման ժամկետները 

5.13 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ նախքան գործա-
րար հարաբերություն հաստատելը կամ դրա ընթացքում, իսկ ոչ մշտական 
հաճախորդների դեպքում` նախքան գործարք կատարելը կամ դրա ընթաց-
քում ստուգել հաճախորդի և իրական շահառուի ինքնությունը: 

5.14 Երկրները կարող են ֆինանսական հաստատություններին թույլատրել հա-
ճախորդի և իրական շահառուի ինքնության ստուգումն ավարտել գործա-
րար հարաբերության հաստատումից հետո` պայմանով, որ. 
(ա) Դա տեղի կունենա հնարավորինս շուտ` ողջամիտ ժամկետում,  
(բ) Դա էական նշանակություն ունի բիզնեսի բնականոն ընթացքը չխաթարե-

լու տեսանկյունից,  
(գ) Փողերի լվացման ռիսկերն արդյունավետորեն կառավարվում են:  

 
Ստորև ներկայացված են որոշ իրավիճակներ, որոնցում բիզնեսի բնականոն 
ընթացքը չխաթարելը կարող է էական նշանակություն ունենալ. 
• Առանց առերես շփման գործարար հարաբերություններ. 
• Արժեթղթերով գործարքներ. արժեթղթերի ոլորտում ընկերություններին և 

միջնորդներին կարող է անհրաժեշտ լինել գործարքներ կատարել շատ 
արագ` հաճախորդի հետ կապի մեջ մտնելու պահի դրությամբ շուկայում 
առկա պայմաններով, և կարող է անհրաժեշտ լինել գործարքը կատարել 
նախքան ինքնության ստուգումն ավարտելը. 

• Կյանքի ապահովագրության ձեռնարկատիրական գործունեություն` պայ-
մանագրով նախատեսված շահառուի նույնականացման և ինքնության 
ստուգման առումով: Դա կարող է տեղի ունենալ պայմանագիրը կնքած 
հաճախորդի հետ գործարար հարաբերության հաստատումից հետո, սա-
կայն բոլոր նման դեպքերում նույնականացումը և ինքնության ստուգումը 
պետք է կատարվեն հատուցում վճարելու պահին կամ դրանից առաջ, կամ 
շահառուի կողմից պայմանագրով նախատեսված իրավունքների իրացման 
պահին կամ դրանից առաջ: 

 

5.14.1  Այն դեպքում, երբ հաճախորդին թույլատրվում է գործարար հարա-
բերությունից օգտվել նախքան ինքնության ստուգումը, ֆինանսա-
կան հաստատություններից պետք է պահանջվի ընդունել ռիսկերի 
կառավարման ընթացակարգեր` կարգավորելու այն պայմանները, 
որոնց պահպանմամբ կարող է ծավալվել գործարար հարաբերու-
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թյունը: Նշված ընթացակարգերը պետք է նախատեսեն որոշակի 
միջոցառումներ, այդ թվում` կատարվող գործարքների թվաքա-
նակի, տեսակների և/կամ գումարի սահմանափակումներ, ինչպես 
նաև հարաբերությունների կոնկրետ տեսակի դեպքում ակնկալվող 
նորմերի շրջանակից դուրս իրականացվող մեծածավալ կամ բարդ 
գործարքների մոնիտորինգ: 

ՀՊՈՒ-ն բավարար կերպով չկատարելը 

5.15 Այն դեպքում, երբ ֆինանսական հաստատությունն անկարող է բավարարել 
վերոհիշյալ 5.3-5.6 չափորոշիչները. 
ա) հաստատությանը չպետք է թույլատրվի հաշիվ բացել, գործարար հարա-

բերություն սկսել կամ գործարք կատարել, 
բ) հաստատությունը պետք է դիտարկի կասկածելի գործարքի հաշվետվու-

թյուն ներկայացնելու նպատակահարմարությունը: 

5.16 Այն դեպքում, երբ ֆինանսական հաստատությունն արդեն սկսել է գործա-
րար հարաբերությունը, այսինքն, երբ կիրառելի են 5.2(ե), 5.14 կամ 5.17 
չափորոշիչները, և ֆինանսական հաստատությունն անկարող է բավարարել 
վերոհիշյալ 5.3-5.5 չափորոշիչները, ֆինանսական հաստատությունից պետք 
է պահանջվի դադարեցնել տվյալ գործարար հարաբերությունը և դիտարկել 
կասկածելի գործարքի հաշվետվություն ներկայացնելու նպատակահարմա-
րությունը: 

Առկա հաճախորդներ 

5.17 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ ՀՊՈՒ պահանջ-
ները տարածել առկա հաճախորդների նկատմամբ`13 էականության և ռիս-
կայնության հիման վրա, և անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել նմա-
նատիպ առկա հարաբերությունների պատշաճ ուսումնասիրություն: 

 
Բանկային գործունեությամբ զբաղվող ֆինանսական հաստատություն-
ների (իսկ համապատասխան դեպքերում` նաև այլ ֆինանսական հաս-
տատությունների) պարագայում ՀՊՈՒ իրականացման անհրաժեշտու-
թյունը կարող է երևան գալ, ի թիվս այլոց, հետևյալ օրինակների դեպքում. 
(ա) երբ տեղի է ունենում նշանակալից գործարք, (բ) երբ առկա է էական 
անհամադրելիություն հաճախորդի ներկայացրած փաստաթղթերի միջև, 
(գ) երբ էական փոփոխություն է տեղի ունենում հաշվի օգտագործման 

                                                 
13 Ազգային պահանջներն ուժի մեջ մտնելու ամսաթվի դրությամբ առկա հաճախորդներ: 



ՖԱԹՖ-ի 40 հանձնարարականների և 9 հատուկ հանձնարարականների կատարումը գնահատելու մեթոդաբանություն  

 36     © 2009 ՏՀԶԿ/ՖԱԹՖ 

օրինաչափությունների մեջ, (դ) երբ հաստատությանը պարզ է դառնում, որ 
իրեն հայտնի չեն առկա հաճախորդի վերաբերյալ բավարար տեղեկու-
թյուններ: 
 

 
5.18 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ ՀՊՈՒ միջոցա-

ռումներ իրականացնել այն առկա հաճախորդների նկատմամբ, որոնց վրա 
տարածվում է 5.1 չափորոշիչը: 
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Հանձնարարական թիվ 6  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է ընթեր-
ցել թիվ 6 Հանձնարարականի և դրա Բացատրական մեկնաբանությունների 
տեքստերի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

6.1 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ Հ.5-ով պահանջ-
վող ՀՊՈՒ միջոցառումներն իրականացնելուց զատ ստեղծել ռիսկերի կա-
ռավարման համապատասխան համակարգեր, որոնցով նրանք կորոշեն, թե 
արդյո՞ք պոտենցիալ հաճախորդը, հաճախորդը կամ իրական շահառուն 
հանդիսանում են քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ (ՔԱՈՒԱ): 

 
Ռիսկերի կառավարման նման համակարգի մաս կարող են կազմել այն-
պիսի միջոցառումներ, ինչպիսիք են, օրինակ, հաճախորդից համապա-
տասխան տեղեկություններ պահանջելը, նրա մասին հրապարակայնորեն 
առկա տեղեկություններն ուսումնասիրելը կամ քաղաքական ազդեցու-
թյուն ունեցող անձանց մասին տվյալների էլեկտրոնային մասնավոր շտե-
մարաններից օգտվելը: 
 

 
6.2 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ քաղաքական 

ազդեցություն ունեցող անձի հետ գործարար հարաբերություն հաստատե-
լուց առաջ ստանալ ավագ ղեկավարության համաձայնությունը: 
6.2.1 Այն դեպքում, երբ հաճախորդն ընդունվել է, սակայն հետագայում 

պարզվել է, որ հաճախորդը կամ իրական շահառուն ՔԱՈՒԱ է, կամ 
հաճախորդը կամ իրական շահառուն հետագայում դառնում է ՔԱՈՒԱ, 
ապա ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի գոր-
ծարար հարաբերությունը շարունակելու համար ստանալ ավագ ղեկա-
վարության համաձայնությունը: 

6.3. Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ ողջամիտ միջո-
ցառումներ ձեռնարկել` պարզելու ՔԱՈՒԱ ճանաչված հաճախորդների և 
իրական շահառուների հարստության և միջոցների աղբյուրները: 

6.4. Այն դեպքում, երբ ֆինանսական հաստատությունը ՔԱՈՒԱ հետ գտնվում է 
գործարար հարաբերության մեջ, հաստատությունից պետք է պահանջվի 
իրականացնել այդ հարաբերությունների հավելյալ անընդհատ մոնիտորինգ: 
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Լրացուցիչ տարրեր  

6.5 Թիվ 6 Հանձնարարականի պահանջները տարածվու՞մ են արդյոք այն 
ՔԱՈՒԱ նկատմամբ, ովքեր երկրի ներսում զբաղեցնում են բարձր պետա-
կան պաշտոններ: 

6.6 Ստորագրվել, վավերացվել և լիարժեքորեն ներդրվե՞լ է արդյոք Կոռուպ-
ցիայի դեմ պայքարի ՄԱԿ-ի 2003 թ. կոնվենցիան: 
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Հանձնարարական թիվ 7  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 7 Հանձնարա-
րականի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

Անդրսահմանային թղթակցային բանկային հարաբերությունների և նմանատիպ 
այլ հարաբերությունների14 մասով ֆինանսական հաստատություններից պետք է 
պահանջել, Հ.5-ով պահանջվող ՀՊՈՒ միջոցառումներն իրականացնելուց զատ, 
ձեռնարկել 7.1-7.5 չափորոշիչներով նախատեսված միջոցառումները: 

7.1 Հավաքել բավարար տեղեկություններ հարցվող հաստատության մասին, 
որպեսզի հնարավոր լինի լիարժեքորեն հասկանալ նրա ձեռնարկատիրա-
կան գործունեության էությունը, և հրապարակայնորեն առկա տեղեկատվու-
թյան հիման վրա պարզել հաստատության հեղինակությունը և վերահսկո-
ղության որակը, այդ թվում` այն հանգամանքը, թե արդյո՞ք հաստատության 
նկատմամբ իրականացվել է հետաքննություն կամ կարգավորող մարմնի 
որոշակի այլ գործողություն փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինան-
սավորման կապակցությամբ: 

7.2 Գնահատել հարցվող հաստատության ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի հսկողական 
մեխանիզմները և հավաստիանալ, որ դրանք համարժեք են և արդյունավետ: 

7.3 Նոր թղթակցային հարաբերություններ հաստատելուց առաջ ստանալ ավագ 
ղեկավարության համաձայնությունը: 

7.4 Փաստաթղթավորել15 յուրաքանչյուր հաստատության ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի 
պարտավորությունները: 

7.5 Այն դեպքում, երբ թղթակցային հարաբերությունները ներառում են տարան-
ցիկ հաշիվների վարումը, ապա ֆինանսական հաստատությունը պետք է 
համոզված լինի, որ. 
ա) իր հաճախորդը (հարցվող ֆինանսական հաստատությունը) կատարել է 

Հ.5-ով նախատեսված ՀՊՈՒ բոլոր սովորական պարտավորություններն 
                                                 
14 Նման հարաբերությունները, որոնց նկատմամբ ֆինանսական հաստատությունները 
պետք է կիրառեն 7.1-7.5 չափորոշիչները, ներառում են, օրինակ, արժեթղթերով գործառնու-
թյունների կամ միջոցների փոխանցման նպատակով հաստատված հարաբերությունները, 
որոնցում անդրսահմանային ֆինանսական հաստատությունը կարող է հանդես գալ որպես 
հաճախորդ կամ գործել իր հաճախորդների անունից: 
15 Անհրաժեշտ չէ, որպեսզի երկու ֆինանսական հաստատությունները մշտապես ստիպված 
լինեն համապատասխան պարտավորություններն ամրագրել գրավոր, եթե հստակորեն 
հասկանելի է, թե որ հաստատությունն է ձեռնարկելու պահանջվող միջոցառումները: 
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իր այն հաճախորդների նկատմամբ, որոնք ուղղակիորեն կարող են 
օգտվել թղթակից ֆինանսական հաստատության հաշիվներից, և 

բ) հարցվող ֆինանսական հաստատությունը կարող է հաճախորդի նույնա-
կանացման պատշաճ տեղեկություններ տրամադրել թղթակից ֆինան-
սական հաստատության հարցման հիման վրա: 
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Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 8 Հանձնարա-
րականի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

8.1 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ ունենալ այնպիսի 
քաղաքականություններ կամ իրականացնել այնպիսի միջոցառումներ, 
որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել փողերի լվացման կամ ահաբեկչության 
ֆինանսավորման սխեմաների մեջ առաջավոր տեխնոլոգիաների չարաշա-
հումը կանխելու համար: 

8.2 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ ունենալ քաղա-
քականություններ և ընթացակարգեր` կառավարելու առանց առերես շփման 
գործարար հարաբերությունների կամ գործառնությունների հետ կապված 
կոնկրետ ռիսկերը: Այդ քաղաքականությունները և ընթացակարգերը պետք 
է կիրառելի լինեն հաճախորդի հետ հարաբերություններ հաստատելիս և 
անընդհատ պատշաճ ուսումնասիրություն կատարելիս: 

 
Առանց առերես շփման գործառնությունների օրինակներ են. ինտերնետով 
կամ այլ միջոցներով, օրինակ` փոստով իրականացվող գործարար հարա-
բերությունը, ինտերնետով մատուցվող ծառայությունները և գործարքները, 
այդ թվում` մանրածախ ներդրողների արժեթղթերի առուվաճառքը կամ 
ինտերակտիվ այլ համակարգչային ծառայությունները, բանկոմատների 
օգտագործումը, հեռախոսային բանկային ծառայությունները, հանձնարա-
րականների կամ դիմումների փոխանցումը ֆաքսիմիլային կապով կամ 
նմանատիպ միջոցներով և վճարումների կատարումն ու դուրսբերվող 
կանխիկի ստացումը էլեկտրոնային վաճառքի կետերի գործարքների 
շրջանակում` օգտագործելով կանխավճարված կամ վերալիցքավորվող 
կամ կոնկրետ հաշվի հետ կապված արժեքային քարտեր: 
 

8.2.1 Ռիսկի կառավարման միջոցառումները պետք է ներառեն ՀՊՈՒ 
կոնկրետ և արդյունավետ ընթացակարգեր, որոնք կիրառվում են 
առանց առերես շփման հաճախորդների նկատմամբ: 

Նման ընթացակարգերի օրինակներ են. ներկայացված փաստաթղթերի 
հավաստագրումը, առերես շփման հաճախորդներից պահանջվող փաս-
տաթղթերին ի լրումն` լրացուցիչ փաստաթղթեր պահանջելը, հաճախորդի 
հետ անկախ կապի հաստատումը, երրորդ անձի ներկայացրած տվյալների 
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վրա հենվելը (տե՛ս չափորոշիչներ 9.1-9.5) և պահանջելը, որպեսզի առա-
ջին վճարումը կատարվի հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրության 
նմանատիպ ստանդարտներին համապատասխան մեկ այլ բանկում հա-
ճախորդի անունով բացված հաշվի օգտագործմամբ: 

Ֆինանսական հաստատությունները պետք է հղում կատարեն ՀՊՈՒ փաս-
տաթղթի Բաժին 2.2.6-ին: 

Էլեկտրոնային ծառայությունների դեպքում ֆինանսական հաստատու-
թյունները կարող են հղում կատարել «Էլեկտրոնային բանկային ծառայու-
թյունների շրջանակում ռիսկերի կառավարման սկզբունքների մասին» 
Բազելյան կոմիտեի 2003 թ. հուլիսին հրապարակած փաստաթղթին: 
 

 



ՖԱԹՖ-ի 40 հանձնարարականների և 9 հատուկ հանձնարարականների կատարումը գնահատելու մեթոդաբանություն  

 © 2009 ՏՀԶԿ/ՖԱԹՖ     43 

Հանձնարարական թիվ 9  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 9 Հանձնարա-
րականի և դրա Բացատրական մեկնաբանությունների տեքստի հետ միասին: 
Ծանոթագրություն. սույն Հանձնարարականը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի 
նկատմամբ.  

(ա)  արտաքին կապալառուին ծառայությունների հանձնարարման կամ գոր-
ծակալական հարաբերություններ, այսինքն, երբ գործակալն իր ՀՊՈՒ 
գործառույթներն իրականացնում է ֆինանսական հաստատության հետ 
կնքած պայմանագրի շրջանակներում,16  

(բ)  բիզնես հարաբերություններ, հաշիվներ և գործարքներ իրենց հաճա-
խորդների անունից գործող ֆինանսական հաստատությունների միջև: 
Դրանք կարգավորվում են Հ.5-ով և Հ.7-ով:  

Էական չափորոշիչներ  

Եթե ֆինանսական հաստատություններին թույլատրվում է միջնորդների կամ այլ 
երրորդ անձանց միջոցով իրականացնել ՀՊՈՒ գործընթացի տարրերի մի մասը 
(5.3-5.6 չափորոշիչներ)17 կամ ներկայացնել բիզնեսը, ապա պետք է բավարարվեն 
հետևյալ չափորոշիչները. 

9.1 Երրորդ անձի կողմից տրամադրվող տվյալները հիմք ընդունող ֆինանսա-
կան հաստատությունից պետք է պահանջվի երրորդ անձից անմիջապես 
ստանալ ՀՊՈՒ գործընթացի որոշակի տարրերի վերաբերյալ անհրաժեշտ 
տեղեկությունները18 (5.3-5.6 չափորոշիչներ):  

9.2 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի` համարժեք քայ-
լեր ձեռնարկել` համոզվելու, որ նույնականացման տվյալների և ՀՊՈՒ պա-
հանջներին առնչվող այլ էական փաստաթղթերի կրկնօրինակները պահան-
ջի դեպքում անհապաղ կտրամադրվեն երրորդ անձի կողմից: 

                                                 
16 Այն դեպքում, երբ առկա է ՀՊՈՒ-ն պայմանագրով արտաքին կապալառուի հանձնարա-
րելու մասին պայմանագիր, Հ.9-ը կիրառելի չէ, քանի որ արտաքին կապալառուն կամ գոր-
ծակալը նույնացվում է ֆինանսական հաստատության հետ, այսինքն` դրա գործընթացները 
և փաստաթղթերը նույնն են, ինչ բուն ֆինանսական հաստատության գործընթացները և 
փաստաթղթերը: 
17 Գործնականում երրորդ անձանց միջոցով հաճախ գործում են այն դեպքերում, երբ երրորդ 
անձին ներկայացրել է ֆինանսական ծառայություններ մատուցող միևնույն խմբի մեկ այլ 
անդամ, իսկ որոշ երկրներում` նաև մեկ այլ ֆինանսական հաստատություն կամ երրորդ 
անձ: Դա կարող է տեղի ունենալ նաև ապահովագրական ընկերությունների և ապահովա-
գրական բրոքերների/գործակալների միջև կամ հիփոթեքային ծառայություններ տրա-
մադրողների և բրոքերների միջև գործարար հարաբերություններում: 
18 Փաստաթղթերի կրկնօրինակները ստանալն անհրաժեշտ չէ: 
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9.3 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի` հավաստիանալ, 
որ երրորդ անձի գործունեությունը կարգավորվում է և վերահսկվում (թիվ 23, 
24 և 29 Հանձնարարականներին համապատասխան), և որ այն ունի Հ.5 և Հ.10 
Հանձնարարականներով նախատեսված ՀՊՈՒ պահանջները կատարելու 
համար անհրաժեշտ մեխանիզմներ: 

9.4 Պայմանները բավարարող երրորդ անձի գտնվելու վայրի երկրների թույ-
լատրելի ցանկը պարզելիս իրավասու մարմինները պետք է հաշվի առնեն 
առկա տեղեկություններն այն մասին, թե արդյո՞ք այդ երկրները համար-
ժեքորեն կիրառում են ՖԱԹՖ-ի Հանձնարարականները:19  

9.5 Հաճախորդի նույնականացման և ստուգման վերջնական պատասխանա-
տվությունը շարունակում է կրել երրորդ անձի միջոցով գործող ֆինանսա-
կան հաստատությունը: 

 

                                                 
19 Երկրները կարող են հղում կատարել ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վերաբերյալ ՖԱԹՖ-ի,        
ՖՏՏՄ-ների, ԱՄՀ-ի կամ Համաշխարհային բանկի կողմից հրապարակվող հաշվետվու-
թյուններին, գնահատումներին կամ ուսումնասիրություններին: 
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Հանձնարարական թիվ 10  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 10 Հանձնա-
րարականի և դրա Բացատրական մեկնաբանությունների տեքստի հետ միասին:  

Էական չափորոշիչներ  

10.1* Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի` բոլոր ներպետա-
կան և միջազգային գործարքների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվու-
թյունը պահպանել գործարքն ավարտելուց հետո առնվազն հինգ տարի (կամ 
ավելի երկար, եթե կոնկրետ դեպքերում, գործելով պատշաճ լիազորության 
շրջանակում, այդպես է պահանջում իրավասու մարմինը): Այդ պահանջը 
կիրառելի է` անկախ այն հանգամանքից, թե արդյո՞ք հաշիվը կամ գործա-
րար հարաբերությունը շարունակում է գործել, թե դադարեցվել է: 

10.1.1  Գործարքի մասին տեղեկատվությունը պետք է բավարար լինի թույ-
լատրելու առանձին գործարքների «վերականգնումը»` հանցավոր 
գործունեության նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու 
համար անհրաժեշտ ապացույցներ ստանալու նպատակով: 

 
Գործարքի անհրաժեշտ բաղադրիչների օրինակներ են. հաճախորդի և 
շահառուի անունը, հասցեն (կամ միջնորդի կողմից գրառվող այլ նույնա-
կանացնող տեղեկություններ), գործարքի բնույթը և ամսաթիվը, կիրառվող 
արժույթի տեսակը և գումարը և գործարքին մասնակից բոլոր հաշիվների 
տեսակները և նույնականացման համարները: 
 

 
10.2* Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ պահպանել նույ-

նականացման տվյալների, հաշիվների վերաբերյալ փաստաթղթերի և գոր-
ծարար նամակագրության տեղեկատվությունը համապատասխան հաշվի 
կամ գործարար հարաբերության դադարեցումից հետո առնվազն հինգ տարի 
(կամ ավելի երկար, եթե կոնկրետ դեպքերում, գործելով պատշաճ լիազո-
րության շրջանակում, այդպես է պահանջում իրավասու մարմինը): 

10.3* Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ ապահովել հա-
ճախորդների և գործարքների վերաբերյալ բոլոր տվյալների և տեղեկություն-
ների ժամանակին տրամադրումը համապատասխան լիազորություններով 
օժտված ներպետական իրավասու մարմիններին: 
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Հանձնարարական թիվ 11  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 11 Հանձնա-
րարականի և դրա Բացատրական մեկնաբանությունների տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

11.1 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ առանձնակի 
ուշադրություն դարձնել բոլոր բարդ, արտասովոր մեծ գործարքներին կամ 
գործարքների արտասովոր միտումներին, որոնք ակնհայտ կամ տեսանելի 
տնտեսական կամ օրինական նպատակ չեն հետապնդում: 

Նման գործարքների կամ գործարքների միտումների օրինակներ են. որո-
շակի հարաբերությունների շրջանակում նշանակալից գործարքները, որո-
շակի սահմանաչափերը գերազանցող գործարքները, հաշվի մնացորդի հա-
մեմատ չափազանց մեծ շրջանառությունը կամ հաշվի ակտիվության սովո-
րական միտումներին չհամապատասխանող գործարքները: 

11.2 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ հնարավորինս 
մանրամասնորեն ուսումնասիրել այդպիսի գործարքների նախապայման-
ները և նպատակը` բացահայտումներն արձանագրելով գրավոր: 

11.3 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ այդ բացահայ-
տումները պահպանել առնվազն հինգ տարի` անհրաժեշտության դեպքում 
իրավասու մարմիններին և աուդիտորներին տրամադրելու նպատակով: 
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Հանձնարարական թիվ 12  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 12 Հանձնա-
րարականի, թիվ 5, 12 և 16 Հանձնարարականների Բացատրական մեկնաբանու-
թյունների, ինչպես նաև թիվ 5, 6 և 8-11 Հանձնարարականների էական չափորո-
շիչների և լրացուցիչ տարրերի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

12.1 ՆՈՖԳՏՄ-ներից պետք է պահանջվի հետևյալ դեպքերում բավարարել թիվ 5 
Հանձնարարականի պահանջները (5.1–5.18 չափորոշիչներ).20  
ա) Խաղատներ (այդ թվում` ինտերնետային21), երբ նրանց հաճախորդները 

կատարում են 3000 ԱՄՆ դոլար/եվրո22 կամ ավելի մեծ գումարով ֆինան-
սական գործարքներ:23  

 
Խաղատներում կատարվող ֆինանսական գործարքների օրինակներ են. 
խաղատան չիփերի և  նշանակների գնումը կամ կանխիկացումը, հաշիվ-
ների բացումը, փողի փոխանցումները և արժույթի փոխանակումը: Ֆինան-
սական գործարքներ չեն խաղային գործարքները, որոնք կատարվում են 
միայն խաղատան չիփերով և նշանակներով: 
 

                                                 
20 Սույն չափորոշիչներում կիրառվող նախատեսված նվազագույն շեմերին հղում է կա-
տարվում թիվ 5, 12 և 16 Հանձնարարականների Բացատրական մեկնաբանություններում: 
21 Երկրները պետք է սահմանեն որոշակի կանոններ, որոնցով կորոշեն, թե ինչ հիմքով են 
ինտերնետային խաղատների նկատմամբ տարածվելու ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ազգային 
պահանջները: Դրա համար անհրաժեշտ կլինի սահմանել այն հիմքը կամ գործոնները, 
որոնց հիման վրա երկիրը որոշելու է, թե արդյո՞ք ինտերնետային խաղատան և կոնկրետ 
երկրի միջև առկա է բավարար կապ կամ կապակցվածություն: Այդպիսի գործոնների օրի-
նակներ են՝ կոնկրետ երկրի օրենքների հիման վրա ստեղծված կամ գրանցված լինելը կամ 
փաստացի տվյալ երկրի ներսից կառավարվելը: Գնահատողները պետք է ուսումնասիրեն 
կապի կամ կապակցվածության հիմքը թիվ 12, 16 և 24 Հանձնարարականների առումով: 
22 Սահմանված նվազագույն շեմերը (3000 և 15000 ԱՄՆ դոլար/եվրո) ներառում են նաև այն 
իրավիճակները, որոնցում գործարքը կատարվում է մեկ գործառնությամբ կամ մի քանի` 
արտաքուստ փոխկապակցվածության տպավորություն թողնող գործառնություններով: 
23 Ծանոթագրություն գնահատողների համար. թիվ 12 Հանձնարարականով (չափորոշիչ 
12.1) խաղատներից (այդ թվում` ինտերնետային) պահանջվում է կատարել թիվ 5 Հանձնա-
րարականի պահանջը, այդ թվում` նույնականացնել և ստուգել հաճախորդների ինքնու-
թյունը, երբ հաճախորդները կատարում են 3000 ԱՄՆ դոլար/եվրո կամ ավելի մեծ գումարով 
ֆինանսական գործառնություններ: Խաղատուն մուտք գործելու պահին հաճախորդի 
նույնականացում կատարելը կարող է բավարար լինել, բայց ոչ բոլոր դեպքերում: Երկրները 
պետք է խաղատներից պահանջեն, որպեսզի վերջիններս կարողանան կոնկրետ հաճա-
խորդի նկատմամբ իրականացված` հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրությունը կապակ-
ցել խաղատան ներսում տվյալ հաճախորդի կողմից իրականացվող գործարքների հետ: 
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բ) Անշարժ գույքի գործակալները, երբ նրանք հաճախորդի անունից մաս-
նակցում են անշարժ գույքի առքի և վաճառքի գործարքների:24 

գ) Թանկարժեք մետաղների և քարերի դիլերները, երբ նրանք հաճախորդի 
հետ իրականացնում են կանխիկով որևէ գործարք, որի արժեքը 
հավասար է 15000 ԱՄՆ դոլար/եվրո կամ բարձր է դրանից: 

դ) Փաստաբանները, նոտարները, իրավաբանական ծառայություններ մա-
տուցող այլ անկախ մասնագետները և հաշվապահները, երբ հաճախորդի 
անունից նախապատրաստում կամ իրականացնում են գործարքներ` 
կապված գործունեության հետևյալ տեսակների հետ. 
• անշարժ գույքի առք և վաճառք, 
• հաճախորդի փողի, արժեթղթերի կամ այլ գույքի կառավարում,25 
• բանկային, խնայողական կամ արժեթղթերի հաշիվների կառավարում, 
• ընկերությունների ստեղծման, գործունեության իրականացման կամ 

կառավարման համար գումարների հանգանակումների կազմակեր-
պում, 

• իրավաբանական անձանց կամ կազմավորումների ստեղծում, գործու-
նեության վարում կամ կառավարում, ինչպես նաև տնտեսվարող սու-
բյեկտների առք և վաճառք: 

ե) Տրաստները և ընկերություններին ծառայություններ մատուցողները, երբ 
հաճախորդի անունից նախապատրաստում կամ իրականացնում են գոր-
ծարքներ` կապված գործունեության հետևյալ տեսակների հետ. 
• իրավաբանական անձի կազմավորման գործակալի դերում հանդես 

գալը, 
• ընկերության տնօրենի կամ քարտուղարի, ընկերակցության կազմի 

մեջ մտնող գործընկերոջ կամ այլ իրավաբանական անձի պարագա-
յում` նմանատիպ որևէ այլ դերում հանդես գալը (կամ այդ դերում մեկ 
այլ անձի հանդես գալը կազմակերպելը), 

• գրանցված գրասենյակ, բիզնես հասցե կամ գործունեության վայր, կամ 
ընկերությանը կամ գործընկերությանը կամ որևէ այլ իրավաբանական 
անձի կամ կազմավորման նամակագրության կամ վարչական հասցե 
տրամադրելը, 

                                                 
24 Դա նշանակում է, որ անշարժ գույքի գործակալները պետք է գույքի և՛ գնորդների, և՛ վա-
ճառողների առնչությամբ պահպանեն թիվ 5 Հանձնարարականի պահանջները: 
25 Այն դեպքում, երբ փաստաբանը, նոտարը, անկախ այլ իրավաբանը կամ հաշվապահը որ-
պես ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնում են ֆինանսական գործունեու-
թյուն և համապատասխանում «ֆինանսական հաստատության» սահմանմանը, ապա անձը 
կամ ընկերությունը պետք է բավարարի ֆինանսական հաստատություններին ներկայաց-
վող պահանջները: 
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• ուղղակի տրաստի կազմում որպես հավատարմագրային կառավարիչ 
հանդես գալը (կամ մեկ այլ անձի` որպես այդպիսին հանդես գալը 
կազմակերպելը), կամ մեկ այլ անձի անունից՝ որպես անվանական 
բաժնետեր հանդես գալը (կամ մեկ այլ անձի` որպես այդպիսին հան-
դես գալը կազմակերպելը): 

Մասնավորապես, ՆՈՖԳՏՄ-ները պետք է պահպանեն 5.3-5.7 չափո-
րոշիչներով սահմանված` ՀՊՈՒ միջոցառումների կատարման պա-
հանջները, սակայն դրանց կատարման աստիճանը կարող են նաև 
որոշել ռիսկի նկատմամբ զգայունության հիման վրա` կախված հա-
ճախորդի, գործարար հարաբերության կամ գործարքի տեսակից: 

12.2 Վերոհիշյալ 12.1 չափորոշիչով նախատեսված հանգամանքներում  
ՆՈՖԳՏՄ-ներից պետք է պահանջվի՝ բավարարել թիվ 6 և 8-11 Հանձնարա-
րականներով նախատեսված չափորոշիչները: 
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Կասկածելի գործարքների մասին հաշվետվություններ ներկայացնելը և 
համապատասխանությունը 

Հանձնարարական թիվ 13  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է ընթեր-
ցել թիվ 1 Հանձնարարականի, թիվ 13 Հանձնարարականի և դրա Բացատրական 
մեկնաբանությունների, ինչպես նաև IV Հատուկ հանձնարարականի տեքստի 
հետ միասին: (Ծանոթագրություն գնահատողների համար. ապահովել 13.1 – 13.4 
չափորոշիչների և IV.1 – IV.2 չափորոշիչների (ՀՀ.IV-ում) գնահատման փոխհա-
մապատասխանությունը:)  

Էական չափորոշիչներ  

13.1* Ֆինանսական հաստատությունից պետք է օրենքով կամ այլ իրավական ակ-
տով պահանջվի ՖՀՄ-ին ներկայացնել հաշվետվություն (կասկածելի գոր-
ծարքի մասին հաշվետվություն` «ԿԳՀ»), եթե այն կասկածում է կամ ունի ող-
ջամիտ հիմքեր կասկածելու26, որ միջոցները ստացվել են հանցավոր գործու-
նեությունից: ԿԳՀ ներկայացնելու պարտավորությունը պետք է տարածվի 
առնվազն այն գումարների նկատմամբ, որոնք ստացվել են բոլոր այն հան-
ցագործություններից, որոնք թիվ 1 Հանձնարարականի համաձայն պահանջ-
վում է ներառել նախորդող հանցագործությունների շարքում: Այդ պահանջը 
պետք է սահմանված լինի պարտադիր կատարման ենթակա ուղղակի պար-
տավորության տեսքով, ընդ որում` ընդունելի չէ կասկածելի գործարքների 
մասին հաշվետվություն ներկայացնելու որևէ անուղղակի կամ բխեցվող 
պարտավորություն, որը կարող է պայմանավորվել ՓԼ հանցագործության 
համար անձի հնարավոր քրեական հետապնդմամբ կամ որևէ այլ նախա-
պայմանով (այսպես կոչված «հաշվետվություն ներկայացնելու անուղղակի 
պահանջ»): 

13.2* ԿԳՀ ներկայացնելու պարտավորությունը տարածվում է նաև այն գումար-
ների նկատմամբ, որոնց պարագայում ողջամիտ հիմքեր կան կասկածելու, 
որ դրանք կապված են ահաբեկչության կամ ահաբեկչական գործողություն-

                                                 
26 Անձի մոտ «կասկածի առկայության» դեպքում հաշվետվություն ներկայացնելու պահանջը 
կասկածի սուբյեկտիվ չափանիշ է, այսինքն, թե որ դեպքում է անձը փաստացի կասկածել, 
որ գործարքը կապված է հանցավոր գործունեության հետ: «Կասկածելու ողջամիտ հիմքերի 
առկայության դեպքում» հաշվետվություն ներկայացնելու պահանջը կասկածի օբյեկտիվ 
չափանիշ է, որը կարող է բավարարվել, եթե գործարքի հետ առնչվող հանգամանքներում 
ողջամիտ անձի մոտ պետք է որ ծագի կասկած առ այն, որ գործարքը կապված է հանցավոր 
գործունեության հետ: Այդ պահանջից բխում է, որ երկրները կարող են ընտրել հնարավոր 
երկու տարբերակներից մեկը, և որ պարտադիր չէ դրանք երկուսն էլ ունենալ: 



ՖԱԹՖ-ի 40 հանձնարարականների և 9 հատուկ հանձնարարականների կատարումը գնահատելու մեթոդաբանություն  

 © 2009 ՏՀԶԿ/ՖԱԹՖ     51 

ների հետ, կամ կարող են օգտագործվել ահաբեկչական կազմակերպություն-
ների կամ ահաբեկչություն ֆինանսավորողների կողմից: 

13.3* Բոլոր կասկածելի գործարքների, այդ թվում` գործարքներ կատարելու փոր-
ձերի մասին հարկ է ներկայացնել հաշվետվություններ` անկախ գործարքի 
գումարից: 

13.4 Կասկածելի գործարքների մասին հաշվետվություն ներկայացնելու պա-
հանջը կիրառելի է` անկախ այն հանգամանքից, թե արդյո՞ք առկա է կասկած 
առ այն, որ դրանք կապված են նաև հարկային խնդիրների հետ: 

Լրացուցիչ տարրեր  

13.5 Ֆինանսական հաստատություններից պահանջվու՞մ է արդյոք հաշվետվու-
թյուն ներկայացնել ՖՀՄ-ին այն դեպքում, երբ նրանք կասկած ունեն կամ 
ողջամիտ հիմքեր կասկածելու, որ միջոցները ստացվել են այնպիսի հանցա-
գործություններից, որոնք փողերի լվացման առումով ներպետական մակար-
դակով համարվում են նախորդող հանցագործություն: 
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Հանձնարարական թիվ 14  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է ընթեր-
ցել թիվ 14 Հանձնարարականի և դրա Բացատրական մեկնաբանությունների 
տեքստերի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

14.1. Ֆինանսական հաստատությունները և դրանց տնօրենները, պաշտոնատար 
անձինք և աշխատողները (մշտական և ժամանակավոր) պետք է օրենքով 
պաշտպանված լինեն պայմանագրով կամ օրենքի կամ այլ իրավական կամ 
վարչական ակտի նորմով նախատեսված` տեղեկատվության բացահայտ-
ման արգելքները խախտելու համար հնարավոր քրեական և քաղաքացիա-
կան պատասխանատվությունից այն դեպքերում, երբ նրանք իրենց կաս-
կածների մասին բարեխղճորեն հաշվետվություններ կներկայացնեն ՖՀՄ-ին: 
Այդ պաշտպանությունը պետք է ապահովված լինի նույնիսկ այն դեպքում, 
երբ նրանք ճշգրտորեն չեն իմացել նախորդող հանցավոր գործունեության 
բնույթի մասին, ինչպես նաև անկախ անօրինական գործունեության փաս-
տացի տեղի ունենալու կամ չունենալու հանգամանքից: 

14.2. Ֆինասական հաստատություններին և դրանց տնօրեններին, պաշտոնատար 
անձանց և աշխատողներին (մշտական և ժամանակավոր) պետք է օրենքով 
արգելված լինի բացահայտել (հայտնել) այն փաստի մասին, որ ՖՀՄ-ին 
հաշվետվության տեսքով ներկայացվում կամ տրամադրվում է ԿԳՀ կամ 
հարակից այլ տեղեկատվություն: 

Լրացուցիչ տարրեր  

14.3 Օրենքներով կամ այլ իրավական ակտերով կամ այլ մեխանիզմներով ապա-
հովվու՞մ է արդյոք ֆինանսական հաստատությունների` ԿԳՀ ներկայացնող 
աշխատակիցների անունների և անձնական տվյալների գաղտնի պահպա-
նումը ՖՀՄ կողմից: 
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Հանձնարարական թիվ 15  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է ընթեր-
ցել թիվ 15 Հանձնարարականի և դրա Բացատրական մեկնաբանությունների 
տեքստերի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

Ստորև ներկայացված պահանջներից յուրաքանչյուրի կապակցությամբ իրա-
գործվելիք միջոցառումների տեսակը և մասշտաբները պետք է պատշաճ լինեն և 
համապատասխանեն փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման 
ռիսկին և ձեռնարկատիրական գործունեության ծավալներին: 

15.1 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ ստեղծել և գոր-
ծադրել ՓԼ և ԱՖ կանխման ընթացակարգեր, քաղաքականություններ և 
հսկողական մեխանիզմներ, ինչպես նաև ապահովել դրանց մասին իրենց 
աշխատակիցների տեղեկացվածությունը: Այդ ընթացակարգերը, քաղաքա-
կանությունները և հսկողական մեխանիզմները պետք է ներառեն, մասնավո-
րապես՝ ՀՊՈՒ, տեղեկատվության պահպանում, անսովոր և կասկածելի գոր-
ծարքների հայտնաբերում և հաշվետվություններ ներկայացնելու պարտա-
վորություն: 
15.1.1 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ մշակել 

համապատասխանության կառավարման պատշաճ մեխանիզմներ, 
օրինակ` ֆինանսական հաստատությունները կարող են այդ նպա-
տակով առնվազն նախատեսել ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համապատաս-
խանության պատասխանատուի հաստիք՝ ղեկավար անձնակազմի 
մակարդակով: 

15.1.2 ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համապատասխանության պատասխանատուն 
և համապատասխան մյուս աշխատակիցները պետք է կարողանան 
ժամանակին ստանալ հաճախորդի նույնականացման տվյալները, 
ՀՊՈՒ այլ տեղեկությունները, գործարքների մասին տվյալները և 
վերաբերելի այլ տեղեկություններ: 

15.2 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ ունենալ բավա-
րար ռեսուրսներով և անկախությամբ օժտված աուդիտի գործառույթ, որը 
պետք է ստուգի նշված ընթացակարգերի, քաղաքականության և հսկողական 
մեխանիզմների վերաբերյալ պահանջների կատարումը (այդ թվում` 
ընտրանքային ստուգումների միջոցով): 

15.3 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ ստեղծել աշխա-
տակիցների ընթացիկ վերապատրաստման մեխանիզմ` ապահովելու նրանց 
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տեղեկացվածությունը նոր զարգացումների, այդ թվում` ՓԼ և ԱՖ նոր 
հնարքների, մեթոդների և միտումների մասին: Բացի այդ, ֆինանսական 
հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ իրենց աշխատակիցներին 
հստակորեն բացատրել ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի օրենքները և պարտավորու-
թյունները բոլոր առումներով, մասնավորապես` ՀՊՈՒ-ի և կասկածելի 
գործարքների մասին հաշվետվություններ ներկայացնելու պարտավորու-
թյունները: 

15.4. Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ ունենալ նախնա-
կան ստուգման ընթացակարգեր` դիմողներին աշխատանքի ընդունելիս 
ապահովելու բարձր ստանդարտների կիրառությունը: 

Լրացուցիչ տարրեր  

15.5 ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համապատասխանության պատասխանատուն կարո՞ղ 
է արդյոք անկախորեն գործել և զեկուցել ավագ ղեկավարությանը` շրջան-
ցելով իր անմիջական վերադասին, կամ զեկուցել ուղղակիորեն տնօրենների 
խորհրդին: 
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Հանձնարարական թիվ 16  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է ընթեր-
ցել թիվ 16 Հանձնարարականի և դրա Բացատրական մեկնաբանությունների, թիվ 
13-15 Հանձնարարականների և դրանց Բացատրական մեկնաբանությունների և 
էական չափորոշիչների/լրացուցիչ տարրերի, ինչպես նաև IV Հատուկ հանձնա-
րարականի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

16.1 ՆՈՖԳՏՄ-ներից պետք է պահանջվի՝ բավարարել թիվ 13 Հանձնարարա-
կանի պահանջները (չափորոշիչներ 13.1 – 13.4)27 հետևյալ հանգամանք-
ներում. 
ա)  Խաղատներ (ներառյալ՝ ինտերնետային) և անշարժ գույքի գործակալներ. 

Հ.13-ով նախատեսված հանգամանքներում, 
բ)  Թանկարժեք մետաղների կամ քարերի դիլերներ. երբ մասնակցում են 

կանխիկով որևէ գործարքի, որի արժեքը կազմում է 15000 ԱՄՆ դո-
լար/եվրո կամ ավելի բարձր:28  

գ)  Փաստաբաններ, նոտարներ, իրավաբանական ծառայություններ մատու-
ցող այլ անկախ մասնագետներ և հաշվապահներ. երբ հաճախորդի 
անունից կամ ի շահ հաճախորդի մասնակցում են գործարքների, որոնք 
առնչվում են հետևյալ գործունեությանը. 
• անշարժ գույքի առք և վաճառք, 
• հաճախորդի փողի, արժեթղթերի կամ այլ գույքի կառավարում, 
• բանկային, խնայողական կամ արժեթղթերի հաշիվների կառավարում, 

                                                 
27 ՆՈՖԳՏՄ-ները պետք է համապատասխանեն թիվ 13 Հանձնարարականի բոլոր չափորո-
շիչներին` երկու բացառությամբ: Նախ՝ թանկարժեք մետաղների և քարերի դիլերները 
պետք է համապատասխանեն 13.3 չափորոշչին, սակայն գործարքի (կամ գործարքի փորձի) 
մասին հաշվետվություն պետք է ներկայացնեն միայն այն դեպքում, երբ գերազանցվել է 
15000 ԱՄՆ դոլարի/եվրոյի կանխիկի շեմը: Երկրորդ, ինչպես մանրամասնեցված է 16.1 
չափորոշչի դեպքում, երկրները կարող են փաստաբաններին, նոտարներին, իրավաբանա-
կան ծառայություններ մատուցող այլ անկախ մասնագետներին և իրավաբանական ծառա-
յություններ մատուցող անկախ մասնագետի դերում հանդես եկող հաշվապահներին 
թույլատրել, որպեսզի նրանք իրենց ԿԳՀ-ներն ուղարկեն ինքնակարգավորող կազմակեր-
պություններին` բոլոր դեպքերում պարտավոր չլինելով ԿԳՀ-ներն ուղարկել Ֆինանսական 
հետախուզության կենտրոն: 
28 Նախատեսված նվազագույն շեմը տարածվում է այն իրավիճակների նկատմամբ, որոն-
ցում գործարքն իրականացվում է որպես մեկ գործառնություն կամ մի քանի գործառնու-
թյուններ, որոնք առերևույթ փոխկապակցված են («մասնատման/մասնաբաժանման» դեպ-
քեր): 
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• ընկերությունների ստեղծման, գործունեության իրականացման կամ 
կառավարման համար գումարների հանգանակումների կազմակեր-
պում, 

• իրավաբանական անձանց կամ կազմավորումների ստեղծում, գոր-
ծունեության վարում կամ կառավարում, ինչպես նաև տնտեսվարող 
սուբյեկտների առք և վաճառք: 

Ծանոթագրություն իրավաբանական ծառայություններ մատուցող 
մասնագետների տեղեկատվության պաշտպանվածության կամ 

իրավաբանի մասնագիտական գաղտնիքի մասին: 

Փաստաբանները, նոտարները, իրավաբանական ծառայություններ 
մատուցող այլ անկախ մասնագետները և իրավաբանական ծառայու-
թյուններ մատուցող անկախ մասնագետների դերում հանդես եկող 
հաշվապահները պարտավոր չեն կասկածելի գործարքի մասին հաշ-
վետվություն ներկայացնել, եթե համապատասխան տեղեկություն-
ները ստացվել են այնպիսի հանգամանքներում, որոնցում նրանց 
նկատմամբ տարածվում են իրավաբանի մասնագիտական տեղեկա-
տվության կամ մասնագիտական գաղտնիքի պաշտպանվածության 
նորմեր: 

Յուրաքանչյուր երկիր ինքն է որոշում, թե որ խնդիրների նկատմամբ է 
տարածվում իրավաբանի մասնագիտական տեղեկատվության կամ 
իրավաբանի մասնագիտական գաղտնիքի պաշտպանվածությունը: 
Դա, որպես կանոն, ներառում է այն տեղեկությունները, որոնք փաս-
տաբանները, նոտարները կամ իրավաբանական ծառայություններ 
մատուցող այլ անկախ մասնագետները ստանում են իրենց հաճա-
խորդներից. (ա) հաճախորդի իրավական կարգավիճակը ստուգելու 
ընթացքում, կամ (բ) դատական, վարչական, արբիտրաժային կամ 
միջնորդական վարույթում հաճախորդին պաշտպանելու կամ նրա 
շահերը ներկայացնելու գործը կատարելիս: Այն դեպքերում, երբ 
հաշվապահների նկատմամբ նույնպես տարածվում են գաղտնիքի 
կամ մասնագիտական պաշտպանվածության միևնույն պարտավորու-
թյունները, նրանք ևս պարտավոր չեն կասկածելի գործարքների մա-
սին հաշվետվություններ ներկայացնել: 
 

դ) Տրաստները և ընկերություններին ծառայություններ մատուցողները. երբ 
հաճախորդի անունից նախապատրաստում կամ իրականացնում են 
գործարքներ` կապված գործունեության հետևյալ տեսակների հետ. 
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• իրավաբանական անձի կազմավորման գործակալի դերում հանդես 
գալը, 

• ընկերության տնօրենի կամ քարտուղարի, ընկերակցության կազմի 
մեջ մտնող գործընկերոջ կամ այլ իրավաբանական անձի պարագա-
յում` նմանատիպ որևէ այլ դերում հանդես գալը (կամ այդ դերում մեկ 
այլ անձի հանդես գալը կազմակերպելը), 

• գրանցված գրասենյակ, բիզնես հասցե կամ գործունեության վայր, կամ 
ընկերությանը կամ գործընկերությանը կամ որևէ այլ իրավաբանական 
անձի կամ կազմավորման նամակագրության կամ վարչական հասցե 
տրամադրելը, 

• ուղղակի տրաստի կազմում որպես հավատարմագրային կառավարիչ 
հանդես գալը (կամ մեկ այլ անձի` որպես այդպիսին հանդես գալը 
կազմակերպելը),  

• մեկ այլ անձի անունից որպես անվանական բաժնետեր հանդես գալը 
(կամ մեկ այլ անձի` որպես այդպիսին հանդես գալը կազմակերպելը):  

16.2 Այն դեպքերում, երբ երկրները թույլատրում են փաստաբաններին, նոտար-
ներին և իրավաբանական ծառայություններ մատուցող այլ անկախ մասնա-
գետներին և հաշվապահներին իրենց ԿԳՀ-ներն ուղարկել համապատաս-
խան ինքնակարգավորվող կազմակերպություններին, պետք է գոյություն 
ունենան վերջիններիս և ՖՀՄ միջև համագործակցության պատշաճ ձևեր: 
Յուրաքանչյուր երկիր ինքն է որոշում ինքնակարգավորվող կազմակերպու-
թյունների և ՖՀՄ միջև համագործակցության մեխանիզմի մանրամասները:  

16.3 Վերոհիշյալ 16.1 չափորոշչի մեջ թվարկված հանգամանքներում ՆՈՖԳՏՄ-
ների նկատմամբ տարածվում են թիվ 14, 15 և 21 Հանձնարարականներով 
նախատեսված չափորոշիչները: 

Լրացուցիչ տարրեր  

16.4 Հաշվետվության պահանջը տարածվու՞մ է արդյոք հաշվապահների մասնա-
գիտական գործունեության մնացած ուղղությունների, այդ թվում` աուդիտի 
գործունեության նկատմամբ: 

16.5 ՆՈՖԳՏՄ-ներից պահանջվու՞մ է արդյոք ՖՀՄ-ին հաշվետվություն ներկա-
յացնել այն դեպքում, երբ նրանք կասկած ունեն կամ ողջամիտ հիմքեր` կաս-
կածելու, որ միջոցները ստացվել են այնպիսի հանցագործություններից, 
որոնք փողերի լվացման առումով ներպետական մակարդակով համարվում 
են նախորդող հանցագործություններ: 
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Փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը կանխելու այլ 
մեխանիզմներ 

Հանձնարարական թիվ 17  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 17 Հանձնա-
րարականի, ինչպես նաև IV, VI և VII Հատուկ հանձնարարականների տեքստի 
հետ միասին: (Ծանոթագրություն գնահատողների համար. ապահովել 17.1 – 17.4 
չափորոշիչների, VI.5 չափորոշչի (ՀՀ.VI-ում) և VII.9 չափորոշչի (ՀՀ.VII-ում) հա-
մապատասխանությունը:)  

Էական չափորոշիչներ  

17.1 Երկրները պետք է ապահովեն քրեական, քաղաքացիական  և վարչական 
արդյունավետ, համաչափ և տարհամոզիչ պատժամիջոցների առկայու-
թյունը` լուծելու ՖԱԹՖ-ի Հանձնարարականներում գործող և ՓԼ/ԱՖ դեմ 
պայքարի ազգային պահանջներին չհամապատասխանող ֆիզիկական կամ 
իրավաբանական անձանց հետ կապված խնդիրները: 

17.2 Երկրները պետք է լիազորեն պետական մարմնի (օրինակ` վերահսկողներին 
կամ ՖՀՄ-ին)` կիրառելու նշված պատժամիջոցները: Կախված չկատարված 
պահանջի տեսակից` պատժամիջոցների տարբեր տեսակների կիրառու-
թյան լիազորությունը կարող է վերապահվել տարբեր պետական մարմին-
ների: 

17.3 Պատժամիջոցներ պետք է սահմանված լինեն ոչ միայն ֆինանսական 
հաստատությունների կամ գործարար գործունեություն իրականացնող իրա-
վաբանական անձանց, այլ նաև նրանց տնօրենների և ավագ ղեկավարների 
համար: 

17.4 Պատժամիջոցների շրջանակը պետք է լինի ընդգրկուն և համապատաս-
խանի իրավիճակի ծանրության աստիճանին: Այն պետք է ներառի կարգա-
պահական և ֆինանսական պատժամիջոցներ կիրառելու, ինչպես նաև, հա-
մապատասխան դեպքերում, ֆինանսական հաստատության լիցենզիան 
ուժը կորցրած ճանաչելու, կասեցնելու կամ հետ վերցնելու լիազորությունը: 

 
Պատժամիջոցների տարբեր տեսակների օրինակներ են. գրավոր նախա-
զգուշացումները (առանձին նամակի տեսքով կամ ստուգման արդյունքում 
կազմվող հաշվետվության շրջանակում), կոնկրետ հրահանգներ կատա-
րելու կարգադրությունները (կարող են համատեղվել չկատարման յուրա-
քանչյուր օրվա համար հաշվեգրվող տուգանքների հետ), հաստատության 
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կողմից ձեռնարկվող միջոցառումների վերաբերյալ կանոնավոր հաշվե-
տվություններ ներկայացնելու պահանջ սահմանելը, չկատարման դեպքում 
տուգանքներ կիրառելը, տվյալ ոլորտում աշխատելու` ֆիզիկական ան-
ձանց իրավունքի սահմանափակումը, կառավարման հիմնադիրների, 
տնօրենների կամ վերահսկող սեփականատերերի փոխարինումը կամ 
նրանց իրավասությունների սահմանափակումը, խնամակալության նշա-
նակումը կամ լիցենզիայի կասեցումը կամ հետ վերցնելը, իսկ նախատես-
ված դեպքերում` քրեական պատիժների կիրառումը: 
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Հանձնարարական թիվ 18  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 18 Հանձնարա-
րականի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

18.1 Երկրները չպետք է թույլատրեն կեղծ բանկերի ստեղծումը կամ գործունեու-
թյան շարունակումը: 

18.2 Ֆինանսական հաստատություններին չպետք է թույլատրվի հաստատել կամ 
շարունակել թղթակցային հարաբերություններ կեղծ բանկերի հետ: 

18.3 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ հավաստիանալ, 
որ այլ երկրներում թղթակից ֆինանսական հաստատությունները չեն թույ-
լատրում իրենց հաշիվների օգտագործումը կեղծ բանկերի կողմից: 
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Հանձնարարական թիվ 19  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է ընթեր-
ցել թիվ 19 Հանձնարարականի և դրա Բացատրական մեկնաբանությունների 
տեքստերի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

19.1 Երկրները պետք է դիտարկեն այնպիսի համակարգ ներդնելու նպատակա-
հարմարությունը և օգտակարությունը, որում ֆինանսական հաստատու-
թյունները տվյալների համակարգչային շտեմարանի միջոցով ազգային 
կենտրոնական գերատեսչությանը հաշվետվություններ կներկայացնեն սահ-
մանված նվազագույն շեմը գերազանցող բոլոր գործարքների մասին: 

Լրացուցիչ տարրեր  

19.2 Եթե առկա են խոշոր գործարքների մասին հաշվետվություններ ներկայաց-
նելու համակարգեր, ապա հաշվետվությունները պահվու՞մ են արդյոք 
տվյալների համակարգչային շտեմարանում և հասանելի՞ են արդյոք իրա-
վասու մարմիններին` ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարին առնչվող նպատակների հա-
մար: 

19.3 Խոշոր գործարքների մասին հաշվետվություններ ներկայացնելու համակար-
գերի հետ կապված գործու՞մ են արդյոք խիստ պահանջներ, որոնցով հնա-
րավոր է ապահովել հաշվետվություններով ներկայացվող կամ արձանա-
գրվող տեղեկությունների կամ տվյալների պատշաճ օգտագործումը: 
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Հանձնարարական թիվ 20  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 20 Հանձնարա-
րականի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

20.1 Երկրները պետք է դիտարկեն թիվ 5, 6, 8-11, 13-15, 17 և 21 Հանձնարարա-
կանները ոչ ֆինանսական գործունեության այն տեսակների և այն մաս-
նագիտությունների (բացառությամբ՝ ՆՈՖԳՏՄ-ի) նկատմամբ կիրառելու 
նպատակահարմարությունը, որոնց պարագայում առկա է փողերի լվացման 
կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման նպատակով դրանց չարաշահման 
ռիսկ: 

 
Նման ռիսկի ենթակա գործունեության տեսակների կամ մասնագիտու-
թյունների օրինակներ են՝ բարձրարժեք և շքեղ ապրանքների դիլերները, 
գրավատները, շահումով խաղ կազմակերպող անձինք, աճուրդների 
կենտրոնները և ներդրումային խորհրդատուները: 

20.2 Երկրները պետք է քայլեր ձեռնարկեն` խրախուսելու ֆինանսական գոր-
ծարքների իրականացման ժամանակակից և ապահով այնպիսի մեթոդների 
մշակումը և կիրառումը, որոնք պակաս խոցելի են փողերի լվացման նկատ-
մամբ: 

Փողերի լվացման երևույթի նկատմամբ պակաս խոցելի մեթոդների կամ 
մեխանիզմների օրինակներ են. 

• Կանխիկի շրջանառության նվազեցումը, 
• Շատ մեծ անվանական արժեքով դրամանիշեր չթողարկելը, 
• Անվտանգ ավտոմատացված փոխանցումների համակարգերը: 
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Հանձնարարական թիվ 21  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 21 Հանձնա-
րարականի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

21.1 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ առանձնակի 
ուշադրությամբ վերաբերվել այն երկրներից գործող կամ այն երկրներում 
գտնվող անձանց (ներառյալ իրավաբանական անձինք և այլ ֆինանսական 
հաստատությունները) հետ գործարար հարաբերություններին և գործարք-
ներին, որոնք բավարար չափով չեն կիրառում ՖԱԹՖ-ի Հանձնարարական-
ները: 
21.1.1 Պետք է լինեն արդյունավետ մեխանիզմներ` ապահովելու ֆինանսա-

կան հաստատությունների իրազեկումն այլ երկրների ՓԼ/ԱՖ դեմ 
պայքարի համակարգերի թերությունների վերաբերյալ առկա մտահո-
գությունների մասին: 

21.2 Եթե այդ գործարքներն ակնհայտ տնտեսական կամ տեսանելի օրինական 
նպատակ չեն հետապնդում, ապա դրանց նախադրյալները և նպատակը 
պետք է հնարավորինս ուսումնասիրել` արդյունքները գրավոր տրամադրե-
լով իրավասու մարմիններին (օրինակ` վերահսկողներ, իրավապահ մար-
միններ և ՖՀՄ) և աուդիտորներին` նրանց աշխատանքին աջակցելու հա-
մար: 

21.3 Եթե որևէ երկիր շարունակում է չկիրառել կամ ոչ բավարար չափով կիրառել 
ՖԱԹՖ-ի Հանձնարարականները, ապա երկրները պետք է կարողանան 
սեփական նախաձեռնությամբ իրականացնել պատշաճ միջոցառումներ: 

Երկրների` սեփական նախաձեռնությամբ իրականացվող պատշաճ միջո-
ցառումների օրինակներ են. 
• Հաճախորդների նույնականացման խիստ պահանջները և ֆինանսա-

կան հաստատություններին տրամադրվող խորհրդատվության, այդ 
թվում` առանձին երկրներին ներհատուկ ֆինանսական խորհրդա-
տվության ծառայությունների կատարելագործումը` այդ երկրների ֆի-
զիկական կամ իրավաբանական անձանց հետ գործարար հարաբե-
րություն հաստատելուց առաջ իրական շահառուների նույնականա-
ցումն ապահովելու համար, 

• Հաշվետվությունների ներկայացման համապատասխան մեխանիզմ-
ների կատարելագործումը կամ ֆինանսական գործարքների մասին 
համակարգված հաշվետվությունների ներկայացումն այն սկզբունքի 
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հիման վրա, որ այդ երկրների հետ կատարվող ֆինանսական գոր-
ծարքների կասկածելի լինելու հավանականությունն ավելի մեծ է, 

• Սեփական նախաձեռնությամբ միջոցառումներ իրականացնող երկր-
ներում մասնաճյուղեր կամ ներկայացուցչություններ ստեղծելու թույլ-
տվության դիմումներն ուսումնասիրելիս հաշվի առնելը, որ համապա-
տասխան ֆինանսական հաստատությունն այնպիսի երկրից է, որում 
չկան ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համարժեք համակարգեր, 

• Ոչ ֆինանսական ոլորտի ձեռնարկությունների նախազգուշացումն 
այն մասին, որ տվյալ երկրի իրավաբանական կամ ֆիզիկական ան-
ձանց հետ գործարքների դեպքում կարող է առաջանալ փողերի լվաց-
ման ռիսկ, 

• Տվյալ երկրի կամ տվյալ երկրում գործող անձանց հետ գործարար հա-
րաբերության կամ ֆինանսական գործարքների սահմանափակումը: 
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Հանձնարարական թիվ 22  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 22 Հանձնարա-
րականի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

22.1 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ ապահովել իրենց 
օտարերկրյա մասնաճյուղերի և դուստր ձեռնարկությունների կողմից մայր 
ընկերության գործունեության վայրի երկրի ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի պահանջ-
ների և ՖԱԹՖ-ի Հանձնարարականների կատարումն այնքանով, որքանով 
դա թույլատրվում է այլ (այսինքն` մասնաճյուղի կամ դուստր ձեռնարկու-
թյան գործունեության վայրի) երկրի օրենքներով և այլ իրավական ակտերով: 

22.1.1 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ առանձ-
նակի ուշադրություն դարձնել այս սկզբունքի պահպանմանը ՖԱԹՖ-ի 
պահանջները բավարար չափով չկատարող երկրներում գործող 
իրենց մասնաճյուղերի և դուստր ձեռնարկությունների կողմից: 

22.1.2 Եթե մայր ընկերության գործունեության վայրի երկրի և մասնաճյուղի 
կամ դուստր ձեռնարկության գործունեության վայրի երկրի ՓԼ/ԱՖ 
դեմ պայքարի նվազագույն պահանջները տարբերվում են, ապա մաս-
նաճյուղից և դուստր ձեռնարկությունից պետք է պահանջվի՝ կատա-
րել ավելի խիստ պահանջներն այնքանով, որքանով դա թույլատրվում 
է այլ (այսինքն` մասնաճյուղի կամ դուստր ձեռնարկության գործու-
նեության վայրի) երկրի օրենքներով և այլ իրավական ակտերով: 

22.2 Ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ մայր ընկերու-
թյան գործունեության վայրի երկրի վերահսկողին տեղեկացնել այն դեպքերի 
մասին, երբ այլ երկրում գործող մասնաճյուղը կամ դուստր ձեռնարկությունը 
անկարող է պահպանել ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համապատասխան պահանջ-
ներն այն պատճառով, որ դա արգելվում է այլ (այսինքն` մասնաճյուղի կամ 
դուստր ձեռնարկության գործունեության վայրի) երկրի օրենքներով և այլ 
իրավական ակտերով կամ այլ մեխանիզմներով: 

Լրացուցիչ տարրեր  

22.3 Հիմնարար սկզբունքների կիրառության ոլորտում գործող ֆինանսական 
հաստատությունները պարտավո՞ր են արդյոք խմբի մակարդակով հետևո-
ղականորեն կիրառել ՀՊՈՒ միջոցառումներ` հաշվի առնելով աշխարհի 
տարբեր երկրներում գործող իրենց մասնաճյուղերի և դուստր ձեռնարկու-
թյունների հաճախորդների գործունեությունը: 
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Հանձնարարական թիվ 23  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 23 Հանձնարա-
րականի, դրա Բացատրական մեկնաբանությունների, ինչպես նաև VI Հատուկ 
հանձնարարականի և դրա Բացատրական մեկնաբանությունների տեքստի հետ 
միասին:  

(Ծանոթագրություն գնահատողների համար. գնահատողները պետք է օգտագոր-
ծեն 23.1 չափորոշիչը` գնահատելու կարգավորման և վերահսկողության համա-
կարգի ընդհանուր համարժեքությունը և արձանագրելու այն թերությունները, 
որոնց այլ չափորոշիչները չեն անդրադառնում: Գնահատողները կարող են ցան-
կության դեպքում նաև ուշադրություն դարձնել Հիմնարար սկզբունքների առնչու-
թյամբ կատարված գնահատման մեջ արծարծված հիմնախնդիրներին): 

Էական չափորոշիչներ  

23.1 Երկրները պետք է ապահովեն ֆինանսական հաստատությունների նկատ-
մամբ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համարժեք կարգավորումն ու վերահսկողու-
թյունը և դրանց կողմից ՖԱԹՖ-ի Հանձնարարականների արդյունավետ 
իմպլեմենտացումը: 

23.2 Երկրները պետք է ապահովեն, որ հատուկ այդ նպատակով լիազորված 
իրավասու մարմինը կամ մարմինները պատասխանատու լինեն՝ ապահո-
վելու փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի 
պահանջների համարժեք կատարումը ֆինանսական հաստատությունների 
կողմից: 

23.3 Վերահսկողները կամ այլ իրավասու մարմինները պետք է իրավական կամ 
կարգավորման համակարգով սահմանված անհրաժեշտ միջոցառումներ 
ձեռնարկեն` կանխելու ֆինանսական հաստատության սեփականության մեջ 
հանցագործների կամ նրանց հանցակիցների նշանակալից մասնակցություն 
ունենալը կամ իրական շահառու լինելը կամ կառավարչական գործառույթ 
կատարելը, այդ թվում` գործադիր կամ վերահսկող խորհուրդներում կամ 
վարչություններում պաշտոն զբաղեցնելը: 
23.3.1 Հիմնարար սկզբունքների կիրառության ոլորտում գործող ֆինանսա-

կան հաստատությունների տնօրենները և ավագ ղեկավարները պետք 
է գնահատվեն «պատշաճության և համապատասխանության», այդ 
թվում` մասնագիտական որակավորման և անաչառության չափորո-
շիչների հիման վրա: 

23.4 Նորմատիվային կարգավորման մեջ կիրառվող կարգավորիչ և վերահսկո-
ղական այն մեխանիզմները, որոնք կիրառելի են նաև փողերի լվացման դեմ 



ՖԱԹՖ-ի 40 հանձնարարականների և 9 հատուկ հանձնարարականների կատարումը գնահատելու մեթոդաբանություն  

 © 2009 ՏՀԶԿ/ՖԱԹՖ     67 

պայքարի մեջ, պետք է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավոր-
ման դեմ պայքարի իմաստով տարածվեն Հիմնարար սկզբունքների կիրա-
ռության ոլորտում29 գործող ֆինանսական հաստատությունների նկատ-
մամբ` բացառությամբ, երբ նույն խնդիրը սույն Մեթոդաբանության մեջ կար-
գավորված է կոնկրետ չափորոշիչներով: 

Նորմատիվային համակարգում կիրառվող, ինչպես նաև փողերի լվացման 
նկատմամբ կիրառելի կարգավորիչ և վերահսկողական միջոցառումների 
օրինակներ են. ա) լիցենզավորման և կառուցվածքի վերաբերյալ պահանջ-
ները, բ) նշանակալից ռիսկերը բացահայտելու, չափելու, մոնիտորինգի 
ենթարկելու և վերահսկելու համար անհրաժեշտ` ռիսկերի կառավարման 
գործընթացներին ներկայացվող պահանջները, գ) ընթացիկ վերահսկողու-
թյան պահանջները և դ) գլոբալ կոնսոլիդացված վերահսկողության պա-
հանջներն այն դեպքում, երբ դա պահանջվում է Հիմնարար սկզբունքներով: 
 

23.5 Փողի կամ արժեքների փոխանցման ծառայություններ, կամ փողի կամ ար-
ժույթի փոխանակման ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական և իրավա-
բանական անձինք պետք է ենթակա լինեն լիցենզավորման կամ գրանցման: 

23.6 Փողի կամ արժեքների փոխանցման ծառայություններ, կամ փողի կամ 
արժույթի փոխանակման ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական և իրա-
վաբանական անձանց նկատմամբ պետք է կիրառվեն փողերի լվացման և 
ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ազգային պահանջների 
կատարման մոնիտորինգի և համապատասխանության ստուգման արդյու-
նավետ համակարգեր: 

23.7 Ֆինանսական հաստատությունները (բացառությամբ 23.4 չափորոշչի մեջ 
նշվածների) պետք է լիցենզավորվեն կամ գրանցվեն և հավուր պատշաճի 
կարգավորվեն ու հսկողության կամ վերահսկողության ենթարկվեն ՓԼ/ԱՖ 
դեմ պայքարի համատեքստում` հաշվի առնելով տվյալ ոլորտում փողերի 
լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկը, այսինքն, եթե 
ապացուցված է, որ ռիսկը ցածր է, ապա պահանջվող միջոցառումները կա-
րող են ավելի սակավաթիվ լինել: 

                                                 
29 Ծանոթագրություն գնահատողների համար. համապատասխան ոլորտում գործող ֆինան-
սական հաստատությունների ճշգրիտ նկարագրության համար տե՛ս Հիմնարար սկզբունք-
ները: Ընդհանուր առմամբ, դա ներառում է. 1) բանկային գործունեությունը և ավանդների 
ընդունման հետ կապված գործունեության այլ տեսակները, 2) ապահովագրողներին և 
ապահովագրական միջնորդներին, 3) կոլեկտիվ ներդրումային ծրագրերը և շուկայական 
միջնորդներին: 
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Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 24 Հանձնարա-
րականի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

24.1 Երկրները պետք է ապահովեն, որպեսզի խաղատների (այդ թվում` ինտեր-
նետային) նկատմամբ տարածվի կարգավորման և վերահսկողության համա-
պարփակ ռեժիմ, որը կապահովի ՖԱԹՖ-ի Հանձնարարականներով պա-
հանջվող ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի միջոցառումների արդյունավետ կատարումը 
նրանց կողմից: 
24.1.1 Երկրները պետք է ապահովեն, որպեսզի ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի կար-

գավորման և վերահսկողության ռեժիմի համար պատասխանատվու-
թյուն կրի հատուկ այդ նպատակով լիազորված իրավասու մարմինը: 
Վերջինս պետք է օժտված լինի իր գործառույթները համարժեքորեն 
կատարելու համար անհրաժեշտ, այդ թվում` մոնիտորինգի և պատ-
ժամիջոցներ կիրառելու իրավասություններով (երկրները պետք է 
ապահովեն 17.1-17.4 չափորոշիչների կիրառությունը Հ.12-ով և     
Հ.16-ով նախատեսված պարտավորությունների նկատմամբ):  

24.1.2 Խաղատները պետք է լիցենզավորվեն հատուկ այդ նպատակով լիա-
զորված իրավասու մարմնի կողմից: 

24.1.3 Պետք է լինի իրավասու մարմին, որը պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ 
իրավական և կարգավորման միջոցառումներ` կանխելու խաղատան 
սեփականության մեջ հանցագործների կամ նրանց հանցակիցների 
նշանակալից մասնակցություն ունենալը կամ իրական շահառու լի-
նելը կամ կառավարչական գործառույթ կատարելը, այդ թվում` խա-
ղատան օպերատոր լինելը: 

24.2 Երկրները պետք է ապահովեն, որպեսզի ՆՈՖԳՏՄ-ների մյուս խմբերի 
նկատմամբ տարածվեն ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի պահանջների կատարման 
մոնիտորինգի և համապատասխանության ապահովման արդյունավետ հա-
մակարգեր: Մոնիտորինգի և համապատասխանության ապահովման համա-
կարգի պատշաճությունը պարզելիս կարելի է հաշվի առնել տվյալ ոլորտում 
փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկը, այսինքն, 
եթե ապացուցված է, որ ռիսկը ցածր է, ապա պահանջվող միջոցառումները 
կարող են ավելի մեղմ լինել: 
24.2.1 Պետք է լինի հատուկ այդ նպատակով լիազորված իրավասու մարմին 

կամ ինքնակարգավորվող կազմակերպություն, որը պատասխանա-
տու է ՆՈՖԳՏՄ-ների կողմից ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի պահանջների կա-
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տարման մոնիտորինգի և համապատասխանության ապահովման 
համար: Այդ մարմինը կամ ինքնակարգավորվող կազմակերպու-
թյունը պետք է. 
ա) օժտված լինի իր գործառույթները համարժեքորեն կատարելու 

համար անհրաժեշտ, այդ թվում` մոնիտորինգի և պատժամիջոց-
ներ կիրառելու իրավասություններով (երկրները պետք է ապահո-
վեն 17.1-17.4 չափորոշիչների կիրառությունը Հ.12-ով և Հ.16-ով 
նախատեսված պարտավորությունների նկատմամբ), 

բ) ունենա բավարար տեխնիկական և այլ ռեսուրսներ իր գործառույթ-
ները կատարելու համար:30  

 

                                                 
30 Այս չափորոշչի կատարումը գնահատելիս գնահատողները պետք է համապատասխան 
դեպքերում (այսինքն` կախված լիազոր մարմնի կամ ինքնակարգավորվող կազմակերպու-
թյան տեսակից, մեծությունից, պարտականություններից և այլն) հաշվի առնեն 30.1-30.4 
չափորոշիչները: 
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Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 25 Հանձնա-
րարականի և դրա Բացատրական մեկնաբանությունների տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

25.1 Իրավասու մարմինները պետք է սահմանեն ուղեցույցներ, որոնք կօգնեն 
ֆինանսական հաստատություններին և ՆՈՖԳՏՄ-ներին` իմպլեմենտաց-
նելու և բավարարելու ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համապատասխան պահանջ-
ները: ՆՈՖԳՏՄ-ների պարագայում այդ ուղեցույցները կարող են սահմանվել 
ինքնակարգավորվող կազմակերպությունների կողմից: 

Ուղեցույցները պետք է առնվազն օգնեն հասկանալու ՖԱԹՖ-ի համապա-
տասխան Հանձնարարականներով նախատեսված խնդիրները՝ ներառյալ. 
(ա) ՓԼ և ԱՖ հնարքների և մեթոդների նկարագրությունը և (բ) այն լրացու-
ցիչ միջոցառումները, որոնք կարող են իրագործել այդ հաստատություն-
ները և ՆՈՖԳՏՄ-ները` ապահովելու ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի իրենց միջո-
ցառումների արդյունավետությունը: 

25.2 Իրավասու մարմինները, մասնավորապես` ՖՀՄ-ն, պետք է կասկածելի գոր-
ծարքների մասին հաշվետվություններ ներկայացնելու պահանջի ոլորտում 
գործող ֆինանսական հաստատություններին և ՆՈՖԳՏՄ-ներին տրամադ-
րեն համարժեք և պատշաճ հետադարձ արձագանք` առաջնորդվելով Հաշ-
վետու ֆինանսական հաստատություններին և այլ անձանց հետադարձ ար-
ձագանքի տրամադրման մասին ՖԱԹՖ-ի լավագույն փորձի ուղեցույցներով: 

Հետադարձ արձագանքի տրամադրման պատշաճ մեխանիզմների որոշ 
օրինակներ (վերցված Լավագույն փորձի փաստաթղթից) ներկայացված 
են ստորև. 
(1) Ընդհանուր հետադարձ կապ` (ա) վիճակագրական տվյալներ բացա-

հայտումների թվի մասին` համապատասխան բացվածքով, ինչպես 
նաև տեղեկություններ բացահայտումների արդյունքների մասին, (բ) 
ներկայիս հնարքների, մեթոդների և միտումների մասին տեղեկա-
տվություն (տիպաբանություններ) և (գ) փողերի լվացման փաստացի 
դեպքերի «անդեմացված» օրինակներ: 

(2) Կոնկրետ կամ առանձին դեպքերի մասին հետադարձ արձագանք` (ա) 
հաշվետվության ստացման մասին ծանուցում, (բ) ներպետական իրա-
վական սկզբունքների պահպանմամբ, եթե գործը փակվել է կամ 
ավարտվել, կամ քրեական հետապնդումն ավարտելու պատճառով, 
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երբ պարզվել է, որ հաշվետվությունն իրականում վերաբերել է օրինա-
կան գործարքի, կամ որևէ այլ պատճառով, և եթե առկա են համապա-
տասխան տեղեկություններ, ապա հաստատությունը պետք է տեղե-
կացվի կայացված որոշման կամ արձանագրված փաստացի արդյունքի 
մասին: 
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Գ. ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ 
ՊԱՅՔԱՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԵՎ ԱՅԼ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 
Իրավասու մարմինները, նրանց իրավասությունները և ռեսուրսները  

Հանձնարարական թիվ 26  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 26 Հանձնարա-
րականի և դրա Բացատրական մեկնաբանությունների տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

26.1 Երկրները պետք է ստեղծեն ՖՀՄ, որը հանդես կգա որպես ԿԳՀ-ներ և ՓԼ 
կամ ԱՖ գործունեության կասկածների վերաբերյալ այլ տեղեկություններ 
ձեռք բերող (իսկ եթե դա թույլատրված է, ապա նաև` պահանջող), վերլուծող 
և տրամադրող ազգային կենտրոն: ՖՀՄ-ն կարող է ստեղծվել կամ որպես 
պետական կառավարման անկախ մարմին, կամ գոյություն ունեցող որևէ 
մարմնի կամ մարմինների կազմում: 

26.2 ՖՀՄ-ն կամ իրավասու այլ մարմինը պետք է ֆինանսական հաստատու-
թյուններին և այլ հաշվետու անձանց ուղղորդի հաշվետվություններ ներկա-
յացնելու կարգի վերաբերյալ, այդ թվում` տվյալներ տրամադրի հաշվետվա-
կան ձևերի և հաշվետվություններ ներկայացնելու պարտադիր ընթացակար-
գերի մասին: 

26.3 ՖՀՄ-ն պետք է կարողանա ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ժամանակին 
ստանալ ֆինանսական, վարչական և իրավակիրառ այն տեղեկատվու-
թյունը, որն անհրաժեշտ կլինի իր գործառույթների պատշաճ իրականաց-
ման, այդ թվում` ԿԳՀ-ները վերլուծելու համար: 

26.4 ՖՀՄ-ն պետք է իրավունք ունենա ուղղակիորեն կամ այլ իրավասու մարմնի 
միջոցով հաշվետու անձանցից ստանալ իր գործառույթների պատշաճ 
կատարման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ տեղեկություններ: 

26.5 ՖՀՄ-ն պետք է իրավունք ունենա ՓԼ կամ ԱՖ կասկածելու հիմքերի առկա-
յության դեպքում քննության կամ այլ գործողությունների ձեռնարկման նպա-
տակով ֆինանսական տեղեկություններ տրամադրել ներպետական մար-
միններին: 

26.6 ՖՀՄ-ն պետք է բավարար գործառնական անկախություն և ինքնուրույնու-
թյուն ունենա` ապահովելու իր պաշտպանվածությունն անհարկի ազդեցու-
թյունից կամ միջամտությունից: 
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26.7 Պետք է ապահովված լինի ՖՀՄ-ում պահվող տեղեկատվության անվտանգ 
պաշտպանությունը, տարածումը կամ տրամադրումը միայն օրենքով նա-
խատեսված դեպքերում և կարգով: 

26.8 ՖՀՄ-ն պետք է հրապարակի պարբերական հաշվետվություններ, որոնք 
պետք է պարունակեն վիճակագրական տեղեկություններ, ինչպես նաև 
տեղեկություններ տիպաբանությունների, միտումների և իր գործունեության 
մասին: 

26.9 Այն դեպքում, երբ երկիրը ստեղծել է ՖՀՄ, այն պետք է դիտարկի «Էգմոնտ» 
խմբին անդամակցելու համար դիմելու նպատակահարմարությունը: 

26.10 Երկրները պետք է ի նկատի ունենան «Էգմոնտ» խմբի Նպատակի մասին 
հռչակագիրը և Ֆինանսական հետախուզության մարմինների միջև փողերի 
լվացման գործերի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման սկզբունք-
ները (նշված փաստաթղթերով նախատեսվում են կարևոր ուղեցույցներ 
ՖՀՄ-ների դերի և գործառույթների, ինչպես նաև ՖՀՄ-ների միջև տեղեկա-
տվության փոխանակման մեխանիզմների վերաբերյալ): 
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Հանձնարարական թիվ 27  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է ընթեր-
ցել թիվ 27 Հանձնարարականի և դրա Բացատրական մեկնաբանությունների 
տեքստերի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

27.1 Պետք է լինեն ՓԼ և ԱՖ հանցագործությունների պատշաճ քննությունն ապա-
հովելու պատասխանատվությունը կրող կոնկրետ իրավապահ մարմիններ:31 

27.2 Երկրները պետք է դիտարկեն այնպիսի օրենսդրական կամ այլ միջոցա-
ռումներ ձեռնարկելու նպատակահարմարությունը, որոնք ՓԼ գործերը 
քննող իրավասու մարմիններին թույլ կտան հետաձգել կամ չիրականացնել 
կասկածյալների ձերբակալությունը և/կամ փողի առգրավումը` համապա-
տասխան գործունեության մասնակիցներին բացահայտելու և ապացույցներ 
հավաքելու նպատակով: 

Լրացուցիչ տարրեր  

27.3 Գոյություն ունե՞ն արդյոք օրենսդրական կամ այլ մեխանիզմներ, որոնք իրա-
վապահ կամ քրեական հետապնդում իրականացնող մարմիններին համար-
ժեք իրավական հիմքեր են ընձեռում` ՓԼ կամ ԱՖ գործեր քննելիս քննչական 
հատուկ հնարքների լայն տեսականի (օրինակ` հանցավոր ճանապարհով 
ստացված եկամտի կամ ահաբեկչության մեջ օգտագործելու համար նախա-
տեսված միջոցների հսկվող առաքումներ, օպերատիվ ներդրումներ և այլն) 
կիրառելու համար: 

27.4 Այն դեպքերում, երբ քննչական հատուկ հնարքները թույլատրված են, դրանք 
փաստացի օգտագործվու՞մ են արդյոք ՓԼ, ԱՖ և նախորդող հանցագործու-
թյունների քննություններ կատարելիս, և եթե այո, ապա` որքանով: 

27.5 Ի լրումն քննչական հատուկ հնարքների՝ օգտագործվու՞մ են արդյոք 
հետևյալ արդյունավետ մեխանիզմները. 
ա) Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտը քննելու ուղղությամբ 

մասնագիտացած մշտական կամ ժամանակավոր խմբեր (ֆինանսական 
քննիչներ). այդ խմբերի կամ մարմինների աշխատանքում կարևոր է 
ուշադրություն դարձնել հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամտի 
քննությանը, առգրավմանը, սառեցմանը և բռնագրավմանը: 

                                                 
31 Որոշ երկրներում այդ պարտավորությունը կրում են նաև քրեական հետապնդում իրա-
կանացնող մարմինները: 
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բ) Այլ երկրների համապատասխան մարմինների հետ համագործակցու-
թյամբ իրականացվող քննություններ, այդ թվում` քննչական հատուկ 
հնարքների կիրառում համարժեք երաշխիքների ապահովման պայմա-
նով: 

27.6 ՓԼ և ԱՖ մեթոդները, հնարքները և միտումները կանոնավոր կերպով միջգե-
րատեսչական մակարդակով վերանայվու՞մ են արդյոք իրավապահ մար-
մինների, ՖՀՄ-ի և այլ իրավասու մարմինների կողմից: Արդյունքում ձեռք 
բերվող տեղեկությունները, վերլուծությունները կամ ուսումնասիրություն-
ները տրամադրվո՞ւմ են իրավապահ մարմիններին և ՖՀՄ-ին, ինչպես նաև 
այլ իրավասու մարմինների աշխատակիցներին: 
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Հանձնարարական թիվ 28  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 28 Հանձնարա-
րականի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

28.1 ՓԼ, ԱՖ և նախորդող հանցագործությունների քննություն անցկացնելու հա-
մար պատասխանատու իրավասու մարմինները պետք է օժտված լինեն 
հետևյալ իրավասություններով. 
ա) Պարտադրել` ներկայացնելու 
բ) Իրականացնել անձանց կամ շինությունների խուզարկություն` հայտնա-

բերելու 
գ) Առգրավելու և պահպանելու 
գործարքների մասին տեղեկատվությունը, ՀՊՈՒ գործընթացով ձեռք բեր-
ված նույնականացման տվյալները, հաշիվների վերաբերյալ փաստաթղթերը 
և գործարար նամակագրությունը, ինչպես նաև ֆինանսական հաստատու-
թյունների և այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց կողմից պահ-
վող կամ պահպանվող այլ տվյալներ, փաստաթղթեր և տեղեկություններ: 
Այդ իրավասությունները պետք է օգտագործվեն օրինական գործընթացով 
(օրինակ` դատարան ներկայանալու ծանուցագրերի, խուզարկության և 
առգրավման թույլտվությունների կամ դատական այլ որոշումների միջոցով) 
և հասանելի լինեն ՓԼ, ԱՖ և նախորդող այլ հանցագործությունների 
քննության և քրեական հետապնդման կամ հարակից այլ գործողություն-
ների, օրինակ` հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտը սառեցնելու 
և բռնագրավելու գործողությունների մեջ օգտագործման համար: 

28.2 Վերոհիշյալ իրավասու մարմինները պետք է իրավունք ունենան վկաներից 
վերցնելու ցուցմունքներ, որոնք կօգտագործվեն ՓԼ, ԱՖ և նախորդող հան-
ցագործությունների քննության և քրեական հետապնդման կամ հարակից այլ 
գործողությունների մեջ: 
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Հանձնարարական թիվ 29  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել թիվ 29 Հանձնա-
րարականի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

29.1 Վերահսկողները պետք է օժտված լինեն բավարար իրավասություններով` 
իրականացնելու մոնիտորինգ և ստուգելու, թե արդյո՞ք ֆինանսական հաս-
տատությունները32՝ ՖԱԹՖ-ի Հանձնարարականներին համապատասխան, 
կատարում են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ 
պայքարի պահանջները: 

29.2 Վերահսկողները պետք է իրավասու լինեն` համապատասխանությունը և 
պահանջների կատարումը պարզելու նպատակով անցկացնելու ֆինանսա-
կան հաստատությունների ստուգումներ, այդ թվում` տեղերում (տեսչական) 
ստուգումներ: Ստուգումները պետք է ներառեն քաղաքականությունների, 
ընթացակարգերի, գրանցամատյանների և տվյալների ուսումնասիրությունը, 
այդ թվում՝ նաև ընձեռելով ընտրանքային ստուգումների հնարավորություն: 

29.3 Վերահսկողները պետք է իրավասու լինեն պահանջելու և ստանալու համա-
պատասխանության և պահանջների կատարման մոնիտորինգին առնչվող 
բոլոր տվյալները, փաստաթղթերը և տեղեկատվությունը: Դա ներառում է 
հաշիվներին կամ այլ գործարար հարաբերություններին կամ գործարքներին 
առնչվող բոլոր փաստաթղթերը և տեղեկատվությունը, այդ թվում` արտա-
սովոր կամ կասկածելի գործարքները հայտնաբերելու նպատակով ֆինան-
սական հաստատության իրականացրած բոլոր վերլուծությունները: 

29.3.1 Վերահսկողության նպատակով նյութեր և փաստաթղթեր պահան-
ջելու և ստանալու` վերահսկողի իրավասությունը չպետք է պայմա-
նավորված լինի դատարանի որոշում ստանալու նախապայմանով: 

29.4 Վերահսկողները պետք է օժտված լինեն բավարար իրավասություններով՝ 
ֆինանսական հաստատությունների և վերջիններիս տնօրենների կամ ավագ 

                                                 
32 Ծանոթագրություն գնահատողների համար. ֆինանսական հաստատությունների` այլ 
երկրներում գործող մասնաճյուղերի և դուստր ձեռնարկությունների կողմից ՓԼ/ԱՖ դեմ 
պայքարի պահանջների կատարումն ապահովելու` ֆինանսական հաստատություններին 
ներկայացվող պահանջը պետք է գնահատել միայն Հ.22-ի առնչությամբ: Այնուհանդերձ, 
Հ.29-ի համաձայն՝ վերահսկողները պետք է բավարար իրավասություններ ունենան ստու-
գելու, թե արդյո՞ք ֆինանսական հաստատություններն այլ երկրներում գործող իրենց մաս-
նաճյուղերից և դուստր ձեռնարկություններից պահանջում են Հ.22-ի արդյունավետ կիրա-
ռում: 
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ղեկավարների նկատմամբ կիրառելու պատիժներ և հարկադրանքի այլ 
միջոցներ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայ-
քարը ՖԱԹՖ-ի Հանձնարարականներին համապատասխան չիրականաց-
նելու կամ ոչ պատշաճ կերպով իրականացնելու համար: 
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Հանձնարարական թիվ 30  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է 
ընթերցել թիվ 30 Հանձնարարականի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

30.1 ՖՀՄ-ները, իրավապահ և քրեական հետապնդում իրականացնող մարմին-
ները, վերահսկողները և փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավոր-
ման դեմ պայքարի մեջ ներգրավված իրավասու այլ մարմինները պետք է 
ապահովված լինեն իրենց գործառույթների լիարժեք և արդյունավետ կա-
տարման համար անհրաժեշտ բավարար կառուցվածքով, ֆինանսավոր-
մամբ, կադրերով, տեխնիկական և այլ ռեսուրսներով: Բավարար կառուց-
վածքը ներառում է գործառնական բավարար անկախություն և ինքնուրույ-
նություն ունենալու անհրաժեշտությունը` անհարկի ազդեցությունից կամ 
միջամտությունից զերծ պահելու իմաստով:33 

30.2 Իրավասու մարմինների աշխատակիցներից պետք է պահանջել՝ մասնագի-
տական բարձր ստանդարտների, այդ թվում` գաղտնիքի հետ կապված 
ստանդարտների պահպանում, ինչպես նաև անաչառության և հմտություն-
ների բարձր և պատշաճ մակարդակ: 

30.3 Իրավասու մարմինների աշխատակիցների համար պետք է կազմակերպել 
ՓԼ և ԱՖ դեմ պայքարի թեմայով համարժեք և գործնական մասնագիտական 
վերապատրաստում: 

Համարժեք և գործնական մասնագիտական վերապատրաստումը պետք է 
անդրադառնա, մասնավորապես, հետևյալ խնդիրներին. նախորդող հան-
ցագործությունների շրջանակը, ՓԼ և ԱՖ տիպաբանությունները, այդ 
հանցագործությունների քննության և քրեական հետապնդման մեթոդ-
ները, հանցագործությունից ստացված կամ ահաբեկչության ֆինանսա-
վորման նպատակով տնօրինվող գույքը բացահայտելու մեթոդները, այդ 
գույքի սառեցումը, առգրավումը և բռնագրավումն ապահովելը, ֆինան-
սական հաստատությունների կողմից իրենց պարտավորությունների 
կատարումը ստուգելու նպատակով վերահսկողների կողմից կիրառվող 
մեթոդները, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիայի և գործառույթ-
ների կատարման համար էական նշանակություն ունեցող այլ ռեսուրս-
ների օգտագործումը: Երկրները կարող են, մասնավորապես, իրականաց-

                                                 
33 Եթե երկրի ՖՀՄ-ն չի համապատասխանում բավարար գործառնական անկախություն և 
ինքնուրույնություն ունենալու պահանջին (չափորոշիչ 26.6), ապա պետք է իջեցվի միայն 
26-րդ Հանձնարարականի շրջանակում տրվող գնահատականը: 
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նել նաև ֆինանսական քննիչների մասնագիտական վերապատրաստում 
և/կամ հավաստագրում, օրինակ, ՓԼ, ԱՖ և նախորդող հանցագործու-
թյունների քննության թեմայով: 
 

Լրացուցիչ տարրեր  

30.4 Դատավորների և դատարանների համար իրականացվու՞մ են արդյոք մաս-
նագիտական վերապատրաստման կամ կրթության հատուկ ծրագրեր` ՓԼ և 
ԱՖ հանցագործությունների դեմ պայքարի, ինչպես նաև հանցագործությու-
նից ստացված կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման նպատակով տնօրին-
վող գույքը սառեցնելու, առգրավելու և բռնագրավելու թեմաներով: 
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Հանձնարարական թիվ 31  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է ընթեր-
ցել թիվ 31 Հանձնարարականի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

31.1 Քաղաքականություն մշակողները, ՖՀՄ-ն, իրավապահ մարմինները, վերա-
հսկողները և իրավասու այլ մարմինները պետք է ունենան արդյունավետ 
մեխանիզմներ, որոնցով կարողանան համագործակցել, իսկ համապատաս-
խան դեպքերում` նաև ներպետական մակարդակով միմյանց հետ համա-
կարգել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի 
քաղաքականությունների և միջոցառումների մշակումը և իրագործումը: 

Այդ մեխանիզմները, որպես կանոն, պետք է ներառեն. 
(ա) Գործառնական համագործակցությունը, իսկ համապատասխան դեպ-

քերում` նաև համակարգումն իրավապահ մարմինների և ՖՀՄ հետ 
նույն հարթության վրա գործող մարմինների (համապատասխան 
դեպքերում՝ նաև մաքսային մարմինների) միջև, ինչպես նաև ՖՀՄ-ի, 
իրավապահ մարմինների և վերահսկողների միջև, 

(բ) Քաղաքականության մակարդակով համագործակցությունը, իսկ (հա-
մապատասխան դեպքերում` նաև համակարգումն իրավասու բոլոր 
ներգրավված մարմինների միջև: 

 

Լրացուցիչ տարրեր  

31.2 Գոյություն ունե՞ն արդյոք իրավասու մարմինների, ֆինանսական ոլորտի և 
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի օրենքների, իրավական այլ ակտերի, ուղեցույցների 
կամ այլ մեխանիզմների շրջանակում գործող այլ ոլորտների (այդ թվում` 
ՆՈՖԳՏՄ-ների) միջև խորհրդակցությունների կազմակերպման և անցկաց-
ման մեխանիզմներ: 
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Հանձնարարական թիվ 32  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է ընթեր-
ցել թիվ 32 Հանձնարարականի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

32.1 Երկրները պետք է կանոնավոր կերպով վերանայեն փողերի լվացման և 
ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի իրենց համակարգերի 
արդյունավետությունը: 

32.2 Իրավասու մարմինները պետք է համապարփակ վիճակագրական տվյալներ 
վարեն փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի 
համակարգերի արդյունավետությանը և օգտավետությանն առնչվող խնդիր-
ների մասին: Դա պետք է ներառի հետևյալ խնդիրների վերաբերյալ ամեն-
ամյա վիճակագրական տվյալների վարումը. 
(ա) Կասկածելի գործարքների մասին ստացված և տարածված հաշվետվու-

թյունները, իսկ ներպետական օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքե-
րում` նաև այլ հաշվետվություններ. 
o ՖՀՄ-ի ստացած ԿԳՀ-ները, այդ թվում` ԿԳՀ-ների մասին տվյալների 

բացվածքն ըստ ֆինանսական հաստատության տեսակի, ՆՈՖԳՏՄ-
ների կամ ԿԳՀ ներկայացնող այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական 
անձի, 

o Վերլուծված և տարածված ԿԳՀ-ների մասին տվյալներ` համապա-
տասխան բացվածքով, 

o Հաշվետվություններ, որոնք ներկայացվել են. (ա) տեղական արժույ-
թով կամ արտարժույթով որոշակի նվազագույն շեմը գերազանցող 
գործարքների մասին, (բ) արժույթի և «ըստ ներկայացնողի» (վճարա-
յին) գործիքների անդրսահմանային տեղափոխման մասին, կամ (գ) 
միջոցների միջազգային փոխանցումների մասին: 

(բ) ՓԼ և ԱՖ գործերի քննությունները, քրեական հետապնդումները և կայաց-
ված մեղադրական դատավճիռները, ինչպես նաև սառեցված, առգրավ-
ված և բռնագրավված գույքը. 

o ՓԼ և ԱՖ գործերի քննությունները, քրեական հետապնդումները և 
կայացված մեղադրական դատավճիռները, 

o (ա) ՓԼ, (բ) ԱՖ և (գ) հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամտի 
մասով` գործերի թիվը և սառեցված, առգրավված և բռնագրավված 
գույքի արժեքը, և 
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o Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ  
ՄԱԿ-ի բանաձևերի համաձայն՝ սառեցված գույքի արժեքը և դրան 
առնչվող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց թիվը: 

(գ) Փոխադարձ իրավական օգնությունը կամ համագործակցության այլ 
միջազգային հարցումները. 
o Փոխադարձ իրավական օգնության և անձանց հանձնման մասին 

բոլոր հարցումները (այդ թվում` սառեցման, առգրավման և բռնա-
գրավման հետ կապված), որոնք կատարվել կամ ստացվել են ՓԼ, 
նախորդող հանցագործությունների և ԱՖ առնչությամբ՝ ներառյալ 
տեղեկություններ հարցումների բնույթի, բավարարման կամ մերժ-
ման փաստի, ինչպես նաև պատասխանի տրամադրման ժամկետ-
ների մասին, 

o Աջակցության այլ ֆորմալ հարցումները, որոնք կատարել կամ 
ստացել է ՖՀՄ-ն, այդ թվում` տեղեկություններ հարցումների բավա-
րարման կամ մերժման փաստի մասին, 

o Այլ երկրների իրավասու մարմինների կողմից սեփական նախաձեռ-
նությամբ ՖՀՄ-ին տրամադրված տեղեկությունները: 

(դ) Այլ միջոցառումներ. 

o Վերահսկողների կողմից իրականացված` ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի 
հետ կապված կամ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի խնդիրներ ներառող տեղե-
րում (տեսչական) ստուգումները և դրանց արդյունքում կիրառված 
պատժամիջոցները, 

o Վերահսկողների ստացած կամ կատարած` ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի 
հետ կապված կամ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի խնդիրներ ներառող աջակ-
ցության ֆորմալ հարցումները, այդ թվում` տեղեկություններ հար-
ցումների բավարարման կամ մերժման փաստի մասին: 

Լրացուցիչ տարրեր  

32.3 Իրավասու մարմինները վարու՞մ են արդյոք համապարփակ վիճակագրա-
կան տվյալներ հետևյալի մասին. 
ա)  ԿԳՀ-ներ, որոնց արդյունքում իրականացվում է ՓԼ, ԱՖ կամ նախորդող 

հանցագործության քննություն կամ քրեական հետապնդում կամ կայաց-
վում է մեղադրական դատավճիռ, 

բ)  Քրեական պատիժներ, որոնք կիրառվում են ՓԼ և ԱՖ հանցագործու-
թյունների համար դատապարտված անձանց նկատմամբ, 
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գ) Աջակցության այլ ֆորմալ հարցումներ, որոնք իրավապահ մարմինները 
կատարել կամ ստացել են ՓԼ կամ ԱՖ առնչությամբ, այդ թվում` տեղե-
կություններ հարցումների մերժման կամ բավարարման մասին, 

դ) Նախորդող հանցագործությունների հետ կապված գործերի թիվը և, հա-
մապատասխան դեպքերում, սառեցված, առգրավված և բռնագրավված 
գույքի արժեքը: 
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Հանձնարարական թիվ 33  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է 
ընթերցել թիվ 33 Հանձնարարականի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

33.1 Երկրները պետք է միջոցներ ձեռնարկեն` կանխելու իրավաբանական ան-
ձանց անօրինական օգտագործումը փողերի լվացման և ահաբեկչության 
ֆինանսավորման կապակցությամբ, այդ նպատակով իրենց առևտրային, 
կորպորատիվ և այլ օրենքներում ներառելով իրավաբանական անձանց 
իրական շահառուների և հսկողություն իրականացնող անձանց մասին 
տվյալների թափանցիկություն պահանջող նորմեր: 

Թափանցիկության բավարար մակարդակ ապահովելու նպատակով երկր-
ների կողմից կարող են օգտագործվել, օրինակ,34 հետևյալ մեխանիզմները.  

1. Կենտրոնացված գրանցման համակարգ (կամ նախապես բացա-
հայտման համակարգ), որի շրջանակում ազգային ռեգիստրում 
արձանագրվում են տվյալ երկրում գրանցված բոլոր ընկերու-
թյունների և այլ իրավաբանական անձանց իրական շահառու-
ների և հսկողություն իրականացնող անձանց մասին անհրաժեշտ 
տվյալներ: Վերջիններս կարող են բաց լինել հանրության համար 
կամ հասանելի լինել միայն իրավասու մարմիններին: Անհրա-
ժեշտ կլինի ապահովել սեփականատերերի և հսկողություն իրա-
կանացնող անձանց մասին տվյալների փոփոխությունների ար-
տացոլումը համակարգի մեջ: 

2. Ընկերություններին ծառայություններ մատուցողներից պահան-
ջելը՝ ձեռք բերել, ստուգել և պահպանել գրավոր տեղեկություններ 
իրավաբանական անձանց իրական շահառուների և հսկողություն 
իրականացնող անձանց մասին: 

3. Իրավապահ, կարգավորող, վերահսկող կամ երկրի այլ իրավասու 
մարմինների` տեղեկատվություն ստանալու կամ տեղեկատվու-
թյանը ծանոթանալու քննչական կամ այլ իրավասությունները 
կիրառելը: 

                                                 
34 Ծանոթագրություն գնահատողների համար. այս օրինակներում ամփոփ ներկայացված 
են ՏՀԶԿ-ի «Կորպորատիվ շղարշի հետևում. կորպորատիվ անձանց ծառայեցումն անօրի-
նական նպատակներին» 2001 թ. զեկույցում ներկայացված մեխանիզմները: Այդ մեխանիզմ-
ները և դրանց վերաբերելիությունը բացատրված են բուն զեկույցի տեքստում: 
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Նշված մեխանիզմները հիմնականում փոխլրացնող են, և դրանց համա-
դրումը կարող է շատ արդյունավետ և օգտակար լինել երկրների համար: 

Այնքանով, որքանով երկրները կիրառում են իրենց իրավասու մարմին-
ների քննչական իրավասությունները, այդ մարմինները պետք է ունենան 
անհրաժեշտ տեղեկությունների հարկադրական ստացման բավարար 
իրավասություններ: 

Անկախ մեխանիզմի ընտրությունից` շատ կարևոր է, որպեսզի. ա) իրա-
վասու մարմինները կարողանան ժամանակին ստանալ կամ ուսումնա-
սիրել իրական շահառուների և հսկողություն իրականացնող անձանց 
մասին տեղեկությունները, բ) տեղեկությունները լինեն համարժեք, ճշգրիտ 
և թարմ (տե՛ս չափորոշիչ 33.2) և գ) իրավասու մարմինները կարողանան 
այդ տեղեկությունները փոխանակել ներպետական կամ միջազգային այլ 
իրավասու մարմինների հետ: 
 

  

33.2 Իրավասու մարմինները պետք է կարողանան ժամանակին ստանալ կամ 
ուսումնասիրել իրական շահառուների և հսկողություն իրականացնող ան-
ձանց մասին համարժեք, ճշգրիտ և թարմ տեղեկություններ: 

33.3 Այն երկրները, որոնցում իրավաբանական անձանց թույլատրվում է թողար-
կել «ըստ ներկայացնողի» բաժնետոմսեր, պետք է համապատասխան միջոց-
ներ ձեռնարկեն` բացառելու դրանց չարաշահումը փողերի լվացման նպա-
տակով, ինչպես նաև վերոհիշյալ 33.1 և 33.2 չափորոշիչների մեջ զետեղված 
սկզբունքների համահավասար կիրառությունն «ըստ ներկայացնողի» բաժնե-
տոմսեր օգտագործող անձանց նկատմամբ: Ձեռնարկվող միջոցառումները 
երկրից երկիր կարող են տարբերվել, սակայն յուրաքանչյուր երկիր պետք է 
կարողանա հիմնավորել իր կողմից ձեռնարկվող միջոցառումների համար-
ժեքությունը և արդյունավետությունը: 

Լրացուցիչ տարրեր  

33.4 Գոյություն ունե՞ն արդյոք մեխանիզմներ, որոնք կնպաստեն ֆինանսական 
հաստատությունների կողմից իրական շահառուների և հսկողություն իրա-
կանացնող անձանց մասին տեղեկությունների ձեռքբերմանը, որպեսզի 
նրանք ավելի հեշտորեն կարողանան ստուգել հաճախորդի նույնականաց-
ման տվյալները: 
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Հանձնարարական թիվ 34  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է ընթեր-
ցել թիվ 34 Հանձնարարականի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

34.1 Երկրները պետք է միջոցառումներ ձեռնարկեն` կանխելու փողերի լվացման 
և ահաբեկչության ֆինանսավորման առնչությամբ իրավաբանական կազմա-
վորումների անօրինական օգտագործումը` առևտրային կամ տրաստային 
գործունեության մասին և այլ օրենքներով պահանջելով տրաստների և իրա-
վաբանական այլ կազմավորումների իրական շահառուների և հսկողություն 
իրականացնող անձանց մասին տեղեկությունների բավարար թափանցիկու-
թյան ապահովում: 

Թափանցիկության բավարար մակարդակ ապահովելու նպատակով 
երկրների կողմից օգտագործվող մեխանիզմների օրինակներ են. 35 

1. Կենտրոնացված գրանցման համակարգը (կամ նախապես բացա-
հայտման համակարգ), որի շրջանակներում ազգային ռեգիստ-
րում արձանագրվում են տվյալ երկրում գրանցված տրաստների 
(այսինքն` կառավարման հիմնադիրների, հավատարմագրային 
կառավարիչների, շահառուների և շահերի պաշտպանների) և այլ 
իրավաբանական կազմավորումների մասին տվյալներ: Նշված 
տեղեկությունները կարող են հասանելի լինել հանրությանը կամ 
միայն իրավասու մարմիններին: Անհրաժեշտ կլինի ապահովել 
սեփականատերերի և հսկողություն իրականացնող անձանց 
մասին տվյալների փոփոխությունների արտացոլումը համակար-
գում: 

2. Տրաստներին ծառայություններ մատուցողներից պահանջելը` 
ձեռք բերել, ստուգել և պահպանել գրավոր տեղեկություններ 
տրաստի կամ իրավաբանական կազմավորման մասին: 

3. Իրավապահ, կարգավորող, վերահսկող կամ երկրի այլ իրավա-
սու մարմինների` տեղեկատվություն ստանալու կամ տեղեկա-
տվությանը ծանոթանալու քննչական կամ այլ իրավասություն-
ները կիրառելը: 

                                                 
35 Ծանոթագրություն գնահատողների համար. այս օրինակներում ամփոփ ներկայացված են 
ՏՀԶԿ-ի «Կորպորատիվ շղարշի hետևում. կորպորատիվ անձանց ծառայեցումն անօրինա-
կան նպատակներին» 2001 թ. զեկույցում ներկայացված մեխանիզմները: Այդ մեխանիզմ-
ները և դրանց շարունակելիությունը բացատրված են զեկույցի բուն տեքստում: 
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Նշված մեխանիզմները հիմնականում փոխլրացնող են, և երկրների հա-
մար կարող է շատ արդյունավետ և օգտակար լինել դրանց համադրումը: 
Այնքանով, որքանով երկրներն օգտագործում են իրենց իրավասու մար-
մինների քննչական իրավասությունները, այդ մարմինները պետք է ունե-
նան անհրաժեշտ տեղեկությունների հարկադրական ստացման բավա-
րար իրավասություններ: 
Անկախ մեխանիզմի ընտրությունից` շատ կարևոր է, որպեսզի. ա) իրա-
վասու մարմինները կարողանան ժամանակին ստանալ կամ ուսումնա-
սիրել իրական շահառուների և հսկողություն իրականացնող անձանց 
մասին տեղեկությունները, բ) տեղեկությունները լինեն համարժեք, 
ճշգրիտ և արդիական (տե՛ս չափորոշիչ 34.2) և գ) իրավասու մարմինները 
կարողանան այդ տեղեկությունները փոխանակել ներպետական կամ 
միջազգային այլ իրավասու մարմինների հետ: 
 

34.2 Իրավասու մարմինները պետք է կարողանան ժամանակին ստանալ կամ 
ուսումնասիրել իրավաբանական կազմավորումների իրական շահառուների 
և հսկողություն իրականացնող անձանց, ինչպես նաև կառավարման հիմ-
նադրի, հավատարմագրային կառավարչի և ուղղակի տրաստի շահառու-
ների մասին համարժեք, ճշգրիտ և թարմ տեղեկություններ: 

Լրացուցիչ տարրեր  

34.3 Գոյություն ունե՞ն արդյոք մեխանիզմներ, որոնք կնպաստեն ֆինանսական 
հաստատությունների կողմից իրական շահառուների և հսկողություն 
իրականացնող անձանց մասին տեղեկությունների ձեռքբերմանը, որպեսզի 
նրանք ավելի հեշտորեն կարողանան ստուգել հաճախորդի նույնականաց-
ման տվյալները: 
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Դ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Հանձնարարական թիվ 35  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է ընթեր-
ցել թիվ 35 Հանձնարարականի և I Հատուկ հանձնարարականի, ինչպես նաև թիվ 
35 Հանձնարարականի մեջ նշված Կոնվենցիաների36 տեքստերի հետ միասին: 
(Ծանոթագրություն գնահատողների համար. ապահովել 35.1 չափորոշչի և I.1 
չափորոշչի (I Հատուկ հանձնարարականում) գնահատման փոխհամապատաս-
խանությունը:) 

Էական չափորոշիչներ  

35.1 Երկրները պետք է ստորագրեն և վավերացնեն Վիեննայի կոնվենցիան, Պա-
լերմոյի կոնվենցիան և Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մա-
սին Միավորված ազգերի կազմակերպության 1999 թ. միջազգային կոնվեն-
ցիան («Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին կոնվեն-
ցիա») կամ այլ կերպ միանան դրանց և ապահովեն դրանց լիարժեք իմպլե-
մենտացումը:37 

Լրացուցիչ տարրեր  

35.2 Ստորագրվել, վավերացվել կամ լիարժեքորեն իմպլեմենտացվե՞լ են արդյոք 
համապատասխան այլ միջազգային կոնվենցիաները, ինչպիսիք են, օրինակ, 
Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների լվացման, խուզարկու-
թյան, առգրավման և բռնագրավման դեմ պայքարի մասին Եվրոպայի 
խորհրդի 1990 թ. կոնվենցիան և Ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին     
2002 թ. միջամերիկյան կոնվենցիան: 

 
 

                                                 
36 Գնահատողները պետք է բավարար չափով համոզվեն, որ ՓԼ-ին և ԱՖ-ին վերաբերող 
բոլոր հոդվածները լիարժեքորեն կատարվում են: 
37 Գնահատողները պետք է բավարար չափով համոզվեն, որ լիարժեքորեն կատարվում են 
Կոնվենցիաների հետևյալ կիրառելի հոդվածները. Վիեննայի կոնվենցիայի 3-11, 15, 17 և 19, 
Պալերմոյի կոնվենցիայի 5-7, 10-16, 18-20, 24-27, 29-31, 34 և Ահաբեկչության ֆինանսավոր-
ման դեմ պայքարի կոնվենցիայի 2-18 հոդվածները: 
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Հանձնարարական թիվ 36  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է 
ընթերցել թիվ 36 Հանձնարարականի և V Հատուկ հանձնարարականի տեքստերի 
հետ միասին: (Ծանոթագրություն գնահատողների համար. ապահովել 36.1 – 36.6 
չափորոշիչների և V.1 չափորոշչի (V Հատուկ հանձնարարականում) գնահատ-
ման փոխհամապատասխանությունը:) 
Էական չափորոշիչներ  

36.1 Երկրները պետք է կարողանան ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի գործերի քննության, 
քրեական հետապնդման և հարակից վարույթներում հնարավորին չափ լայն 
շրջանակներում ցուցաբերել փոխադարձ իրավական օգնություն:38 Փոխա-
դարձ իրավական օգնությունը պետք է ներառի հետևյալ բնույթի օգնու-
թյունը. (ա) տեղեկությունների, փաստաթղթերի կամ ապացույցների (ներառ-
յալ՝ ֆինանսական տվյալների) տրամադրումը, խուզարկությունը և առգրա-
վումը ֆինանսական հաստատություններից կամ այլ ֆիզիկական կամ իրա-
վաբանական անձանցից, (բ) անձանցից ցուցմունքներ կամ բացատրություն-
ներ վերցնելը, (գ) համապատասխան փաստաթղթերի և տվյալների բնօրի-
նակներ կամ կրկնօրինակներ, ինչպես նաև այլ տեղեկատվություն և ապա-
ցույցներ տրամադրելը, (դ) դատական փաստաթղթերի առաքում կատարելը, 
(ե) հարցում կատարող երկրի տարածքում տեղեկություններ կամ ցուցմունք-
ներ տրամադրելու նպատակով անձանց կամավոր ներկայանալուն նպաս-
տելը և (զ) լվացված կամ լվացման համար նախատեսվող գույքը, ՓԼ-ից 
ստացված եկամուտը և ԱՖ նպատակով օգտագործված կամ օգտագործման 
համար նախատեսված գույքը, ինչպես նաև նման հանցագործությունների 
գործիքները և դրանց համարժեք այլ գույք նույնականացնելը, սառեցնելը, 
առգրավելը կամ բռնագրավելը:39 
36.1.1  Երկրները պետք է կարողանան այդ օգնությունը ցուցաբերել ժամա-

նակին, կառուցողաբար և արդյունավետորեն: 

36.2 Փոխադարձ իրավական օգնությունը չպետք է արգելել կամ պայմանավորել 
ոչ ողջամիտ, անհամաչափ կամ անհարկի սահմանափակող պայմաններով: 

                                                 
38 Ծանոթագրություն գնահատողների համար. այն դեպքերում, երբ փողերի լվացման կամ 
ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցակազմի դիսպոզիցիան թերի է, օրինակ` չի ներա-
ռում պահանջվող բոլոր նախորդող հանցագործությունները, կամ չի քրեականացնում ահա-
բեկչական կազմակերպության կամ անհատ ահաբեկչի ֆինանսավորումը, կարող է ազդել 
միջազգային մակարդակով համագործակցելու` գնահատվող երկրի կարողության վրա, եթե 
անձանց հանձնելու կամ փոխադարձ իրավական աջակցություն ցուցաբերելու համար 
սահմանված է «կրկնակի քրեականացման» նախապայմանը: Այս գործոնը կարող է ազդել 
գնահատականի վրա: 
39 (ա)-(զ) տարրերը վերցված են Պալերմոյի կոնվենցիայից: 
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Այդպիսի պայմանների հնարավոր օրինակներ են (որոնց պարագայում 
կարող է գնահատման առարկա դառնալ դրանց ողջամտությունը, համա-
չափությունը կամ սահմանափակող բնույթը). ընդհանրապես օգնություն 
ցուցաբերելուց հրաժարվելը` որպես հիմք մատնանշելով այն հանգա-
մանքը, որ հարցում կատարող երկրում դատական վարույթ չի սկսվել, 
կամ օգնություն ցուցաբերելուց առաջ մեղադրական դատավճռի առկա-
յություն պահանջելը, փոխադարձության և «կրկնակի քրեականացման» 
սկզբունքները չափազանց նեղ մեկնաբանելը: 

36.3 Պետք է գոյություն ունենան փոխադարձ իրավական օգնության հարցում-
ները ժամանակին և առանց անհարկի ձգձգումների ի կատար ածելու 
հստակ և արդյունավետ գործընթացներ: 

36.4 Փոխադարձ իրավական օգնության հարցումը չպետք է մերժել միայն այն 
հիմքով, որ հանցագործությունը համարվում է նաև հարկաբյուջետային 
խնդիրներին առնչվող հանցագործություն: 

36.5 Փոխադարձ իրավական օգնության հարցումը չպետք է մերժել այն հիմքով, 
որ օրենքներով ֆինանսական հաստատությունների կամ ՆՈՖԳՏՄ-ների 
համար նախատեսվում են գաղտնիության պահանջներ՝ բացառությամբ, երբ 
համապատասխան տեղեկությունները ձեռք են բերվել այնպիսի հանգա-
մանքներում, որոնցում կիրառելի է մասնագիտական գաղտնիքի կամ փաս-
տաբանական գաղտնիքի պաշտպանվածության սկզբունքը:40  

36.6 Իրավասու մարմինների` թիվ 28 Հանձնարարականով պահանջվող իրավա-
սությունները պետք է հնարավոր լինի օգտագործել նաև փոխադարձ իրա-
վական օգնության հարցումների պատասխանելիս: 

36.7 Իրավասության բախումներից խուսափելու նպատակով երկրները պետք է 
դիտարկեն այնպիսի մեխանիզմներ մշակելու և կիրառելու նպատակահար-
մարությունը, որոնցով կկատարվի մեկից ավելի երկրներում քրեական հե-
տապնդման ենթակա մեղադրյալների նկատմամբ քրեական հետապնդման 
իրականացման լավագույն վայրի ընտրությունը` առաջնորդվելով արդա-
րադատության շահերով: 

Լրացուցիչ տարրեր  

36.8 Իրավասու մարմինների` թիվ 28 Հանձնարարականով պահանջվող իրավա-
սությունները կարո՞ղ են արդյոք օգտագործվել նաև այն դեպքում, երբ այլ 
երկրի դատական կամ իրավապահ մարմինները հարցումն ուղղակիորեն 
ներկայացրել են հարցումը ստացող երկրի համապատասխան դատական 
կամ իրավապահ մարմիններին: 

                                                 
40 Տե՛ս նաև 16.2 չափորոշիչը: 
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Հանձնարարական թիվ 37  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է 
ընթերցել թիվ 37 Հանձնարարականի և V Հատուկ հանձնարարականի տեքստերի 
հետ միասին: (Ծանոթագրություն գնահատողների համար. ապահովել 37.1 
չափորոշչի և V.2 չափորոշչի (V Հատուկ հանձնարարականում) գնահատման 
փոխհամապատասխանությունը:) 

Էական չափորոշիչներ  

37.1 Փոխադարձ իրավական օգնությունը պետք է առավելագույնս ցուցաբերվի 
նաև «կրկնակի քրեականացման» բացակայության պայմաններում՝ մասնա-
վորապես նվազ հարկադրական և ոչ պարտադիր բնույթի միջոցառումների 
մասով: 

37.2 Անձի հանձնման և փոխադարձ իրավական օգնության այն ձևերի դեպքում, 
որոնց համար պահանջվում է կրկնակի քրեականացում, հարցվող (օգնու-
թյուն ցուցաբերող) երկրում պետք է իրավական կամ գործնական որևէ 
խոչընդոտ չլինի օգնությունը ցուցաբերելու ճանապարհին, եթե երկու երկր-
ներն էլ քրեականացնում են հանցագործությանը նախորդող գործողություն-
ները: Հարցում կատարող և հարցում ստացող երկրների միջև տեխնիկական 
դժվարությունները, ինչպիսիք են, օրինակ, հանցագործության դասակարգ-
ման ձևի կամ հանցակազմի անվանման տարբերությունները երկրների 
միջև, չպետք է խոչընդոտեն փոխադարձ իրավական օգնության ցուցաբեր-
մանը: 
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Հանձնարարական թիվ 38  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է 
ընթերցել թիվ 38 Հանձնարարականի և դրա Բացատրական մեկնաբանություն-
ների, ինչպես նաև թիվ 3 Հանձնարարականի և V Հատուկ հանձնարարականի 
տեքստերի հետ միասին: (Ծանոթագրություն գնահատողների համար. ապահովել 
38.1 – 38.3 չափորոշիչների և 36.1 չափորոշչի և V.3 չափորոշչի գնահատման փոխ-
համապատասխանությունը:)  

Էական չափորոշիչներ  

38.1 Պատշաճ օրենքներով և ընթացակարգերով պետք է նախատեսվի այլ երկր-
ներից ստացված` փոխադարձ իրավական օգնության հարցումներին ար-
դյունավետորեն և ժամանակին պատասխանելու կարգ41, եթե այդ հարցում-
ներն առնչվում են հետևյալի նույնականացմանը, սառեցմանը, առգրավմանը 
կամ բռնագրավմանը. 
(ա) «լվացված» գույք, որը ստացվել է ՓԼ, ԱՖ կամ այլ` նախորդող որևէ հան-

ցագործությունից, 
(բ) եկամուտ, որը ստացվել է ՓԼ, ԱՖ կամ այլ` նախորդող որևէ հանցա-

գործությունից, 
(գ) գործիքներ, որոնք օգտագործվել են ՓԼ, ԱՖ կամ այլ` նախորդող որևէ 

հանցագործության մեջ, կամ  
(դ) գործիքներ, որոնք նախատեսվել է օգտագործել ՓԼ, ԱՖ կամ այլ` նախոր-

դող որևէ հանցագործության մեջ:  

38.2 Վերոհիշյալ 38.1 չափորոշչի պահանջները պետք է բավարարվեն նաև այն 
դեպքում, երբ հարցումը վերաբերում է համարժեք գույքին: 

38.3 Երկրները պետք է ունենան մեխանիզմներ` այլ երկրների հետ համակար-
գելու առգրավման և բռնագրավման գործողությունները: 

38.4 Երկրները պետք է դիտարկեն բռնագրավված գույքի հիմնադրամ ստեղծելու 
նպատակահարմարությունը, որում կմուտքագրվի բռնագրավված գույքն ամ-
բողջությամբ կամ մասամբ, և որը կուղղվի իրավապահ աշխատանքի, առող-
ջապահության, կրթության և համապատասխան այլ խնդիրների լուծմանը: 

38.5 Երկրները պետք է դիտարկեն բռնագրավված գույքն իրար մեջ բաշխելու 
հնարավորությունն այն դեպքում, երբ բռնագրավումն ուղղակիորեն կամ 
անուղղակիորեն տեղի է ունեցել իրավապահ գործողությունների համա-
կարգման արդյունքում: 

                                                 
41 Ծանոթագրություն գնահատողների համար. տե՛ս նաև Հ.36, տողատակի 37-րդ կետը: 
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Լրացուցիչ տարրեր  

38.6 Ճանաչվում և ի կատար ածվու՞մ են արդյոք այլ երկրներում ընդունված` 
բռնագրավման ոչ քրեական սանկցիաները (այնպես, ինչպես դրանք նկարա-
գրված են 3.7 չափորոշչում): 
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Հանձնարարական թիվ 39  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է ընթեր-
ցել թիվ 39 Հանձնարարականի տեքստի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

39.1 Փողերի լվացումը պետք է լինի այնպիսի հանցագործություն, որի համար 
նախատեսված է անձի հանձնում♦:42 Պետք է լինեն օրենքներ և ընթացակար-
գեր, որոնց հիման վրա հնարավոր կլինի հանձնել փողերի լվացման հանցա-
գործության մեջ մեղադրվող անձանց: 

39.2 Երկրները պետք է. 
ա) Կամ հանձնեն իրենց քաղաքացիներին, 
բ) Կամ այն դեպքում, երբ երկիրը բացառապես քաղաքացիության հիման 

վրա չի հանձնում իր քաղաքացիներին, այն պետք է հանձնում պահան-
ջող երկրի խնդրանքով գործի նյութերն առանց անհարկի ուշացման 
ներկայացնի վերջինիս իրավասու մարմիններին, որպեսզի նրանք իրա-
կանացնեն հարցման մեջ նշված հանցագործությունների քրեական հե-
տապնդումը: Նման դեպքերում իրավասու մարմինները պետք է իրենց 
որոշումը կայացնեն և վարույթն իրականացնեն այնպես, ինչպես տվյալ 
երկրի ներպետական օրենսդրությամբ նախատեսված ցանկացած այլ 
ծանր հանցագործության պարագայում: 

39.3 Վերոհիշյալ 39.2(բ) չափորոշչի մեջ նշված դեպքում երկրները պետք է 
համագործակցեն միմյանց հետ, մասնավորապես` դատավարական և 
ապացույցների հետ կապված խնդիրներով, որպեսզի ապահովեն քրեական 
հետապնդման արդյունավետությունը: 

39.4 Երկրները պետք է իրենց ներպետական օրենսդրության սկզբունքներին հա-
մապատասխան ձեռնարկեն միջոցառումներ կամ սահմանեն ընթացակար-
գեր, որոնք հնարավորություն կընձեռեն հանձնման դիմումները բավարարել 
և ՓԼ հետ կապված վարույթներն իրականացնել առանց անհարկի ձգձգում-
ների: 

Լրացուցիչ տարրեր  

39.5 Գոյություն ունե՞ն արդյոք հանձնման պարզեցված ընթացակարգեր, որոնցով 
թույլատրվում է հանձնման դիմումների ուղղակի փոխանցումը նախարա-

                                                 
♦ Անգլերեն` extradition, բայական ձևը` extradite (Ծան. թարգմ.): 
42 Ծանոթագրություն գնահատողների համար. տե՛ս նաև Հ.36, էջատակի 37-րդ կետ: 
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րությունից համապատասխան նախարարություն: Անձինք կարո՞ղ են 
հանձնվել բացառապես ձերբակալման որոշման կամ դատավճռի հիման 
վրա: Գոյություն ունի՞ հանձնելուն չառարկող անձանց հանձնման պարզեց-
ված ընթացակարգ այն դեպքերի համար, որոնցում այդ անձինք չեն պահան-
ջում իրենց նկատմամբ կիրառել հանձնման ֆորմալ ընթացակարգեր: 
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Հանձնարարական թիվ 40  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է 
ընթերցել թիվ 40 Հանձնարարականի և դրա Բացատրական մեկնաբանություն-
ների, ինչպես նաև V Հատուկ հանձնարարականի տեքստի հետ միասին: (Ծանո-
թագրություն գնահատողների համար. ապահովել 40.1 – 40.9 չափորոշիչների և 
V.5 չափորոշչի (ՀՀ.V-ում) գնահատման փոխհամապատասխանությունը:) 

Էական չափորոշիչներ  

40.1 Երկրները պետք է ապահովեն, որպեսզի իրենց իրավասու մարմինները կա-
րողանան հնարավորինս լայն շրջանակներում միջազգային համագործակ-
ցություն ծավալել իրենց օտարերկրյա գործընկերների հետ: 
40.1.1 Երկրները պետք է կարողանան այդ օգնությունը ցուցաբերել արագո-

րեն, կառուցողաբար և արդյունավետորեն: 

40.2 Պետք է լինեն հստակ և արդյունավետ ուղիներ, մեխանիզմներ և միջոցներ, 
որոնք կհեշտացնեն և հնարավոր կդարձնեն տեղեկատվության արագ և կա-
ռուցողական ուղղակի փոխանակումը համապատասխան գործընկերների 
միջև:43 

 

Միջազգային համագործակցության մեջ կիրառվող, ինչպես նաև տեղեկա-
տվության փոխանակման (բացառությամբ փոխադարձ իրավական օգնու-
թյան կամ հանձնման) ուղիների, մեխանիզմների և միջոցների օրինակներ 
են փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա տեղեկատվության փոխա-
նակումը թույլատրող օրենքները, երկկողմ և բազմակողմ համաձայնա-
գրերը կամ համաձայնությունները, այդ թվում` փոխըմբռնման հուշա-
գրերը, ինչպես նաև համապատասխան միջազգային կամ տարածաշրջա-
նային կազմակերպությունների և մարմինների (օրինակ` Ինտերպոլի 
կամ ՖՀՄ-ների «Էգմոնտ» խմբի) միջոցով կատարվող փոխանակումները: 
 

40.3. Տեղեկատվության նմանօրինակ փոխանակումը պետք է հնարավոր լինի. (ա) 
ինչպես սեփական նախաձեռնությամբ, այնպես էլ հարցման հիման վրա, և 
(բ) ինչպես փողերի լվացման, այնպես էլ նախորդող հանցագործությունների 
առնչությամբ: 

                                                 
43 Տեղեկությունների անհապաղ և կառուցողական փոխանակման խոչընդոտներից են՝ ժա-
մանակին չպատասխանելը կամ պատշաճ միջոցներ ժամանակին չձեռնարկելը, ինչպես 
նաև պատասխանի տրամադրման ոչ ողջամիտ ձգձգումները: 
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40.4 Երկրները պետք է ապահովեն, որպեսզի իրենց բոլոր իրավասու մարմին-
ներին իրավունք վերապահված լինի` իրականացնելու հարցումներ օտար-
երկրյա գործընկերների անունից: 
40.4.1 Մասնավորապես, երկիրը պետք է ապահովի, որպեսզի իր ՖՀՄ-ին 

իրավունք վերապահված լինի` օտարերկրյա գործընկերների անու-
նից իրականացնելու հարցումների հետևյալ տեսակները. (ա) տվյալ-
ների սեփական շտեմարանների որոնումներ, այդ թվում` կասկածելի 
գործարքի հաշվետվություններին առնչվող տեղեկատվության մասով, 
(բ) տվյալների այլ շտեմարանների որոնումներ, որոնք կարող են ուղ-
ղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասանելի լինել իրեն, այդ թվում` 
իրավապահ մարմինների տվյալների շտեմարաններ, հանրային 
տվյալների շտեմարաններ, վարչական տվյալների շտեմարաններ և 
մասնավոր հիմունքներով գործող շտեմարաններ: 

40.5 Երկրները պետք է ապահովեն, որպեսզի իրենց իրավապահ մարմիններին 
թույլատրված լինի քրեական հետապնդում իրականացնել օտարերկրյա 
գործընկերների անունից: Ներպետական օրենսդրությամբ չարգելված դեպ-
քերում պետական այլ իրավասու մարմիններին նույնպես պետք է թույլա-
տրված լինի քրեական հետապնդում իրականացնել իրենց օտարերկրյա 
գործընկերների անունից: 

40.6 Տեղեկատվության փոխանակման նկատմամբ չպետք է կիրառվեն անհամա-
չափ կամ անհարկի սահմանափակումներ: 

40.7  Համագործակցելու դիմումները չպետք է մերժվեն բացառապես այն հիմքով, 
որ դիմումն առնչվում է նաև ֆինանսական տեղեկություններին: 

40.8 Համագործակցելու դիմումները չպետք է մերժվեն ֆինանսական հաստա-
տությունների կամ ՆՈՖԳՏՄ-ների նկատմամբ գաղտնիության կամ կոնֆի-
դենցիալության պահանջներ սահմանող օրենքների հիման վրա (բացառու-
թյամբ, երբ հայցվող տեղեկատվության նկատմամբ տարածվում են փաստա-
բանական կամ մասնագիտական գաղտնիքի պաշտպանվածության նոր-
մեր44): 

40.9 Երկրները պետք է սահմանեն հսկողություն և երաշխիքներ, որոնցով կապա-
հովեն իրավասու մարմինների ձեռք բերած տեղեկատվության օգտագոր-
ծումը միմիայն թույլատրված նպատակների համար և թույլատրված կար-
գով: Հսկողությունը և երաշխիքները պետք է համապատասխանեն գաղտ-

                                                 
44 Տե՛ս նաև 16.2 չափորոշիչը: 
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նիության և տվյալների պաշտպանության մասին ներպետական իրավական 
նորմերին:45 

Լրացուցիչ տարրեր  

40.10 Գոյություն ունե՞ն արդյոք մեխանիզմներ, որոնց միջոցով հնարավոր է ոչ 
նույնաբնույթ մարմինների միջև իրականացնել տեղեկատվության անհա-
պաղ և կառուցողական փոխանակում: Դա տեղի է ունենում ուղղակիորեն, 
թե՞ անուղղակիորեն46:  

40.10.1 Հարցումը ներկայացնող մարմինը գործնականում հարցում ստացող 
մարմնին տեղեկացնու՞մ է արդյոք հարցման նպատակի և այն մա-
սին, թե ում անունից է ներկայացվում հարցումը: 

40.11  ՖՀՄ-ն կարո՞ղ է արդյոք իրավասու մարմիններից կամ այլ անձանցից 
ստանալ այլ երկրի ՖՀՄ կողմից պահանջվող համապատասխան տեղեկու-
թյունները: 

                                                 
45 Դա նշանակում է, որ փոխանակվող տեղեկությունները ստացող իրավասու մարմինը 
պետք է համարի, որ դրանք առնվազն պաշտպանված են գաղտնիքի մասին այն նորմերով, 
որոնք տարածվում են ներպետական աղբյուրներից ստացված նմանօրինակ տեղեկություն-
ների նկատմամբ: 
46 Այլ երկրների իրավասու մարմիններից զատ՝ այլ մարմինների հետ տեղեկատվության 
անուղղակի փոխանակման մասին կետը վերաբերում է այն իրավիճակին, որում պահանջ-
վող տեղեկությունները փոխանցվում են այլ երկրի այլ մարմինների կողմից` ներպետական 
կամ օտարերկրյա մեկ կամ մի քանի մարմինների միջով անցնելուց հետո միայն հասնելով 
ստացող մարմնին: 
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ԻՆԸ  ՀԱՏՈՒԿ  ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆՆԵՐ  
Էական  չափորոշիչներ  և  լրացուցիչ  տարրեր  

 
Հատուկ հանձնարարական I  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել I Հատուկ հանձնա-
րարականի, թիվ 35 Հանձնարարականի, ինչպես նաև II, III և V Հատուկ հանձ-
նարարականների, Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին 
Միավորված ազգերի կազմակերպության միջազգային կոնվենցիայի («Ահաբեկ-
չության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին կոնվենցիա») և Միավորված 
ազգերի կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի հետևյալ բանաձևերի 
տեքստերի հետ միասին. S/RES/1267(1999), հաջորդիվ ընդունված բանաձևերը` 
1333(2000), S/RES/1363(2001),S/RES/1390(2002), S/RES/1455(2003) և S/RES/1526(2004), 
ինչպես նաև S/RES/1373(2001): (Ծանոթագրություն գնահատողների համար. 
ապահովել I.1 չափորոշչի և 35.1 չափորոշչի (Հ.35-ում) գնահատման փոխհամա-
պատասխանությունը: Ապահովել նաև I, II, III և V Հատուկ հանձնարարական-
ների գնահատման փոխհամապատասխանությունը:)  

Էական չափորոշիչներ  

I.1 Երկրները պետք է ստորագրեն և վավերացնեն Ահաբեկչության ֆինանսա-
վորման դեմ պայքարի մասին կոնվենցիան կամ այլ կերպ դառնան դրա 
մասնակից և լիովին կատարեն այն:47  

I.2 Երկրները պետք է լիովին կատարեն Միավորված ազգերի կազմակերպու-
թյան Անվտանգության խորհրդի այն բանաձևերը, որոնք առնչվում են ԱՖ 
կանխարգելմանը և վերացմանը: Դրանք են՝ S/RES/1267(1999)-ը և հաջորդիվ 
ընդունված բանաձևերը, ինչպես նաև S/RES/1373(2001)-ը: Այդ կապակցու-
թյամբ պահանջվում է, որպեսզի ընդունված լինեն բոլոր անհրաժեշտ օրենք-
ները, իրավական այլ ակտերը և մեխանիզմները, և որպեսզի դրանցում ար-
տացոլված լինեն նշված բանաձևերում զետեղված պահանջները: 

 

                                                 
47 Գնահատողները պետք է կարողանան բավարար չափով համոզվել, որ Ահաբեկչության 
ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին կոնվենցիայի բոլոր վերաբերելի դրույթները լիովին 
կատարված են (ՀՀ.II-ի առնչությամբ` հոդվածներ 2-6 և 7-18, ՀՀ.III-ի առնչությամբ` հոդված 
8 և ՀՀ.V-ի առնչությամբ` հոդվածներ 7 և 9-18): 
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Հատուկ հանձնարարական II  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել II Հատուկ հանձ-
նարարականի, I Հատուկ հանձնարարականի, թիվ 1 և 2 Հանձնարարականների, 
ինչպես նաև Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին Միավոր-
ված ազգերի կազմակերպության միջազգային կոնվենցիայի («Ահաբեկչության 
ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին կոնվենցիա») տեքստերի հետ միասին: 
(Ծանոթագրություն գնահատողների համար. ապահովել II.1 – II.3 չափորոշիչ-
ների, I.1 չափորոշչի (ՀՀ.I-ում) և 1.3 չափորոշչի (Հ.1-ում) գնահատման փոխհամա-
պատասխանությունը:)  

Էական չափորոշիչներ  

II.1 Ահաբեկչության ֆինանսավորումը պետք է քրեականացված լինի՝ Ահաբեկ-
չության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին կոնվենցիայի 2-րդ հոդ-
վածին համապատասխան և պետք է համահունչ լինի հետևյալ սկզբունք-
ներին.48 
(ա) Ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցագործությունների սուբյեկտ-

ների շրջանակը պետք է ներառի այն անձանց, ովքեր գիտակցաբար 
որևէ կերպ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն տրամադրում կամ 
ստանում են միջոցներ` դիտավորությամբ նպատակ հետապնդելով 
դրանք ամբողջությամբ կամ մասամբ օգտագործել, կամ գիտակցելով, 
որ դրանք ամբողջությամբ կամ մասամբ կօգտագործվեն. 
(աա) ահաբեկչական գործողություն(ներ) կատարելու համար, 
(աբ) ահաբեկչական կազմակերպության կողմից,  
(ագ) անհատ ահաբեկչի կողմից: 

(բ)  Ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցագործությունների շրջանակը 
պետք է ներառի բոլոր միջոցները` ԱՖ դեմ պայքարի մասին կոնվեն-
ցիայում սահմանված «միջոցներ» հասկացության իմաստով: Դա 
ներառում է թե՛ օրինական, թե՛ անօրինական աղբյուրներից ստացված 
միջոցները: 

 

Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին կոնվենցիա-
յով «միջոցներ» հասկացությունը սահմանվում է հետևյալ կերպ. 
«Ցանկացած տեսակի` նյութական կամ ոչ նյութական, շարժական կամ 
անշարժ գույք՝ անկախ դրա ձեռքբերման եղանակից, ինչպես նաև 

                                                 
48 Ծանոթագրություն գնահատողների համար. ահաբեկչության ֆինանսավորման քրեակա-
նացումը չի համապատասխանում ՀՀ.II-ի պահանջներին, եթե դա արվել է միայն օգնելը, 
օժանդակելը, փորձելը կամ հանցավոր համաձայնության գալը քրեականացնելու տեսքով: 
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իրավական փաստաթղթեր կամ գործիքներ ցանկացած տեսքով՝ 
ներառյալ էլեկտրոնային կամ թվային փաստաթղթեր և գործիքներ, 
որոնք հավաստում են այդ գույքի նկատմամբ տիտղոսային կամ այլ 
իրավունքը, այդ թվում ոչ սպառիչ թվարկմամբ՝ բանկային վարկերը, 
ճանապարհորդական չեկերը, բանկային չեկերը, վճարման հանձնա-
րարականները, բաժնետոմսերը, արժեթղթերը, պարտատոմսերը, 
մուրհակները և ակրեդիտիվները»:  
 

 
(գ) Ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցագործությունների հանցակազ-

մերը չպետք է պահանջեն, որ միջոցները. (գա) փաստացի օգտագործ-
ված լինեն ահաբեկչական գործողություն(ներ) կամ դրա փորձ կատա-
րելու նպատակով, կամ 

(գբ) առնչություն ունենան կոնկրետ ահաբեկչական գործողության(ների) 
հետ: 

(դ) Ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցանք գործելը նույնպես պետք է 
սահմանված լինի որպես հանցագործություն: 

(ե) Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին կոնվենցիայի 
2(5) հոդվածով նախատեսված գործողություններից որևէ մեկը կատա-
րելը նույնպես պետք է սահմանված լինի որպես հանցագործություն: 

II.2 Ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցագործությունները պետք է համար-
վեն փողերի լվացմանը նախորդող հանցագործություններ: 

II.3 Ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցագործությունները պետք է կիրա-
ռելի լինեն անկախ այն հանգամանքից, թե արդյո՞ք հանցագործու-
թյունը(ները) կատարելու մեջ մեղադրվող անձը գտնվում է ահաբեկչական 
կազմակերպության(ների) գտնվելու վայրի երկրում կամ ահաբեկչական 
գործողության(ների) կատարման վայրի երկրում:  

II.4 Երկրները պետք է ապահովեն ԱՖ հանցագործության նկատմամբ նաև 2.2-
2.5 չափորոշիչների (Հ.2-ում) կիրառությունը:49  

 

                                                 
49 Ծանոթագրություն գնահատողների համար. արդյունավետ, համաչափ և տարհամոզիչ 
քրեական պատիժների մասին տե՛ս նաև թիվ 2 Հանձնարարականը և տողատակի 5-րդ 
ծանոթագրությունը: 
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Հատուկ հանձնարարական III  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է ընթեր-
ցել III Հատուկ հանձնարարականի, դրա Բացատրական մեկնաբանությունների, 
Լավագույն փորձի մասին փաստաթղթի, I Հատուկ հանձնարարականի, թիվ 3 
Հանձնարարականի, Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին 
Միավորված ազգերի կազմակերպության 1999 թ. միջազգային կոնվենցիայի 
(«Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին կոնվենցիա»), ինչպես 
նաև Միավորված ազգերի կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի 
հետևյալ բանաձևերի տեքստերի հետ միասին. S/RES/1267(1999), հաջորդիվ 
ընդունված բանաձևերը` 1333(2000), S/RES/1363(2001), S/RES/1390(2002), 
S/RES/1455(2003) և S/RES/1526(2004), S/RES/1373(2001) և S/RES/1452(2002): 
(Ծանոթագրություն գնահատողների համար. ապահովել III.1 – III.12 չափորոշիչ-
ների, I.1–I.2 չափորոշիչների (ՀՀ.I-ում), VIII.2 չափորոշչի (ՀՀ.VIII-ում) և 3.1–3.4 և 
3.6 չափորոշիչների (Հ.3-ում) գնահատման փոխհամապատասխանությունը): 

Էական չափորոշիչներ  

Սառեցումը, իսկ համապատասխան դեպքերում նաև առգրավումը` ըստ ՄԱԿ-ի 
կիրառելի բանաձևերի. 

III.1 Երկրները պետք է ունենան արդյունավետ օրենքներ և ընթացակարգեր, 
որոնցով կսառեցնեն Միավորված ազգերի կազմակերպության «Ալ Քաիդայի 
և Թալիբանի նկատմամբ պատժամիջոցների հանձնաժողովի» կողմից 
S/RES/1267(1999) բանաձևով սահմանված այլ անձանց ահաբեկչական միջոց-
ները կամ այլ գույքը: Սառեցումը պետք է տեղի ունենա առանց ձգձգումների 
և առանց համապատասխան անձին որևէ կերպ նախապես ծանուցելու: 

S/RES/1267(1999) բանաձևը և հաջորդիվ ընդունված բանաձևերը երկր-
ներից պահանջում են անհապաղ սառեցնել Ալ Քաիդայի, Թալիբանի, 
Ուսամա բին Լադենի կամ նրանց հետ կապակցված և Միավորված ազ-
գերի կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի 1267(1999) բանաձևի 
համաձայն ստեղծված` «Ալ Քաիդայի և Թալիբանի նկատմամբ պատժա-
միջոցների հանձնաժողովի» կողմից նախատեսված անձանց և կազմա-
կերպությունների պատկանող կամ նրանց կողմից վերահսկվող միջոց-
ները կամ այլ գույքը, այդ թվում` նրանց կողմից կամ նրանց անունից կամ 
նրանց ցուցումների ներքո գործող այլ անձանց ուղղակիորեն կամ անուղ-
ղակիորեն պատկանող կամ նրանց կողմից վերահսկվող միջոցներից կամ 
այլ գույքից ստացված միջոցները, և ապահովել այդ և այլ միջոցների և այլ 
գույքի իրենց քաղաքացիների կամ իրենց տարածքում գտնվող այլ 
անձանց կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն օգտագործելը ի շահ 
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նշված անձանց: «Ալ Քաիդայի և Թալիբանի նկատմամբ պատժամիջոց-
ների հանձնաժողովը» պատասխանատու մարմին է` նախատեսելու այն 
անձանց և կազմակերպություններին, որոնց միջոցները և այլ գույքը պետք 
է S/RES/1267(1999) բանաձևի և հաջորդիվ ընդունված բանաձևերի հա-
մաձայն սառեցվեն: Միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ բո-
լոր երկրները S/RES/1267(1999) բանաձևի և հաջորդիվ ընդունված բա-
նաձևերի համաձայն պարտավոր են սառեցնել նշված կարգով «Ալ Քաի-
դայի և Թալիբանի նկատմամբ պատժամիջոցների հանձնաժողովի» նա-
խատեսած անձանց և կազմակերպությունների գույքը: 
 

III.2 Երկիրը պետք է ունենա արդյունավետ օրենքներ և ընթացակարգեր` սառեց-
նելու ահաբեկիչների միջոցները կամ S/RES/1373(2001) բանաձևի շրջանակ-
ներում նախատեսված անձանց այլ գույքը: Սառեցումը պետք է տեղի ունենա 
անհապաղ` նախապես չծանուցելով նախատեսված անձանց:  

S/RES/1373(2001) բանաձևի համաձայն երկրները պարտավոր են՝ անհա-
պաղ սառեցնել այն անձանց միջոցները և այլ գույքը, ովքեր կատարում 
կամ փորձում են կատարել ահաբեկչական գործողություններ կամ մաս-
նակցում կամ օժանդակում են դրանց կատարմանը, ինչպես նաև այն կազ-
մակերպությունների միջոցները և այլ գույքը, որոնք ուղղակիորեն կամ 
անուղղակիորեն պատկանում են նման անձանց կամ վերահսկվում են 
նրանց կողմից, ինչպես նաև այդ անձանց և կազմակերպությունների անու-
նից կամ ցուցումով գործող անձանց և կազմակերպությունների միջոցները 
և այլ գույքը, ներառյալ այն միջոցները և այլ գույքը, որոնք ստացվել են այդ 
անձանց և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց և կազմակերպություն-
ներին ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատկանող կամ նրանց կող-
մից վերահսկվող գույքից: Յուրաքանչյուր երկիր իրավասու է նախատեսել 
այն անձանց և կազմակերպություններին, որոնց միջոցները կամ այլ գույքը 
ենթակա են սառեցման: Բացի այդ, երկրների միջև արդյունավետ համա-
գործակցություն ապահովելու նպատակով երկրները պետք է դիտարկեն և 
համապատասխան դեպքերում կիրառեն այլ երկրների սառեցման մեխա-
նիզմների շրջանակում նախաձեռնված միջոցառումները: Երբ. ա) ուղարկ-
վում է կոնկրետ ծանուցում կամ նամակ և բ) հարցումը ստացող երկիրն 
իրավունքի կիրառելի սկզբունքների համաձայն բավարար չափով համոզ-
ված է, որ անձին որպես այդպիսին նախատեսելու մասին ներկայացվող 
պահանջը ողջամտորեն հիմնավորված է, կամ առկա են ողջամիտ հիմքեր 
կարծելու կամ կասկածելու, որ անձին նախատեսելու առաջարկի մեջ 
նշված անձն ահաբեկիչ է, ահաբեկչություն ֆինանսավորող կամ ահաբեկ-
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չական կազմակերպություն, ապա հարցումը ստացող երկիրը պարտավոր 
է ապահովել նախատեսված անձի միջոցների և այլ գույքի անհապաղ 
սառեցումը: 
 

III.3  Երկիրը պետք է ունենա արդյունավետ օրենքներ և ընթացակարգեր, որոնց 
հիման վրա կարող է ուսումնասիրել և համապատասխան դեպքերում կիրա-
ռել այլ երկրների սառեցման մեխանիզմների շրջանակում նախաձեռնված 
գործողությունները: Այդ ընթացակարգերի շնորհիվ պետք է հնարավոր լինի 
ազգային օրենսդրության կիրառելի սկզբունքների համաձայն անհապաղ 
որոշել, թե արդյո՞ք առկա են ողջամիտ հիմքեր սառեցման գործողություն 
նախաձեռնելու, ապա նաև միջոցները և այլ գույքն անհապաղ սառեցնելու 
համար: 

III.4  Վերոհիշյալ III.1 – III.3 չափորոշիչների մեջ նշված «սառեցման գործողու-
թյունները» պետք է տարածվեն հետևյալի նկատմամբ. 
(ա) միջոցներ կամ այլ գույք, որոնք ամբողջությամբ կամ համատեղ կարգով50 

ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատկանում են նախատեսված 
անձանց, ահաբեկիչների, ահաբեկչություն ֆինանսավորողների, ահա-
բեկչական կազմակերպությունների կամ վերահսկվում են նրանց 
կողմից, և 

(բ)  միջոցներ կամ այլ գույք, որոնք ստացվել են նախատեսված անձանց, 
ահաբեկիչներին, ահաբեկչություն ֆինանսավորողներին կամ ահաբեկ-
չական կազմակերպություններին ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 
պատկանող կամ նրանց կողմից վերահսկվող միջոցներից կամ այլ 
գույքից: 

III.5 Երկրները պետք է ունենան III.1 – III.3 չափորոշիչներում նշված սառեցման 
մեխանիզմների շրջանակում ձեռնարկված միջոցառումների մասին ֆինան-
սական հատվածին51 անհապաղ կերպով տեղեկացնելու արդյունավետ 
համակարգեր: 

                                                 
50 «Համատեղ կարգով» արտահայտությունը վերաբերում է այն գույքին, որը պատկանում է 
նախատեսված անձանց, ահաբեկիչներին, ահաբեկչություն ֆինանսավորող կամ ահաբեկ-
չական կազմակերպություններին` մի կողմից, և որևէ երրորդ անձի կամ երրորդ անձանց` 
մյուս կողմից: 
51 Ձեռնարկված կամ ձեռնարկվելիք գործողությունների մասին ֆինանսական ոլորտին կամ 
հանրության լայն խավերին տեղեկացնելու հնարավոր մեխանիզմների օրինակների համար 
տես ՖԱԹՖ-ի լավագույն փորձի փաստաթուղթը` «Ահաբեկչական ակտիվների ֆինան-
սավորում. միջազգային լավագույն փորձը» խորագրով: 
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III.6 Երկրները պետք է սառեցման մեխանիզմների շրջանակում որոշակի միջո-
ցառումներ իրականացնելու պարտավորության մասին հստակորեն տեղե-
կացնեն ֆինանսական հաստատություններին և այլ անձանց կամ կազմա-
կերպություններին, որոնք կարող են խնդրո առարկա միջոցներ կամ այլ 
գույք ունենալ: 

III.7 Երկրները պետք է ունենան ցուցակներից հանելու հարցումների քննարկման 
և ցուցակներից հանված անձանց կամ կազմակերպությունների միջոցները և 
այլ գույքը ժամանակին և միջազգային պարտավորություններին համապա-
տասխան «ապասառեցնելու» արդյունավետ և հանրությանը հայտնի ընթա-
ցակարգեր: 

III.8 Երկրները պետք է ունենան արդյունավետ և հանրությանը հայտնի ընթացա-
կարգեր, որոնցով ժամանակին կապասառեցնեն պատահաբար սառեցման 
մեխանիզմի ազդեցության տակ ընկած այն անձանց կամ կազմակերպու-
թյունների միջոցները և այլ գույքը, որոնց վերաբերյալ հաստատվել է, որ 
նրանք նախատեսված անձինք չեն: 

III.9 Երկրները պետք է ունենան պատշաճ ընթացակարգեր, որոնցով կթույլատ-
րեն S/RES/1267(1999) բանաձևի համաձայն սառեցված և նվազագույն ծախ-
սերի կատարման, որոշակի վճարների և ծախսերի, սպասարկման վճար-
ների կամ արտառոց ծախսերի կատարման համար անհրաժեշտ ճանաչ-
ված միջոցների և այլ գույքի օգտագործումը: Այդ ընթացակարգերը պետք է 
համապատասխանեն S/RES/1452(2002) բանաձևին: 

III.10 Երկրները պետք է ունենան պատշաճ ընթացակարգեր, որոնցով անձը կամ 
կազմակերպությունը, որի միջոցները կամ այլ գույքը սառեցվել են, կարող է 
բողոքարկել այդ միջոցառումը` նպատակ ունենալով ապահովել դրա 
վերանայումը դատարանի կողմից: 

Սառեցումը, առգրավումը և բռնագրավումը այլ հանգամանքներում 

III.11 Երկրները պետք է ապահովեն 3.1 – 3.4 չափորոշիչների և 3.6 չափորոշչի 
(Հ.3-ում) կիրառելիությունը ահաբեկչության հետ կապված ֆինանսական 
միջոցների կամ այլ գույքի սառեցման, առգրավման և բռնագրավման 
առնչությամբ III.1 – III.10 չափորոշիչներում նկարագրվածներից զատ այլ 
իրավիճակներում ևս: 

Ընդհանուր դրույթներ 

III.12 Օրենքներով և այլ մեխանիզմներով պետք է նախատեսվի բարեխիղճ եր-
րորդ անձանց իրավունքների պաշտպանությունը, որը պետք է համապա-
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տասխան դեպքերում համահունչ լինի Ահաբեկչության ֆինանսավորման 
դեմ պայքարի մասին կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածով նախատեսված չափա-
նիշներին: 

III.13 Երկրները պետք է ունենան արդյունավետ մեխանիզմներ` արդյունավետո-
րեն մոնիտորինգի ենթարկելու III Հատուկ հանձնարարականից բխող 
պարտավորությունների նկատմամբ տարածվող համապատասխան 
օրենսդրության, կանոնների կամ կանոնակարգերի պահանջների կատա-
րումը, ինչպես նաև նշանակելու վարչական կամ քրեական պատիժներ այդ 
օրենսդրության, կանոնների կամ կանոնակարգերի պահանջները չկատա-
րելու համար: 

Լրացուցիչ տարրեր  

III.14 Իրականացվե՞լ են արդյոք Լավագույն փորձի փաստաթղթով III Հատուկ 
հանձնարարականի մասով նախատեսված միջոցառումները: 

III.15 Ներդրվե՞լ են արդյոք ընթացակարգեր, որոնցով թույլատրվում է 
S/RES/1373(2001) բանաձևի համաձայն սառեցված և նվազագույն ծախսերի, 
որոշակի վճարների և ծախսերի, սպասարկման վճարների կամ արտառոց 
ծախսերի կատարման համար անհրաժեշտ ճանաչված միջոցների և այլ 
գույքի օգտագործումը: Այդ ընթացակարգերը համահու՞նչ են արդյոք 
S/RES/1452(2003) բանաձևին: 

 



ՖԱԹՖ-ի 40 հանձնարարականների և 9 հատուկ հանձնարարականների կատարումը գնահատելու մեթոդաբանություն  

 108     © 2009 ՏՀԶԿ/ՖԱԹՖ

Հատուկ հանձնարարական IV  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է ընթեր-
ցել IV Հատուկ հանձնարարականի, ինչպես նաև թիվ 13, 16 և 17 Հանձնարարա-
կանների տեքստերի հետ միասին: (Ծանոթագրություն գնահատողների համար. 
ապահովել IV.1 – IV.2 չափորոշիչների, 13.1 – 13.4 չափորոշիչների (Հ.13-ում) և 
17.1 – 17.4 չափորոշիչների (Հ.17-ում) գնահատման փոխհամապատասխանու-
թյունը:) 

Էական չափորոշիչներ  

IV.1 Ֆինանսական հաստատությունից օրենքով կամ այլ իրավական ակտով 
պետք է պահանջվի հաշվետվություն ներկայացնել ՖՀՄ-ին (Կասկածելի 
գործարքի հաշվետվություն`52 «ԿԳՀ») այն դեպքում, երբ ֆինանսական 
հաստատությունը ողջամիտ հիմքեր ունի կասկածելու, որ միջոցները կապ-
ված են կամ առնչվում են ահաբեկչության կամ ահաբեկչական գործողու-
թյունների հետ, կամ օգտագործվելու են ահաբեկչության կամ ահաբեկչա-
կան գործողությունների համար, կամ ահաբեկչական կազմակերպություն-
ների կամ ահաբեկչություն ֆինանսավորողների կողմից: Այդ պահանջը 
պետք է սահմանված լինի պարտադիր կատարման ենթակա ուղղակի 
պարտավորության տեսքով, ընդ որում` ընդունելի չէ կասկածելի գործարք-
ների մասին հաշվետվություն ներկայացնելու որևէ անուղղակի կամ բխեց-
վող պարտավորություն, որը կարող է պայմանավորվել ԱՖ հանցագործու-
թյան համար քրեական հետապնդման կամ որևէ այլ հանգամանքով (այս-
պես կոչված՝ «հաշվետվություն ներկայացնելու անուղղակի պահանջ»): 

IV.2 Երկրները պետք է ապահովեն 13.3 – 13.4 չափորոշիչների (Հ.13-ում) կիրա-
ռելիությունը նաև IV Հատուկ հանձնարարականով նախատեսված պար-
տավորությունների առնչությամբ: 

 

                                                 
52 Հավասարապես ընդունելի են արտասովոր գործարքների մասին (ի տարբերություն 
կասկածելի գործարքների մասին) հաշվետվությունների ներկայացման սկզբունքի վրա 
հիմնված համակարգերը: 
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Հատուկ հանձնարարական V  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է ընթեր-
ցել V Հատուկ հանձնարարականի, I Հատուկ հանձնարարականի, թիվ 36-40 
Հանձնարարականների, Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին 
Միավորված ազգերի կազմակերպության 1999 թ. միջազգային կոնվենցիայի 
(«Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին կոնվենցիա») և III 
Հատուկ հանձնարարականի տեքստերի հետ միասին: 

Էական չափորոշիչներ  

V.1 Երկրները պետք է ապահովեն 36.1 – 36.7 չափորոշիչների (Հ.36-ում) կիրառե-
լիությունը նաև ՀՀ.V-ով նախատեսված պարտավորությունների նկատ-
մամբ:53  

V.2 Երկրները պետք է ապահովեն 37.1 և 37.2 չափորոշիչների (Հ.37-ում) կիրառե-
լիությունը նաև ՀՀ.V-ով նախատեսված պարտավորությունների նկատմամբ: 

V.3 Երկրները պետք է ապահովեն 38.1 – 38.5 չափորոշիչների (Հ.38-ում) կիրառե-
լիությունը նաև ՀՀ.V-ով նախատեսված պարտավորությունների նկատմամբ: 

V.4 Երկրները պետք է ապահովեն 39.1 – 39.4 չափորոշիչների (Հ.39-ում) կիրառե-
լիությունը նաև ահաբեկչական գործողությունների և ԱՖ առնչությամբ 
իրականացվող հանձնման վարույթների նկատմամբ: 

V.5 Երկրները պետք է ապահովեն 40.1 – 40.9 չափորոշիչների (Հ.40-ում) կիրառե-
լիությունը նաև ՀՀ.V-ով նախատեսված պարտավորությունների նկատմամբ: 

Լրացուցիչ տարրեր  

V.6 Թիվ 36.8 լրացուցիչ տարրը (Հ.36-ում) կիրառելի՞ է արդյոք ՀՀ.V-ով նախա-
տեսված պարտավորությունների նկատմամբ: 

V.7 Թիվ 38.6 լրացուցիչ տարրը (Հ.38-ում) կիրառելի՞ է արդյոք ՀՀ.V-ով նախա-
տեսված պարտավորությունների նկատմամբ: 

V.8 Թիվ 39.5 լրացուցիչ տարրը (Հ.39-ում) կիրառելի՞ է արդյոք ահաբեկչական 
գործողությունների և ԱՖ առնչությամբ իրականացվող հանձնման վարույթ-
ների նկատմամբ: 

V.9 Թիվ 40.10 – 40.11 լրացուցիչ տարրերը (Հ.40-ում) կիրառելի՞ են արդյոք    
ՀՀ.V-ով նախատեսված պարտավորությունների նկատմամբ: 

                                                 
53 Ծանոթագրություն գնահատողների համար. տե՛ս նաև Հ.36, տողատակի 37-րդ ծանոթա-
գրությունը: 



ՖԱԹՖ-ի 40 հանձնարարականների և 9 հատուկ հանձնարարականների կատարումը գնահատելու մեթոդաբանություն  

 110     © 2009 ՏՀԶԿ/ՖԱԹՖ

Հատուկ հանձնարարական VI  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է ընթեր-
ցել VI Հատուկ հանձնարարականի, դրա Բացատրական մեկնաբանությունների և 
Լավագույն փորձի փաստաթղթի, VII Հատուկ հանձնարարականի և դրա 
Բացատրական մեկնաբանությունների, ինչպես նաև թիվ 17 Հանձնարարականի 
տեքստերի հետ միասին: (Ծանոթագրություն գնահատողների համար. ապահովել 
VI.5 չափորոշչի և 17.1 – 17.4 չափորոշիչների (Հ.17-ում) գնահատման փոխհամա-
պատասխանությունը:) 

Էական չափորոշիչներ  

VI.1 Երկրները պետք է լիազորեն մեկ կամ մի քանի իրավասու մարմինների, 
որոնք կիրականացնեն փողի կամ արժեքների փոխանցման ծառայություն-
ներ մատուցող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց (ՓԱՓ ծառայու-
թյուններ մատուցողներ) գրանցումը և/կամ լիցենզավորումը, կվարեն ՓԱՓ 
ծառայություններ մատուցող լիցենզավորված և/կամ գրանցված անձանց 
անունների և հասցեների թարմ ցուցակ և պատասխանատու կլինեն ապա-
հովելու լիցենզավորման և/կամ գրանցման պահանջների կատարումը 
նրանց կողմից:54 

VI.2 Երկրները պետք է ապահովեն, որպեսզի ՓԱՓ ծառայություններ մատուցող 
բոլոր անձանց նկատմամբ տարածվեն ՖԱԹՖ-ի Քառասուն հանձնարարա-
կաններից այն հանձնարարականները, որոնք նրանց նկատմամբ կիրառելի 
են (մասնավորապես` թիվ 4-11, 13-15 և 21-23 հանձնարարականները), ինչ-
պես նաև ՖԱԹՖ-ի Ինը հատուկ հանձնարարականները (մասնավորապես` 
VII Հատուկ հանձնարարականը):55  

                                                 
54 VI Հատուկ հանձնարարականով երկրներից չի պահանջվում լիցենզավորման/գրանցման 
առանձին համակարգ ստեղծել կամ մեկ այլ իրավասու մարմնի լիազորել դրամական 
փոխանցումներ կատարող այն անձանց նկատմամբ, ովքեր երկրի տարածքում արդեն իսկ 
լիցենզավորված/գրանցված են որպես ֆինանսական հաստատություններ, լիցենզիայի/ 
գրանցման պայմաններով ստացել են ՓԱՓ ծառայություններ մատուցելու իրավունք և կար-
գավորվում են ՖԱԹՖ-ի Քառասուն հանձնարարականներով և Ինը հատուկ հանձնարարա-
կաններով նախատեսված կիրառելի պարտավորությունների ողջ շրջանակով: 
55 Ծանոթագրություն գնահատողների համար. այն դեպքում, երբ փողի և արժեքների 
փոխանցման ծառայություններ մատուցող անձանց նկատմամբ կիրառելի` համապատաս-
խան հանձնարարականներով (օրինակ` հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրություն-
ներ, հաշվառումների վարում, կասկածելի գործարքների մասին հաշվետվությունների ներ-
կայացում կամ դրամական փոխանցումների վերաբերյալ հանձնարարական) պահանջվող 
օրենքների, կանոնակարգերի և այլ մեխանիզմների մեջ առկա են թերություններ, վերջին-
ներս պետք է նշվեն նաև ՀՀ.VI-ում և հաշվի առնվեն ՀՀ.VI-ի գնահատականը տալու ժամա-
նակ: 
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VI.3 Երկրները պետք է ունենան ՓԱՓ ծառայություններ մատուցողների կողմից 
իրենց նկատմամբ կիրառելի պահանջների կատարման մոնիտորինգի և 
ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականների պահանջների` նրանց կողմից կատարման 
ապահովման համակարգեր: 

VI.4 Երկրները պետք է ՓԱՓ ծառայություններ մատուցող լիցենզավորված կամ 
գրանցված յուրաքանչյուր անձից պահանջեն վարել գործակալների թարմ 
ցանկ, որը պետք է հասանելի լինի լիազորված իրավասու մարմնին: 

VI.5 Երկրները պետք է ապահովեն 17.1 – 17.4 չափորոշիչների (Հ.17-ում) կիրառե-
լիությունը նաև ՀՀ.VI-ով նախատեսված պարտավորությունների նկատ-
մամբ: 

Լրացուցիչ տարրեր  

VI.6 Իրականացվե՞լ են արդյոք Լավագույն փորձի փաստաթղթով VI Հատուկ 
հանձնարարականի մասով նախատեսված միջոցառումները: 
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Հատուկ հանձնարարական VII  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել VII Հատուկ հանձ-
նարարականի և դրա Բացատրական մեկնաբանությունների, թիվ 5 Հանձնա-
րարականի` հաճախորդի ինքնության ստուգմանն առնչվող դրույթների (տես 5.3 
Էական չափորոշիչը) և թիվ 17 Հանձնարարականի տեքստերի հետ միասին: 
(Ծանոթագրություն գնահատողների համար. ապահովել VII.1, VII.9 չափորոշիչ-
ների, 5.3 չափորոշչի (Հ.5-ում) և 17.1 – 17.4 չափորոշիչների (Հ.17-ում) գնահատ-
ման փոխհամապատասխանությունը:) 

Էական չափորոշիչներ  

ՀՀ VII-ը տարածվում է ֆինանսական հաստատությունների միջև կատարվող 
անդրսահմանային և ներպետական դրամական փոխանցումների նկատմամբ և 
չի տարածվում վճարումների հետևյալ տեսակների նկատմամբ.  

ա. Ցանկացած փոխանցում, որը բխում է կրեդիտային կամ դեբետային 
քարտով կատարված գործարքից` պայմանով, որ կրեդիտային կամ դեբե-
տային քարտի համարը նշվում է գործարքից բխող բոլոր փոխանցումնե-
րում, օրինակ` բանկային հաշվից բանկոմատով գումարների առհան-
ման, կրեդիտային քարտից միջոցների կանխիկացման կամ ապրանք-
ների և ծառայությունների դիմաց վճարման գործարքներում: Այնուհան-
դերձ, երբ կրեդիտային կամ դեբետային քարտերն օգտագործվում են 
որպես վճարային համակարգ դրամական փոխանցում կատարելու հա-
մար, դրանց նկատմամբ տարածվում է VII Հատուկ հանձնարարականը, 
և անհրաժեշտ տեղեկությունները պետք է ներառվեն հաղորդագրության 
մեջ: 

բ. Մեկ ֆինանսական հաստատությունից մյուսին կատարվող փոխանցում-
ները և հաշվարկները, երբ թե՛ ուղարկողը, թե՛ ստացողը իրենց անունից 
հանդես եկող ֆինանսական հաստատություններ են: 

VII.1 Բոլոր այն դրամական փոխանցումների դեպքում, որոնց գումարը 1000 
եվրո/ԱՄՆ դոլար է կամ առավել, վճարումը հանձնարարող ֆինանսական 
հաստատություններից պետք է պահանջվի ստանալ և պահպանել հետևյալ 
տեղեկությունները56 դրամական փոխանցումը կատարողի վերաբերյալ. 

                                                 
56 Ֆինանսական հաստատությունները պարտավոր չեն յուրաքանչյուր անգամ կրկին 
ստանալ դրամական փոխանցում կատարող հաճախորդի մասին տեղեկություններ և 
ստուգել նրա ինքնությունը: Ֆինանսական հաստատությունները կարող են հենվել արդեն 
առկա տեղեկությունների վրա, եթե հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության գործըն-
թացում նրանք ստացել են. 
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• փոխանցում կատարողի անունը, 
• փոխանցում կատարողի հաշվեհամարը (իսկ հաշվեհամարի բացակա-

յության դեպքում` փոխանցումն ուղեկցող եզակի հղման համարը), 
• փոխանցում կատարողի հասցեն (երկրներն իրավունք ունեն 

ֆինանսական հաստատություններին թույլատրել հասցեի փոխարեն 
օգտագործել անձը հաստատող ազգային փաստաթղթի համարը, 
հաճախորդի նույնականացման համարը կամ ծննդյան ամսաթիվը և 
վայրը): 

(Այդ տեղեկություններն անվանվում են «փոխանցում կատարողի մասին 
ամբողջական տեղեկություններ»:)  
Բոլոր այն դրամական փոխանցումների դեպքում, որոնց գումարը 1000 
եվրո/ԱՄՆ դոլար է կամ առավել, հանձնարարող ֆինանսական հաստա-
տությունից պետք է պահանջվի թիվ 5 Հանձնարարականին համապատաս-
խան ստուգել փոխանցումը կատարողի ինքնությունը: 

VII.2 Անդրսահմանային այն դրամական փոխանցումների դեպքում, որոնց գու-
մարը 1000 եվրո/ԱՄՆ դոլար է կամ առավել, հանձնարարող ֆինանսական 
հաստատությունից պետք է պահանջվի փոխանցում կատարողի մասին 
ամբողջական տեղեկություններ ներառել դրամական փոխանցմանն ուղեկ-
ցող հաղորդագրությունում կամ վճարման հանձնարարականում: 
Այնուհանդերձ, եթե մեկ փոխանցում կատարողի մի քանի առանձին 
անդրսահմանային փոխանցումներ (1000 եվրո/ԱՄՆ դոլար կամ ավելի մեծ 
գումարով) խմբավորվում են մեկ փաթեթային ֆայլի մեջ, որպեսզի փո-
խանցվեն մեկ այլ երկրում գտնվող շահառուների, ապա հանձնարարող ֆի-
նանսական հաստատությունը պետք է անդրսահմանային յուրաքանչյուր 
դրամական փոխանցման մեջ նշի միայն փոխանցում կատարողի հաշվեհա-
մարը կամ նույնականացման եզակի համարը` պայմանով, որ փաթեթային 
ֆայլը (որում փաթեթավորված են առանձին դրամական փոխանցումները) 
պարունակում է փոխանցում կատարողի մասին ամբողջական տեղեկու-
թյունները, որոնք լիովին բավարար են ստացող երկրում համապատաս-
խան փոխառնչությունները գտնելու համար: 

                                                                                                                 
ա) դրամական փոխանցում կատարողի անունը, 
բ) հաշվեհամարը (իսկ հաշվեհամարի բացակայության դեպքում` փոխանցմանն ուղեկցող 

եզակի հղման համարը) և 
գ) հասցեն (կամ անձը հաստատող ազգային փաստաթղթի համարը, հաճախորդի նույնա-

կանացման համարը կամ ծննդյան ամսաթիվը և վայրը, եթե երկրում թույլատրվում է 
հասցեի փոխարեն օգտագործել այդ տվյալներից որևէ մեկը),  
և ստուգել են դրամական փոխանցում կատարողի ինքնությունը թիվ 5 Հանձնարարա-
կանին համապատասխան (տես, մասնավորապես, 5.3 չափորոշիչը): Նշվածը կիրառելի 
չէ միանգամյա հաճախորդների նկատմամբ: 
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VII.3 Ներպետական դրամական փոխանցումների դեպքում հանձնարարող ֆի-
նանսական հաստատությունից պետք է պահանջվի կամ. (ա) բավարարել 
վերոհիշյալ VII.2 չափորոշչի պահանջը, կամ (բ) հաղորդագրության կամ 
վճարման հանձնարարականի մեջ ներառել միայն փոխանցումը կատա-
րողի հաշվեհամարը կամ նույնականացման եզակի համարը: Երկրորդ 
տարբերակը պետք է թույլատրել միայն այն պարագայում, եթե ուղարկողի 
մասին ամբողջական տեղեկությունները հնարավոր է համապատասխան 
մարմիններին հարցումը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա 
ընթացքում տրամադրել ստացող ֆինանսական հաստատությանը, և եթե 
ներպետական իրավապահ մարմինները կարող են պահանջել և ստանալ 
դրանք: 

Ծանոթագրություն գնահատողների համար. «ներպետական փոխան-
ցում» հասկացությունը (սահմանման համար տե՛ս «Մասնագիտական 
եզրույթների բացատրական բառարանը») վերաբերում է նաև դրամա-
կան փոխանցումների այն շղթաներին, որոնք ամբողջովին տեղի են 
ունենում Եվրոպական Միության սահմանների ներսում: Հաշվի առնելով 
այն փաստը, որ. 1) Եվրոպական Միությունն ինքնուրույն սուբյեկտ է, 
որն ունի ինքնիշխան իրավունքներ և իրավակարգ, որն անկախ է Ան-
դամ երկրներից, և Անդամ երկրներն ու նրանց քաղաքացիները Եվրո-
պական Միության իրավասության ենթակա ոլորտներում հետևում են 
այդ իրավակարգին, 2) Եվրոպական Միությունն ընդունել է օրենսդրու-
թյուն, որը պարտադիր է Անդամ երկրների նկատմամբ և վերահսկվում է 
արդարադատության դատարանի կողմից, և ապահովում է վճարային 
ծառայությունների ինտեգրումը ներքին շուկայում` կապիտալի ազատ 
տեղաշարժի և ծառայությունների ազատ մատուցման սկզբունքներին 
համապատասխան և 3) այդ օրենսդրությամբ ուղղակիորեն նախատես-
վում է VII Հատուկ հանձնարարականի իմպլեմենտացումը` որպես 
միասնական իրավական կարգավորում, և պահանջվում է վճարումը 
կատարողի մասին ամբողջական տեղեկությունների առկայության 
ապահովումը և հարցման դեպքում տրամադրումը ստացող ֆինանսա-
կան հաստատությանը և համապատասխան մարմիններին: 
Հարկ է նաև նշել, որ եվրոպական ներքին շուկան և համապատասխան 
իրավական համակարգը տարածվում են Եվրոպական տնտեսական 
տարածքի մասնակիցների նկատմամբ: 

VII.4 Վճարման շղթայի մասնակից բոլոր միջնորդ և ստացող ֆինանսական 
հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ ապահովել փոխանցումը կա-
տարողի մասին դրամական փոխանցմանն ուղեկցող բոլոր տեղեկություն-
ների հաղորդումը փոխանցման հետ միասին: 
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VII.4.1. Այն դեպքերում, երբ տեխնիկական սահմանափակումների պատ-
ճառով հնարավոր չէ փոխանցում կատարողի մասին` անդրսահ-
մանային դրամական փոխանցմանն ուղեկցող ամբողջական տեղե-
կությունները հաղորդել հարակից ներպետական դրամական փո-
խանցման հետ միասին (վճարային համակարգերը տվյալ պա-
հանջի կատարմանը հարմարեցնելու համար պահանջվող ժամա-
նակահատվածում), ստացող միջնորդ ֆինանսական հաստատու-
թյունը պետք է հինգ տարի գրավոր պահպանի հանձնարարող 
ֆինանսական հաստատությունից ստացած բոլոր տեղեկություն-
ները: 

VII.5 Ստացող ֆինանսական հաստատություններից պետք է պահանջվի՝ ներ-
դնել ռիսկերի վրա հիմնված արդյունավետ ընթացակարգեր այն դրամա-
կան փոխանցումները բացահայտելու և մշակելու համար, որոնք չեն 
ուղեկցվում փոխանցումը կատարողի մասին ամբողջական տեղեկություն-
ներով: Փոխանցումը կատարողի մասին ամբողջական տեղեկությունների 
բացակայությունը կարող է համարվել էական գործոն` գնահատելու 
դրամական փոխանցման կամ հարակից գործարքների կասկածելիությունը 
և դրանց վերաբերյալ ֆինանսական հետախուզության մարմնին կամ այլ 
իրավասու մարմինների հաշվետվություն ներկայացնելու անհրաժեշտու-
թյունը: Ստացող ֆինանսական հաստատությունը որոշ դեպքերում պետք է 
դիտարկի VII Հատուկ հանձնարարականի չափանիշներին չհամապա-
տասխանող ֆինանսական հաստատությունների հետ իր գործարար հա-
րաբերությունները սահմանափակելու կամ անգամ դադարեցնելու նպա-
տակահարմարությունը: 

VII.6 Երկրները պետք է ունենան որոշակի մեխանիզմներ, որոնցով արդյունա-
վետ մոնիտորինգի կենթարկեն VII Հատուկ հանձնարարականի կատար-
ման համար անհրաժեշտ կանոնների և կանոնակարգերի պահանջների 
բավարարումը ֆինանսական հաստատությունների կողմից: 

VII.7 Երկրները պետք է ապահովեն 17.1 – 17.4 չափորոշիչների (Հ.17-ում) կիրա-
ռությունը նաև VII Հատուկ հանձնարարականով նախատեսված պարտա-
վորությունների նկատմամբ: 

Լրացուցիչ տարրեր  

VII.8 Երկրները կարող են պահանջել, որպեսզի ներգնա բոլոր անդրսահմանա-
յին դրամական փոխանցումները (այդ թվում` 1000 եվրո/ԱՄՆ դոլար գու-
մարից ցածր փոխանցումները) պարունակեն փոխանցում կատարողի մա-
սին ամբողջական և ստույգ տեղեկություններ: 
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VII.9 Երկրները կարող են պահանջել, որպեսզի արտագնա բոլոր անդրսահմա-
նային դրամական փոխանցումները, որոնց գումարը ցածր է 1000 
եվրո/ԱՄՆ դոլար գումարից, պարունակեն փոխանցում կատարողի մասին 
ամբողջական և ստույգ տեղեկություններ: 
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Հատուկ հանձնարարական VIII  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները և լրացուցիչ տարրերը հարկ է ընթեր-
ցել VIII Հատուկ հանձնարարականի, դրա Բացատրական մեկնաբանությունների 
և Լավագույն փորձի փաստաթղթի տեքստերի հետ միասին:  

Էական չափորոշիչներ  

Շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող ներպետական հատվածի 
ուսումնասիրություններ. 

VIII.1 Երկրները պետք է. (ա) ուսումնասիրեն շահույթ ստանալու նպատակ չհե-
տապնդող կազմակերպություններին առնչվող ներպետական օրենքների և 
այլ իրավական ակտերի համարժեքությունը, (բ) տեղեկատվության բոլոր 
առկա աղբյուրներն օգտագործեն ներպետական ուսումնասիրություններ 
իրականացնելու համար կամ ունենան կարողություններ` շահույթ ստա-
նալու նպատակ չհետապնդող ոլորտի գործունեության, չափերի և այլ 
կարևոր առանձնահատկությունների վերաբերյալ ժամանակին տեղեկա-
տվություն ստանալու համար, որոնց հիման վրա կկարողանան բացա-
հայտել շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպություն-
ների այն տեսակները և հատկանիշները, որոնք իրենց գործունեության 
բնույթի կամ առանձնահատկությունների պատճառով ենթակա են ահա-
բեկչության ֆինանսավորման նպատակով չարաշահվելու ռիսկի, և (գ) 
անցկացնեն պարբերական վերագնահատում` ուսումնասիրելով ահաբեկ-
չական գործունեության նկատմամբ տվյալ ոլորտի հնարավոր խոցելի կե-
տերի վերաբերյալ նոր տեղեկությունները: 

Ներպետական ուսումնասիրություն կատարելու համար կամ շահույթ 
ստանալու նպատակ չհետապնդող ներպետական հատվածի գործունեու-
թյան, չափերի և այլ կարևոր առանձնահատկությունների վերաբերյալ 
անհրաժեշտ տեղեկությունների հնարավոր աղբյուրների օրինակներ են` 
կարգավորողները, վիճակագրական մարմինները, հարկային մարմին-
ները, ՖՀՄ-ները, դոնոր կազմակերպությունները, ինքնակարգավորվող 
կազմակերպությունները կամ հավատարմագրող կազմակերպություն-
ները կամ իրավապահ մարմինները և օպերատիվ ծառայությունները: 

Շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող հատվածի պաշտպանությունն 
ահաբեկչության ֆինանսավորումից` իրազեկության բարձրացման և 
արդյունավետ վերահսկողության միջոցով. 

VIII.2 Երկրները պետք է աշխատանքներ տանեն շահույթ ստանալու նպատակ 
չհետապնդող (ՇՆՉ) հատվածի հետ` ՇՆՉ հատվածը ահաբեկչության ֆի-
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նանսավորման կապակցությամբ հնարավոր չարաշահումներից պաշտ-
պանելու նպատակով: Այդ աշխատանքները պետք է ներառեն. ա) ՇՆՉ 
հատվածի ներկայացուցիչների իրազեկության բարձրացումը ահաբեկչա-
կան չարաշահումների ռիսկերի և դրանցից պաշտպանվելու համար առկա 
մեխանիզմների մասին և բ) թափանցիկության, հաշվետվողականության, 
անաչառության մակարդակի, ինչպես նաև ՇՆՉ կազմակերպությունների 
կառավարման և ղեկավարման նկատմամբ հանրության վստահության 
մակարդակի բարձրացումը:  

 

ՇՆՉ հատվածի հետ տարվող աշխատանքների արդյունավետ ծրագիրը 
կարող է ներառել՝ ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերի հաղթա-
հարման լավագույն փորձի ձևավորումը, հատվածի ներկայացուցիչների 
հետ կանոնավոր հանդիպումները` ՇՆՉ կազմակերպությունների չա-
րաշահման հնարավորությունները և մեթոդները, ահաբեկչության ֆի-
նանսավորման նոր միտումները և պաշտպանական նոր մեխանիզմ-
ները քննարկելու նպատակով, ինչպես նաև խորհրդակցական փաստա-
թղթերի հրապարակումը և օգտակար այլ ռեսուրսների տրամադրումը: 

VIII.3 Երկրները պետք է կարողանան հիմնավորել, որ ձեռնարկվել են հետևյալ 
քայլերը` խթանելու այն ՇՆՉ կազմակերպությունների արդյունավետ վե-
րահսկողությունը կամ մոնիտորինգը, որոնց բաժին է ընկնում. ա) հատ-
վածի հսկողության տակ գտնվող ֆինանսական միջոցների զգալի մասնա-
բաժինը և բ) հատվածի միջազգային գործունեության զգալի մասնաբաժինը: 
VIII.3.1 ՇՆՉ կազմակերպությունները պետք է տեղեկություններ վարեն. ա) 

իրենց հայտարարած գործունեության նպատակի և խնդիրների 
մասին և բ) այն անձի (անձանց) ինքնության մասին, ովքեր իրենց 
գործունեության սեփականատերերն են, վերահսկողները կամ ուղ-
ղորդողները, այդ թվում` ավագ պաշտոնյաների, խորհրդի անդամ-
ների և հավատարմագրային կառավարիչների մասին: Այդ տեղե-
կությունները պետք է հանրությանը հասանելի լինեն կամ ուղղա-
կիորեն ՇՆՉ կազմակերպությունից կամ համապատասխան մար-
մինների միջոցով: 

VIII.3.2 Երկրները պետք է կարողանան հիմնավորել, որ ներդրվել են հա-
մապատասխան մեխանիզմներ` պատժելու վերահսկողության մի-
ջոցները կամ կանոնները խախտող ՇՆՉ կազմակերպություններին 
կամ վերջիններիս անունից գործող անձանց: 
Նման պատիժների կիրառմամբ չպետք է բացառվի համապատաս-
խան դեպքերում քաղաքացիական, վարչական կամ քրեական վա-
րույթների զուգահեռ իրականացումը ՇՆՉ կազմակերպությունների 
կամ վերջիններիս անունից գործող անձանց նկատմամբ:  
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Պատիժները կարող են ներառել հաշիվների սառեցումը, հոգա-
բարձուների հեռացումը պաշտոնից, տույժերը կամ հավատար-
մագրումից, լիցենզիայից կամ գրանցումից զրկելը: 

VIII.3.3 ՇՆՉ կազմակերպությունները պետք է լինեն լիցենզավորված կամ 
գրանցված: Այդ տեղեկությունները պետք է հասանելի լինեն իրա-
վասու մարմիններին:57 

VIII.3.4 ՇՆՉ կազմակերպությունները պետք է առնվազն հինգ տարի ժամ-
կետով վարեն և իրավասու մարմիններին տրամադրեն ներպետա-
կան և միջազգային գործարքների վերաբերյալ տվյալներ, որոնք 
պետք է բավականաչափ մանրակրկիտ լինեն, որպեսզի դրանցով 
հաստատվի, որ միջոցները ծախսվել են կազմակերպության նպա-
տակին և խնդիրներին համապատասխան: Դա վերաբերում է նաև 
VIII Հատուկ հանձնարարականի Բացատրական մեկնաբանու-
թյունների ա) և բ) պարբերություններում նշված տեղեկություն-
ներին: 

Ահաբեկիչների կողմից ՇՆՉ կազմակերպությունների չարաշահման դեմ 
պայքարը տեղեկատվության հավաքման և ուսումնասիրության արդյունավետ 
մեխանիզմների միջոցով. 

VIII.4 Երկրները պետք է ներդնեն մեխանիզմներ, որոնցով կերաշխավորեն ՇՆՉ 
կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունն արդյունավետո-
րեն հավաքելու և ուսումնասիրելու իրենց կարողությունը: 

VIII.4.1 Երկրները պետք է հնարավորինս ապահովեն արդյունավետ ներ-
պետական համագործակցություն, համակարգում և տեղեկատվու-
թյան փոխանակում բոլոր մակարդակների իրավասու մարմին-
ների կամ կազմակերպությունների միջև, որոնց հայտնի են ՇՆՉ 
կազմակերպություններին վերաբերող այնպիսի տեղեկություններ, 
որոնք կարող են ահաբեկչության ֆինանսավորման տեսակետից 
մտահոգության տեղիք տալ: 

VIII.4.2 Երկրները պետք է ապահովեն կոնկրետ ՇՆՉ կազմակերպության 
կառավարման և ղեկավարման մասին տեղեկատվության (այդ 

                                                 
57 Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի նպատակների առնչությամբ անհրա-
ժեշտ չեն լիցենզավորման կամ գրանցման հատուկ պահանջներ: Որոշ երկրներում, օրի-
նակ, շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպություններն արդեն իսկ հաշ-
վառված են հարկային մարմիններում և հարկային արտոնյալ դաշտում գործելու (օրինակ` 
հարկային արտոնություններ կամ ազատումներ ստանալու իրավունք ձեռք բերելու) պա-
հանջներին համապատասխանելու նպատակով ենթարկվում են մոնիտորինգի: 
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թվում` ֆինանսների և ծրագրերի մասին տեղեկատվության) լիար-
ժեք հասանելիությունը և ստացումը ուսումնասիրությունների ըն-
թացքում: 

VIII.4.3 Երկրները պետք է մշակեն և ներդնեն մեխանիզմներ, որոնցով կա-
պահովվի տեղեկատվության արագ փոխանակումն իրավասու բո-
լոր մարմինների միջև, որպեսզի կանխարգելիչ կամ հետաքննա-
կան միջոցառումներ ձեռնարկվեն այն դեպքերում, երբ կան կաս-
կածներ կամ կասկածելու ողջամիտ հիմքեր առ այն, որ կոնկրետ 
ՇՆՉ կազմակերպությունը շահագործվում է ահաբեկչության ֆի-
նանսավորման նպատակով կամ շինծու կազմակերպություն է 
ահաբեկչության համար միջոցներ հայթայթելու համար: Երկրները 
պետք է ունենան քննչական մասնագիտական կադրեր և կարողու-
թյուններ` ուսումնասիրելու այն ՇՆՉ կազմակերպությունների 
գործունեությունը, որոնց նկատմամբ առկա է ահաբեկչական գոր-
ծունեությանը կամ ահաբեկչական կազմակերպություններին ակ-
տիվորեն օժանդակելու կամ ահաբեկչական գործունեության հա-
մար կամ ահաբեկչական կազմակերպությունների կողմից շահա-
գործվելու կասկած: Երկրները պետք է նաև ունենան մեխանիզմ-
ներ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն արագորեն հետաքննա-
կան և կանխարգելիչ միջոցառումներ ձեռնարկելու ՇՆՉ բոլոր այդ-
օրինակ կազմակերպությունների նկատմամբ: 

Մտահոգության տեղիք տվող ՇՆՉ կազմակերպության մասին տեղեկատվություն 
տրամադրելու միջազգային հարցումներին տրվող պատասխանները. 

VIII.5 Երկրները պետք է ունենան հատուկ լիազորված անձինք և ընթացակար-
գեր, որոնց միջոցով կպատասխանեն ահաբեկչության ֆինանսավորման 
կամ ահաբեկիչներին այլ կերպ օժանդակելու մեջ կասկածվող կոնկրետ 
ՇՆՉ կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրա-
մադրելու միջազգային հարցումներին: 
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Հատուկ հանձնարարական IX  

Ստորև թվարկված էական չափորոշիչները հարկ է ընթերցել IX Հատուկ հանձնա-
րարականի և դրա Բացատրական մեկնաբանությունների տեքստերի հետ միա-
սին: 

Էական չափորոշիչներ  

IX Հատուկ հանձնարարականի նկատմամբ վերազգային մոտեցում ապահովելու 
տեսակետից անհրաժեշտ կլինի վերազգային մարմնի կողմից անցկացվող 
վերազգային գնահատում` պարզելու երկրի իրավական համակարգի համա-
պատասխանությունը սահմանված պահանջներին. այդ իմաստով ցանկացած 
անդամ երկիր պետք է հետևի ձևափոխված էական չափորոշիչներին (ստորև 
շեղատառերով տրված մեկնաբանություններով հանդերձ): Երկիրը կարող է 
դիմել ՖԱԹՖ-ին, որպեսզի վերջինս նախատեսվի որպես վերազգային մար-
մին` բացառապես երկրի կողմից IX Հատուկ հանձնարարականի պահանջ-
ների կատարումը գնահատելու իմաստով: Այս մոտեցման շրջանակներում 
էական չափորոշիչների նկատմամբ կիրառելի են հետևյալ փոփոխություն-
ները. 

- «Երկիր» հասկացությունը վերաբերում է վերազգային մարմնին, 
- «Անդրսահմանային» հասկացությունը վերաբերում է այն շարժերին, 

որոնք հատում են վերազգային մարմնի իրավասության արտաքին 
սահմանները, 

- «Ներպետական» հասկացությունը վերաբերում է վերազգային մարմնի 
իրավասության շրջանակի մեջ մտնող խնդիրներին և ներառում բոլոր 
անդամ երկրների իրավասու մարմիններին, որոնք միասին մտնում են 
վերազգային մարմնի համակարգի մեջ, 

- «Միջազգային» հասկացությունը վերաբերում է վերազգային մարմնի 
իրավասության շրջանակից դուրս գտնվող խնդիրներին, 

- «Վերազգային մարմին» հասկացությունը վերաբերում է ինքնուրույն 
սուբյեկտի, որն օժտված է ինքնիշխան իրավունքներով և ունի իրավա-
կան կարգ, որն անկախ է իր անդամ երկրներից, կիրառվում է անդամ 
երկրների և վերջիններիս քաղաքացիների և ռեզիդենտների նկատմամբ 
և ներառում է բոլոր անդամ երկրների համար պարտադիր և կիրառելի 
օրենսդրություն արժույթի կամ ըստ ներկայացնողի (վճարային) գործիք-
ների անդրսահմանային ֆիզիկական տեղափոխման պարտադիր հայ-
տարարագրման կամ բացահայտման մասին` որևէ կերպ չսահմանա-
փակելով ազգային օրենսդրության գործողությունը: 
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IX.1 Փողերի լվացմանը կամ ահաբեկչության ֆինանսավորմանն առնչ-
վող արժույթի և, ըստ ներկայացնողի (վճարային) գործիքների, 
անդրսահմանային ֆիզիկական տեղափոխումը հայտնաբերելու 
նպատակով երկիրը պետք է ներդնի արժույթի և ըստ ներկայաց-
նողի (վճարային) գործիքների58 անդրսահմանային ֆիզիկական 
տեղափոխման ներգնա և արտագնա հոսքերի կարգավորման 
հետևյալ երկու համակարգերից որևէ մեկը.59 
(ա) Հայտարարագրման համակարգ, որը կունենա հետևյալ հատ-

կանիշները. 
(աա) սահմանված առավելագույն շեմը գերազանցող արժեք 

ունեցող արժույթի և, ըստ ներկայացնողի (վճարային) 
գործիքների, անդրսահմանային ֆիզիկական տեղափո-
խումը կատարող բոլոր անձանցից պետք է պահանջվի 
նախատեսված իրավասու մարմիններին ներկայացնել 
ճիշտ հայտարարագիր, և 

(աբ) սահմանված առավելագույն շեմը չի կարող գերազանցել 
15000 եվրոն/ԱՄՆ դոլարը:60 

Կամ՝ 
(բ) Բացահայտման համակարգ, որը կունենա հետևյալ հատկանիշ-

ները. 
(բա) արժույթի և, ըստ ներկայացնողի (վճարային) գործիքների, 

անդրսահմանային ֆիզիկական տեղափոխումը կատա-
րող բոլոր անձանցից պետք է պահանջվի համապա-
տասխան պահանջ ստանալու դեպքում նախատեսված 
իրավասու մարմիններին բացահայտել ճիշտ 
տեղեկություններ, և 

(բբ) նախատեսված իրավասու մարմինները պետք է ունե-
նան իրենց հարցումներն ընտրողաբար կատարելու 

                                                 
58 Երկրները պետք է IX Հատուկ հանձնարարականը կատարեն` որևէ կերպ չսահմանա-
փակելով. (ա) ապրանքների և ծառայությունների միջպետական առևտուրը և (բ) կապի-
տալի ազատ տեղաշարժը: 
59 Երկրները կարող են արժույթի կամ ըստ ներկայացնողի գործիքների ներգնա և արտագնա 
անդրսահմանային տեղափոխման համար կիրառել երկու համակարգերը կամ դրանցից 
որևէ մեկը: 
60 Հայտարարագրման համակարգ ներդնող երկրները պետք է ապահովեն նախատեսված 
նվազագույն շեմի բավականաչափ ցածր մակարդակի ամրագրումը, որպեսզի դա համա-
հունչ լինի IX Հատուկ հանձնարարականի նպատակներին: Ցանկացած պարագայում նվա-
զագույն շեմը չի կարող գերազանցել 15000 եվրոն/ԱՄՆ դոլարը: 
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լիազորություն` օպերատիվ տեղեկությունների կամ 
կասկածի, կամ պատահական ընտրանքի հիման վրա: 

IX.2  Արժույթի կամ ըստ ներկայացնողի (վճարային) գործիքների վերա-
բերյալ կեղծ հայտարարագիր կամ բացահայտված կեղծ տեղեկու-
թյուններ հայտնաբերելու կամ արժույթի կամ ըստ ներկայացնողի 
(վճարային) գործիքների վերաբերյալ հայտարարագիր չներկայաց-
նելու կամ տեղեկություններ չբացահայտելու դեպքում նախատես-
ված իրավասու մարմինները պետք է իրավունք ունենան տեղա-
փոխողից պահանջել և ստանալ լրացուցիչ տեղեկություններ ար-
ժույթի կամ ըստ ներկայացնողի (վճարային) գործիքների ծագման 
և օգտագործման մտադրության մասին: 

IX.3  Նախատեսված իրավասու մարմինները պետք է իրավունք ունե-
նան հետևյալ դեպքերում ողջամիտ ժամկետով կասեցնել կամ 
սահմանափակել արժույթի կամ ըստ ներկայացնողի (վճարային) 
գործիքների շարժը, որպեսզի հավաստիանան, թե արդյո՞ք կարող 
են հայտնաբերվել փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինան-
սավորման ապացույցներ. 
(ա)  Երբ առկա է փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսա-

վորման կասկած, կամ 
(բ)  Երբ առկա է կեղծ հայտարարագիր/տեղեկությունների կեղծ 

բացահայտում: 

IX.4  Հետևյալ դեպքերում իրավասու մարմինների կողմից հետագա օգ-
տագործման համար պետք է պահպանվեն առնվազն այն տեղեկու-
թյունները, որոնք առնչվում են հայտարարագրված/բացահայտված 
արժույթի գումարին կամ ըստ ներկայացնողի (վճարային) գործիք-
ների գումարային արժեքին, ինչպես նաև դրանք տեղափոխողների 
նույնականացման տվյալները. 
(ա)  Երբ ներկայացվել է սահմանված շեմը գերազանցող հայտարա-

րագիր, կամ 
(բ)  Երբ ներկայացվել է կեղծ հայտարարագիր/կեղծ բացահայտում, 

կամ 
(գ)  Երբ առկա է փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսա-

վորման կասկած: 
Վերազգային մոտեցման իմաստով. «իրավասու մարմիններ» հաս-
կացությունը պետք է ներառի յուրաքանչյուր անդամ երկրի նախա-
տեսած իրավասու մարմիններին: 



ՖԱԹՖ-ի 40 հանձնարարականների և 9 հատուկ հանձնարարականների կատարումը գնահատելու մեթոդաբանություն  

 124     © 2009 ՏՀԶԿ/ՖԱԹՖ

IX.5  Վերոհիշյալ IX.1 չափորոշչով ներդրված գործընթացի արդյունքում 
ձեռք բերված տեղեկությունները պետք է հասանելի լինեն ֆինան-
սական հետախուզության մարմնին (ՖՀՄ). 
(ա) Կամ այնպիսի համակարգի միջոցով, որով ՖՀՄ-ն ծանուցվում 

է անդրսահմանային տեղափոխման կասկածելի դեպքերի մա-
սին, 

(բ)  Կամ հայտարարագիրը/բացահայտվող տեղեկությունները 
որևէ այլ մեխանիզմով ուղղակիորեն ՖՀՄ-ին տրամադրելու 
միջոցով: 

Վերազգային մոտեցման իմաստով, վերոհիշյալ (ա) կամ (բ) ենթա-
կետերում նկարագրված գործընթացներով ձեռք բերված տեղեկու-
թյունները պետք է հասանելի լինեն յուրաքանչյուր անդամ երկրի 
ՖՀՄ-ին: 

IX.6  Ներպետական մակարդակով մաքսային, սահմանապահ և այլ 
հարակից մարմինները պետք է բավարար չափով համակարգեն IX 
Հատուկ հանձնարարականի կատարմանն առնչվող խնդիրների 
ուղղությամբ տարվող աշխատանքները: 

IX.7  Միջազգային մակարդակով երկրները պետք է թույլատրեն, որ-
պեսզի իրավասու մարմինները հնարավորինս շատ համագոր-
ծակցեն և աջակցեն միմյանց 35-40 Հանձնարարականներով և V 
Հատուկ հանձնարարականով նախատեսված պարտավորություն-
ներին համապատասխան: 

Ստորև ներկայացված են հնարավոր մեխանիզմների որոշ օրի-
նակներ (որոնք վերցված են IX Հատուկ հանձնարարականին 
առնչվող Լավագույն փորձի փաստաթղթերից). 
• Այլ երկրների հետ համագործակցության մասին համաձայ-

նություններ, որոնց շրջանակում թույլատրվում է երկրների 
մաքսային և այլ մարմինների միջև անդրսահմանային տե-
ղափոխման հաշվետվությունների և կանխիկի առգրավման 
մասին տեղեկատվության երկկողմ փոխանակումը: 

• Համապատասխան դեպքերում IX.4 չափորոշչի համաձայն 
արձանագրված տեղեկությունների միջազգային փոխանա-
կումն այլ երկրների իրավասու մարմինների հետ: 

 

Վերազգային մոտեցման իմաստով. միջազգային մակարդակով 
համագործակցության և աջակցության շրջանակներում անդամ 
երկրների իրավասու մարմինները պետք է փորձեն պարզել եր-
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րորդ երկրների իրավասու մարմինների հայցած տեղեկատվու-
թյան աղբյուրները, եթե անդամ երկրների իրավասու մարմինները 
չեն կարող այդ տեղեկությունները տրամադրել ուղղակիորեն: 

IX.8 Երկրները պետք է ապահովեն 17.1-17.4 չափորոշիչների (Հ.17-ում) 
կիրառությունը նաև այն անձանց նկատմամբ, ովքեր ներկայաց-
նում են կեղծ հայտարարագիր կամ բացահայտում կեղծ տեղեկու-
թյուններ` ի խախտումն IX Հատուկ հանձնարարականով նախա-
տեսված պարտավորությունների: 

IX.9 Երկրները պետք է ապահովեն 17.1-17.4 չափորոշիչների (Հ.17-ում) 
կիրառությունը նաև այն անձանց նկատմամբ, ովքեր իրականաց-
նում են ահաբեկչության ֆինանսավորմանը կամ փողերի լվաց-
մանն առնչվող արժույթի կամ ըստ ներկայացնողի (վճարային) 
գործիքների անդրսահմանային ֆիզիկական տեղափոխում` ի 
խախտումն IX Հատուկ հանձնարարականով նախատեսված պար-
տավորությունների: 

IX.10 Երկրները պետք է ապահովեն 3.1-3.6 չափորոշիչների (Հ.3-ում) 
կիրառությունը նաև այն անձանց նկատմամբ, ովքեր իրականաց-
նում են ահաբեկչության ֆինանսավորմանը կամ փողերի լվաց-
մանը առնչվող արժույթի կամ ըստ ներկայացնողի (վճարային) 
գործիքների անդրսահմանային ֆիզիկական տեղափոխում: 

IX.11 Երկրները պետք է ապահովեն III.1-III.10 չափորոշիչների (ՀՀ.III-
ում) կիրառությունը նաև այն անձանց նկատմամբ, ովքեր իրակա-
նացնում են ահաբեկչության ֆինանսավորմանն առնչվող արժույ-
թի կամ ըստ ներկայացնողի (վճարային) գործիքների անդրսահմա-
նային ֆիզիկական տեղափոխում: 

IX.12 Եթե երկիրը բացահայտում է ոսկու, թանկարժեք մետաղների կամ 
թանկարժեք քարերի արտասովոր անդրսահմանային շարժ, ապա 
այն պետք է դիտարկի համապատասխան դեպքերում դրանց ծագ-
ման և/կամ ուղևորման երկրների մաքսային կամ այլ իրավասու 
մարմիններին ծանուցելու նպատակահարմարությունը, ինչպես 
նաև համագործակցի նրանց հետ` նպատակ հետապնդելով պար-
զել դրանց ծագումը, ուղևորման վայրը և տեղափոխման նպա-
տակը և ձեռնարկել լրացուցիչ գործողություններ: 

IX.13 Անդրսահմանային գործարքների մասին հաշվետվությունների 
ներկայացման համակարգերի նկատմամբ պետք է տարածվեն 
խիստ երաշխիքներ, որոնցով կապահովվի հաշվետվություններով 
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ներկայացված կամ արձանագրված տեղեկությունների կամ տվյալ-
ների պատշաճ օգտագործումը: Վերազգային մոտեցման իմաստով. 
այս նպատակի համար ներդրված ցանկացած երաշխիք չպետք է 
խոչընդոտի վերազգային մարմնի հետ տեղեկատվության փոխա-
նակմանը: 

IX.14 Բոլոր երկրները պետք է մշակեն և իրականացնեն վերապատ-
րաստման, տվյալների հավաքման և կիրառման (ներառյալ Հ.17) և 
թիրախավորման ծրագրեր: Վերազգային մոտեցման իմաստով, 
այս ստանդարտի համարժեք իմպլեմենտացումն ապահովելու 
նպատակով պետք է մշակվեն և բոլոր անդամ երկրներում կիրառ-
վեն համադրելի. 1) վերապատրաստման, 2) տվյալների հավաք-
ման, 3) կիրառման (ներառյալ Հ.17) և 4) թիրախավորման ծրագրեր: 

IX.15  Վերազգային մոտեցման իմաստով` անդամ երկրները պետք է 
ապահովեն, որպեսզի յուրաքանչյուր անդամ երկրի բոլոր իրավա-
սու մարմինները կարողանան ժամանակին ստանալ IX.1 չափ-
որոշչով ներդրված գործընթացի միջոցով հավաքված բոլոր վերազ-
գային տեղեկությունները: Անդամ երկրները պետք է յուրաքան-
չյուր անդամ երկրի բոլոր իրավասու մարմինների համար առն-
վազն ապահովեն այն վերազգային տեղեկությունների ուղղակի 
հասանելիությունը, որոնք առնչվում են կանխիկի կասկածելի հայ-
տարարագրերին/բացահայտումներին (կեղծ կամ ոչ կեղծ) կամ 
դիտավորությամբ հայտարարագրեր չներկայացնելու/բացահայ-
տումներ չկատարելու դեպքերին: IX.1 չափորոշչով ներդրված 
գործընթացի միջոցով հավաքված բոլոր այլ վերազգային տեղե-
կությունները պետք է հասանելի լինեն ըստ պահանջի: 

Լրացուցիչ տարրեր  

IX.16 Երկիրը ներդրե՞լ է արդյոք ՀՀ.IX Հատուկ հանձնարարականի Լա-
վագույն փորձի փաստաթղթով նախատեսված մեխանիզմները, 
կամ դիտարկե՞լ է դրանց ներդրման նպատակահարմարությունը: 

IX.17  Այն դեպքերում, երբ առկա են արժույթի անդրսահմանային տեղա-
փոխության մասին հաշվետվությունների ներկայացման համա-
կարգեր, հաշվետվությունները պահվու՞մ են արդյոք տվյալների 
համակարգչային շտեմարանում, որը ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի գործ-
ընթացում հասանելի է իրավասու մարմիններին: 
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Հավելված 1.  
Մեթոդաբանության մեջ օգտագործված մասնագիտական եզրույթների 

բացատրական բառարան 
Եզրույթ Սահմանում 
Ահաբեկիչ III Հատուկ հանձնարարականի իմաստով՝ «ահաբեկիչ» եզրույթն ունի III 

Հատուկ հանձնարարականի Բացատրական մեկնաբանություններով 
սահմանված իմաստը: 
Այլ դեպքերում այն վերաբերում է ցանկացած ֆիզիկական անձի, ով. (ա) 
որևէ միջոցով ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, ապօրինաբար և 
դիտավորյալ կատարում կամ փորձում է կատարել ահաբեկչական 
գործողություններ, (բ) որպես հանցակից մասնակցում է ահաբեկչական 
գործողությունների կատարմանը, (գ) կազմակերպում կամ ուղղորդում է 
այլ անձանց` կատարելու ահաբեկչական գործողություններ, կամ (դ) 
նպաստում է ընդհանուր նպատակով գործող անձանց խմբի կողմից 
ահաբեկչական գործողությունների կատարմանը, երբ նպաստելը տեղի 
է ունենում դիտավորությամբ և նպատակ հետապնդելով օժանդակել 
ահաբեկչական գործողության կատարմանը, կամ տեղյակ լինելով 
խմբի` ահաբեկչական գործողություն կատարելու մտադրության մասին: 

Ահաբեկչական 
գործողություն 

«Ահաբեկչական գործողություն» հասկացությունը ներառում է՝ (ա) այն 
գործողությունը, որը հանցագործություն է համարվում հետևյալ համա-
ձայնագրերի իմաստով և սահմանված է դրանցով. Օդանավերի 
ապօրինի զավթման դեմ պայքարի մասին կոնվենցիա (1970 թ.), 
Քաղաքացիական ավիացիայի անվտանգության դեմ ուղղված ապօրինի 
գործողությունների դեմ պայքարի մասին կոնվենցիա (1971 թ.), 
Միջազգայնորեն պաշտպանված անձանց, այդ թվում` դիվանագիտա-
կան գործակալների դեմ ուղղված հանցագործությունների կանխման և 
պատժի մասին կոնվենցիա (1973 թ.), Պատանդներ վերցնելու դեմ պայ-
քարի մասին միջազգային կոնվենցիա (1979 թ.), Միջուկային նյութերի 
ֆիզիկական պաշտպանության մասին կոնվենցիա (1980 թ.), Քաղաքա-
ցիական ավիացիայի անվտանգության դեմ ուղղված ապօրինի գործո-
ղությունների դեմ պայքարի մասին կոնվենցիայի Լրացուցիչ արձանա-
գրությունը միջազգային քաղաքացիական ավիացիան սպասարկող 
օդանավակայաններում բռնության ապօրինի գործողությունների դեմ 
պայքարի մասին (1988 թ.), Ծովագնացության անվտանգության դեմ 
ուղղված ապօրինի գործողությունների դեմ պայքարի մասին կոնվենցիա 
(1988), Մայրցամաքային ելունդներին գտնվող ֆիքսված հարթակների 
անվտանգության դեմ ուղղված ապօրինի գործողությունների դեմ պայ-
քարի մասին արձանագրություն (1988 թ.) և Ահաբեկչական ռմբահա-
րումների դեմ պայքարի մասին միջազգային կոնվենցիա (1997 թ.) և (բ) 
ցանկացած այլ գործողություն, որ նպատակ ունի մահ կամ ծանր 
մարմնական վնաս պատճառել քաղաքացիական կամ որևէ այլ անձի, ով 
զինված ընդհարման իրավիճակում ակտիվորեն չի մասնակցում պատե-
րազմական գործողություններին, երբ այդ գործողության նպատակը` 
հաշվի առնելով դրա բնույթը կամ համատեքստը, բնակչությանն 
ահաբեկելն է կամ կառավարությանը կամ որևէ միջազգային կազմակեր-
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պության ստիպելը, որ նրանք կատարեն որոշակի գործողություն կամ 
ձեռնպահ մնան դրա կատարումից: 

Ահաբեկչական 
կազմակեր-
պություն 

III Հատուկ հանձնարարականի իմաստով՝ «ահաբեկչական կազմակեր-
պություն» եզրույթն ունի III Հատուկ հանձնարարականի Բացատրական 
մեկնաբանություններով սահմանված իմաստը: Այլ դեպքերում եզրույթը 
վերաբերում է ահաբեկիչների ցանկացած խմբի, որը. (ա) որևէ միջոցով 
ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, ապօրինաբար և դիտավորյալ կա-
տարում կամ փորձում է կատարել ահաբեկչական գործողություններ, (բ) 
որպես հանցակից մասնակցում է ահաբեկչական գործողությունների 
կատարմանը, (գ) կազմակերպում կամ ուղղորդում է այլ անձանց` կա-
տարելու ահաբեկչական գործողություններ, կամ (դ) նպաստում է ընդ-
հանուր նպատակով գործող անձանց խմբի կողմից ահաբեկչական գոր-
ծողությունների կատարմանը, երբ նպաստելը տեղի է ունենում դիտա-
վորությամբ և նպատակ հետապնդելով օժանդակել ահաբեկչական գոր-
ծողության կատարմանը, կամ տեղյակ լինելով խմբի` ահաբեկչական 
գործողություն կատարելու մտադրության մասին: 

Ահաբեկչության 
ֆինանսա-
վորմանը կամ 
փողերի 
լվացմանն 
առնչվող 

Արժույթը կամ ըստ ներկայացնողի (վճարային) գործիքները բնութա-
գրելու նպատակով կիրառվելիս «ահաբեկչության ֆինանսավորմանը 
կամ փողերի լվացմանն առնչվող» եզրույթը վերաբերում է այն արժույ-
թին կամ ըստ ներկայացնողի (վճարային) գործիքներին, որոնք. (ա) 
ահաբեկչության, ահաբեկչական գործողությունների կամ ահաբեկչա-
կան կազմակերպությունների գործունեության արդյունքում ստացված 
եկամուտ են, կամ օգտագործվել են կամ նախատեսվել կամ հատկացվել 
դրանց ֆինանսավորման համար, կամ (բ) փողերի լվացման կամ 
նախորդող հանցագործությունների կատարման ճանապարհով ստաց-
ված և լվացված եկամուտ են, կամ այդ հանցագործությունների կատար-
ման համար օգտագործված կամ օգտագործման համար նախատեսված 
գործիք: 

Ահաբեկչության 
ֆինանսավոր-
ման հանցագոր-
ծություն 

Սույն Մեթոդաբանության մեջ (բացառությամբ ՀՀ.II-ի) «ահաբեկչության 
ֆինանսավորման (ԱՖ) հանցագործության» մասին նշումները վերաբե-
րում են ոչ միայն հիմնական հանցագործությանը կամ հանցագործու-
թյուններին, այլև հանցակցությանը: 

Ահաբեկչության 
ֆինանսավոր-
ման դեմ պայ-
քարի մասին 
կոնվենցիա 

Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին Միավորված 
ազգերի կազմակերպության 1999 թ. միջազգային կոնվենցիա: 

Ահաբեկչության 
ֆինանսավորում 
(ԱՖ) 

«Ահաբեկչության ֆինանսավորումը (ԱՖ)» ներառում է ահաբեկչական 
գործողությունների, ինչպես նաև ահաբեկիչների և ահաբեկչական 
կազմակերպությունների ֆինանսավորումը: 

Ահաբեկչություն 
ֆինանսա-
վորողներ 

Միմիայն III Հատուկ հանձնարարականի իմաստով՝ «ահաբեկչություն 
ֆինանսավորողներ» եզրույթը վերաբերում է ցանկացած անձի, խմբի, 
խմբավորման կամ այլ սուբյեկտի, որը որևէ միջոցով ուղղակիորեն կամ 
անուղղակիորեն տրամադրում կամ հավաքում է միջոցներ կամ այլ 
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գույք, որոնք կարող են մասամբ կամ ամբողջությամբ օգտագործվել` 
նպաստելու ահաբեկչական գործողությունների կատարմանը, կամ այն 
անձանց և կազմակերպություններին, որոնք գործում են նման անձանց, 
խմբերի, խմբավորումների կամ այլ սուբյեկտների անունից կամ ուղ-
ղորդմամբ: Սա ներառում է նրանց, ովքեր տրամադրում կամ հավաքում 
են միջոցներ կամ այլ գույք` մտադրություն ունենալով դրանք ամբողջու-
թյամբ կամ մասամբ օգտագործել ահաբեկչական գործողություններ կա-
տարելու համար, կամ իմանալով, որ դրանք ամբողջությամբ կամ մա-
սամբ կօգտագործվեն ահաբեկչական գործողություններ կատարելու 
համար: 

Անդրսահմա-
նային 
փոխանցում 

«Անդրսահմանային փոխանցում» նշանակում է ցանկացած դրամական 
փոխանցում, որի դեպքում ուղարկող և ստացող հաստատությունները 
գտնվում են տարբեր երկրներում: Այս եզրույթով են բնորոշվում նաև 
դրամական փոխանցումների բոլոր այն շղթաները, որոնք ներառում են 
անդրսահմանային առնվազն մեկ բաղադրիչ: 

Անդրսահմա-
նային 
ֆիզիկական 
տեղափոխում 

«Անդրսահմանային ֆիզիկական տեղափոխում» նշանակում է արժույթի 
կամ, ըստ ներկայացնողի (վճարային) գործիքների, ցանկացած ներգնա 
կամ արտագնա ֆիզիկական տեղափոխումը մեկ երկրից մյուսը: 
Եզրույթը ներառում է տեղափոխման հետևյալ ձևերը. (1) ֆիզիկական 
տեղափոխում ֆիզիկական անձի կողմից կամ վերջինիս ուղեկցվող 
ուղեբեռում կամ տրանսպորտային միջոցում, (2) արժույթի առաքում 
կոնտեյներային բեռի տեսքով, կամ (3) արժույթի կամ, ըստ ներկայաց-
նողի (վճարային) գործիքների, փոստային առաքում ֆիզիկական կամ 
իրավաբանական անձի կողմից: 

Անհապաղ III Հատուկ հանձնարարականի իմաստով՝ «անհապաղ» եզրույթն ունի 
հետևյալ կոնկրետ իմաստը: S/RES/1267(1999) բանաձևի իմաստով դա 
նշանակում է, իդեալական տարբերակի դեպքում, Ալ Քաիդայի և Թալի-
բանի նկատմամբ պատժամիջոցների հանձնաժողովի կողմից նախա-
տեսվելուց հետո ժամերի ընթացքում: S/RES/1373(2001) բանաձևի իմաս-
տով՝ «անհապաղ» նշանակում է այն ժամանակ, երբ առկա են ողջամիտ 
հիմքեր կամ ողջամիտ հիմնավորում` կասկածելու կամ կարծելու, որ 
անձը կամ կազմակերպությունը ահաբեկիչ է, ահաբեկչություն ֆինան-
սավորող կամ ահաբեկչական կազմակերպություն: «Անհապաղ» եզ-
րույթն անհրաժեշտ է մեկնաբանել ահաբեկչության հետ կապված մի-
ջոցների կամ այլ գույքի արտահոսքը կամ անհետացումը կանխելու, 
ինչպես նաև դրանց հոսքն արագորեն խափանելու և կասեցնելու ուղ-
ղությամբ համաշխարհային մակարդակով ներդաշնակ գործունեություն 
ծավալելու անհրաժեշտության համատեքստում: 

Առգրավել «Առգրավել» եզրույթը նշանակում է սառեցման մեխանիզմի շրջանակնե-
րում իրավասու մարմնի կամ դատարանի նախաձեռնած գործողության 
հիման վրա միջոցների կամ այլ գույքի փոխանցումը, փոխարկումը, 
օտարումը կամ շարժն արգելելը: Այնուհանդերձ, ի տարբերություն սա-
ռեցման գործողության, առգրավումը կատարվում է այնպիսի մեխանիզ-
մով, որը իրավասու մարմնին կամ դատարանին թույլ է տալիս իր 
հսկողության տակ վերցնել համապատասխան միջոցները կամ այլ 
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գույքը: Առգրավված միջոցները կամ այլ գույքը մնում են առգրավման 
պահին դրանց շահառու հանդիսացող անձի (անձանց) կամ կազմակեր-
պության (կազմակերպությունների) սեփականությունը, թեև հաճախ 
առգրավված միջոցների կամ այլ գույքի տիրապետումը, տնօրինումը և 
կառավարումը ստանձնում է իրավասու մարմինը կամ դատարանը: 

Արժույթ «Արժույթ» հասկացությունը ներառում է դրամանիշերը և մետաղա-
դրամները, որոնք շրջանառում են որպես փոխհաշվարկային միջոց: 

Բավարար 
չափով 
հավաստիանալ 

Երբ նշվում է ֆինանսական հաստատության` ինչ-որ հարցում «բավա-
րար չափով հավաստիացած լինելու» մասին, այդ հաստատությունը 
պետք է կարողանա իր գնահատումը հիմնավորել իրավասու մարմին-
ներին: 

Բռնագրավում «Բռնագրավում» եզրույթը, որը ներառում է համապատասխան դեպ-
քերում նաև բռնագանձումը, նշանակում է իրավասու մարմնի կամ դա-
տարանի որոշմամբ միջոցներից կամ այլ գույքից մշտապես զրկելը: 
Բռնագրավումը կամ բռնագանձումը տեղի է ունենում դատական կամ 
վարչական ընթացակարգով, որի արդյունքում որոշակի միջոցների կամ 
այլ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը փոխանցվում է 
երկրին: Այդ պարագայում բռնագրավման կամ բռնագանձման պահին 
նշված միջոցների կամ այլ գույքի շահառու հանդիսացող անձը (անձինք) 
կամ կազմակերպությունը (կազմակերպությունները) սկզբունքորեն 
զրկվում է բռնագրավված կամ բռնագանձված միջոցների կամ այլ գույքի 
նկատմամբ բոլոր իրավունքներից: (Բռնագրավման կամ բռնագանձման 
որոշումները, որպես կանոն, կայացվում են քրեական գործով դատա-
պարտման կամ այնպիսի դատավճիռների առնչությամբ, որոնցով ճա-
նաչվել է, որ բռնագրավված կամ բռնագանձված գույքը ստացվել է 
օրենքի խախտմամբ կամ նախատեսվել օրենքի խախտմամբ օգտագործ-
ման համար:)  

Գործակալ VI Հատուկ հանձնարարականի իմաստով «գործակալն» այն անձն է, որ 
փողի կամ արժեքների փոխանցման ծառայություններ է մատուցում 
դրամական փոխանցումներ կատարող` օրենքի համաձայն գրանցված 
կամ լիցենզավորված անձի ուղղորդմամբ կամ նրա հետ պայմանագրով 
(օրինակ, լիցենզառուներ, ֆրենչայզինգի կամ կոնցեսիոն գործակալներ): 
(Այս սահմանումը վերցված է VI Հատուկ հանձնարարականի Բացատ-
րական մեկնաբանություններից: Օգտագործված է VI Հատուկ հանձնա-
րարականի չափորոշիչների մեջ:)  

Գործարքներ Ապահովագրության ոլորտում «գործարքներ» բառը վերաբերում է բուն 
ապահովագրական պրոդուկտին, ապահովագրավճարին և ապահովա-
գրական հատուցումներին: Այս ոլորտում գործարքների վերաբերյալ 
տեղեկատվության պահպանմանն առնչվող կոնկրետ պահանջների 
համար տե՛ս IAIS-ի 2002 թ. հունվարի Ուղղորդիչ ծանոթագրություն-
ները: 

Գրանցում VI Հատուկ հանձնարարականի իմաստով` «գրանցում» նշանակում է 
ձեռնարկատիրական գործունեության օրինականության ապահովման 
համար փողի/արժեքների փոխանցման ծառայության գոյության փաստը 
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նախատեսված իրավասու մարմնում գրանցելը կամ այդ մարմնին 
հայտարարագրելը: 

Գույք «Գույք» նշանակում է ցանկացած տեսակի` նյութական կամ ոչ նյութա-
կան, շարժական կամ անշարժ գույք, ինչպես նաև դրա նկատմամբ իրա-
վունքները կամ շահառությունը հաստատող իրավական փաստաթղթեր 
կամ գործիքներ: 

Դիտարկել 
նպատակա-
հարմարությունը 

Հանձնարարականների մեջ կոնկրետ միջոցառումներ ձեռնարկելու 
«նպատակահարմարությունը դիտարկելու» մասին դրույթները նշանա-
կում են, որ երկիրը պետք է հավուր պատշաճի դիտարկած կամ գնահա-
տած լինի այդ միջոցառումներն իրագործելու նպատակահարմարու-
թյունը: 

Դրամական 
փոխանցում 

VII Հատուկ հանձնարարականի իմաստով` «դրամական փոխանցում» 
նշանակում է ցանկացած գործարք, որը կատարվում է ուղարկողի (իրա-
վաբանական կամ ֆիզիկական անձ) անունից ֆինանսական հաստա-
տության միջոցով` էլեկտրոնային եղանակով, նպատակ ունենալով 
փողը հասանելի դարձնել մեկ այլ ֆինանսական հաստատությունում` 
ստացողին: Ուղարկողը և ստացողը կարող է լինել միևնույն անձը: 

Դուստր ձեռնար-
կություններ 

«Դուստր ձեռնարկություններ» նշանակում է սեփականության մեծ մասի 
իրավունքով դուստր ձեռնարկություններ: 

Երկիր ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականների և սույն Մեթոդաբանության մեջ օգտա-
գործված «երկիր» կամ «երկրներ» հասկացությունները կիրառելի են հա-
վասարապես նաև տարածքների և իրավական համակարգերի նկատ-
մամբ:61 

Երրորդ անձինք Միմիայն թիվ 9 Հանձնարարականի իմաստով` «երրորդ անձինք» եզ-
րույթը նշանակում է վերահսկողության ենթակա և 9.1-9.4 չափորո-
շիչներին համապատասխանող ֆինանսական հաստատություններ կամ 
ՆՈՖԳՏՄ-ներ: 

Ըստ 
ներկայացնողի 
բաժնետոմսեր 

«Ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերն» այն սակարկելի գործիքներն են, 
որոնք ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերի` սերտիֆիկատը տիրապե-
տող անձին վերապահում են կորպորացիայի նկատմամբ սեփականու-
թյան իրավունք: 

Ըստ 
ներկայացնողի 
(վճարային) 
գործիքներ 

«Ըստ ներկայացնողի (վճարային) գործիքները» ներառում են «ըստ ներ-
կայացնողի» ձև ունեցող արժութային գործիքները, ինչպիսիք են. ճանա-
պարհորդական չեկերը, սակարկելի գործիքները (այդ թվում` չեկերը, 
հասարակ մուրհակները և վճարման հանձնարարականները), որոնք 
կամ ըստ ներկայացնողի են` հաստատված առանց սահմանափակման, 
տրամադրված ստացողի կեղծ անունով, կամ ունեն այնպիսի տեսք, որ 
դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքը փոխանցվում է դրանց 
ֆիզիկական փոխանցման հետ միասին, ինչպես նաև ոչ լիարժեք 
գործիքները (այդ թվում` չեկերը, հասարակ մուրհակները և վճարման 

                                                 
61 Տե՛ս նաև Մեթոդաբանության Չ.VII.3 կետում` «Ծանոթագրություն գնահատողների հա-
մար»: 
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հանձնարարականները), որոնք ստորագրված են, սակայն ստացողի 
անունը բաց է թողնված: 

Թղթակցային 
բանկային 
հարաբերություն
ներ 

«Թղթակցային բանկային հարաբերություններ» նշանակում է մեկ բանկի 
կողմից բանկային ծառայությունների մատուցումը մեկ այլ բանկի: 
Խոշոր միջազգային բանկերը սովորաբար հանդես են գալիս որպես 
թղթակիցներ աշխարհի հազարավոր այլ բանկերի համար: Թղթակցային 
բանկային ծառայություններ ստացող բանկերը կարող են ստանալ այլ 
բազմաբնույթ ծառայություններ, այդ թվում` կանխիկի կառավարում 
(օրինակ` տոկոսաբեր հաշիվներ տարբեր արժույթներով), միջազգային 
դրամական փոխանցումներ, չեկերի քլիրինգ, տարանցիկ հաշիվներ և 
արտարժույթի փոխանակման ծառայություններ: 

Ինքնակարգա-
վորող կազմա-
կերպություն 
(«ԻԿԿ»)  

«ԻԿԿ»-ն մարմին է, որը ներկայացնում է որոշակի մասնագիտության 
տեր անձանց (օրինակ` փաստաբանների, նոտարների, իրավաբանա-
կան ծառայություններ մատուցող այլ անկախ մասնագետների կամ 
հաշվապահների) և կազմված է իր կազմի մեջ մտնող մասնագետ 
անդամներից, որոշակի դեր է կատարում համապատասխան մասնա-
գիտական որակավորում ունեցող և մասնագիտական գործունեությամբ 
զբաղվելու իրավունք ունեցող անձանց վարքագծի կարգավորման մեջ, 
ինչպես նաև իրականացնում է վերահսկողական կամ մոնիտորինգի 
բնույթի որոշակի գործառույթներ: Օրինակ, ԻԿԿ-ն սովորաբար կիրար-
կում է որոշակի կանոններ, որոնց նպատակը տվյալ մասնագիտության 
պրակտիկայով զբաղվող անձանց կողմից բարոյական և էթիկական 
բարձր ստանդարտների պահպանումն է: 

Իրական 
շահառու 

«Իրական շահառուն» այն ֆիզիկական անձն է (անձինք), ով վերջին 
հաշվով հանդիսանում է հաճախորդի և/կամ այն անձի սեփականատերը 
կամ նրա նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնողը, ում անունից 
կատարվում է գործարքը: Ներառում է նաև այն անձանց, ովքեր վերջ-
նական արդյունավետ վերահսկողություն են իրականացնում իրավաբա-
նական անձի կամ կազմավորման նկատմամբ: «Իրական շահառուն» այն 
ֆիզիկական անձն է (անձինք), ով վերջին հաշվով հանդիսանում է հա-
ճախորդի և/կամ այն անձի սեփականատերը կամ նրա նկատմամբ վե-
րահսկողություն իրականացնողը, ում անունից իրականացվում է գոր-
ծարք: Ներառում է նաև այն անձանց, ովքեր վերջնական արդյունավետ 
վերահսկողություն են իրականացնում իրավաբանական անձի կամ 
կազմավորման նկատմամբ: 

Իրավաբա-
նական անձինք 

«Իրավաբանական անձինք» են` կորպորատիվ մարմինները, հիմնա-
դրամները, անշտալտները, ընկերակցությունները կամ միությունները 
կամ այլ նմանատիպ մարմինները, որոնք կարող են հաճախորդային 
մշտական հարաբերություններ հաստատել ֆինանսական հաստատու-
թյան հետ կամ այլ կերպ լինել գույքի սեփականատեր: 

Իրավաբա-
նական կազմա-
վորումներ 

«Իրավաբանական կազմավորումները» վերաբերում են ուղղակի 
տրաստներին կամ նմանատիպ այլ իրավաբանական կազմավորում-
ներին: Այլ նմանատիպ կազմավորումների օրինակներ են (ՓԼ/ԱՖ դեմ 
պայքարի իմաստով). «fiducie», «treuhand» և «fideicomiso» կազմավորում-



ՖԱԹՖ-ի 40 հանձնարարականների և 9 հատուկ հանձնարարականների կատարումը գնահատելու մեթոդաբանություն  

 © 2009 ՏՀԶԿ/ՖԱԹՖ     133 

ները: 

Իրավասու 
մարմիններ 

«Իրավասու մարմիններ» հասկացությունը վերաբերում է բոլոր այն 
վարչական և իրավապահ մարմիններին, որոնք զբաղվում են փողերի 
լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարով՝ ներառյալ 
ՖՀՄ-ն և վերահսկողները: 

Լիցենզավորում Միայն VI Հատուկ հանձնարարականի իմաստով «լիցենզավորում» 
նշանակում է փողերի/արժեքների փոխանցման ծառայություններն օրի-
նական կերպով մատուցելու համար թույլտվության ստացումը նախա-
տեսված իրավասու մարմնից: 

Կապակցված 
ՇՆՉ կազմակեր-
պություններ  

«Կապակցված ՇՆՉ կազմակերպություն» հասկացությունը ներառում է 
միջազգային ՇՆՉ կազմակերպությունների օտարերկրյա մասնաճյու-
ղերը: 

Կառավարման 
հիմնադիր  

«Կառավարման հիմնադիր» անձինք կամ ընկերություններ են, որոնք 
իրենց գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը գույքի հավա-
տարմագրային կառավարման պայմանագրի միջոցով փոխանցում են 
հավատարմագրային կառավարչին: Երբ հավատարմագրային կառավա-
րիչը որոշակի հայեցողություն է ստանում կառավարման հանձնված 
գույքի ներդրման և բաշխման հարցերում, պայմանագրիը կարող է 
ուղեկցվել իրավաբանական պարտադիր ուժ չունեցող նամակով, որը 
սահմանում է, թե գույքը ինչ եղանակով կարող է կառավարվել: 

ԿԳՀ  «ԿԳՀ» նշանակում է կասկածելի գործարքի հաշվետվություն: 

Կեղծ բանկ «Կեղծ բանկ» նշանակում է բանկ, որը ֆիզիկական որևէ ներկայություն 
չունի այն երկրում, որում գրանցվել է և լիցենզավորվել, և փոխկապակց-
ված չէ ֆինանսական ծառայություններ մատուցող այնպիսի խմբի հետ, 
որը ենթարկվում է արդյունավետ համախմբված վերահսկողության: 
«Ֆիզիկական ներկայություն» նշանակում է երկրի տարածքում իմաս-
տավորված ղեկավարում և կառավարում: Զուտ տեղական գործակալի 
կամ ցածրաստիճան աշխատողների ներկայությունը չի կարող համար-
վել ֆիզիկական ներկայություն: 

Կեղծ 
բացահայտում 

«Կեղծ բացահայտում» նշանակում է տեղափոխվող արժույթի կամ ըստ 
ներկայացնողի (վճարային) գործիքի արժեքի թյուր ներկայացում կամ 
բացահայտման ենթակա կամ իշխանությունների կողմից պահանջվող 
որևէ այլ էական տվյալի թյուր ներկայացում: Դա ներառում է բացահայ-
տումը պահանջների համաձայն չկատարելը: 

Կեղծ 
հայտարարագիր 

«Կեղծ հայտարարագիր» նշանակում է տեղափոխվող արժույթի կամ 
ըստ ներկայացնողի (վճարային) գործիքի արժեքի թյուր ներկայացում, 
կամ հայտարարագրում պահանջվող կամ իշխանությունների կողմից 
պահանջվող որևէ այլ էական տվյալի թյուր ներկայացում: Դա ներառում 
է հայտարարագիրը պահանջների համաձայն չներկայացնելը: 

Համապատասխ
ան մարմիններ 

«Համապատասխան մարմիններ» հասկացությունը վերաբերում է իրա-
վասու մարմիններին, ինքնակարգավորվող մարմիններին, հավատար-
մագրող հաստատություններին և այլ վարչական մարմիններին: 

Հանցագործու- «Հանցագործությունների նախատեսված տեսակներ» հասկացությունը 
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թյունների 
նախատեսված 
տեսակներ 

նշանակում է. 
• Մասնակցություն կազմակերպված հանցավոր խմբի մեջ և ռեկետ, 
• Ահաբեկչություն, այդ թվում` ահաբեկչության ֆինանսավորում, 
• Մարդկանց թրաֆիքինգ և միգրանտների ապօրինի տեղափոխում, 
• Սեռական շահագործում, այդ թվում` երեխաների սեռական շահա-

գործում, 
• Թմրադեղերի և հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառություն, 
• Զենքի ապօրինի շրջանառություն, 
• Գողացված և այլ ապրանքների ապօրինի շրջանառություն, 
• Կոռուպցիա և կաշառակերություն, 
• Խարդախություն, 
• Արժույթի կեղծում, 
• Ապրանքների կեղծում և ծովահենություն, 
• Բնապահպանական հանցագործություններ, 
• Սպանություն, ծանր մարմնական վնասվածք, 
• Առևանգում, ազատության ապօրինի սահմանափակում և պատանդ-

ներ վերցնել, 
• Կողոպուտ կամ գողություն, 
• Մաքսանենգություն, 
• Շորթում, 
• Փաստաթղթերի կեղծում, 
• Ծովահենություն, 
• Ինսայդերական գործարքներ և շուկայի շահարկում: 
Թվարկված խմբերից յուրաքանչյուրի շրջանակում, որպես նախորդող 
հանցագործություն, նախատեսվող հանցատեսակները որոշելիս յուրա-
քանչյուր երկիր կարող է իր ներպետական օրենսդրության համաձայն 
որոշել, թե ինչպես է սահմանելու այդ հանցագործությունները և դրանց 
կոնկրետ տարրերի բնույթը, որպեսզի դրանք համարվեն ծանր հան-
ցագործություններ: 

Հանցավոր 
ճանապարհով 
ստացված 
եկամուտ 

«Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտ» եզրույթը վերաբերում է 
այն գույքին, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ստացվել է հան-
ցագործության կատարման արդյունքում կամ դրա միջոցով: 

Հաշիվներ «Հաշիվներ» հասկացության մեջ պետք է ներառել նաև ֆինանսական 
հաստատությունների և նրանց հաճախորդների միջև նմանատիպ այլ 
գործարար հարաբերությունը: 

Հավատարմագր
ային 
կառավարիչ 

«Հավատարմագրային կառավարիչ» կարող են լինել վճարվող մասնա-
գետներ կամ ընկերություններ, կամ չվճարվող անձինք, որոնք գույքը 
պահպանում են տրաստային հիմնադրամում` իրենց գույքից առանձին: 
Նրանք ներդնում և տնօրինում են գույքը` հավատարմագային կառա-
վարման պայմանագրի համաձայն՝ հաշվի առնելով ցանկությունների 
մասին նամակները: Կարող է լինել նաև շահերի պաշտպան, ով կարող է 
իրավունք ունենալ վետո կիրառել հավատարմագրային կառավարչի 
առաջարկների նկատմամբ կամ հանել դրանք, և/կամ խնամակալ հա-
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վատարմագրային կառավարիչ, ով ղեկավարում իրականացնող հավա-
տարմագրային կառավարիչների ուղղորդման ներքո պահպանում է 
գույքը: 

Հետաքննություն, 
քրեական հետա-
պնդում և հարա-
կից վարույթներ 

«Հետաքննություն, քրեական հետապնդում և հարակից վարույթներ» 
հասկացությունը կարող է լինել քրեական, քաղաքացիաիրավական կամ 
վարչական բնույթի և ներառել բռնագրավման կամ ապահովող բնույթի 
միջոցառումների կիրառման վարույթները: 

Հիմնարար 
սկզբունքներ 

«Հիմնարար սկզբունքներ» եզրույթը վերաբերում է Բանկային վերա-
հսկողության բազելյան կոմիտեի հրապարակած` Արդյունավետ բան-
կային վերահսկողության հիմնարար սկզբունքներին, Արժեթղթերի 
հանձնաժողովների միջազգային կազմակերպության հրապարակած` 
Արժեթղթերի կարգավորման նպատակներին և սկզբունքներին, ինչպես 
նաև Ապահովագրություն վերահսկողների միջազգային ընկերակցու-
թյան հրապարակած` Ապահովագրության վերահսկողության սկզբունք-
ներին: 

Միջնորդներ «Միջնորդները» կարող են լինել ֆինանսական հաստատություններ, 
ՆՈՖԳՏՄ-ներ կամ այլ հուսալի անձինք կամ կազմակերպություններ, 
որոնք համապատասխանում են 9.1-9.4 չափորոշիչներին: 

Միջոցներ Բացառությամբ II Հատուկ հանձնարարականով նախատեսված դեպքի, 
«միջոցներ» նշանակում է ցանկացած տեսակի` նյութական կամ ոչ 
նյութական, շարժական կամ անշարժ գույք, ինչպես նաև դրանց նկատ-
մամբ իրավունքները կամ շահերը հաստատող իրավական փաստա-
թղթեր կամ գործիքներ: 

Միջոցներ կամ 
այլ գույք 

«Միջոցներ կամ այլ գույք» հասկացությունը նշանակում է ցանկացած 
տեսակի ֆինանսական գույք` նյութական կամ ոչ նյութական, շարժա-
կան կամ անշարժ, անկախ դրա ձեռքբերման եղանակից, ինչպես նաև 
ցանկացած, ներառյալ էլեկտրոնային կամ թվային տեսքով իրավական 
փաստաթղթեր և գործիքներ, որոնք հավաստում են այդ միջոցների կամ 
այլ գույքի (ոչ սպառիչ թվարկմամբ ներառում է բանկային վարկերը, 
ճանապարհորդական չեկերը, բանկային չեկերը, վճարման հաձնարա-
րականները, բաժնետոմսերը, արժեթղթերը, պարտատոմսերը, մուր-
հակները, ակրեդիտիվները) նկատմամբ իրավունքը կամ շահը, ինչպես 
նաև այդ միջոցներից կամ այլ գույքից ստացվող կամ դրանց նկատմամբ 
հաշվեգրվող տոկոսներ, դիվիդենտներ (շահութաբաժիններ) կամ այլ 
եկամուտներ կամ արժեք: 

Միջոցների 
փոխանցում 

«Միջոցների փոխանցում» նշանակում է ցանկացած գործարք, որը 
կատարվում է ուղարկողի (իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ) 
անունից ֆինանսական հաստատության միջոցով` էլեկտրոնային եղա-
նակով, նպատակ ունենալով փողը հասանելի դարձնել մեկ այլ ֆինան-
սական հաստատությունում` ստացողին: Ուղարկողը և ստացողը կա-
րող է լինել միևնույն անձը:  

Նախատեսված 
շեմ 

«Նախատեսված շեմ» հասկացությունը վերաբերում է Քառասուն հանձ-
նարարականների Բացատրական մեկնաբանություններով սահմանված 
գումարին: 
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Նախատեսված 
ոչ ֆինանսական 
գործունեության 
տեսակներ և 
մասնագիտու-
թյուններ 

«Նախատեսված ոչ ֆինանսական գործունեության տեսակներ և մասնա-
գիտություններ» նշանակում է. ա) խաղատներ (ներառյալ՝ ինտերնետա-
յին խաղատները), բ) անշարժ գույքի գործակալներ, գ) թանկարժեք մե-
տաղների դիլերներ, դ) թանկարժեք քարերի դիլերներ, ե) փաստաբան-
ներ, նոտարներ, իրավաբանական ծառայություններ մատուցող այլ ան-
կախ մասնագետներ և հաշվապահներ. ներառում է անհատական 
պրակտիկայով զբաղվող անձանց, գործընկերներին կամ մասնագիտա-
կան ֆիրմաներում աշխատող մասնագետներին: Չի վերաբերում այն 
«ներքին» աշխատողներին, որոնք գործունեության այլ տեսակներով 
զբաղվող կազմակերպությունների աշխատակիցներ են: Չի ներառում 
նաև այն մասնագետներին, որոնք աշխատում են պետական մարմիննե-
րում, կամ ում նկատմամբ արդեն իսկ տարածվում են փողերի լվացման 
դեմ պայքարի մեխանիզմներ, զ) տրաստներ և ընկերություններին ծա-
ռայություններ մատուցողներ՝ ներառյալ այն անձինք և կազմակերպու-
թյունները, որոնք սույն Հանձնարարականների այլ դրույթներով նախա-
տեսված չեն, և որոնք, որպես ձեռնարկատիրական գործունեություն, 
երրորդ անձանց մատուցում են հետևյալ ծառայությունները.  

• Իրավաբանական անձի հիմնադրման գործակալի դերում հանդես 
գալը, 

• Ընկերության տնօրենի կամ քարտուղարի, ընկերակցության կազմի 
մեջ մտնող գործընկերոջ կամ այլ իրավաբանական անձի պարա-
գայում` նմանատիպ որևէ այլ դերում հանդես գալը (կամ այդ դերում 
մեկ այլ անձի հանդես գալը կազմակերպելը), 

• Գրանցված գրասենյակ, գործունեության հասցե կամ գործունեության 
վայր, կամ ընկերության կամ ընկերակցության կամ որևէ այլ իրա-
վաբանական անձի կամ կազմավորման համար թղթակցության կամ 
վարչական հասցե տրամադրելը, 

• Ուղղակի տրաստի կազմում որպես հավատարմագրային կառավա-
րիչ հանդես գալը (կամ մեկ այլ անձի` որպես այդպիսին հանդես 
գալը կազմակերպելը),  

• Մեկ այլ անձի անունից որպես անվանական բաժնետեր հանդես գալը 
(կամ մեկ այլ անձի` որպես այդպիսին հանդես գալը կազմակեր-
պելը):  

Ներպետական 
փոխանցում 

«Ներպետական փոխանցում» նշանակում է ցանկացած փոխանցում, որի 
և՛ ուղարկող, և՛ ստացող հաստատությունները գտնվում են միևնույն 
երկրում: Ուստի, եզրույթը վերաբերում է դրամական փոխանցումների 
ցանկացած շղթայի, որն ամբողջությամբ տեղի է ունենում միևնույն 
երկրի սահմաններում, նույնիսկ եթե դրամական փոխանցումը կատա-
րելու նպատակով օգտագործվող համակարգը կարող է գտնվել մեկ այլ 
երկրում:62  

Ներպետական Նշանակում է այն հիմնարար իրավական սկզբունքները, որոնց վրա 

                                                 
62 Տե՛ս նաև Մեթոդաբանության Չ.VII.3 կետում` «Ծանոթագրություն գնահատողների հա-
մար»: 
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օրենսդրության 
հիմնարար 
սկզբունքներ 

հենվում է ազգային իրավական համակարգը, և որոնք նախատեսում են 
շրջանակ, որում ընդունվում են ազգային օրենքները և իրականացվում 
են իրավասությունները: Այդ հիմնարար սկզբունքները սովորաբար 
արտացոլված են ազգային սահմանադրության կամ նմանօրինակ այլ 
փաստաթղթի մեջ, կամ ազգային օրենքի պարտադիր մեկնաբանություն-
ներ տալու իրավասությամբ օժտված բարձրագույն ատյանի դատարանի 
որոշումներում: Թեև երկրների միջև այս առումով կան տարբերություն-
ներ, հիմնարար սկզբունքների օրինակներ են արդարացի դատաքննու-
թյան իրավունքը, անմեղության կանխավարկածը և դատարաններից 
արդյունավետ պաշտպանություն ստանալու` անձի իրավունքը: 

Նույնականաց-
ման եզակի 
համար 

VII Հատուկ հանձնարարականի իմաստով՝ «նույնականացման եզակի 
համար» եզրույթը նշանակում է տառերի, թվերի կամ նշանների 
ցանկացած չկրկնվող համադրություն, որով նույնականացվում է 
կոնկրետ ուղարկողը: 

Նույնականաց-
ման տվյալներ 

Անկախ աղբյուրից ձեռք բերվող արժանահավատ տվյալներ կամ տեղե-
կություններ, որոնք անվանվում են «նույնականացման տվյալներ»: 

Շահառու VIII Հատուկ հանձնարարականի իմաստով՝ «շահառու» եզրույթը վերա-
բերում է այն ֆիզիկական անձանց կամ ֆիզիկական անձանց այն խմբե-
րին, որոնք բարեգործական, մարդասիրական կամ այլ տեսակի աջակ-
ցություն են ստանում ՇՆՉ կազմակերպության ծառայությունների միջո-
ցով: ՖԱԹՖ-ի մյուս հանձնարարականների իմաստով՝ «շահառու» եզ-
րույթն ունի հետևյալ իմաստը: Բոլոր տրաստները (բացառությամբ 
բարեգործական տրաստների և օրենքով թույլատրված ոչ բարեգոր-
ծական տրաստների) պետք է ունենան շահառուներ, որոնք կարող են 
ներառել կառավարչին, ընդ որում` առավելագույն ժամկետով («ընդ-
միշտ»), որը որպես կանոն կազմում է 100 տարի: Թեև տրաստը միշտ 
պետք է ունենա վերջնականապես հաստատվող շահառու, տրաստը 
նաև կարող է չունենալ հստակորեն բնորոշվող շահառուներ, այլ ունե-
նալ միայն իրավունքի օբյեկտներ այնքան ժամանակով, մինչև համա-
պատասխան անձը սահմանված ժամկետի («կուտակային ժամկետ») 
ավարտին ձեռք բերի եկամուտների կամ կապիտալի նկատմամբ 
շահառուի իրավունքներ: Որպես կանոն, այն սահմանվում է ընդմիշտ, 
որը սովորաբար նշվում է հավատարմագրային կառավարման պայմա-
նագրում որպես տրաստի ժամանակահատված: 

Շահույթ 
ստանալու 
նպատակ 
չհետապնդող 
կազմակեր-
պություններ 

«Շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպություններ» 
կամ «ՇՆՉ կազմակերպություններ» եզրույթը վերաբերում է այն իրավա-
բանական անձանց կամ կազմակերպություններին, որոնք հիմնակա-
նում զբաղվում են բարեգործական, կրոնական, մշակութային, կրթա-
կան, սոցիալական կամ եղբայրական նպատակների, կամ այլ «բարի 
գործեր» անելու համար դրամահավաքությամբ կամ հատկացմամբ: 

Պալերմոյի 
կոնվենցիա 

Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի մասին 
ՄԱԿ-ի 2000 թ. կոնվենցիա: 

Պարտադիր 
կատարման 

«Պարտադիր կատարման ենթակա այլ միջոցներ» հասկացությունը նշա-
նակում է ուղեցույցներ, հրահանգներ կամ այլ փաստաթղթեր կամ մե-
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ենթակա այլ 
միջոցներ 

խանիզմներ, որոնցով սահմանվում են պարտադիր կատարման ենթա-
կա պահանջներ, ինչպես նաև դրանց չկատարման համար պատժամի-
ջոցներ: Դրանք ընդունվում են իրավասու մարմնի (օրինակ` ֆինանսա-
կան վերահսկողության մարմնի) կամ ինքնակարգավորվող կազմակեր-
պության կողմից: Չկատարման համար նախատեսված պատիժները 
պետք է լինեն արդյունավետ, համաչափ և տարհամոզիչ: 

«Պիտի», «պետք 
է» 

ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականների պահանջների կատարումը գնահա-
տելու իմաստով «պիտի»/«պետք է» բառերն ունեն նույն իմաստը, ինչ 
«պարտադիր է»/«պարտավոր է» բառերը: 

Ռիսկ Սույն մեթոդաբանության մեջ «ռիսկ» եզրույթի օգտագործումը նշանա-
կում է փողերի լվացման և/կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկ: 

Սառեցնել Նշանակում է սառեցման մեխանիզմի շրջանակներում իրավասու մարմ-
նի կամ դատարանի նախաձեռնած գործողության հիման վրա և դրա 
համար սահմանված ժամկետով արգելել միջոցների կամ այլ գույքի փո-
խանցումը, փոխարկումը, օտարումը կամ շարժը: Սառեցված միջոցները 
կամ այլ գույքը մնում են սառեցման պահին դրանց շահառու հանդիսա-
ցող անձի կամ անձանց սեփականությունը և կարող են կառավարվել 
ֆինանսական հաստատության կամ այդ անձի կամ անձանց կողմից 
սառեցման մեխանիզմի շրջանակում համապատասխան գործընթացի 
կիրառումից առաջ նշված այլ կազմավորման կողմից: 

Վերահսկողներ «Վերահսկողներ» նշանակում է նախատեսված իրավասու մարմիններ, 
որոնք պատասխանատու են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆի-
նանսավորման դեմ պայքարի պահանջների կատարումը ֆինանսական 
հաստատությունների կողմից ապահովելու համար: 

Վիեննայի 
կոնվենցիա 

Թմրադեղերի և հոգեմետ նյութերի անօրինական շրջանառության դեմ 
պայքարի մասին ՄԱԿ-ի 1988 թ. Կոնվենցիա: 

Տարանցիկ 
հաշիվներ 

«Տարանցիկ հաշիվներ» եզրույթը վերաբերում է այն թղթակցային հա-
շիվներին, որոնք օգտագործվում են ուղղակիորեն երրորդ անձանց կող-
մից իրենց անունից գործարքներ կատարելու նպատակով: 

Ուղարկող «Ուղարկողն» այն հաշվետեր կամ, եթե հաշիվ չկա, այն անձն է (ֆիզի-
կական կամ իրավաբանական), որը դրամական փոխանցում կատա-
րելու հանձնարարություն է տալիս ֆինանսական հաստատությանը:  

Ուղղակի 
տրաստ 

«Ուղղակի տրաստ» նշանակում է տրաստ, որն ակնհայտորեն ստեղծվել 
է դրա կառավարչի կողմից, որպես կանոն` փաստաթղթի տեսքով, 
օրինակ` հավատարմագրային կառավարման պայմանագրով: Ուղղակի 
տրաստը տարբերվում է այն տրաստից, որը ստեղծվում է օրենքի ուժով, 
այլ ոչ` տրաստ կամ նմանատիպ այլ իրավաբանական կազմավորում 
ստեղծելու` կառավարչի ակնհայտ մտադրության կամ որոշման ար-
դյունքում (օրինակ` կառուցողական տրաստ): 

Փաթեթային 
փոխանցում 

«Փաթեթային փոխանցումն» այն փոխանցումն է, որի մեջ մտնում են մի 
շարք առանձին դրամական փոխանցումներ, որոնք ուղարկվում են 
միևնույն ֆինանսական հաստատությանը, սակայն կարող են վերջին 
հաշվով նախատեսված լինել կամ չլինել տարբեր անձանց համար: 

Փողի կամ «Փողի կամ արժեքների փոխանցման ծառայություն» նշանակում է ֆի-
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արժեքների 
փոխանցման 
ծառայություն 

նանսական ծառայություն, որը մեկ վայրում ընդունում է կանխիկ, չեկեր, 
այլ դրամական գործիքներ կամ այլ արժեքի կրիչներ և համարժեք գու-
մարը կանխիկով կամ այլ տեսքով վճարում ստացողին մեկ այլ վայրում` 
կապի, հաղորդագրության, փոխանցման կամ քլիրինգային ցանցի միջո-
ցով, որի մեջ մտնում է փողի/արժեքների փոխանցման ծառայությունը: 
Այդ ծառայությունների կողմից իրականացվող գործարքները կարող են 
ներառել մեկ կամ մի քանի միջնորդների վճարումներ, ինչպես նաև 
վերջնական վճարում երրորդ անձին: Փողի կամ արժեքների փոխանց-
ման ծառայությունը կարող է մատուցվել անձանց (ֆիզիկական կամ 
իրավաբանական) կողմից ֆորմալ եղանակով` կարգավորվող ֆինան-
սական համակարգի միջոցով, կամ ոչ ֆորմալ եղանակով` ոչ բանկային 
ֆինանսական հաստատությունների կամ այլ գործարար կազմակերպու-
թյունների կամ այլ մեխանիզմի միջոցով` կամ կարգավորվող ֆինանսա-
կան համակարգով (օրինակ` բանկային հաշիվների օգտագործմամբ), 
կամ որոշակի ցանցով կամ մեխանիզմով, որը գործում է կարգավորվող 
համակարգից դուրս: Որոշ երկրներում ոչ ֆորմալ համակարգերը 
հաճախ անվանվում են նաև «փոխանցումների այլընտրանքային ծառա-
յություններ» կամ «ստվերային (կամ զուգահեռ) բանկային համակար-
գեր»: Այդ համակարգերը հաճախ կապված են լինում կոնկրետ աշխար-
հագրական տարածքների հետ, որի պատճառով էլ դրանք նկարագրվում 
են տարբեր եզրույթներով: Այդ եզրույթների օրինակներ են. «hawala», 
«hundi», «fei-chien» և «black market peso exchange»: (Այս սահմանումը 
վերցված է ՀՀ.VI-ի Բացատրական մեկնաբանություններից: Օգտագործ-
վում է ՀՀ.VI-ի չափորոշիչներում:) 

Փողերի 
լվացման (ՓԼ) 
հանցագոր-
ծություն 

Սույն Մեթոդաբանության մեջ (բացառությամբ Հ.1-ի) «փողերի լվացման 
(ՓԼ) հանցագործության» մասին նշումները վերաբերում են ոչ միայն 
հիմնական հանցագործությանը կամ հանցագործություններին, այլ նաև 
հանցակցության տեսակներին: 

Քաղաքական 
ազդեցություն 
ունեցող անձինք 

«Քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձինք» այն անհատներն են, ում 
ներկայումս կամ անցյալում վստահվել են կարևոր հանրային գործա-
ռույթներ այլ երկրում, օրինակ` երկրի կամ կառավարության ղեկավար-
ներ, բարձրաստիճան քաղաքական գործիչներ, կառավարության, դա-
տական իշխանության կամ բանակի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, 
երկրին պատկանող կորպորացիաների բարձրաստիճան գործադիր 
ղեկավարներ, քաղաքական կուսակցությունների կարևոր պաշտոնա-
տար անձինք: Քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձանց ընտանիքի 
անդամների կամ սերտ գործընկերների գործարար հարաբերությունը 
ներառում է հեղինակության այնպիսի ռիսկեր, որոնք նման են քաղա-
քական ազդեցություն ունեցող անձանց պարագայում առկա ռիսկերին: 
Սահմանումը չի ներառում վերոհիշյալ խմբերի միջին օղակի կամ ավելի 
կրտսեր անհատներին: 

Օտարերկրյա 
գործընկերներ 

Նշանակում է մեկ այլ երկրի այն մարմինները, որոնք կատարում են 
նմանատիպ պարտականություններ կամ գործառույթներ: 

Օրենք կամ այլ 
իրավական ակտ 

«Օրենք կամ այլ իրավական ակտ» նշանակում է օրենսդրություն և են-
թաօրենսդրական ակտեր, այդ թվում` օրենքներ, որոշումներ, կատա-
րում ապահովող կանոնակարգեր և այլ նմանատիպ պահանջներ, որոնք 
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ընդունվել կամ հաստատվել են իրավաստեղծ մարմնի կողմից և սահ-
մանում են պարտադիր պահանջներ, ինչպես նաև դրանց չկատարման 
համար պատժամիջոցներ: Չկատարման համար սահմանվող պատիժ-
ները պետք է լինեն արդյունավետ, համաչափ և տարհամոզիչ: 

Ֆինանսական 
հաստատություն
ներ 

«Ֆինանսական հաստատություններ»63 նշանակում է ցանկացած անձ 
կամ կազմակերպություն, որը որպես ձեռնարկատիրական գործունեու-
թյուն հաճախորդների անունից իրականացնում է հետևյալ գործունեու-
թյունը կամ գործառնությունները կամ դրանցից որևէ մեկը.  
1. Ավանդների և վերադարձման ենթակա այլ միջոցների ընդունում հան-
րությունից,64  
2. Վարկավորում,65  
3. Ֆինանսական լիզինգ,66  
4. Փողի կամ արժեքների փոխանցում,67  
5. Վճարային միջոցների (օրինակ` կրեդիտ և դեբետ քարտեր, չեկեր, 
ճանապարհորդական չեկեր, վճարման հանձնարարականներ և 
բանկային չեկեր, էլեկտրոնային փող) թողարկում և կառավարում, 
6. Ֆինանսական երաշխիքներ և պարտավորություններ, 
7. Առևտուր, որի առարկաներն են հանդիսանում. 

 (ա) Փողի շուկայի գործիքներ (չեկեր, մուրհակներ, ավանդային  սեր-
տիֆիկատներ, ածանցյալներ և այլն),  

 (բ) Արտաժույթ, 
 (գ) Գործիքների արտարժույթ, տոկոսագումար և ինդեքս, 
 (դ) Փոխանցվող արժեթղթեր, 
 (ե) Ապրանքների ֆյուչերսներ, 

8. Մասնակցություն արժեթղթերի թողարկումներին և վերջիններիս 
առնչվող ֆինանսական ծառայությունների մատուցմանը, 
9. Անհատական և կոլեկտիվ պորտֆելների կառավարում, 

                                                 
63 VII Հատուկ հանձնարարականի իմաստով կարևոր է նշել, որ «ֆինանսական հաստատու-
թյուն» եզրույթը չի տարածվում այն անձանց և կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնք 
ֆինանսական հաստատություններին տրամադրում են բացառապես միջոցների փոխանց-
ման համար անհրաժեշտ` հաղորդագրությունների համակարգեր կամ օժանդակ այլ համա-
կարգեր: 
64 Ներառում է նաև մասնավոր բանկերը: 
65 Ներառում է, ի թիվս այլ բաղադրիչների. սպառողական վարկերը, հիփոթեքային վար-
կերը, ֆակտորինգը` հետադարձ պահանջի իրավունքով կամ առանց դրա, ինչպես նաև 
առևտրային գործարքների ֆինանսավորումը (այդ թվում` բռնագանձումը): 
66 Չի ներառում սպառողական ապրանքների կապակցությամբ իրականացվող ֆինանսա-
կան լիզինգը: 
67 Տարածվում է և՛ ֆորմալ, և՛ ոչ ֆորմալ հատվածների ֆինանսական գործունեության, օրի-
նակ` դրամական փոխանցումների այլընտրանքային գործունեության նկատմամբ: Տե՛ս VI 
Հատուկ հանձնարարականի Բացատրական մեկնաբանությունները: Չի տարածվում այն 
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նկատմամբ, որոնք ֆինանսական հաստատու-
թյուններին տրամադրում են բացառապես միջոցների փոխանցման համար անհրաժեշտ` 
հաղորդագրությունների համակարգեր կամ օժանդակ այլ համակարգեր: Տե՛ս VII Հատուկ 
հանձնարարականի Բացատրական մեկնաբանությունները 
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10. Կանխիկի կամ իրացվելի արժեթղթերի անվտանգ պահպանում և 
կառավարում այլ անձանց անունից, 
11. Այլ անձանց անունից միջոցների կամ փողի այլ ներդրումներ, 
կառավարում կամ տնօրինում, 
12. Կյանքի ապահովագրություն և ներդրումների հետ կապված այլ 
ապահովագրություն,68  
13. Փողի և արժույթի փոխանակում: 
Երբ ֆինանսական գործունեությունն անձի կամ կազմակերպության 
կողմից իրականացվում է հազվադեպ կամ շատ սահմանափակ հի-
մունքներով (հաշվի առնելով քանակական և բացարձակ չափորոշիչ-
ները), որի պայմաններում փողերի լվացման գործունեության ռիսկը 
շատ ցածր է, երկիրը կարող է որոշել, որ փողերի լվացման դեմ պայ-
քարի մեխանիզմների կիրառությունը մասամբ կամ ամբողջությամբ 
անհրաժեշտ չէ: 
Խիստ սահմանափակ և հիմնավորված հանգամանքներում, հենվելով 
փողերի լվացման ռիսկի ցածր լինելու ապացույցների վրա, երկիրը 
կարող է որոշել, որ Քառասուն հանձնարարականները կամ դրանց մի 
մասը չի կիրառելու ֆինանսական գործունեության վերը նշված 
տեսակներից մի քանիսի նկատմամբ: 

ՖՀՄ  «ՖՀՄ» նշանակում է ֆինանսական հետախուզության մարմին: 

ՖԱԹՖ-ի 
հանձնարարակ
աններ 

«ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականները» ներառում են ՖԱԹՖ-ի Քառասուն 
հանձնարարականները և Ահաբեկչության ֆինանսավորման վերաբե-
րյալ ինը հատուկ հանձնարարականները: 

S/RES/1267(1999 )  S/RES/1267(1999) նշանակում է S/RES/1267(1999) բանաձևը և դրան 
հաջորդիվ ընդունված բանաձևերը: Ընդունման պահին S/RES/1267(1999) 
բանաձևի համար նախատեսված էր մեկ տարվա ժամկետային սահմա-
նափակում: Միավորված ազգերի կազմակերպության Անվտանգության 
խորհրդի կողմից ընդունվել են մի շարք բանաձևեր, որոնցով ընդլայնվել 
և հղկվել են S/RES/1267(1999) բանաձևի դրույթները: Հաջորդիվ ընդուն-
ված բանաձևերն այն բանաձևերն են, որոնցով ընդլայնվում է առաջին` 
S/RES/1267(1999) բանաձևը, և որոնք ուղղակիորեն առնչվում են դրան: 
2004 թ. փետրվարի դրությամբ այդ բանաձևերը ներառում էին. 
S/RES/1333(2000), S/RES/1363(2001), S/RES/1390(2002), S/RES/1455(2003) և 
S/RES/1526(2004): 

 

                                                                                                                 
68 Տարածվում է թե՛ ապահովագրական գործ կազմակերպողների, թե՛ ապահովագրական 
միջնորդների (գործակալներ և բրոքերներ) նկատմամբ: 
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Հավելված 2.  
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի մեթոդաբանության հաստատումը 2004 թվականին 

Սույն Մեթոդաբանությունը համաձայնեցվել է ՖԱԹՖ-ի լիագումար նիստում  
2004 թ. փետրվարին և հաստատվել ԱՄՀ-ի և Համաշխարհային բանկի գործադիր 
խորհուրդների կողմից 2004 թ. մարտին: Մեթոդաբանությանն իրենց համաձայ-
նությունն են հայտնել նաև հետևյալ մարմինները. Փողերի լվացման դեմ պայ-
քարի Ասիայի/Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի խումբը, Ֆինանսական 
միջոցառումների Կարիբյան ծովի ավազանի երկրների աշխատանքային խումբը, 
Եվրոպայի խորհրդի Փողերի լվացման դեմ պայքարի միջոցառումների գնահատ-
ման փորձագետների հանձնաժողովը («ՄԱՆԻՎԱԼ»), Փողերի լվացման դեմ 
պայքարի Արևելյան և Հարավային Աֆրիկայի խումբը, Եվրասիական խումբը, 
Հարավային Ամերիկայում փողերի լվացման դեմ պայքարի ֆինանսական 
միջոցառումների աշխատանքային խումբը, Արևմտյան Աֆրիկայում փողերի 
լվացման դեմ պայքարի միջկառավարական աշխատանքային խումբը, Մերձավոր 
Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի Ֆինանսական միջոցառումների աշխատան-
քային խումբը և Օֆշորային բանկային վերահսկողների խումբը:  
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Հավելված 3.  
2004 թ. մեթոդաբանության մեջ կատարված նոր փոփոխությունների մասին 

տեղեկատվություն 

Ստորև բերված աղյուսակներում ներկայացված են 2004 թ. փետրվարին Մեթոդա-
բանության ընդունումից ի վեր դրանում կատարված փոփոխությունները: Խմբա-
գրական փոփոխությունների նպատակն է (ի տարբերություն բովանդակային 
փոփոխությունների)՝ ապահովել Հանձնարարականների ճշգրիտ արտացոլումը 
Մեթոդաբանության մեջ: Խմբագրական փոփոխությունները որևէ կերպ չեն ազ-
դում պահանջների էության վրա: Տեխնիկական փոփոխություններն արտացոլում 
են այն փոփոխությունները, որոնք կատարվել են բուն ստանդարտների (այդ 
թվում` Բացատրական մեկնաբանությունների) փոփոխություններն արտացո-
լելու, Հանձնարարականների արտացոլման մեջ ծագող մանր սխալները շտկելու 
և գնահատման գործընթացում առանձին Հանձնարարականների գնահատման 
կրկնողությունը բացառելու նպատակով: 

1. Խմբագրական փոփոխություններ 

Ամսաթիվ Մեթոդաբանության որ բաժինն է փոփոխվել 

2005 թ. փետրվար  Ներածություն 
 Հ.5 – Չ.5.15  

2. Տեխնիկական փոփոխություններ 

Ամսաթիվ Փոփոխության տեսակ Փոփոխված բաժիններ 
2005 թ. 
փետրվար 

ՀՀ.IX-ի առնչությամբ 
ներդրվել են նոր 
չափորոշիչներ և 

ընդունվել են ՀՀ.IX-ի նոր 
Բացատրական 

մեկնաբանությունները 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հաստատվել է 2-րդ 
հավելվածի նորացված 

տարբերակը 

 Հ.19 – ջնջվել է «արժույթի և ըստ ներկայաց-
նողի (վճարային) գործիքների անդրսահմա-
նային տեղափոխում» արտահայտությունը 
(ջնջվել են Չ.19.1-ը և Չ.19.3-ը, Չ.19.2–նոր 
Չ.19.1-ը և լրացուցիչ տարրերը մնացել են 
անփոփոխ) 

 ՀՀ.IX – ներդրվել են լիովին նոր չափորոշիչներ 
 Մասնագիտական եզրույթների բացատրական 
բառարան. նոր սահմանումներ են ընդունվել 
հետևյալ եզրույթների համար. (1) «ըստ ներկա-
յացնողի (վճարային) գործիք», (2) «կեղծ հայ-
տարարագիր», (3) «կեղծ բացահայտում», (4) 
«անդրսահմանային ֆիզիկական տեղափո-
խում» և (5) «ահաբեկչության ֆինանսավոր-
մանը կամ փողերի լվացմանն առնչվող» 

 2-րդ հավելվածում թվարկվում է, որ 2004 թ. 
Մեթոդաբանությանն իրենց համաձայնու-
թյունն են տվել նաև հետևյալ կառույցները. 
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APG, CFATF, MONEYVAL, ESSAMLG, 
GAFISUD և OGBS: 

Ամսաթիվ Փոփոխության տեսակ Փոփոխված բաժիններ 

2005 թ. 
հոկտեմբեր 

ՆՈՖԳՏՄ-ների համար 
նախատեսված պատժա-
միջոցները փոփոխվել 
են` խուսափելու միև-
նույն խնդրին գնահատ-

ման մեջ մի քանի 
անգամ 

անդրադառնալուց 
 
 
 

Մեթոդաբանությունը 
համապատասխանեցվել 

է ՀՀ.VII-ի 
Բացատրական մեկնա-
բանություններում կա-
տարված փոփոխու-

թյուններին 

 Չ.12.3-ը ջնջվել է 
 Չ.16.4-ը ջնջվել է 
 17.2-ում «թիվ 24 Հանձնարարականում նշված 
ինքնակարգավորվող կազմակերպություններ» 
արտահայտությունը ջնջվել է 

 24.2.1 ա) ավելացվել է` «17.1-17.4 չափորոշիչ-
ները, որոնք կիրառելի են Հ.12 և Հ.16 Հանձնա-
րարականներով նախատեսված պարտավո-
րությունների նկատմամբ» 

 
 Ջնջվել է գնահատողների համար նախատես-
ված ծանոթագրությունը 

 Էական չափորոշիչների տեքստի վերնամասը 
փոփոխվել է. ավելացվել են «բանկային հաշ-
վից բանկոմատով գումարների դուրսբերման, 
կրեդիտ քարտից միջոցների կանխիկացման 
կամ ապրանքների և ծառայությունների դի-
մաց վճարման գործարքներում» բառերը 

 Չ.VII.1 և Չ.VII.2. ներդրվել է 1000 եվրո/ԱՄՆ 
դոլարի նվազագույն շեմը 

 Չ.VII.2. փոփոխվել են փաթեթային փոխան-
ցումների մասին դրույթները, նախկին դրույթ-
ները ջնջվել են 

 Չ.VII.3. ջնջվել են «կրեդիտ կամ դեբետ քարտի 
օգտագործմամբ կատարվող գործարքներ» բա-
ռերը 

 Չ.VII.4. փաթեթային փոխանցումների վերա-
բերյալ նախկին դրույթները ջնջվել են, ներ-
դրվել են նոր չափորոշիչներ, որոնք առնչվում 
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են ուղարկողի մասին տեղեկատվությունը 
պահպանելու պարտավորությանը (նախկին 
Չ.VII.5) 

 Չ.VII.5. ներդրվել է նոր չափորոշիչ, որը վերա-
բերում է ուղարկողի մասին ամբողջական 
տեղեկատվությամբ չուղեկցվող դրամական 
փոխանցումների նույնականացման և սպա-
սարկման` ռիսկայնության վրա հիմնված ըն-
թացակարգերին  

 Ներդրվել են երկու լրացուցիչ տարրեր, որոնք 
վերաբերում են անդրսահմանային ներգնա և 
արտագնա դրամական փոխանցումներին 

 Մասնագիտական եզրույթների բացատրական 
բառարան. ավելացվել է «նույնականացման 
եզակի համար»-ի սահմանումը 

Ամսաթիվ Փոփոխության տեսակ Փոփոխված բաժիններ 

2006 թ. 
հունիս 

Ներածություն. Կոռուպ-
ցիայի վերաբերյալ լրա-

ցուցիչ տարրեր 

 

Մեթոդաբանությունը 
համապատասխանեցվել 

է ՀՀ.VII-ի 
Բացատրական մեկնա-
բանություններում կա-
տարված փոփոխու-

թյուններին 

 

Մեթոդաբանությունը 
համապատասխանեցվել 

է ՀՀ.VIII-ի նոր 
Բացատրական 

մեկնաբանություններին

 7գ) պարբերություն. կոռուպցիայի դեմ պայ-
քարի նախաձեռնությունների վերաբերյալ 
տարրեր են ավելացվել 

 

 Տեքստի վերնամաս. 5.2 չափորոշչի մասին 
նշումը ջնջվել է 

 Չ.VII.1. ստուգման տարրը փոփոխվել է 

 Չ.VII.1-ի տողատակի ծանոթագրությունը փո-
փոխվել է 

 

 

 

 

 Ընդունվել է էական և լրացուցիչ չափորոշիչ-
ների լիակատար փաթեթ: Մեթոդաբանության 
Չ.VIII.1-Չ.VIII.4 կետերը (2004 թ. փետրվարի 
տարբերակի մեջ) ջնջվել են 

 Մասնագիտական եզրույթների բացատրական 
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բառարան. նոր սահմանումներ են նախատես-
վել հետևյալ հասկացությունների համար. (1) 
իրավասու մարմիններ, (2) կապակցված ՇՆՉ 
կազմակերպություններ, (3) ստացող, (4) շա-
հույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազ-
մակերպություններ: 

2007 թ. 
փետրվար 

Ներածություն. Լրացու-
ցիչ տարրերի ծանոթա-
գրություն արդյունավե-

տության մասին 

 

 

Գնահատողների համար 
ավելացվել է ծանոթա-
գրություն ՖԱԹՖ-ի 

հանձնարարականների 
մեկնաբանության 

մասին 

 

Ավելացվել է 3-րդ 
հավելվածը 

 Պարբերություն 6. ավելացվել են գլոբալ ար-
դյունավետության տարրերը, 

 Ավելացվել են 15-18-րդ նոր պարբերություն-
ները. ավելացվել են առանձին հանձնարարա-
կանների կատարման արդյունավետության 
գնահատման տարրեր, 

 Թիվ 1, 2, ՀՀ.II, թիվ 12, 36, 38, 39 և ՀՀ.V և ՀՀ.VI 
հանձնարարականներ 

 

 

 

 

 Ավելացվել է տեղեկատվություն 2004 թ. Մեթո-
դաբանության նոր փոփոխությունների մասին 

Ամսաթիվ Փոփոխության տեսակ Փոփոխված բաժիններ 

2008 թ. 
փետրվար 

Ներածություն. Ավելաց-
վել է գնահատողների 
համար նախատեսված 
ծանոթագրություն այն 
հիմնարար պահանջ-

ների վերաբերյալ, որոնք 
պետք է բավարարվեն, 
որպեսզի միջոցառումը 
համարվի «պարտադիր 
կատարման ենթակա 

այլ միջոց» 
 

ՀՀ.VII և Մասնագի-
տական եզրույթների 

 Պարբերություն 24. ավելացվել է «Ծանոթա-
գրություն գնահատողների համար»` «պար-
տադիր կատարման ենթակա այլ միջոց» հաս-
կացության սահմանման վերաբերյալ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 «Ներպետական փոխանցում» հասկացության 
սահմանումը փոփոխվել է, և Չ.VII.3-ում ավե-
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