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(Ընդունվել է 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին)
Հոդված 3.

Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները.
1) ներդրումային ֆոնդ` իրավաբանական անձ կամ Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված ֆոնդի
կառավարման պայմանագրերի կամ նմանատիպ այլ պայմանագրերի հիման վրա
ձևավորված ակտիվների համախումբ, որն ստեղծվել և (կամ) գործում
(օգտագործվում) է` որպես նպատակ կամ հիմնական նպատակներից մեկն
ունենալով ներդրողներից հավաքագրված միջոցները
միասնական ներդրումայինքաղաքականության ներքո արժեթղթերում և (կամ) այլ
ակտիվներում կոլեկտիվ ներդրումների միջոցով ապահովել այդ միջոցների
վերադարձը ներդրողներին կապիտալի ավելացման, շահաբաժինների և (կամ) այլ
ֆինանսական եկամտի տեսքով` վերջինների կողմից իրավաբանական անձի
կապիտալում (ակտիվների համախմբում) կատարված ներդրումներին
համապատասխան և կախված այդ ներդրումների կառավարման արդյունքներից`
անկախ այն հանգամանքից, թե այդ իրավաբանական անձը (ակտիվների
համախումբը) իր հիմնադիր փաստաթղթերում կամ առաջարկի փաստաթղթերում
բնութագրվում է որպես «ներդրումային ֆոնդ», թե ոչ, ինչպես նաև անկախ նրանից,
թե սահմանված նպատակը և (կամ) գործունեությունն իրականում տվյալ
իրավաբանական անձի (ակտիվների համախումբը կառավարող անձի) կողմից
իրականացվել է, թե ոչ (այսուհետ` ֆոնդ): Կենտրոնական բանկի նորմատիվ
իրավական ակտով կարող են սահմանվել սույն կետով նախատեսված
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գործունեությունը որպես անձի (ակտիվների համախմբի) ստեղծման կամ
գործունեության նպատակ կամ հիմնական նպատակներից մեկը գնահատելու
չափանիշներ: Ընդ որում, «ֆոնդ» հասկացության մեջ չեն ընդգրկվում`
ա. բանկը, ապահովագրական
ընկերությունը, ներդրումային ընկերությունը, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը,
վարկային կազմակերպությունը և արժեթղթավորման հիմնադրամը,
բ. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով ստեղծված
Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը «Ավտոտրանսպորտային
միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր
ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա
ստեղծված Երաշխավորման ֆոնդը, ինչպես նաև «Կուտակային կենսաթոշակների
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված Երաշխիքային
ֆոնդը,
գ. պետության կողմից կամ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա
իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում ներդրումներ կատարող
կազմակերպությունները,
դ. խումբը, հոլդինգը կամ նմանատիպ այլ անձը, որի հիմնական գործունեությունը
ապրանքների արտադրությունը կամ ծառայությունների մատուցումն է (բայց ոչ
ներդրումներն անշարժ գույքում), և որի կողմից արժեթղթերում ներդրումները
պայմանավորված են գերազանցապես դրանք թողարկած անձանց կառավարման
մարմինների որոշումները կանխորոշելու կամ դրանց վրա էապես ազդելու
նպատակով: Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտով կարող են
սահմանվել սույն ենթակետով նախատեսված դրույթները մանրամասնող
չափանիշներ.
2) հրապարակային ֆոնդ` ոչ հրապարակային ֆոնդ չհամարվող ֆոնդ.
3) ոչ հրապարակային ֆոնդ` ֆոնդ, որի կանոնադրության (կանոնների) համաձայն`
իր թողարկած արժեթղթերը չեն կարող տեղաբաշխվել հրապարակային առաջարկի,
այդ թվում` բացառապես անորոշ թվով որակավորված ներդրողներին ուղղված
առաջարկի միջոցով.
(…)
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9) կորպորատիվ ֆոնդ` իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ֆոնդ, որի
ակտիվները հավաքագրվում են միայն բաժնետոմսերի կամ այլ բաժնային
արժեթղթերի (այսուհետ` բաժնետոմսեր) տեղաբաշխման միջոցով.

Հոդված 4.

Ֆոնդի կարգավիճակը և դրա տեսակները

1. Ֆոնդը (այդ թվում` ոչ հրապարակային ֆոնդը) կարող է ստեղծվել և
իրականացնել սույն օրենքով նախատեսված գործունեությունը միայն սույն օրենքով
նախատեսված կարգով ֆոնդը (դրա կանոնները) Կենտրոնական բանկի կողմից
գրանցվելու պահից:
2. Ֆոնդը (այդ թվում` ոչ հրապարակային ֆոնդը) կարող է ստեղծվել
պայմանագրային կամ կորպորատիվ ֆոնդի կարգավիճակով:
3. Ըստ ներդրումային քաղաքականության` ֆոնդը կարող է լինել ստանդարտ կամ
մասնագիտացված:
4. Ըստ փայերի (բաժնետոմսերի) թողարկման և հետգնման կառուցակարգի` ֆոնդը
կարող է լինել բաց, փակ կամ միջակայքային:
5. Կենսաթոշակային ֆոնդը չի կարող լինել փակ կամ միջակայքային ֆոնդ:
Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդը կարող է հանդես գալ միայն որպես բաց
պայմանագրային ֆոնդ:
6. Ֆոնդը չի կարող իրականացնել սույն օրենքով ֆոնդի համար չնախատեսված
գործունեություն:
(4-րդ հոդվածը լրաց. 12.11.12 ՀՕ-213-Ն)

Հոդված 10.

Պայմանագրային և կորպորատիվ ֆոնդերը

(…)
6. Կորպորատիվ ֆոնդը կարող է հանդես գալ միայն հաստատուն կամ
փոփոխական կապիտալով բաժնետիրական ընկերության, իսկ լրացուցիչ ռիսկով
ֆոնդերի և մասնավոր բաժնեմասնակցային ֆոնդերի, այդ թվում` վենչուրային
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ֆոնդերի դեպքում` նաև վստահության վրա հիմնված ընկերակցության
կազմակերպական-իրավական ձևով:
7. Կորպորատիվ ֆոնդի կառավարիչը ֆոնդի կառավարման հետ կապված
գործարքները կնքում է տվյալ ֆոնդի անունից և նրա հաշվին: Վստահության վրա
հիմնված ընկերակցության կազմակերպական-իրավական ձևով ստեղծված ֆոնդի
կառավարիչն իր գույքով համապարտ սուբսիդիար պատասխանատվություն է կրում
տվյալ ֆոնդի պարտավորությունների համար:

Հոդված 21.

Ֆոնդի ստեղծումը

1. Ֆոնդը ստեղծված է համարվում սույն օրենքով սահմանված կարգով
Կենտրոնական բանկի կողմից ֆոնդի (կորպորատիվ ֆոնդի դեպքում) կամ դրա
կանոնների (պայմանագրային ֆոնդի դեպքում) գրանցման պահից:
2. Ֆոնդի (ֆոնդի կանոնների) գրանցման համար հիմնադիրը (հիմնադիրները) կամ
կառավարիչը (պայմանագրային ֆոնդի դեպքում` կառավարիչը) Կենտրոնական
բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ձևով և կարգով
Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում`
1) ֆոնդի (ֆոնդի կանոնների) գրանցման միջնորդագիրը.
2) հիմնադրի (հիմնադիրների ժողովի) որոշումը` ֆոնդ ստեղծելու մասին
(կորպորատիվ ֆոնդի դեպքում).
3) կառավարչի տնօրենների խորհրդի որոշումը` տվյալ ֆոնդն ստեղծելու
(բացառությամբ, եթե կորպորատիվ ֆոնդն ստեղծվում է ոչ կառավարչի
նախաձեռնությամբ) և կառավարելու մասին.
4) ֆոնդի կանոնադրության (կանոնների) նախագիծը.
4.1) ֆոնդի ֆիրմային անվանման գրանցման հայտ (կորպորատիվ ֆոնդի դեպքում),
որին ներկայացվող պահանջները, դրա հետ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը,
ինչպես նաև հայտի քննարկման ու ֆիրմային անվանման և դրա փոփոխությունների
գրանցման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Կենտրոնական
բանկի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի կողմից
համատեղ սահմանված կարգով.
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5) կառավարչի տնօրենների խորհրդի որոշումը ֆոնդի կանոնները հաստատելու
մասին (պայմանագրային ֆոնդի դեպքում).
6) կառավարչի կողմից ներկայացված և հիմնադիրների ժողովում (հիմնադրի
որոշմամբ) հաստատված ֆոնդի կառավարման պայմանագրի նախագիծը
(կորպորատիվ ֆոնդի դեպքում).
7) կառավարչի և պահառուի միջև կնքված (պայմանագրային ֆոնդի դեպքում) կամ
պահառուի կողմից ներկայացված և հիմնադիրների ժողովում (հիմնադրի որոշմամբ)
հաստատված (կորպորատիվ ֆոնդի դեպքում) ֆոնդի պահառության պայմանագրի
նախագիծը.
8) հիմնադրի (հիմնադիրների ժողովի) (կորպորատիվ ֆոնդի դեպքում) կամ ֆոնդի
ժողովի (փակ պայմանագրային ֆոնդի դեպքում, որի կանոններով նախատեսված չէ,
որ տվյալ ֆոնդում ֆոնդի ժողով չի գումարվում) որոշումը ֆոնդի կանոնադրության
(կանոնների) և ֆոնդի պահառության պայմանագրերի նախագծերը հաստատելու
(պայմանագրային ֆոնդի կառավարչի տնօրենների խորհրդի համապատասխան
որոշմանը համաձայնություն տալու) մասին.
9) ֆոնդի ազդագիրը (բացառությամբ որակավորված ներդրողների ֆոնդի և բաց
ֆոնդի).
10) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.
11) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ
փաստաթղթեր:
3. Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և
փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված
փաստաթղթերի հավաստիությունը գնահատելու համար:
4. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է կայացնում ֆոնդի (ֆոնդի
կանոնների) գրանցման մասին, եթե ներկայացվել են սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ
մասերով նախատեսված բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը և տեղեկությունները, և
առկա չեն ֆոնդի կանոնների գրանցումը մերժելու` սույն օրենքով սահմանված
հիմքերը:
5. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է կայացնում ֆոնդի (ֆոնդի
կանոնների) գրանցման կամ գրանցումը մերժելու մասին սույն հոդվածի 2-րդ մասով
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նախատեսված միջնորդագիրը ներկայացնելու պահից 30 (որակավորված
ներդրողների ֆոնդի դեպքում` 10) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
6. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է կորպորատիվ ֆոնդի գրանցման մասին
որոշումը կայացնելու պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում գրանցման
վկայականը հանձնել միջնորդագիր ներկայացրած անձին: Սույն մասով
նախատեսված գրանցման վկայականի ձևը սահմանվում է Կենտրոնական բանկի
նորմատիվ իրավական ակտով:
7. Կենտրոնական բանկը ֆոնդի (ֆոնդի կանոնների) գրանցման մասին որոշումը
կայացնելու պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին ծանուցում է
իրավաբանական անձանց գրանցումն իրականացնող պետական լիազոր մարմնին`
վերջինիս կողմից ֆոնդի (ֆոնդի կանոնների) գրանցման մասին համապատասխան
գրառում կատարելու համար:
8. Կենտրոնական բանկում գրանցվելու պահից կորպորատիվ ֆոնդը ձեռք է բերում
իրավաբանական անձի կարգավիճակ:
(21-րդ հոդվածը լրաց. 19.03.12 ՀՕ-141-Ն, փոփ. 12.11.12 ՀՕ-213-Ն)

Հոդված 22.

Ֆոնդի (ֆոնդի կանոնների) գրանցման մերժման հիմքերը

1. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը մերժում է ֆոնդի (ֆոնդի կանոնների)
գրանցումը, եթե`
1) ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն օրենքին, դրա
հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերին, կամ ներկայացվել են
կեղծ փաստաթղթեր, կամ ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլվել են ոչ
արժանահավատ տեղեկություններ, կամ ներկայացված փաստաթղթերում առկա են
թերություններ, և այդ թերությունները չեն վերացվել միջնորդագիր ներկայացրած
անձի կողմից սույն օրենքի 111-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետում.
2) կառավարման պայմանագիրը չի բավարարում սույն օրենքով և դրա հիման վրա
ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները
(կորպորատիվ ֆոնդի դեպքում).
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3) պահառության պայմանագրի նախագիծը և (կամ) ազդագիրը չեն բավարարում
սույն օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով
սահմանված պահանջները.
4) ֆոնդի կանոնադրությունը (կանոնները) հակասում է օրենքին, դրա վրա հիմնված
այլ նորմատիվ իրավական ակտերին և (կամ) չի բխում ֆոնդի մասնակիցների
շահերից:
2. Որակավորված ներդրողների ֆոնդի (ֆոնդի կանոնների) գրանցման ժամանակ
ֆոնդի կանոնադրության (կանոնների), ֆոնդի կառավարման պայմանագրի և ֆոնդի
պահառության պայմանագրի նախագծերի բովանդակությունը չի ստուգվում:

Հոդված 49.

Կորպորատիվ ֆոնդի կառավարումը

1. Կորպորատիվ ֆոնդի (բացառությամբ վստահության վրա հիմնված
ընկերակցության կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող ֆոնդի) կառավարման
բարձրագույն մարմինը ֆոնդի ժողովն է, որի բացառիկ իրավասությանն են
պատկանում`
1) կառավարչի տնօրենների խորհրդում ֆոնդի մասնակիցների ներկայացուցչի
ընտրությունը և նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ համաձայն ֆոնդի կանոնադրության` այդպիսի
ներկայացուցիչ չի ընտրվում.
2) (կետն ուժը կորցրել է 21.06.14 ՀՕ-68-Ն)
3) ֆոնդի անկախ աուդիտ իրականացնող անձի ընտրությունը.
4) հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը և ժողովի վարման կարգի ընդունումը.
5) սույն օրենքով սահմանված կարգով ֆոնդի պահառության և ֆոնդի
կառավարման պայմանագրերի փոփոխման և գործողության դադարեցման և նոր
կառավարչի և պահառուի հետ ֆոնդի պահառության և ֆոնդի կառավարման
պայմանագրերի կնքման մասին որոշման կայացումը.
6) ֆոնդի կանոնադրության փոփոխությունների և (կամ) լրացումների հաստատումը.
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7) ֆոնդի վերակազմակերպման և լուծարման մասին որոշումների կայացումը,
ինչպես նաև լուծարման հանձնաժողովի նշանակումը և միջանկյալ ու լուծարային
հաշվեկշիռների հաստատումը:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հարցերով որոշումների ընդունման
իրավասությունը չի կարող փոխանցվել կառավարչին:
3. Կորպորատիվ ֆոնդի կանոնադրությամբ ֆոնդի ժողովին կարող են վերապահվել
նաև սույն հոդվածի 1-ին մասով չնախատեսված իրավասություններ, այդ թվում`
կառավարչի կողմից սույն օրենքով ընդունվող առանձին որոշումների հաստատման
իրավունք:
4. Ֆոնդի ժողովի նախապատրաստման, անցկացման, որոշումների ընդունման և
նրա հետ կապված այլ հարաբերությունների վրա տարածվում են «Բաժնետիրական
ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով բաժնետերերի
ընդհանուր ժողովի համար սահմանված դրույթները, եթե սույն օրենքով այլ
կարգավորում չի նախատեսված:
5. Կորպորատիվ ֆոնդում տնօրենների խորհուրդ և վերստուգող հանձնաժողով
(վերստուգող) չի ստեղծվում: «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին կամ
տնօրենների խորհրդին (դիտորդ խորհրդին) վերապահված բացառիկ
իրավասությունները, որոնք սույն օրենքով և (կամ) ֆոնդի կանոնադրությամբ չեն
տրվել ֆոնդի ժողովին, իրականացնում է կառավարչի տնօրենների խորհուրդը
որպես իր բացառիկ իրավասություն:
6. Կորպորատիվ ֆոնդի գործադիր կառավարումը, ինչպես նաև ֆոնդի ակտիվների
կառավարումը պետք է հանձնվի ֆոնդի կառավարման գործունեության լիցենզիա
ունեցող անձին: Ընդ որում, սույն մասով նախատեսված գործառույթները
կառավարչի կողմից իրականացվում են կորպորատիվ ֆոնդի անունից` անկախ այն
հանգամանքից, թե համապատասխան գործառույթը սույն օրենքով վերապահված է
ֆոնդին, թե անմիջականորեն կառավարչին:
7. Վստահության վրա հիմնված ընկերակցության կազմակերպական-իրավական
ձևով ստեղծված ֆոնդի կառավարումն իրականացվում է ֆոնդի կառավարման
գործունեության լիցենզիա ունեցող լիակատար ընկերոջ կողմից:
(49-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 21.06.14 ՀՕ-68-Ն)
8

Հոդված 53.

Ֆոնդի կառավարման լիցենզիան

1. Ֆոնդի կառավարման գործունեության լիցենզիան (այսուհետ` լիցենզիա) սույն
օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով
սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկի կողմից տրվող ֆոնդի կառավարման
գործունեության թույլտվությունը հավաստող փաստաթուղթ է: Առանց լիցենզիայի
(իսկ կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարման համար` նաև առանց լրացուցիչ տրված
համապատասխան թույլտվության) արգելվում է ֆոնդի կառավարման
գործունեություն իրականացնելը, դրա իրականացման առաջարկությամբ հանդես
գալը կամ որպես այն իրականացնող անձ ներկայանալը:
2. Լիցենզիան կամ դրանով նախատեսված իրավունքները չեն կարող գրավադրվել,
փոխանցվել կամ այլ կերպ օտարվել:
3. Լիցենզիան տրվում է անժամկետ:
4. Լիցենզիայում նշվում են լիցենզիայի համարը և տրամադրման ամսաթիվը,
կառավարչի լրիվ ֆիրմային անվանումը (օտարերկրյա կառավարչի լրիվ ֆիրմային
անվանումը և նրա` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված
մասնաճյուղի անվանումը) և գրանցման համարը:
5. Լիցենզիայի միասնական ձևը սահմանվում է Կենտրոնական բանկի նորմատիվ
իրավական ակտերով:
6. Լիցենզիան տրամադրվում կամ ուժը կորցրած է ճանաչվում Կենտրոնական
բանկի խորհրդի որոշմամբ: Լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվում բացառապես
սույն օրենքով սահմանված հիմքերով և կարգով: Այլ օրենքներով լիցենզիայի ուժը
կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ այլ դրույթներ սահմանված լինելու դեպքում
գործում են սույն օրենքի դրույթները:
7. Լիցենզիայի կորստի կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու դեպքում
կառավարիչն անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում
պարտավոր է հայտնել այդ մասին Կենտրոնական բանկին: Կառավարչի դիմումով
Կենտրոնական բանկը տասնօրյա ժամկետում կառավարչին տրամադրում է
լիցենզիայի կրկնօրինակը:
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Հոդված 54.

Կառավարչի գրանցումը և լիցենզավորումը

1. Կառավարչի գրանցման և լիցենզավորման կարգը սահմանվում է բացառապես
սույն օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված Կենտրոնական բանկի նորմատիվ
իրավական ակտերով: Այլ օրենքներով կառավարչի լիցենզավորման վերաբերյալ այլ
դրույթներ սահմանված լինելու դեպքում գործում են սույն օրենքի դրույթները:
2. Կառավարչի գրանցման և լիցենզավորման համար նրա հիմնադիրները
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ձևով և
կարգով Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում`
1) գրանցման և լիցենզիա տրամադրելու միջնորդագիրը.
2) սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ և (կամ) 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ մասերով
նախատեսված ծառայության (ծառայությունների) մատուցման թույլտվություն
ստանալու միջնորդագիրը (եթե կառավարիչը մատուցելու է նաև համապատասխան
ծառայությունը (ծառայությունները)).
3) կառավարչի գործարար ծրագիրը.
4) կառավարչի հիմնադիրների ժողովի հաստատած` կառավարչի
կանոնադրությունը.
4.1) կառավարչի (բացառությամբ օտարերկրյա կառավարչի` Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում ստեղծված մասնաճյուղի) ֆիրմային անվանման
գրանցման հայտ, որին ներկայացվող պահանջները, դրա հետ ներկայացվող
փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև հայտի քննարկման ու ֆիրմային անվանման և
դրա փոփոխությունների գրանցման հետ կապված հարաբերությունները
կարգավորվում են Կենտրոնական բանկի և Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության լիազոր մարմնի կողմից համատեղ սահմանված կարգով.
5) կառավարչի հիմնադիրների ցանկը և նրանց վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի
սահմանած տեղեկությունները.
6) կառավարչի հիմնադիրների ժողովի որոշումը` կառավարչի ղեկավարներ
նշանակելու մասին.
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7) տեղեկություններ կառավարչի ղեկավարների վերաբերյալ, ղեկավարների
նոտարական կարգով վավերացված ստորագրությունների նմուշները, նրանց
մասնագիտական որակավորման վկայականների պատճենները.
8) կառավարչի կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց
նշանակալից մասնակցության նախնական համաձայնություն ստանալու
միջնորդագիրը` կից սույն օրենքով և Կենտրոնական բանկի ընդունած նորմատիվ
իրավական ակտերով պահանջվող փաստաթղթերով.
9) կառավարչի գործունեության (աշխատանքի) կանոնակարգերի, ղեկավարների և
աշխատակիցների գործունեությունը կարգավորող ներքին կանոնների (այսուհետ`
գործունեության կանոններ) նախագծերը.
10) կառավարչի կանոնադրական կապիտալը Կենտրոնական բանկում կամ
կառավարչի հետ չփոխկապակցված` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում
գործող որևէ բանկում բացված հաշվին մուծված լինելը հավաստող փաստաթուղթը.
11) կառավարչի կազմում կամ անունից ֆոնդի կառավարման գործունեություն
իրականացնող աշխատողների ցուցակը և նրանց մասնագիտական որակավորումը
հավաստող փաստաթղթերի պատճենները.
12) կառավարչի գործունեության տարածքը Կենտրոնական բանկի սահմանած
չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարությունը.
13) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.
14) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքով նախատեսված այլ փաստաթղթեր (եթե կառավարիչն իրականացնելու է
նաև կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարում).
15) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ
փաստաթղթեր:
3. Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և
փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված
փաստաթղթերի և տեղեկությունների հավաստիությունը գնահատելու համար:
4. Կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է սահմանել
սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշ փաստաթղթերի և
տեղեկությունների ներկայացման բացառություններ` օտարերկրյա կառավարչի`
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Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված մասնաճյուղերի, ոչ
ռեզիդենտ նշանակալից մասնակիցների և ղեկավարների համար, եթե նման
փաստաթղթերի կամ տեղեկությունների ներկայացման հնարավորությունը
սահմանափակված է տվյալ երկրի օրենսդրությամբ, կամ դրանք կիրառելի չեն
տվյալ անձի նկատմամբ:
5. Գործող կառավարիչը սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ և (կամ) 4-րդ կամ 4-րդ և
5-րդ մասերով նախատեսված ծառայության (ծառայությունների) մատուցման
թույլտվություն ստանալու համար Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական
ակտերով սահմանված ձևով և կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում`
1) համապատասխան ծառայության (ծառայությունների) մատուցման թույլտվություն
ստանալու միջնորդագիրը.
2) կառավարչի կանոնադրության մեջ, գործունեության կանոններում և գործարար
ծրագրում կատարված փոփոխությունները.
3) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքով նախատեսված այլ փաստաթղթեր (եթե հայցում է կենսաթոշակային
ֆոնդերի կառավարում).
4) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ
փաստաթղթեր:
(54-րդ հոդվածը լրաց. 19.03.12 ՀՕ-141-Ն, փոփ., լրաց. 12.11.12 ՀՕ-213-Ն)

Հոդված 55.

Կառավարչի գրանցման և լիցենզիա տրամադրելու մասին
որոշումը

1. Կենտրոնական բանկը որոշում է ընդունում կառավարչի գրանցման և լիցենզիա
տրամադրելու և (կամ) սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ և (կամ) 4-րդ կամ 4-րդ և 5րդ մասերով նախատեսված ծառայության (ծառայությունների) մատուցման
թույլտվության տրամադրման մասին, եթե ներկայացվել են 54-րդ հոդվածի
համապատասխանաբար 2-րդ և 3-րդ և (կամ) 5-րդ մասերով նախատեսված բոլոր
անհրաժեշտ փաստաթղթերը և տեղեկությունները, և առկա չեն կառավարչի
գրանցումը և լիցենզիայի տրամադրումը (համապատասխան ծառայության
12

(ծառայությունների) մատուցման թույլտվության տրամադրումը) մերժելու` սույն
օրենքով սահմանված հիմքերը: Կառավարչի գրանցման և լիցենզիա տրամադրելու
միջնորդագրին կից ներկայացված համապատասխան ծառայության
(ծառայությունների) մատուցման թույլտվության տրամադրման միջնորդագիրը
մերժելու հիմքերի առկայությունը հիմք չէ կառավարչի գրանցման և լիցենզիա
տրամադրելու միջնորդագիրը մերժելու համար:
2. Կենտրոնական բանկը որոշում է կայացնում կառավարչի գրանցման և լիցենզիա
տրամադրելու (ինչպես նաև գրանցման և լիցենզիա տրամադրելու միջնորդագրի
հետ ներկայացված սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ և (կամ) 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ
մասերով նախատեսված ծառայության (ծառայությունների) մատուցման
թույլտվություն ստանալու միջնորդագրի բավարարման) կամ գրանցումը և
լիցենզիայի տրամադրումը (ինչպես նաև գրանցման և լիցենզիա տրամադրելու
միջնորդագրի հետ ներկայացված սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ և (կամ) 4-րդ
կամ 4-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված ծառայության (ծառայությունների)
մատուցման թույլտվություն ստանալու միջնորդագրի բավարարումը) մերժելու մասին
կառավարչի հիմնադիրների կողմից միջնորդագիրը ներկայացնելու պահից 30
աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գործող կառավարչին սույն օրենքի 52-րդ
հոդվածի 3-րդ և (կամ) 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված ծառայության
(ծառայությունների) մատուցման թույլտվության տրամադրման կամ թույլտվության
տրամադրումը մերժելու վերաբերյալ որոշումը Կենտրոնական բանկը կայացնում է
թույլտվության հայցման միջնորդագիրն ստանալու պահից 20 աշխատանքային
օրվա ընթացքում:
3. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է կառավարչի գրանցման և լիցենզիա
տրամադրելու մասին որոշումը կայացնելու պահից հինգ աշխատանքային օրվա
ընթացքում գրանցման վկայականը և լիցենզիան հանձնել կառավարչին: Սույն
մասով նախատեսված գրանցման վկայականի ձևը սահմանվում է Կենտրոնական
բանկի նորմատիվ իրավական ակտով:
4. Կենտրոնական բանկը կառավարչի գրանցման մասին որոշումը կայացնելու
պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին ծանուցում է
իրավաբանական անձանց գրանցումն իրականացնող պետական լիազոր մարմնին`
վերջինիս կողմից կառավարչի գրանցման մասին համապատասխան գրառում
կատարելու համար:
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5. Կենտրոնական բանկում գրանցվելու պահից կառավարիչը ձեռք է բերում
իրավաբանական անձի կարգավիճակ:

Հոդված 56.

Կառավարչի գրանցման և լիցենզիայի տրամադրման մերժման
հիմքերը

1. Կենտրոնական բանկը մերժում է կառավարչի գրանցումը և լիցենզիայի
տրամադրումը և (կամ) սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ և (կամ) 4-րդ կամ 4-րդ և
5-րդ մասերով նախատեսված ծառայության (ծառայությունների) մատուցման
թույլտվության տրամադրումը, եթե`
1) ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն օրենքին, դրա
հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերին, կամ ներկայացվել են
կեղծ փաստաթղթեր, կամ ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլվել են ոչ
արժանահավատ տեղեկություններ, կամ ներկայացված փաստաթղթերում առկա են
թերություններ, և այդ թերությունները չեն վերացվել միջնորդագիր ներկայացրած
անձի կողմից սույն օրենքի 111-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետում.
2) կառավարչի ղեկավարները չեն բավարարում սույն օրենքով կամ Կենտրոնական
բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով ղեկավարներին ներկայացվող
պահանջները.
3) կառավարիչը չի բավարարում սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով
կառավարչի գործունեության իրականացման համար սահմանված պահանջները.
4) կառավարչի կանոնադրությունը և (կամ) գործունեության կանոնները հակասում
են օրենքին.
5) Կենտրոնական բանկը մերժել է կառավարչի կապիտալում նշանակալից
մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնություն ստանալու
միջնորդագրերից թեկուզև մեկը.
6) ներկայացված գործարար ծրագիրը չի համապատասխանում սույն օրենքով և
դրա հիման վրա Կենտրոնական բանկի ընդունած նորմատիվ իրավական ակտերով
սահմանված պահանջներին.
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7) Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով գործարար ծրագիրն
անիրատեսական է, կամ գործելով ծրագրին համապատասխան` կառավարիչը չի
կարող ֆոնդի կառավարման բնականոն գործունեություն իրականացնել և (կամ)
բնականոն մատուցել հայցվող ծառայությունները.
8) Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով կառավարչի հիմնադիրների
կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց գործունեությունը, ֆինանսական
վիճակը, բացասական հեղինակությունը կամ ֆինանսական ոլորտում
փորձառության բացակայությունը կարող է վտանգել հաճախորդների շահերը կամ
խոչընդոտել կառավարչի կողմից ֆոնդի կառավարման գործունեության բնականոն
իրականացմանը կամ Կենտրոնական բանկի կողմից պատշաճ վերահսկողության
իրականացմանը.
9) չի վճարվել սույն օրենքով սահմանված կանոնադրական կապիտալի նվազագույն
չափը.
10) կառավարիչը չունի Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով
սահմանված պահանջներին համապատասխանող անհրաժեշտ տարածք և (կամ)
տեխնիկական հագեցվածություն.
11) առկա են «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքով նախատեսված մերժման այլ հիմքեր (կենսաթոշակային
ֆոնդերի կառավարման թույլտվության տրամադրման համար):

Հոդված 59.

Լիցենզիան (թույլտվությունը) ուժը կորցրած ճանաչելը և դրա
իրավական հետևանքները

1. Լիցենզիան (սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ և (կամ) 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ
մասերով նախատեսված ծառայության (ծառայությունների) մատուցման
թույլտվությունը) կարող է ուժը կորցրած ճանաչվել, եթե`
1) կառավարիչը լիցենզիա (սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ և (կամ) 4-րդ կամ 4-րդ
և 5-րդ մասերով նախատեսված ծառայության (ծառայությունների) մատուցման
թույլտվությունը) ստանալուց հետո 12 ամիս անընդմեջ չի իրականացրել ֆոնդի
կառավարման գործունեություն (չի մատուցել համապատասխան ծառայությունը),
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ընդ որում, սույն կետի իմաստով ֆոնդի կառավարման գործունեություն է նաև
կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարման գործունեությունը.
2) կառավարիչը հրապարակել կամ Կենտրոնական բանկ է ներկայացրել (այդ թվում`
լիցենզիա (սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ և (կամ) 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ
մասերով նախատեսված ծառայության (ծառայությունների) մատուցման
թույլտվությունը) ստանալու համար դիմելիս) ապակողմնորոշիչ, ոչ արժանահավատ
տեղեկատվություն կամ կեղծ փաստաթղթեր.
3) կառավարիչը կամ նրա ղեկավարները թույլ են տվել սույն օրենքի, այլ օրենքների,
դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների
պարբերական (երկու և ավելի) խախտումներ.
4) կառավարիչն իրականացրել է սույն օրենքի 52-րդ հոդվածով չնախատեսված
գործունեություն.
5) կառավարիչն իրականացրել է այնպիսի գործունեություն, որը Կենտրոնական
բանկի հիմնավորված կարծիքով վտանգել է ներդրողների շահերը.
6) կառավարիչը չի իրականացրել Կենտրոնական բանկի կողմից սույն օրենքի
համաձայն տրված հանձնարարականները` սահմանված ժամկետում կամ չափով.
7) խախտվել են սույն օրենքով և դրա հիման վրա Կենտրոնական բանկի ընդունած
նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված տնտեսական նորմատիվները`
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված չափով.
8) ինքնալուծարման, այլ կառավարչի միանալու, սնանկացման դեպքերում.
9) առկա են «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքով նախատեսված կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարման
թույլտվությունն ուժը կորցրած ճանաչելու այլ հիմքեր:
2. Օտարերկրյա կառավարչի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում
ստեղծված մասնաճյուղի լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվում նաև այն դեպքում,
երբ օտարերկրյա կառավարիչը իր գրանցման կամ հիմնական գործունեության
վայրի երկրում զրկվել է ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնելու
իրավունքից:
3. Սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ և (կամ) 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ մասերով
նախատեսված ծառայության (ծառայությունների) մատուցման թույլտվությունը
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կարող է ուժը կորցրած ճանաչվել կառավարչի միջնորդագրի հիման վրա,
պայմանով, որ կառավարչի հաճախորդների (կենսաթոշակային ֆոնդի
մասնակիցների) օրինական շահերը բավարար չափով պաշտպանված են:
4. Կառավարչի` պարտադիր կամ կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարման
թույլտվությունը կարող է ուժը կորցրած ճանաչվել միայն այն դեպքում, երբ այդ
թույլտվության ուժը կորցրած ճանաչելու` Կենտրոնական բանկի խորհրդի
նախնական համաձայնությունն ստացած կառավարիչը սույն օրենքով սահմանված
կարգով այլ կառավարչի (կառավարիչների) է փոխանցել իր կողմից կառավարվող
բոլոր պարտադիր (կամավոր) կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարումը կամ
միակողմանիորեն հրաժարվել է այդ ֆոնդերի կառավարման պայմանագրերից:
Սույն մասով նախատեսված Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության
ստացման կարգը սահմանվում է Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական
ակտով:
5. Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված
միջնորդագիրը, եթե առկա են բավարար հիմքեր եզրակացնելու, որ սույն օրենքի
52-րդ հոդվածի 3-րդ և (կամ) 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված
ծառայության (ծառայությունների) մատուցման թույլտվության ուժը կորցրած
ճանաչելը կարող է վնասել կառավարչի հաճախորդների (կենսաթոշակային ֆոնդի
մասնակիցների) օրինական շահերը, իսկ պարտադիր կամ կամավոր
կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարման թույլտվությունն ուժը կորցրած ճանաչելու
միջնորդագրի դեպքում նաև, եթե կառավարչի կառավարման ներքո առկա է
պարտադիր կամ կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդ, որի կառավարումը չի
փոխանցվել այլ կառավարչի, կամ համապատասխան ֆոնդի կառավարման
պայմանագիրը դեռևս չի լուծվել:
6. Կենտրոնական բանկը սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված
միջնորդագիրը, ինչպես նաև Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտով
սահմանված համապատասխան թույլտվության ուժը կորցրած ճանաչելը
հիմնավորող փաստաթղթերը և տեղեկություններն ստանալու պահից 30
աշխատանքային օրվա ընթացքում որոշում է կայացնում սույն օրենքի 52-րդ
հոդվածի 3-րդ և (կամ) 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված ծառայության
(ծառայությունների) մատուցման թույլտվությունն ուժը կորցրած ճանաչելու կամ
միջնորդագիրը մերժելու վերաբերյալ:
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7. Սույն հոդվածով սահմանված հիմքերով լիցենզիան (սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի
3-րդ և (կամ) 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված ծառայության
(ծառայությունների) մատուցման թույլտվությունը) ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Կենտրոնական բանկի որոշումն անմիջապես հրապարակվում է: Նշված որոշումն
ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, եթե որոշմամբ այլ ժամկետ սահմանված
չէ:
8. Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշումն
ուժի մեջ մտնելու պահից կառավարիչը զրկվում է ֆոնդի կառավարման
գործունեություն իրականացնելու իրավունքից և ենթակա է լուծարման
(բացառությամբ այլ կառավարչի միանալու դեպքի) օրենքով սահմանված կարգով:
9. Սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ և (կամ) 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ մասերով
նախատեսված ծառայության (ծառայությունների) մատուցման թույլտվությունն ուժը
կորցրած ճանաչվելու դեպքում կառավարիչը զրկվում է համապատասխան
ծառայությունը (ծառայությունները) մատուցելու իրավունքից, բացառությամբ այն
գործարքների, որոնք ուղղված են տվյալ ծառայության մատուցման կապակցությամբ
նրա ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը, միջոցների իրացմանը և
դրանց վերջնական բաշխմանը:
10. Լիցենզիան (սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ և (կամ) 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ
մասերով նախատեսված ծառայության (ծառայությունների) մատուցման
թույլտվությունը) ուժը կորցրած ճանաչվելու դեպքում (համապատասխան
թույլտվության տրամադրման մասին որոշումը) պետք է եռօրյա ժամկետում
վերադարձվի Կենտրոնական բանկ:
11. Լիցենզիան (սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ և (կամ) 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ
մասերով նախատեսված ծառայության (ծառայությունների) մատուցման
թույլտվությունը) ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշման
պատճենն այն ընդունվելուց հետո` եռօրյա ժամկետում, տրամադրվում է
կառավարչին, իսկ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարման
թույլտվությունն ուժը կորցրած ճանաչվելու դեպքում` նաև «Կուտակային
կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված
ֆոնդի մասնակիցների ռեեստրը վարողին: Նշված որոշման բողոքարկումը
դատարանում չի կասեցնում դրա գործողությունը գործի ողջ դատական քննության
ընթացքում:
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Հոդված 60.

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող կառավարչի
մասնաճյուղի և ներկայացուցչության և օտարերկրյա կառավարչի`
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող
մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը և Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում գործող կառավարչի կողմից
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ
կամ ներկայացուցչություն ստեղծելը

1. Օտարերկրյա կառավարիչը կարող է իրականացնել Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում գործող ֆոնդի կառավարման գործունեություն
բացառապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դուստր ընկերության
կամ մասնաճյուղի ստեղծման միջոցով:
2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող կառավարչի և օտարերկրյա
կառավարչի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մասնաճյուղի և
ներկայացուցչության գրանցման և գրանցումը մերժելու, ինչպես նաև Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում գործող կառավարչի կողմից Հայաստանի
Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ
ստեղծելիս Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության ստացման և դրա
մերժման հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի` ներդրումային ընկերությունների վերաբերյալ համապատասխան
դրույթները:

Հոդված 62.

Կառավարչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից
մասնակցության ձեռքբերումը

1. Կառավարչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք
բերելու հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
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օրենքի`ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից
մասնակցություն ձեռք բերելու վերաբերյալ համապատասխան նորմերը:

Հոդված 65.

Կառավարչի ղեկավարների և կառավարչի անունից կամ կազմում
ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող անձանց
նկատմամբ պահանջները

1. Կառավարչի ղեկավարներն են կառավարչի խորհրդի նախագահը և անդամները,
գործադիր տնօրենը կամ գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր
տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի
ղեկավարը և անդամները, ինչպես նաև տարածքային և կառուցվածքային
ստորաբաժանումների ղեկավարները:
2. Կառավարչի ղեկավար չի կարող լինել, կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի
կառավարման գործունեություն չի կարող իրականացնել, ինչպես նաև նման
գործունեություն իրականացնելու առաջարկությամբ չի կարող հանդես գալ այն
անձը, որը`
1) օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ
գործունակ.
2) չունի սույն օրենքով սահմանված համապատասխան մասնագիտական
որակավորում.
3) դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար ունի չմարված
(չհանված) դատվածություն.
4) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով զրկված է ֆինանսական,
տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից.
5) ճանաչված է սնանկ կամ ունի ժամկետանց պարտավորություններ.
6) նախկինում, բայց ոչ շուտ, քան երեք տարի առաջ զրկվել է սույն օրենքով կամ
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
նախատեսված մասնագիտական որակավորումից.
7) անցյալում կատարել է այնպիսի արարք (գործողություն կամ անգործություն), որը
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ուղեցույցով
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հիմնավորված` Կենտրոնական բանկի կարծիքով հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ
տվյալ անձը` որպես կառավարչի ղեկավար կամ կառավարչի անունից կամ կազմում
ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող անձ, չի կարող պատշաճ
կերպով կառավարել կառավարչի գործունեության համապատասխան ոլորտը, կամ
նրա գործողությունները կարող են հանգեցնել կառավարչի սնանկացմանը կամ
ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը կամ հեղինակության և գործարար
համբավի վարկաբեկմանը:
3. Կառավարչի խորհրդի նախագահը կամ անդամը չի կարող միաժամանակ լինել
տվյալ կառավարչի գործադիր մարմնի անդամ կամ այլ աշխատակից, ինչպես նաև
այլ կառավարչի կամ ներդրումային ծառայություն մատուցող այլ անձի խորհրդի
նախագահ կամ անդամ, գործադիր մարմնի անդամ կամ այլ աշխատակից,
բացառությամբ, եթե կառավարիչներից մեկը (ներդրումային ծառայություն
մատուցող այլ անձը) մյուսի դուստր ընկերությունն է:
4. Կառավարչի գործադիր տնօրենը կամ գործադիր մարմնի ղեկավարը և
անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և
անդամները չեն կարող միևնույն կառավարչի մոտ զբաղեցնել այլ պաշտոն կամ այլ
կառավարչի կամ ներդրումային ծառայություն մատուցող այլ անձի մոտ լինել
ղեկավար (բացառությամբ դուստր կամ մայր ընկերության խարհրդի նախագահի և
անդամի, ինչպես նաև սույն օրենքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված
դեպքի) կամ այլ աշխատակից: Սույն մասում նշված անձինք, բացի գիտական,
մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքներից, վճարովի այլ
աշխատանք կարող են կատարել միայն խորհրդի համաձայնությամբ:
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտով կառավարչի ղեկավարների և
(կամ) այլ աշխատակիցների համար կարող են նախատեսվել պաշտոնների
համատեղելիության այլ սահմանափակումներ` ուղղված շահերի հնարավոր
բախումների և այլ ռիսկերի կանխարգելմանը:
5. Կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն
իրականացնող անձին արգելվում է սույն օրենքով սահմանված ֆոնդի
կառավարման գործունեությունը այլ կառավարչի կազմում կամ անունից
իրականացնելը, ինչպես նաև ներդրումային ծառայություն մատուցող անձի
կազմում կամ անունից «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-5-րդ կետերով
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սահմանվածներդրումային ծառայությունների մատուցումը: Սույն պահանջի
խախտումը անձին մասնագիտական որակավորումից զրկելու հիմք է:
6. Կառավարչի ղեկավարները և աշխատակիցներն իրենց պարտականությունների
կատարման ընթացքում պարտավոր են գործել` ելնելով ֆոնդի մասնակիցների
շահերից, իրենց իրավունքներն իրականացնել և ֆոնդի մասնակիցների նկատմամբ
իրենց պարտականությունները կատարել բարեխիղճ ու ողջամիտ կերպով, պատշաճ
մասնագիտական մակարդակով (ֆիդուցիար պարտականություն):
(65-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 21.06.14 ՀՕ-68-Ն)

Հոդված 66.

Մասնագիտական որակավորումը

1. Կառավարչի ղեկավարների, կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի
կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց որակավորման
կարգի և մասնագիտական համապատասխանության չափանիշների նկատմամբ
տարածվում են ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի
ղեկավարների, ներդրումայինծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ
անունից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ծառայություն մատուցող
ֆիզիկական անձանց որակավորման կարգը և մասնագիտական
համապատասխանության չափանիշները սահմանող Կենտրոնական բանկի
նորմատիվ իրավական ակտերը, եթե Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական
ակտով նրանց համար այլ կարգ և (կամ) լրացուցիչ չափանիշներ չեն սահմանվել:
2. Սույն հոդվածով սահմանված մասնագիտական որակավորումը տրվում է ոչ
պակաս, քան մեկ տարի ժամկետով:
3. Կառավարիչը պարտավոր է իր կողմից կառավարվող յուրաքանչյուր ֆոնդի
(ենթաֆոնդի) համար մշտապես ունենալ կառավարչի ղեկավար չհամարվող սույն
օրենքով սահմանված ֆոնդի կառավարման մասնագիտական որակավորում
ունեցող առնվազն մեկ անձ: Կառավարչի կազմում կամ անունից ֆոնդի
կառավարման գործունեություն իրականացնող միևնույն անձը կարող է
միաժամանակ կառավարել տվյալ կառավարչի կողմից կառավարվող մեկից ավելի
ֆոնդեր:
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4. Եթե կառավարիչը իրականացնում է նաև «Կուտակային կենսաթոշակների
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կենսաթոշակային
ֆոնդերի կառավարում, ապա վերջինիս վրա տարածվում են նաև այդ օրենքով
սահմանված` անձանց որակավորմանը ներկայացվող պահանջները:
(66-րդ հոդվածը լրաց. 21.06.14 ՀՕ-68-Ն)

Հոդված 103.

Վերահսկողության իրականացման ընդհանուր հիմունքները

1. Սույն օրենքի, ֆոնդերի և (կամ) կառավարիչների կազմավորման և (կամ)
գործունեության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող այլ օրենքների և
դրանց հիման վրա ընդունված այլ իրավական ակտերի պահանջների կատարման և
պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է Կենտրոնական
բանկը:
2. Կենտրոնական բանկն իր իրավասության շրջանակներում կարգավորում և
վերահսկում է կորպորատիվ ֆոնդերը, այդ թվում` ոչ հրապարակային ֆոնդերը,
կառավարիչներին և պահառուներին (այսուհետ` վերահսկվող անձինք), ինչպես նաև
դրանց ղեկավարների և դրանց կազմում կամ անունից գործող սույն օրենքով
որակավորման ենթակա անձանց գործունեությունը:
3. Կենտրոնական բանկը սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված վերահսկողության
իր իրավասությունն իրականացնում է սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված անձանց
նկատմամբ հեռակա վերահսկողության և նրանց մոտ ստուգումների իրականացման
միջոցով:
4. Կենտրոնական բանկը հեռակա վերահսկողությունը և ստուգումներն
իրականացնում է սույն օրենքով, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական
բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և Կենտրոնական բանկի
նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով և պայմաններով:
5. Կենտրոնական բանկն իրավասու է վերահսկողության ընթացքում վերահսկվող
անձանց վերաբերյալ իրեն հայտնի դարձած այնպիսի տեղեկություններ հայտնելու
օտարերկրյա պետության` ֆոնդերի նկատմամբ բացառիկ վերահսկողության
իրավունք ունեցող համապատասխան պետական մարմնին, որոնք անհրաժեշտ են
նրան` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող համապատասխան
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վերահսկվող անձի կողմից տվյալ պետության տարածքում դուստր ընկերություն
(այդ թվում` որպես գործակալ հանդես եկող դուստր ընկերություն) կամ
տարածքային ստորաբաժանում ստեղծելուն համաձայնություն տալու կամ տվյալ
պետության տարածքում ստեղծված այդպիսի դուստր ընկերության (այդ թվում`
որպես գործակալ հանդես եկող դուստր ընկերության) կամ տարածքային
ստորաբաժանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար`
Կենտրոնական բանկի և օտարերկրյա պետության` ֆոնդերի նկատմամբ բացառիկ
վերահսկողության իրավունք ունեցող համապատասխան պետական մարմնի միջև
կնքված միջազգային պայմանագրով սահմանված կարգով:

Հոդված 104.

Կենտրոնական բանկի հեռակա վերահսկողությունը

1. Կենտրոնական բանկը հեռակա վերահսկողությունն իրականացնում է սույն
օրենքի 103-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված անձանց կողմից
Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող` Կենտրոնական բանկ ներկայացված
հաշվետվությունների, տեղեկանքների, բացատրագրերի և նմանատիպ այլ
փաստաթղթերի կամ տեղեկությունների ստուգման միջոցով:
2. Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանվում են սույն
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված փաստաթղթերի և տեղեկությունների
ներկայացման կարգն ու ժամկետները:

Հոդված 105.

Կենտրոնական բանկի կողմից ստուգումների իրականացումը

1. Կենտրոնական բանկն ստուգումներն իրականացնում է օրենքով և Կենտրոնական
բանկի նորմատիվ իրավական ակտով սահմանված հաճախականությամբ և
կարգով` ըստ իր կազմած ստուգումների ծրագրի (ծրագրված ստուգումներ) և (կամ)
ըստ անհրաժեշտության:
2. Վերահսկվող անձանց մոտ ստուգումներն իրականացվում են «Հայաստանի
Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքով սահմանված կարգով:
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Հոդված 106.

Կենտրոնական բանկի կողմից պատասխանատվության
միջոցները և դրանց կիրառման կարգը

1. Սույն օրենքի, ֆոնդերի և (կամ) կառավարիչների կազմավորման և (կամ)
գործունեության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող այլ օրենքների և
(կամ) դրանց հիման վրա ընդունված իրավական այլ ակտերի պահանջները
խախտելու համար Կենտրոնական բանկը սույն օրենքի 103-րդ հոդվածի 2-րդ
մասում նշված անձանց նկատմամբ կարող է կիրառել պատասխանատվության
հետևյալ միջոցները (կիրառելիության դեպքում).
1) նախազգուշացում` խախտումը վերացնելու և (կամ) ապագայում նման խախտում
չկրկնելու և (կամ) ապագայում նման խախտումը բացառելուն ուղղված
միջոցառումներ ձեռնարկելու հանձնարարականով (հանձնարարականներով)
(այսուհետ` նաև նախազգուշացում).
2) տուգանք.
3) մասնագիտական որակավորումից զրկում.
4) լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչում:
2. Մեկ խախտման համար կարող է նշանակվել միայն մեկ պատասխանատվության
միջոց, բացառությամբ այն դեպքի, երբ նախազգուշացման հետ կիրառվում է նաև
տուգանք:
3. Սույն հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության միջոցների կիրառումը
չի բացառում միաժամանակ այլ ընթացակարգով նշանակված քրեական,
վարչական, քաղաքացիական կամ պատասխանատվության այլ ձևերի կիրառման
հնարավորությունը:
4. Սույն հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները կիրառվում
են «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

Հոդված 107.

Նախազգուշացումը

25

1. Սույն օրենքի, ֆոնդերի և (կամ) կառավարիչների կազմավորման և (կամ)
գործունեության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող այլ օրենքների և
(կամ) դրանց հիման վրա ընդունված իրավական այլ ակտերի խախտման դեպքում
Կենտրոնական բանկի նախագահն իրավունք ունի իր որոշմամբ նախազգուշացում
տալու նման խախտում թույլ տված անձին:
2. Նախազգուշացմամբ արձանագրվում է թույլ տրված խախտումը, և խախտում թույլ
տված անձը տեղեկացվում է խախտման անթույլատրելիության մասին:
3. Նախազգուշացման մեջ տրվում է նաև թույլ տված խախտումը Կենտրոնական
բանկի սահմանած ժամկետում վերացնելու և (կամ) ապագայում նման խախտումը
չկրկնելու և (կամ) ապագայում նման խախտումը բացառելուն ուղղված
միջոցառումներ ձեռնարկելու հանձնարարական (հանձնարարականներ): Այդ
հանձնարարականով (հանձնարարականներով) կարող են նախատեսվել նաև
վերահսկվող անձի կողմից կնքվող որոշակի գործարքների և (կամ)
գործառնությունների դադարեցում և (կամ) դրանց պայմանների փոփոխություն և
(կամ) նրանց գործունեությունն օրենքներին և այլ իրավական ակտերին
համապատասխանեցնելու վերաբերյալ անհրաժեշտ այլ միջոցառումների
իրականացման ցուցումներ: Հանձնարարականի (հանձնարարականների)
կատարումը պարտադիր է նախազգուշացում ստացած անձի համար:

Հոդված 108.

Տուգանքը

1. Սույն օրենքի, ֆոնդերի և (կամ) կառավարիչների կազմավորման և (կամ)
գործունեության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող այլ օրենքների և
(կամ) դրանց հիման վրա ընդունված իրավական այլ ակտերի խախտման դեպքում,
եթե վերահսկվող անձի մոտ ստեղծված իրավիճակի շտկման նպատակով
վերահսկողական միջոցառումների (ինչպիսիք են հանդիպումը, նամակագրությունը,
բացատրական աշխատանքները) իրականացման և (կամ) նախազգուշացում տալու
արդյունքում այդ խախտումները և (կամ) խախտումների պատճառները չեն
վերացվել կամ չեն կարող վերացվել, Կենտրոնական բանկի նախագահն իրավասու
է նման խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ իր որոշմամբ կիրառելու տուգանք:
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2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքերում նշանակված տուգանքի
առավելագույն չափի նկատմամբ կիրառվում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց
համար սահմանված տուգանքի առավելագույն չափի մասին դրույթները, եթե այլ
օրենքներով առանձին խախտումների համար ավելի մեծ չափի տուգանք
սահմանված չէ:
3. Տուգանքի չափը որոշելիս Կենտրոնական բանկը հաշվի է առնում`
1) խախտման բնույթը (դիտավորության առկայությունը, անտարբերությունը կամ
անփութությունը).
2) խախտմամբ այլ անձանց հասցված վնասի առկայությունը և դրա չափը.
3) անհիմն հարստացման աստիճանը` հաշվի առնելով այլ անձանց տրված
հատուցումները.
4) նախկինում նույն անձի կողմից նույն կամ այլ խախտում թույլ տված լինելը և դրա
համար պատասխանատվության ենթարկվելը, ինչպես նաև նախկին
պատասխանատվության բնույթն ու չափը.
5) Կենտրոնական բանկի կողմից էական ճանաչված այլ հանգամանքներ:
4. Բոլոր դեպքերում տուգանքի չափը չպետք է հանգեցնի վերահսկվող անձի`
Կենտրոնական բանկի խորհրդի սահմանած չափանիշներով հիմնավորված ծանր
ֆինանսական վիճակին:
5. Սույն հոդվածով սահմանված տուգանքները կամովին չվճարվելու դեպքում
գանձվում են դատական կարգով` Կենտրոնական բանկի հայցի հիման վրա: Ընդ
որում, վերահսկվող անձի ղեկավարի կամ դրա կազմում կամ անունից գործող սույն
օրենքով որակավորման ենթակա անձի նկատմամբ կիրառված տուգանքը գանձվում
է նրա անձնական միջոցներից:
6. Սույն գլխով նախատեսված կարգով գանձված տուգանքներն ուղղվում են
պետական բյուջե:

Հոդված 109.

Մասնագիտական որակավորումից զրկելը
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1. Վերահսկվող անձի ղեկավարը կամ դրա կազմում կամ անունից գործող սույն
օրենքով որակավորման ենթակա անձը Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ
կարող է զրկվել մասնագիտական որակավորումից, եթե նա`
1) դիտավորությամբ խախտել է օրենքները կամ այլ իրավական ակտերը.
2) կատարել է այնպիսի գործողություններ կամ ցուցաբերել է այնպիսի
անգործություն, որի հետևանքով վերահսկվող անձը կրել է կամ կարող էր կրել
զգալի ֆինանսական կամ այլ վնասներ.
3) պաշտոնավարման ընթացքում վարել է անհիմն և ներդրողների շահերը
վտանգող գործունեություն կամ դրսևորել է անբարեխիղճ վերաբերմունք իր
ծառայողական պարտականությունների, այդ թվում` վերահսկվող անձի և նրա
հաճախորդների հանդեպ ստանձնած պարտականությունների նկատմամբ.
4) խոչընդոտել է վերահսկողություն իրականացնելու կապակցությամբ
Կենտրոնական բանկի, նրա ծառայողների գործողություններին կամ չի կատարել
կամ ոչ պատշաճ է կատարել Կենտրոնական բանկի նախազգուշացմամբ տրված
հանձնարարականը (հանձնարարականները).
5) մասնագիտական որակավորում ստանալու համար ներկայացրել է կեղծ և (կամ)
անարժանահավատ փաստաթղթեր և (կամ) տեղեկություններ:

Հոդված 110.

Լիցենզիայի (թույլտվության) ուժը կորցրած ճանաչելը

1. Կենտրոնական բանկի կողմից կառավարչի լիցենզիան (թույլտվությունը) ուժը
կորցրած է ճանաչվում Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ սույն օրենքով
նախատեսված դեպքերում:
2. Մինչև սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պատասխանատվության միջոցի
կիրառումը Կենտրոնական բանկը կարող է որոշակի ժամկետ սահմանել
կառավարչի համար, որի ընթացքում վերջինը պարտավոր է վերացնել լիցենզիայի
ուժը կորցրած ճանաչելու համար հիմք համարվող խախտումները:
3. Պահառուի լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու հիմքերը և կարգը սահմանվում
են «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքով:
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