ՔԱՂՎԱԾՔ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ
(Ընդունված է 2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ին)

Հոդված 3.

Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

Սույն օրենքի իմաստով`
27) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ են համարվում ներդրումային
ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը,
ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը, ներդրումային ֆոնդի օտարերկրյա կառավարչի
մասնաճյուղը, բանկը.
34) նշանակալից մասնակցություն է համարվում իրավաբանական անձի
կանոնադրական կապիտալում 10 և ավելի տոկոս ձայնի իրավունք տվող ուղղակի
կամ անուղղակի մասնակցությունը:
Նշանակալից մասնակցությունը համարվում է ուղղակի, եթե մասնակիցն այն
իրականացնում է իր անունից:
Նշանակալից մասնակցությունը համարվում է անուղղակի, եթե՝
ա. մասնակիցը հսկում է իրավաբանական անձին` անկախ նրա կանոնադրական
կապիտալում մասնակցության փաստից կամ դրա չափից,
բ. մասնակիցը հսկում է իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում
ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձին.

Հոդված 33.

Ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիան

1. Արգելվում է ներդրումային ծառայությունների մատուցումն առանց սույն օրենքով և
դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով
տրված լիցենզիայի, բացառությամբ սույն օրենքով սահմանված դեպքերի:
2. Ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիան տրվում է անժամկետ:
3. Լիցենզիան կամ դրանով նախատեսված իրավունքները չեն կարող գրավադրվել,
փոխանցվել կամ այլ կերպ օտարվել:
4. Լիցենզիան տրամադրվում կամ ուժը կորցրած է ճանաչվում Կենտրոնական
բանկի խորհրդի որոշմամբ: Լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվում բացառապես
սույն օրենքով սահմանված կարգով: Այլ օրենքներով լիցենզիայի ուժը կորցրած
ճանաչելու վերաբերյալ այլ դրույթներ սահմանված լինելու դեպքում գործում են սույն
օրենքի դրույթները:
5. Ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիան պարունակում է
ներդրումային ընկերության լրիվ ֆիրմային անվանումը և գրանցման համարը,
լիցենզիայով թույլատրվող ներդրումային ծառայությունների տեսակը կամ
տեսակները, լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվը և համարը:
6. Լիցենզիայի միասնական ձևը սահմանվում է Կենտրոնական բանկի նորմատիվ
իրավական ակտերով:
7. Ներդրումային ընկերությունների գրանցման և լիցենզավորման կարգը
սահմանվում է բացառապես սույն օրենքով և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ
իրավական ակտերով: Այլ օրենքներով ներդրումային ընկերությունների
լիցենզավորման վերաբերյալ այլ դրույթներ սահմանված լինելու դեպքում գործում են
սույն օրենքի դրույթները:

Հոդված 34.

Լիցենզիայի գործողության շրջանակը

1. Լիցենզիան տրվում է մեկ կամ մի քանի տեսակի ներդրումային ծառայությունների
մատուցման համար:
2. Լիցենզիան չի կարող տրվել ոչ հիմնական ծառայությունների մատուցման
համար:
3. Ներդրումային ընկերությունը կարող է մատուցել միայն այն ծառայությունը
(ծառայությունները), որի (որոնց) համար ստացել է լիցենզիա: Լրացուցիչ
ներդրումային ծառայություններ մատուցելու համար ներդրումային ընկերությունը
պետք է ստանա լրացուցիչ լիցենզիա:
4. Եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն օրենքով, ներդրումային ընկերությունը
կարող է մատուցել բոլոր ոչ հիմնական ծառայությունները:

Հոդված 35.

Բանկերի, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների կողմից
ներդրումային ծառայությունների մատուցումը

(վերնագիրը լրաց. 22.12.10 ՀՕ-271-Ն, փոփ. 14.04.11 ՀՕ-134-Ն)

1. Բանկերը, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչները կարող են մատուցել
ներդրումային ծառայություններ` առանց ներդրումային ծառայությունների
մատուցման լիցենզիայի:
2. Բանկը ներդրումային ծառայությունների մատուցման դեպքում պարտավոր են
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով այդ
մասին նախապես տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին՝ այդ ծառայությունների
մատուցումը սկսելուց առնվազն 15 աշխատանքային օր առաջ:
3. Կենտրոնական բանկն իրավունք ունի իր նորմատիվ իրավական ակտերով
բանկերի նկատմամբ սահմանելու լրացուցիչ պահանջներ՝ վերջիններիս
կառուցվածքում ներդրումային ծառայությունների մատուցման կազմակերպական և
ֆինանսական առանձնացվածությունն ապահովելու նպատակով:

4. (մասն ուժը կորցրել է 14.04.11 ՀՕ-134-Ն)
5. Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը ներդրումային ծառայությունների և ոչ
հիմնական ծառայությունների իրականացման համար պետք է, «Ներդրումային
ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, ունենա
Կենտրոնական բանկի տված համապատասխան թույլտվություն:
(35-րդ հոդվածը լրաց. 22.12.10 ՀՕ-271-Ն, փոփ. 14.04.11 ՀՕ-134-Ն)

Հոդված 36.

Ներդրումային ընկերության գրանցումը և լիցենզավորումը

1. Ներդրումային ընկերության պետական գրանցման և լիցենզավորման համար
նրա հիմնադիրները կամ նրանց լիազորած անձը Կենտրոնական բանկի նորմատիվ
իրավական ակտերով սահմանված ձևով և բովանդակությամբ Կենտրոնական բանկ
են ներկայացնում՝
1) գրանցման և լիցենզավորման դիմումը.
2) ներդրումային ընկերության գործարար ծրագիրը.
3) ներդրումային ընկերության հիմնադիրների ժողովի հաստատած ներդրումային
ընկերության կանոնադրությունը՝ 6 օրինակից.
3.1) ներդրումային ընկերության ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը, 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.
4) տեղեկություններ ներդրումային ընկերության բաժնետերերի (մասնակիցների)
վերաբերյալ.

5) ներդրումային ընկերության հիմնադիրների ժողովի որոշումը՝ ներդրումային
ընկերության ղեկավարներ նշանակելու մասին.
6) տեղեկություններ ներդրումային ընկերության ղեկավարների վերաբերյալ,
ղեկավարների նոտարական կարգով վավերացված ստորագրությունների
նմուշները, նրանց մասնագիտական որակավորման վկայականների պատճենները.
7) ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց
նշանակալից մասնակցության նախնական թույլտվություն ստանալու համար սույն
օրենքով և սույն օրենքի 54-րդ հոդվածի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ մասերի հիման վրա
Կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով
սահմանված փաստաթղթերը.
8) ներդրումային ընկերության գործունեության կանոնների նախագծերը.
9) ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալը Կենտրոնական
բանկում կամ ներդրումային ընկերության հետ չփոխկապակցված և Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում գործող որևէ բանկում բացված հաշվին մուծումը
հավաստող փաստաթուղթը.
10) ներդրումային ընկերության կազմում կամ անունից ներդրումային
ծառայությունների մատուցման գործունեություն իրականացնող աշխատակիցների
ցուցակը և նրանց մասնագիտական որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի
պատճենները.
11) ներդրումային ընկերության գործունեության տարածքը Կենտրոնական բանկի
սահմանած չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարությունը.
12) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.
13) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ
փաստաթղթեր:
2. Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և
փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված
փաստաթղթերի և տեղեկությունների հավաստիությունը գնահատելու համար:
Կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է սահմանել

սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված որոշ փաստաթղթերի և
տեղեկությունների ներկայացման բացառություններ՝ օտարերկրյա ներդրումային
ընկերությունների 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:
3. Գործող ներդրումային ընկերությունը լրացուցիչ ներդրումային ծառայության
մատուցման լիցենզիա ստանալու համար Կենտրոնական բանկի նորմատիվ
իրավական ակտերով սահմանված ձևով և բովանդակությամբ Կենտրոնական բանկ
է ներկայացնում՝
1) լրացուցիչ ներդրումային ծառայություն մատուցելու լիցենզիայի դիմումը.
2) ներդրումային ընկերության գործարար ծրագրում կատարված
փոփոխությունները.
3) ներդրումային ընկերության գործունեության կանոններում կատարված
փոփոխությունները.
4) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ
փաստաթղթեր:
4. Եթե դիմումը քննելու ընթացքում դիմումով և դրան կից ներկայացված
փաստաթղթերով պահանջվող տեղեկություններում տեղի են ունեցել
փոփոխություններ, ապա դիմողը պարտավոր է ներկայացնել նաև փոփոխված
տեղեկությունները՝ մինչև Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցելու և լիցենզիա
տրամադրելու կամ գրանցումը և լիցենզիայի տրամադրումը մերժելու մասին
որոշման կայացումը: Այդ դեպքում դիմումը ներկայացված է համարվում փոփոխված
տեղեկությունները և փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկի կողմից ստանալու
պահից:
(36-րդ հոդվածը լրաց. 08.06.09 ՀՕ-145-Ն, փոփ. 19.03.12 ՀՕ-151-Ն)

Հոդված 37.

Գրանցման և լիցենզավորման մասին որոշումը

1. Կենտրոնական բանկը որոշում է ընդունում ներդրումային ընկերության
գրանցման և լիցենզիա տրամադրելու մասին, եթե ներկայացված փաստաթղթերը և
տեղեկությունները համապատասխանում են սույն օրենքին, այլ օրենքներին և
իրավական ակտերին, և առկա չեն ներդրումային ընկերության գրանցումը և
լիցենզիայի տրամադրումը մերժելու` սույն օրենքով սահմանված հիմքերը:
2. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է գրանցման և լիցենզիայի տրամադրման
մասին որոշումը կայացնելու պահից հնգօրյա ժամկետում գրանցման վկայականը և
լիցենզիան հանձնել ներդրումային ընկերությանը:
3. Կենտրոնական բանկը գրանցում և լիցենզավորում է ներդրումային ընկերությանը
կամ մերժում է գրանցումը և լիցենզավորումը ներդրումային ընկերության
հիմնադիրների կողմից դիմումը ներկայացնելու պահից` մեկ ամսվա ընթացքում:
Լրացուցիչ ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի տրամադրման
վերաբերյալ որոշումը Կենտրոնական բանկը կայացնում է լիցենզիայի դիմումն
ստանալու պահից` 20 օրվա ընթացքում:
4. Կենտրոնական բանկը ներդրումային ընկերության գրանցման մասին որոշում
ընդունելուց հետո` հնգօրյա ժամկետում, այդ մասին ծանուցում է իրավաբանական
անձանց գրանցումն իրականացնող պետական լիազորված մարմնին` վերջինիս
կողմից ներդրումային ընկերության գրանցման մասին համապատասխան գրառում
կատարելու համար:
5. Կենտրոնական բանկում գրանցվելու պահից ներդրումային ընկերությունը ձեռք է
բերում իրավաբանական անձի կարգավիճակ:
6. Կենտրոնական բանկը լիցենզիայի տրամադրման կամ լիցենզիայի տրամադրումը
մերժելու մասին որոշումն այն կայացնելու օրվան հաջորդող 3 աշխատանքային
օրվա ընթացքում տրամադրում է լիցենզիա ստանալու հայտ ներկայացրած անձին:

Հոդված 38.

Գրանցման և լիցենզավորման դիմումի մերժման հիմքերը

Կենտրոնական բանկը մերժում է ներդրումային ընկերության գրանցումը և
լիցենզավորումը կամ լրացուցիչ ներդրումային ծառայություն մատուցելու լիցենզիայի
տրամադրումը, եթե՝
1) ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն օրենքին, դրա
հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերին, ներկայացվել են կեղծ
կամ թերի փաստաթղթեր, կամ ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլվել են ոչ
արժանահավատ տեղեկություններ.
2) ընկերության ղեկավարները չեն բավարարում սույն օրենքի 58-րդ հոդվածով
սահմանված պահանջները.
3) ներդրումային ընկերությունը չի բավարարում սույն օրենքով և այլ իրավական
ակտերով ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար սահմանված
պահանջները.
4) ներդրումային ընկերության կանոնադրությունը հակասում է օրենքին.
5) Կենտրոնական բանկը մերժել է կամ մերժում է ներդրումային ընկերությունում
նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնություն
ստանալու դիմումներից թեկուզև մեկը.
6) ներկայացված գործարար ծրագիրը չի համապատասխանում սույն օրենքով և
սույն օրենքի 40-րդ հոդվածի հիման վրա Կենտրոնական բանկի ընդունած
նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին.
7) Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով գործարար ծրագիրն
անիրատեսական է, կամ գործելով ծրագրին համապատասխան` ներդրումային
ընկերությունը չի կարող բնականոն մատուցել ներդրումային ծառայություններ.
8) Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով ներդրումային ընկերության
հիմնադիրների կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց գործունեությունը,
ֆինանսական վիճակը, բացասական հեղինակությունը կամ ֆինանսական ոլորտում

փորձառության բացակայությունը կարող է վտանգել հաճախորդների շահերը կամ
խոչընդոտել ներդրումային ընկերության կողմից ներդրումային ծառայությունների
բնականոն մատուցմանը կամ Կենտրոնական բանկի կողմից պատշաճ
վերահսկողության իրականացմանը.
9) չի վճարվել սույն օրենքի 73-րդ հոդվածի հիման վրա Կենտրոնական բանկի
սահմանած կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափը.
10) ներդրումային ընկերությունը չունի Կենտրոնական բանկի նորմատիվ
իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխանող
անհրաժեշտ տարածք կամ տեխնիկական հագեցվածություն:

Հոդված 41.

Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելն ընկերության լուծարման,
վերակազմակերպման, սնանկացման և օրենքով սահմանված
այլ դեպքերում

Կենտրոնական բանկի խորհուրդը ներդրումային ընկերության լիցենզիան,
օտարերկրյա ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում
գործող մասնաճյուղի գրանցումը ոչ որպես պատժամիջոց ուժը կորցրած է ճանաչում
լուծարման, վերակազմակերպման, սնանկացման և օրենքով սահմանված այլ
հիմքերով:

Հոդված 42.

Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելը և դրա իրավական
հետևանքները

1. Լիցենզիան կարող է ուժը կորցրած ճանաչվել ամբողջությամբ կամ ըստ առանձին
ներդրումային ծառայությունների տեսակների: Ըստ առանձին ներդրումային
ծառայությունների տեսակների լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու դեպքում
ներդրումային ընկերությունը զրկվում է տվյալ տեսակի ներդրումային ծառայություն

մատուցելու իրավունքից, բացառությամբ այն գործարքների, որոնք ուղղված են
տվյալ ներդրումային ծառայության մատուցման կապակցությամբ նրա ստանձնած
պարտավորությունների կատարմանը, միջոցների իրացմանը և դրանց վերջնական
բաշխմանը:
2. Լիցենզիան կարող է ուժը կորցրած ճանաչվել, եթե՝
1) ներդրումային ընկերությունը լիցենզիա ստանալուց հետո 12 ամիս անընդմեջ չի
մատուցել ներդրումային ծառայություններ.
2) ներդրումային ընկերությունը լիցենզիա ստանալու համար դիմելիս
Կենտրոնական բանկ է ներկայացրել ապակողմնորոշիչ կամ ոչ արժանահավատ
տեղեկատվություն կամ կեղծ փաստաթղթեր.
3) ներդրումային ընկերությունը հրապարակել կամ Կենտրոնական բանկ է
ներկայացրել ապակողմնորոշիչ, ոչ արժանահավատ տեղեկատվություն կամ կեղծ
փաստաթղթեր.
4) ներդրումային ընկերությունը կամ նրա ղեկավարները թույլ են տվել սույն օրենքի,
այլ օրենքների, դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի,
ինչպես նաև ներդրումային ընկերության ներքին իրավական ակտերի պահանջների
պարբերական (երկու և ավելի) կամ էական խախտումներ.
5) ներդրումային ընկերությունը չի իրականացրել Կենտրոնական բանկի կողմից
սույն օրենքի համաձայն տրված հանձնարարականները` սահմանված ժամկետում
կամ չափով.
6) խախտվել են սույն օրենքով և դրա հիման վրա Կենտրոնական բանկի ընդունած
նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված տնտեսական նորմատիվները՝
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված չափով:
3. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում ստեղծված մասնաճյուղի գրանցումն ուժը կորցրած է ճանաչվում նաև
այն դեպքում, երբ օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունն իր գրանցման կամ
հիմնական գործունեության վայրի երկրում զրկվել է ներդրումային ծառայություններ
մատուցելու իրավունքից:

4. Լիցենզիան կարող է ամբողջությամբ կամ ըստ առանձին ներդրումային
ծառայությունների տեսակների ուժը կորցրած ճանաչվել ներդրումային ընկերության
դիմումի հիման վրա պայմանով, որ ներդրումային ընկերության հաճախորդների
օրինական շահերը բավարար չափով պաշտպանված են:
5. Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու` սույն
հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դիմումը, եթե առկա են բավարար հիմքեր
եզրակացնելու, որ լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելը կարող է վնասել
ներդրողների և այլ հաճախորդների շահերը:
6. Կենտրոնական բանկը սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դիմումը
ստանալու պահից` 30 օրվա ընթացքում, որոշում է կայացնում լիցենզիան
ամբողջությամբ կամ ըստ առանձին ներդրումային ծառայությունների տեսակների
ուժը կորցրած ճանաչելու կամ դիմումը մերժելու վերաբերյալ:
7. Մինչև սույն հոդվածի 2-րդ մասի հիման վրա լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու
վերաբերյալ որոշումը կայացնելը, Կենտրոնական բանկը կարող է կարգադրել
ներդրումային ընկերությանը սահմանված ժամկետի ընթացքում վերացնել
լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու համար հիմք հանդիսացող խախտումները:
8. Լիցենզիան ամբողջությամբ ուժը կորցրած ճանաչվելու դեպքում այն պետք է
եռօրյա ժամկետում վերադարձվի Կենտրոնական բանկ:
9. Լիցենզիան ամբողջությամբ ուժը կորցրած ճանաչելու որոշման ուժի մեջ մտնելու
օրվանից ներդրումային ընկերությունը զրկվում է ներդրումային ծառայություններ
մատուցելու իրավունքից, բացառությամբ այն գործարքների, որոնք ուղղված են նրա
ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը, միջոցների իրացմանը և դրանց
վերջնական բաշխմանը: Լիցենզիան ամբողջությամբ ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին Կենտրոնական բանկի որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից ներդրումային
ընկերությունը ենթակա է լուծարման` օրենքով սահմանված կարգով:
10. Սույն հոդվածով սահմանված հիմքերով լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին Կենտրոնական բանկի որոշումն անմիջապես հրապարակվում է: Նշված
որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, եթե որոշմամբ այլ ժամկետ չի
սահմանված:

11. Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի
որոշման պատճենն այն ընդունվելուց հետո` եռօրյա ժամկետում, տրամադրվում է
ներդրումային ընկերությանը: Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման բողոքարկումը դատարանում չի
կասեցնում այդ որոշման գործողությունը գործի ողջ դատական քննության
ընթացքում:

Հոդված 43.

Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության` Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղի և
ներկայացուցչության գրանցումը

1. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունները կարող են Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում ստեղծել մասնաճյուղ՝ այն գրանցելով
Կենտրոնական բանկում սույն օրենքով և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ
իրավական ակտերով սահմանված կարգով:
2. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղի գրանցման համար օտարերկրյա ներդրումային
ընկերությունը Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված
ձևով և բովանդակությամբ Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ
տեղեկությունները և փաստաթղթերը՝
1) մասնաճյուղի գրանցման դիմումը.
2) Հայաստանի Հանրապետությունում մասնաճյուղ ստեղծելու վերաբերյալ
օտարերկրյա ներդրումային ընկերության կառավարման համապատասխան մարմնի
որոշումը.
3) կառավարման համապատասխան մարմնի կողմից հաստատված մասնաճյուղի
կանոնադրությունը՝ 6 օրինակից.
4) մասնաճյուղի գործունեության կանոնները.

5) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության գրանցման երկրի օրենսդրության
համաձայն` ներդրումային ընկերության գրանցման վկայականի, կանոնադրության
կամ այլ հիմնադիր փաստաթղթերի և ներդրումային ծառայությունների մատուցման
լիցենզիայի նոտարական կարգով վավերացված պատճենները հայերեն լեզվով.
6) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության վերջին երեք տարիների միջազգային
հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներին համապատասխան կազմված
ֆինանսական հաշվետվությունները և դրանց վերաբերյալ անկախ աուդիտորական
եզրակացությունները.
7) օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն
ունեցող անձանց վերաբերյալ տեղեկանք.
8) մասնաճյուղի գործարար ծրագիրը.
9) Հայաստանի Հանրապետությունում մասնաճյուղ ստեղծելուն թույլտվություն տալու
կամ չառարկելու մասին համապատասխան օտարերկրյա պետության իրավասու
մարմնի որոշումը կամ այլ փաստաթուղթ, եթե տվյալ պետության օրենսդրությամբ
նման փաստաթուղթ պահանջվում է.
10) համապատասխան օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի տված
տեղեկանքն այն մասին, որ օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունն ունի
ներդրումային ծառայությունների մատուցման թույլտվություն և ներդրումային
ծառայություններ է մատուցում տվյալ պետության օրենսդրության համաձայն.
11) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության կառավարման համապատասխան
մարմնի որոշումը՝ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ղեկավարներ
նշանակելու մասին.
12) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ղեկավարների
գործունեության մասին տեղեկանք և նրանց վավերացված ստորագրությունների
նմուշները.
13) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.

14) հայտարարություն օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի
գործունեության տարածքը Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով
սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու մասին.
15) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ
փաստաթղթեր:
3. Կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է սահմանել
լրացուցիչ պայմաններ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղերի
կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներդրումային
ծառայություններ մատուցելու համար: Այդ պայմանները պետք է միևնույնը լինեն
բոլոր օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների` Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր մասնաճյուղերի համար:
4. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը կարող է Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում ստեղծել ներկայացուցչություն՝ այն գրանցելով
Կենտրոնական բանկում՝ սույն օրենքով և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ
իրավական ակտերով սահմանված կարգով:
5. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում ստեղծվող ներկայացուցչության գրանցման համար օտարերկրյա
ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական
ակտերով սահմանված ձևով և բովանդակությամբ պետք է ներկայացնի հետևյալ
փաստաթղթերը՝
1) ներկայացուցչություն գրանցելու վերաբերյալ դիմումը.
2) Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայացուցչություն ստեղծելու վերաբերյալ
օտարերկրյա ներդրումային ընկերության կառավարման համապատասխան մարմնի
որոշումը.
3) ներկայացուցչության կանոնադրությունը՝ 6 օրինակից.
4) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության գրանցման երկրի օրենսդրության
համաձայն` ներդրումային ընկերության գրանցման վկայականի, կանոնադրության

կամ այլ հիմնադիր փաստաթղթերի և ներդրումային ծառայությունների մատուցման
լիցենզիայի նոտարական կարգով վավերացված պատճենները հայերեն լեզվով.
5) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության վերջին երեք տարիների միջազգային
հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներին համապատասխան կազմված
ֆինանսական հաշվետվությունները և դրանց վերաբերյալ անկախ աուդիտորական
եզրակացությունները.
6) օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն
ունեցող անձանց վերաբերյալ տեղեկանք.
7) Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայացուցչություն ստեղծելուն
թույլտվություն տալու կամ չառարկելու մասին համապատասխան օտարերկրյա
պետության իրավասու մարմնի որոշումը կամ այլ փաստաթուղթ.
8) համապատասխան օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի տված
տեղեկանքն այն մասին, որ օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունն ունի
ներդրումային ծառայությունների մատուցման թույլտվություն և ներդրումային
ծառայություններ է մատուցում տվյալ պետության օրենսդրության համաձայն.
9) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ
փաստաթղթեր:
6. Կենտրոնական բանկը որոշում է ընդունում օտարերկրյա ներդրումային
ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման մասին, եթե
ներկայացված փաստաթղթերը և տեղեկությունները համապատասխանում են սույն
օրենքին, այլ օրենքներին և իրավական ակտերին, և առկա չեն օտարերկրյա
ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման`
սույն օրենքով սահմանված մերժման հիմքերը:
7. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է սույն հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված
որոշումը կայացնելու պահից հնգօրյա ժամկետում գրանցման վկայականը հանձնել
օտարերկրյա ներդրումային ընկերությանը:
8. Կենտրոնական բանկը գրանցում է օտարերկրյա ներդրումային ընկերության
մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչությունը կամ մերժում է գրանցումն օտարերկրյա

ներդրումային ընկերության կողմից դիմումը ներկայացվելու պահից 30-օրյա
ժամկետում:
9. Կենտրոնական բանկն օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի
կամ ներկայացուցչության գրանցման մասին որոշում ընդունելուց հետո` հնգօրյա
ժամկետում, այդ մասին ծանուցում է իրավաբանական անձանց գրանցումն
իրականացնող պետական լիազորված մարմնին՝ վերջինիս կողմից օտարերկրյա
ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման
մասին համապատասխան գրառում կատարելու համար:
10. Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք
անհրաժեշտ են սույն հոդվածի 2-րդ և 5-րդ մասերում նշված տեղեկատվության
հավաստիությունը գնահատելու համար:
11. Կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված
դեպքերում կարող է սահմանել սույն հոդվածի 2-րդ և 5-րդ մասերում նշված որոշ
փաստաթղթերի ներկայացման բացառություններ, եթե նման փաստաթղթերի կամ
տեղեկությունների ներկայացման հնարավորությունը սահմանափակված է տվյալ
երկրի օրենսդրությամբ, կամ դրանք կիրառելի չեն տվյալ անձի նկատմամբ:

Հոդված 44.

Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության` Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղի և
ներկայացուցչության գրանցման դիմումի մերժման հիմքերը

1. Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել օտարերկրյա ներդրումային ընկերության
մասնաճյուղի՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գրանցումը, եթե՝
1) ներկայացվել են կեղծ կամ թերի փաստաթղթեր կամ ներկայացված
փաստաթղթերում արտացոլվել են ոչ արժանահավատ տեղեկություններ.
2) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ղեկավարները չեն
բավարարում սույն օրենքի 58-րդ հոդվածով սահմանված պահանջները,
օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը կամ Հայաստանի Հանրապետության

տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղը չի բավարարում սույն օրենքով և այլ
իրավական ակտերով ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար
սահմանված պահանջները, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի
կանոնադրությունը հակասում է օրենքին.
3) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործունեության
կանոնները չեն համապատասխանում սույն օրենքով և սույն օրենքի 59-րդ հոդվածի
հիման վրա Կենտրոնական բանկի ընդունած նորմատիվ իրավական ակտերով
սահմանված պահանջներին.
4) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը չունի Կենտրոնական
բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին
համապատասխանող անհրաժեշտ տարածք կամ տեխնիկական հագեցվածություն.
5) ներկայացված գործարար ծրագիրը չի համապատասխանում սույն օրենքով և
դրա հիման վրա Կենտրոնական բանկի ընդունած նորմատիվ իրավական ակտերով
սահմանված պահանջներին.
6) Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով գործարար ծրագիրն
անիրատեսական է, կամ գործելով ծրագրին համապատասխան՝ օտարերկրյա
ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը չի կարող բնականոն մատուցել
ներդրումային ծառայություններ.
7) Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով օտարերկրյա ներդրումային
ընկերության նշանակալից մասնակիցների կամ նրանց հետ փոխկապակցված
անձանց գործունեությունը, ֆինանսական վիճակը, բացասական հեղինակությունը,
կամ ֆինանսական ոլորտում փորձառության բացակայությունը կարող է վտանգել
հաճախորդների շահերը կամ իրավունքները կամ խոչընդոտել օտարերկրյա
ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կողմից ներդրումային ծառայությունների
բնականոն մատուցմանը կամ Կենտրոնական բանկի կողմից պատշաճ
վերահսկողության իրականացմանը.
8) տվյալ պետությունը Կենտրոնական բանկին հնարավորություն չի ընձեռում
վերստուգել կամ օրենքով սահմանված կարգով վերահսկողություն իրականացնել
ստեղծվելիք մասնաճյուղի նկատմամբ.

9) Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով ծրագրվում է շրջանառել
հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված միջոցներ:
2. Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել օտարերկրյա ներդրումային ընկերության
ներկայացուցչության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գրանցումը, եթե՝
1) ներկայացվել են կեղծ կամ թերի փաստաթղթեր, կամ ներկայացված
փաստաթղթերում արտացոլվել են ոչ արժանահավատ տեղեկություններ.
2) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության
կանոնադրությունը հակասում է օրենքին.
3) Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով ծրագրվում է օժանդակել
հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված միջոցների շրջանառությանը:

Հոդված 45.

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող
ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը և
ներկայացուցչությունը

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերությունը
կարող է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հիմնել մասնաճյուղ և
ներկայացուցչություն` սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված
կարգով:
2. Ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը ներդրումային ընկերության`
իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող և ներդրումային ընկերության
գտնվելու վայրից դուրս գտնվող առանձնացված ստորաբաժանում է, որը գործում է
ներդրումային ընկերության տված լիազորությունների սահմաններում և նրա
անունից ներդրումային ծառայություններ է մատուցում: Մասնաճյուղը կարող է
մատուցել միայն այն ներդրումային ծառայությունները, որոնց մատուցման համար
ներդրումային ընկերությունը ստացել է լիցենզիա:

3. Ներդրումային ընկերության ներկայացուցչությունը ներդրումային ընկերության`
իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող և ներդրումային ընկերության
գտնվելու վայրից դուրս գտնվող առանձնացված ստորաբաժանում է, որը
ներկայացնում է ներդրումային ընկերությունը, ուսումնասիրում
է արժեթղթերի շուկան, ներդրումային ընկերության անունից կնքում է
պայմանագրեր, իրականացնում է համանման այլ գործառույթներ:
Ներկայացուցչությունը ներդրումային ծառայություններ մատուցելու իրավունք չունի:
4. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային
ընկերությունների` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող
մասնաճյուղերը գրանցվում են Կենտրոնական բանկի կողմից՝ ներկայացնելով
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ձևով ու
բովանդակությամբ հետևյալ փաստաթղթերը՝
1) ներդրումային ընկերության միջնորդագիրը.
2) ներդրումային ընկերության իրավասու կառավարման մարմնի որոշումը կամ դրա
արձանագրությունից քաղվածք` մասնաճյուղ ստեղծելու մասին.
3) ստեղծվող մասնաճյուղի կանոնադրությունը.
4) ստեղծվող մասնաճյուղի ղեկավարների գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք.
5) ստեղծվող մասնաճյուղի գործարար ծրագիրը.
6) մասնաճյուղին տարածք տրամադրելու, ինչպես նաև մասնաճյուղի տեխնիկական
հագեցվածությունը Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով
սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարություն.
7) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ
փաստաթղթեր:
5. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերության`
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող ներկայացուցչություն
գրանցելու համար ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է
ներկայացնում Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով
սահմանված ձևով ու բովանդակությամբ հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) ներդրումային ընկերության միջնորդագիրը.
2) ներդրումային ընկերության իրավասու կառավարման մարմնի որոշումը կամ դրա
արձանագրությունից քաղվածք` ներկայացուցչություն ստեղծելու մասին.
3) ներկայացուցչության կանոնադրությունը.
4) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ
փաստաթղթեր:
6. Սույն հոդվածով նախատեսված միջնորդագիրը և պահանջվող փաստաթղթերը
ներկայացնելու պահից 30-օրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկը գրանցում է
մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչությունը և տալիս է գրանցման վկայական, իսկ
գրանցումը մերժելու դեպքում մերժման հիմքերի մասին հինգ աշխատանքային
օրվա ընթացքում տեղեկացնում է ներդրումային ընկերությանը:
7. Կենտրոնական բանկը մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման մասին
որոշումն ընդունելուց հետո` հնգօրյա ժամկետում, այդ մասին ծանուցում է
իրավաբանական անձանց գրանցումն իրականացնող պետական լիազորված
մարմնին՝ վերջինիս կողմից մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման
մասին համապատասխան գրառում կատարելու համար:
8. Մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գործունեության դադարեցման,
ներառյալ՝ ժամանակավոր դադարեցման կարգը, պայմանները սահմանում է
Կենտրոնական բանկի խորհուրդը: Կենտրոնական բանկը կարող է թույլ չտալ
դադարեցնել կամ ժամանակավորապես դադարեցնել մասնաճյուղերի և
ներկայացուցչությունների գործունեությունը, եթե մասնաճյուղերի և
ներկայացուցչությունների գործունեության դադարեցումը կարող է վտանգել
հաճախորդների շահերը:

Հոդված 46.

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող
ներդրումային ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղի և ներկայացուցչության
գրանցման մերժման հիմքերը

1. Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղի գրանցման միջնորդագիրը,
եթե՝
1) ներկայացված փաստաթղթերը և տեղեկությունները թերի են, ոչ արժանահավատ
կամ կեղծ.
2) ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տարածքը կամ տեխնիկական
հագեցվածությունը չի համապատասխանում Կենտրոնական բանկի նորմատիվ
իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին.
3) ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ղեկավարները չեն
համապատասխանում սույն օրենքով սահմանված պահանջներին.
4) մասնաճյուղի գրանցման փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու
պահին նախորդող մեկ տարվա ընթացքում ներդրումային ընկերությունը խախտել է
տնտեսական նորմատիվները, կամ Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով
մասնաճյուղի բացումը կհանգեցնի ներդրումային ընկերության ֆինանսական
վիճակի վատթարացմանը.
5) մասնաճյուղի գործարար ծրագիրը չի համապատասխանում սույն օրենքով և սույն
օրենքի 40-րդ հոդվածի հիման վրա Կենտրոնական բանկի ընդունած նորմատիվ
իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին.
6) Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով մասնաճյուղի գործարար ծրագիրն
անիրատեսական է, կամ գործելով գործարար ծրագրին համապատասխան`
ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը չի կարող բնականոն մատուցել
ներդրումային ծառայություններ:
2. Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում գործող ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում ստեղծվող ներկայացուցչության գրանցման միջնորդագիրը, եթե՝
1) ներկայացված փաստաթղթերը և տեղեկությունները թերի են, ոչ արժանահավատ
կամ կեղծ.

2) Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով ներկայացուցչության բացումը
կհանգեցնի ներդրումային ընկերության ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը:

Հոդված 47.

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող
ներդրումային ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության
տարածքից դուրս մասնաճյուղ և ներկայացուցչություն
ստեղծելը

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերությունը
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղեր և
ներկայացուցչություններ ստեղծելիս պետք է ստանա Կենտրոնական բանկի
նախնական համաձայնությունը՝ ներկայացնելով Կենտրոնական բանկի նորմատիվ
իրավական ակտերով սահմանված ձևով և բովանդակությամբ հետևյալ
փաստաթղթերը՝
1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ
ներկայացուցչություն ստեղծելու նախնական համաձայնություն ստանալու
միջնորդագիրը.
2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ստեղծվող մասնաճյուղի կամ
ներկայացուցչության գործարար ծրագիրը.
3) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ
փաստաթղթեր:
2. Կենտրոնական բանկը որոշում է ընդունում ներդրումային ընկերության՝
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղի կամ
ներկայացուցչության ստեղծմանը նախնական համաձայնություն տալու մասին, եթե
ներկայացված փաստաթղթերը և տեղեկությունները համապատասխանում են սույն
օրենքին, այլ օրենքներին և իրավական ակտերին, նրանցում ներկայացված
տեղեկությունները ստույգ են և արժանահավատ, և առկա չեն ներդրումային
ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղի կամ

ներկայացուցչության ստեղծմանը համաձայնություն տալու` սույն օրենքի 48-րդ
հոդվածով սահմանված մերժման հիմքերը:
3. Կենտրոնական բանկը տալիս է ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի
Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն
ստեղծելու իր համաձայնությունը կամ մերժում է միջնորդագիրը՝ այն Կենտրոնական
բանկ ներկայացնելու պահից 30-օրյա ժամկետում:
4. Ներդրումային ընկերությունը համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով այլ երկրում մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն գրանցելուց
(լիցենզավորելուց, արտոնագրվելուց) հետո պարտավոր է 10-օրյա ժամկետում
հաշվառել այն Կենտրոնական բանկում՝ ներկայացնելով գրանցման
(լիցենզավորման, արտոնագրման) փաստը վկայող փաստաթուղթ:
5. Կենտրոնական բանկը ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի
Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության
հաշվառումից հետո` հնգօրյա ժամկետում, այդ մասին ծանուցում է իրավաբանական
անձանց գրանցումն իրականացնող պետական լիազորված մարմնին՝ վերջինիս
կողմից ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության
գրանցման մասին համապատասխան գրառում կատարելու համար:

Հոդված 48.

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող
ներդրումային ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության
տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն
ստեղծելու համաձայնություն տալու մերժման հիմքերը

Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի
Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության
ստեղծման համաձայնության տրամադրումը, եթե՝
1) ներկայացվել են կեղծ կամ թերի փաստաթղթեր, կամ ներկայացված
փաստաթղթերում արտացոլվել են ոչ արժանահավատ տեղեկություններ.

2) Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով մասնաճյուղի կամ
ներկայացուցչության բացումը կհանգեցնի ներդրումային ընկերության
ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը.
3) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ
ներկայացուցչություն ստեղծելու դեպքում Կենտրոնական բանկի հիմնավորված
կարծիքով օտարերկրյա ներդրումային ընկերության գրանցման պետության
իրավասու մարմինը պատշաճ և միջազգային չափանիշներին համապատասխան
վերահսկողություն չի իրականացնում տվյալ պետությունում գրանցված
ներդրումային ընկերությունների գործունեության նկատմամբ, կամ տվյալ
պետությունը Կենտրոնական բանկին հնարավորություն չի ընձեռում վերստուգել
կամ պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել ստեղծվելիք մասնաճյուղի կամ
ներկայացուցչության նկատմամբ.
4) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ
ներկայացուցչություն ստեղծելու դեպքում ներդրումային ընկերությունը չի
ապացուցում տվյալ երկրում մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն բացելու
անհրաժեշտությունը կամ Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով
ծրագրվում է շրջանառել հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված միջոցներ կամ
օժանդակել դրանց շրջանառմանը.
5) մասնաճյուղի գործարար ծրագիրը չի համապատասխանում սույն օրենքով և սույն
օրենքի 40-րդ հոդվածի հիման վրա Կենտրոնական բանկի ընդունած նորմատիվ
իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին.
6) Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով գործարար ծրագիրն
անիրատեսական է, կամ գործելով ծրագրին համապատասխան` ներդրումային
ընկերության մասնաճյուղը չի կարող բնականոն մատուցել ներդրումային
ծառայություններ.
7) մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու վերաբերյալ նախնական
համաձայնություն ստանալու փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու
պահին նախորդող մեկ տարվա ընթացքում ներդրումային ընկերությունը խախտել է
տնտեսական նորմատիվներից թեկուզև մեկը, կամ Կենտրոնական բանկի

հիմնավորված կարծիքով մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության բացումը
կհանգեցնի ներդրումային ընկերության ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը:

Հոդված 49.

Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումային
ծառայությունների մատուցումն օտարերկրյա ներդրումային
ծառայություններ մատուցող անձի կողմից

Օտարերկրյա ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը կարող է
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մատուցել ներդրումային
ծառայություններ բացառապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դուստր
ընկերության կամ մասնաճյուղի ստեղծման միջոցով:

Հոդված 50.

Մասնագիտական որակավորման պահանջը

1. Ֆիզիկական անձանց, առանց սույն հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան
մասնագիտական որակավորում ունենալու, արգելվում է ներդրումային
ծառայություններ մատուցող անձի անունից կամ կազմում ներդրումային
ծառայություններ մատուցելը կամ նման ծառայություններ մատուցելու
առաջարկությամբ հանդես գալը, ինչպես նաև ներդրումային ծառայություններ
մատուցող անձի գործադիր տնօրենի պաշտոն զբաղեցնելը:
2. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի ղեկավարների (բացառությամբ
կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների), ներդրումային
ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային
ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորման կարգը և
մասնագիտական համապատասխանության չափանիշները սահմանվում են
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով: Այդ չափանիշները
սահմանելիս Կենտրոնական բանկը հաշվի է առնում անձի կրթությունը
(որակավորումը), աշխատանքային փորձը և հմտությունները:

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջը չի տարածվում ներդրումային
ծառայություններ մատուցող բանկերի գործադիր տնօրենի վրա: Բանկերի կողմից
ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու
ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոն կարող է զբաղեցնել միայն Կենտրոնական
բանկի նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխան մասնագիտական
որակավորում ունեցող անձը:
4. Սույն հոդվածով սահմանված մասնագիտական որակավորումը տրվում է ոչ
պակաս, քան մեկ տարի ժամկետով:
(50-րդ հոդվածը փոփ. 14.04.11 ՀՕ-134-Ն)

Հոդված 51.

Մասնագիտական որակավորումից զրկելը

Կենտրոնական բանկն իր որոշմամբ իրավունք ունի անձին զրկելու
մասնագիտական որակավորումից, եթե նա՝
1) դիտավորությամբ խախտել է օրենքները և այլ իրավական ակտերը.
2) սույն օրենքը, դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերը և
կարգավորվող շուկայի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնները
խախտելու կամ դրանց խախտմամբ գործելու համար կարգավորվող շուկայի
օպերատորի կողմից զրկվել է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի
կազմում կամ նրա անունից կարգավորվող շուկայում գործարքներ կատարելու
իրավունքից.
3) կատարել է այնպիսի գործողություններ, որոնց հետևանքով ներդրումային
ծառայություններ մատուցող անձը կրել է կամ կարող էր կրել զգալի ֆինանսական
կամ այլ վնասներ.
4) պաշտոնավարման ընթացքում վարել է անհիմն և ներդրողների շահերը
վտանգող գործունեություն, խոչընդոտել է վերահսկողություն իրականացնելու
կապակցությամբ Կենտրոնական բանկի, նրա ծառայողների գործողություններին

կամ դրսևորել է անբարեխիղճ վերաբերմունք իր ծառայողական
պարտականությունների, այդ թվում՝ ներդրումային ծառայություններ մատուցող
անձի և նրա հաճախորդների հանդեպ ստանձնած պարտականությունների
նկատմամբ.
5) չի կատարել Կենտրոնական բանկի հանձնարարականները կամ անտեսել է
Կենտրոնական բանկի նախազգուշացումը.
6) չի համապատասխանում Կենտրոնական բանկի սահմանած մասնագիտական
որակավորման չափանիշներին:

Հոդված 54.

Նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական
համաձայնությունը

1. Անձը (նրա հետ փոխկապակցված անձը), որն ունի մտադրություն ձեռք բերել
ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն կամ ավելացնել իր
մասնակցությունն այնպես, որ ներդրումային ընկերության կանոնադրական
կապիտալում նրա` ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը կազմի առնվազն 20,
50 կամ 75 տոկոս, պետք է ստանա Կենտրոնական բանկի խորհրդի նախնական
համաձայնությունը:
2. Եթե անձը ձեռք է բերում նշանակալից մասնակցություն ներդրումային
ընկերությունում կամ ավելացնում է իր` ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը
սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված սահմանաչափերից ավել՝ ցանկացած այլ
իրադարձության կամ գործարքի (այդ թվում` ժառանգության հիմքով
մասնակցության փոխանցման) արդյունքում, որի մասին անձը տեղյակ չէր և չէր
կարող տեղյակ լինել, ապա նա պարտավոր է Կենտրոնական բանկի նորմատիվ
իրավական ակտերով սահմանված կարգով տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին
ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման կամ
մասնակցությունն ավելացնելու մասին տեղեկանալու պահից` 10 օրվա ընթացքում:
3. Ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու
մտադրություն ունեցող անձը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում նշանակալից

մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնություն ստանալու դիմում:
Նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնության
դիմումում ներառվող և կից ներկայացվող տեղեկությունների ու փաստաթղթերի
ցանկը, դրանց ներկայացման ձևը, կարգը և պայմանները սահմանվում են
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով:
4. Ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու
նախնական համաձայնությունն ստանալու համար ներդրումային ընկերության
միջնորդությամբ անձը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում նաև
հայտարարություն այն մասին, որ իր մասնակցության միջոցով որևէ այլ անձ
ներդրումային ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող
անձի կարգավիճակ ձեռք չի բերում, հակառակ դեպքում այդ անձը պարտավոր է
ներկայացնել նաև անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձանց
վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված
փաստաթղթերը և տեղեկությունները: Անուղղակի նշանակալից մասնակցի
կարգավիճակ ձեռք բերելու համար սույն հոդվածով սահմանված կարգով
պահանջվում է Կենտրոնական բանկի խորհրդի նախնական համաձայնությունը:
5. Ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու
նախնական համաձայնությունը ստանալու համար ներդրումային ընկերության
միջնորդությամբ անձը Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի նաև
նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման համար օգտագործվող միջոցների
ծագման օրինականությունը բացահայտող բավարար և ամբողջական
հիմնավորումներ (փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն):
6. Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկատվություն և
փաստաթղթեր՝ սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով նախատեսված
տեղեկատվության և փաստաթղթերի հավաստիությունը պարզելու նպատակով:
7. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված համաձայնությունը ստացած անձը
պարտավոր է Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված
կարգով տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին իր կողմից ձեռք բերված
բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) օտարման մասին, եթե՝

1) բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) օտարման արդյունքում ներդրումային
ընկերությունում անձի` ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը նվազում է 10, 20,
50 կամ 75 տոկոսից.
2) բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) օտարման արդյունքում ներդրումային
ընկերությունում անձի` ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը նվազում է 10 և
ավելի տոկոսով:
Սույն մասով սահմանված տեղեկացման պահանջը գործում է նաև այն դեպքում, երբ
անձը կնքում է այնպիսի գործարք, որի արդյունքում նա դադարում է հսկել
ներդրումային ընկերությանը:
8. Եթե ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի դիմումի հետ
մեկտեղ Կենտրոնական բանկ է ներկայացվել նշանակալից մասնակցություն ձեռք
բերելու համաձայնություն ստանալու դիմում, ապա Կենտրոնական բանկը լիցենզիա
տրամադրելու և նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համաձայնություն
տալու մասին ընդունում է մեկ միասնական որոշում:
9. Կենտրոնական բանկը սույն օրենքով և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ
իրավական ակտերով պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները
ստանալուց հետո` 30-օրյա ժամկետում, որոշում է ընդունում նշանակալից
մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնություն տալու կամ
տրամադրումը մերժելու մասին:
10. Կենտրոնական բանկը սույն հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված նախնական
համաձայնություն տալու մասին որոշմամբ սահմանում է նաև ժամկետ, որի
ընթացքում գործում է այդ համաձայնությունը: Այդ ժամկետը չի կարող գերազանցել
6 ամիսը: Անձը պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին
նշված ժամկետում ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցության
ձեռքբերման, մասնակցության ավելացման կամ ներդրումային ընկերության
նկատմամբ հսկողության ձեռքբերման գործարքի կնքման մասին:
11. Օֆշորային տարածքներում մշտական բնակության վայր ունեցող կամ
գործունեություն ծավալող ֆիզիկական անձինք, ինչպես նաև այդ տարածքներում
ստեղծված կամ գրանցված իրավաբանական, իրավաբանական անձի կարգավիճակ

չունեցող անձինք կամ սույն մասով սահմանված անձանց հետ փոխկապակցված
անձինք մեկ կամ մի քանի գործարքների հետևանքով ներդրումային ընկերության
կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն (անկախ մասնակցության չափից)
կարող են ձեռք բերել բացառապես սույն գլխով սահմանված կարգով՝
Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությամբ: Օֆշորային տարածքների
ցանկը սահմանում է Կենտրոնական բանկի խորհուրդը:
Սույն մասով սահմանված անձանց կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց
մասնակցությամբ ստեղծված իրավաբանական անձինք ներդրումային ընկերության
կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն (անկախ դրա չափից) կարող են
ձեռք բերել բացառապես սույն հոդվածով սահմանված կարգով՝ Կենտրոնական
բանկի նախնական համաձայնությամբ:

Հոդված 55.

Նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական
համաձայնության մերժումը

1. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է մերժել ներդրումային ընկերությունում
նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համաձայնության տրամադրումը, եթե՝
1) նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձը հրաժարվում է ներկայացնել կամ
սահմանված ժամկետում չի ներկայացնում սույն օրենքի 54-րդ հոդվածով
սահմանված տեղեկությունները և փաստաթղթերը.
2) Կենտրոնական բանկ ներկայացված փաստաթղթերը և տեղեկատվությունը չեն
համապատասխանում օրենքով, նորմատիվ իրավական այլ ակտերով սահմանված
պահանջներին, կամ դրանք կեղծ են, ապակողմնորոշիչ կամ ոչ լիարժեք.
3) նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող ֆիզիկական անձը դատապարտվել է
դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար և ունի չմարված
դատվածություն.
4) նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձը չի կարող հիմնավորել
մասնակցության ձեռքբերման համար օգտագործվող միջոցների օրինականությունը.

5) նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձն օրենքով սահմանված կարգով
ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.
6) նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձն օրինական ուժի մեջ մտած
դատավճռով զրկվել է ֆինանսական, տնտեսական, իրավական ոլորտներում
պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից՝ դրա մասին դատավճռում ուղղակի նշված
լինելու դեպքում.
7) նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձը ճանաչվել է սնանկ և ունի
չմարված (չներված) պարտավորություններ.
8) տվյալ գործարքն ուղղված է, հանգեցնում է կամ կարող է հանգեցնել
ներդրումային ծառայությունների մատուցման ոլորտում ազատ մրցակցության
սահմանափակմանը.
9) նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձը կամ նրա հետ փոխկապակցված
անձն անցյալում կատարել են այնպիսի արարք (գործողություն կամ անգործություն),
որը Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված
ուղեցույցով հիմնավորված՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կարծիքով բավարար
հիմք է տալիս կասկածելու, որ տվյալ անձի՝ որպես ներդրումային ընկերության
կառավարման բարձրագույն մարմնի որոշումների կայացման ժամանակ ձայնի
իրավունք ունեցողի գործողությունները կարող են հանգեցնել ներդրումային
ընկերության սնանկացմանը կամ ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը կամ
հեղինակության և գործարար համբավի վարկաբեկմանը.
10) նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի կամ նրա հետ
փոխկապակցված անձի գործունեությունը կամ ներդրումային ընկերության հետ
փոխհարաբերությունների բնույթը Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով
կարող է խոչընդոտել Կենտրոնական բանկի կողմից բավարար վերահսկողության
իրականացմանը, կամ տվյալ անձի վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի կողմից
տեղեկատվության ձեռքբերման հնարավորությունը սահմանափակված է նրա
ազգային օրենսդրությամբ, եթե տվյալ անձն օտարերկրյա անձ է:
2. Նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման համաձայնության տրամադրման
մերժման մասին Կենտրոնական բանկի որոշումը պետք է լինի հիմնավորված:

3. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է մերժման մասին որոշումն ընդունելուց հետո
յոթնօրյա ժամկետում, դրա մասին ծանուցել նշանակալից մասնակցության
ձեռքբերման նախնական համաձայնություն ստանալու դիմում ներկայացրած անձին
կամ նրա ներկայացուցչին:
4. Սույն օրենքի 54-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված տեղեկացումը
ստանալու դեպքում, ինչպես նաև նույն մասով նախատեսված այն դեպքերում, երբ
Կենտրոնական բանկն է հայտնաբերում անձի կողմից ներդրումային
ընկերությունում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման փաստը,
Կենտրոնական բանկը կարող է առաջարկել (իսկ առաջարկությունը չկատարելու
դեպքում դատական կարգով պահանջել), որ անձը, որի միջոցով և անունից
իրականացվում է նշանակալից մասնակցությունը, ողջամիտ ժամկետում օտարի
կամ այլ կերպ դադարեցնի իր մասնակցությունը ներդրումային ընկերությունում:

Հոդված 56.

Նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական
համաձայնության գործողության դադարեցումը

1. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է դադարեցնել ներդրումային
ընկերությունում նշանակալից մասնակցության նախնական համաձայնության
գործողությունը, եթե անձի կողմից սույն օրենքով սահմանված կարգով
ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուց հետո ի
հայտ է եկել սույն օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հիմքերից որևէ
մեկը:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դեպքերում Կենտրոնական բանկը կարող
է առաջարկել անձին (իսկ առաջարկությունը չկատարելու դեպքում` դատական
կարգով պահանջել նրանից), որ նա ողջամիտ ժամկետում օտարի կամ այլ կերպ
դադարեցնի իր մասնակցությունը ներդրումային ընկերությունում:

Հոդված 57.

Նշանակալից մասնակցության ապօրինի ձեռքբերման

իրավական հետևանքները

1. Սույն օրենքով սահմանված պահանջների խախտմամբ ներդրումային
ընկերությունում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման գործարքն առ ոչինչ է:
2. Սույն օրենքով սահմանված պահանջների խախտմամբ նշանակալից
մասնակցություն ձեռք բերելու դեպքում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձը
չի օգտվում մասնակցության ուժով իրեն վերապահված ձայնի, շահութաբաժիններ
ստանալու և առանց ընտրության խորհրդի կազմում ընդգրկվելու կամ դրանում իր
ներկայացուցչին նշանակելու իրավունքից, իսկ ձեռք բերված բաժնետոմսերը հաշվի
չեն առնվում ձայների հաշվարկման ժամանակ:
3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դեպքերում Կենտրոնական բանկը
կարող է առաջարկել անձին (իսկ առաջարկությունը չկատարելու դեպքում`
դատական կարգով պահանջել նրանից), որ նա ողջամիտ ժամկետում օտարի կամ
այլ կերպ դադարեցնի իր մասնակցությունը ներդրումային ընկերությունում:
4. Սույն հոդվածի պահանջները պարտադիր են ներդրումային ընկերության,
ներդրումային ընկերության մասնակիցների ռեեստրը վարող անձի, ինչպես նաև
ցանկացած անձի համար, որը կազմակերպում է տվյալ արժեթղթերով ամրագրված
ձայնի իրավունքների ի
Հոդված 58.

Ղեկավարների նկատմամբ պահանջները

1. Ներդրումային ընկերության ղեկավարներն են ներդրումային ընկերության
տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահը և անդամները, 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. Ներդրումային ընկերության ղեկավար չի կարող լինել այն անձը, որը՝

1) օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ
գործունակ.
2) չունի սույն օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան
մասնագիտական որակավորում.
3) դատավճռով զրկված է ֆինանսական, տնտեսական, իրավական ոլորտներում
պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից՝ դրա մասին դատավճռում ուղղակի նշված
լինելու դեպքում.
4) ճանաչված է սնանկ կամ ունի չմարված (չներված) պարտավորություններ.
5) անցյալում կատարել է այնպիսի արարք (գործողություն կամ անգործություն), որը
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ուղեցույցով
հիմնավորված՝ Կենտրոնական բանկի կարծիքով հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ
տվյալ անձը՝ որպես ներդրումային ընկերության ղեկավար, չի կարող պատշաճ
կերպով կառավարել ներդրումային ընկերության գործունեության
համապատասխան ոլորտը, կամ նրա գործողությունները կարող են հանգեցնել
ներդրումային ընկերության սնանկացմանը կամ ֆինանսական վիճակի
վատթարացմանը կամ հեղինակության և գործարար համբավի վարկաբեկմանը:
3. Ներդրումային ընկերության ղեկավարները և աշխատակիցներն իրենց
պարտականությունների կատարման ընթացքում պարտավոր են գործել բարեխիղճ՝
ելնելով բացառապես ներդրումային ընկերության և նրա հաճախորդների շահերից:

Հոդված 175.

Կենտրոնական դեպոզիտարիան

1. Կենտրոնական դեպոզիտարիան բաժնետիրական ընկերություն է, որը սույն
օրենքով, Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով և իր կանոններով
սահմանված կարգով իրականացնում է կենտրոնացված պահառուի,
կենտրոնացված ռեեստրավարի և արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի
օպերատորի գործառույթները:

2. Կենտրոնական դեպոզիտարիան, կարգավորվող շուկայի օպերատորի հետ
կնքված պայմանագրի հիման վրա, իրավունք ունի իրականացնելու տվյալ
կարգավորվող շուկայում արժեթղթերով կնքված գործարքների արդյունքում ծագած
փոխադարձ պարտավորությունների (պահանջների) որոշման և հաշվանցման
(քլիրինգի) գործառույթը:
3. Կենտրոնական բանկն իրավունք ունի իր նորմատիվ իրավական ակտերով
Կենտրոնական դեպոզիտարիային թույլատրելու սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ
մասերով նախատեսված գործառույթների իրականացման հետ կապված լրացուցիչ
գործունեության տեսակներ՝ անհրաժեշտության դեպքում դրանց իրականացման
համար լրացուցիչ պահանջների սահմանմամբ:
4. Կենտրոնական դեպոզիտարիային արգելվում է իրականացնել սույն հոդվածով
չնախատեսված որևէ այլ գործունեություն, եթե այլ բան սահմանված չէ սույն
հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան ընդունված նորմատիվ իրավական
ակտերով:
5. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի վրա տարածվում են «Բաժնետիրական
ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված
պահանջները, եթե սույն օրենքով այլ առանձնահատկություններ սահմանված չեն:
6. Սույն բաժնի դրույթները չեն տարածվում Կենտրոնական բանկի վրա, եթե
Կենտրոնական բանկն իրականացնում է կենտրոնացված պահառուի և (կամ)
հաշվարկային համակարգի օպերատորի գործառույթներ՝ Հայաստանի
Հանրապետության կամ Կենտրոնական բանկի թողարկած արժեթղթերի գծով:

Հոդված 178.

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի բաժնետոմսերը և
բաժնետերերը

1. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրության փոփոխության, այդ թվում՝
կանոնադրական կապիտալի նվազեցման, վերակազմակերպման և լուծարման
համար պահանջվում է Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը:

2. Կենտրոնական դեպոզիտարիան չի կարող թողարկել արտոնյալ բաժնետոմսեր:
3. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի բաժնետոմսերի գրավադրումն արգելվում է:
4. Կենտրոնական դեպոզիտարիայում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման
նկատմամբ տարածվում են սույն օրենքի 54-57-րդ հոդվածների դրույթները:
5. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձինք չեն կարող ուղղակիորեն կամ
անուղղակիորեն լինել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ձայնի իրավունք տվող
բաժնետոմսերի 50 տոկոսից ավելի սեփականատեր կամ Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի վրա էականորեն ազդելու փաստացի կամ պայմանագրով
ամրագրված հնարավորություն ունենալ:

Հոդված 179.

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարումը

1. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի դիտորդ խորհրդի անդամը չի կարող
միաժամանակ հանդիսանալ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր մարմնի
անդամ: Կենտրոնական դեպոզիտարիայի դիտորդ խորհրդի, գործադիր մարմնի
կամ վերստուգող հանձնաժողովի ղեկավար կամ անդամ կամ նման այլ մարմինների
ղեկավար կամ անդամ (այսուհետ՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար) չի
կարող լինել այն անձը, որը՝
1) օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ
գործունակ.
2) չունի սույն օրենքով սահմանված մասնագիտական որակավորում.
3) դատավճռով զրկված է ֆինանսական, տնտեսական, իրավական ոլորտներում
պաշտոններ վարելու իրավունքից՝ դրա մասին դատավճռում ուղղակի նշված լինելու
դեպքում.
4) ճանաչված է սնանկ և ունի չմարված (չներված) պարտավորություններ.

5) անցյալում կատարել է այնպիսի արարք, որը Կենտրոնական բանկի նորմատիվ
իրավական ակտերով սահմանված ուղեցույցով հիմնավորված՝ Կենտրոնական
բանկի կարծիքով հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ տվյալ անձը՝ որպես
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար, չի կարող պատշաճ կերպով
կառավարել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության համապատասխան
ոլորտը, կամ նրա գործողությունները կարող են հանգեցնել Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի սնանկացմանը կամ ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը կամ
հեղինակության և գործարար համբավի վարկաբեկմանը:
2. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարը կամ աշխատակիցը (բացառությամբ
դիտորդ խորհրդի անդամից կամ նախագահից) իրավունք չունեն լինելու
ներդրումային ծառայություններ մատուցող որևէ անձի ղեկավար, պաշտոնատար
անձ, աշխատակից կամ մասնակից:
3. Կենտրոնական բանկն իր որոշմամբ իրավունք ունի սահմանելու պահանջներ,
որոնք անհրաժեշտ են Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման
մարմինների և ղեկավարների իրավասությունները հստակ տարանջատելու համար:

Հոդված 184.

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումը և
լիցենզավորումը

1. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի պետական գրանցման և լիցենզավորման
համար նրա հիմնադիրները Կենտրոնական բանկի սահմանած ձևով, կարգով և
բովանդակությամբ Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում՝
1) գրանցման և լիցենզավորման դիմում.
2) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործարար ծրագիրը.
3) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հիմնադիրների ժողովի կողմից հաստատված
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրությունը՝ 6 օրինակից.

3.1) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը,
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.
4) տեղեկություններ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի բաժնետերերի
(մասնակիցների) վերաբերյալ.
5) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հիմնադիրների ժողովի որոշումը՝
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարներ նշանակելու մասին.
6) տեղեկություններ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների վերաբերյալ,
ղեկավարների վավերացված ստորագրությունների նմուշները, նրանց
մասնագիտական որակավորման վկայականների պատճենները.
7) Կենտրոնական դեպոզիտարիայում նշանակալից մասնակցություն ունեցող
անձանց նշանակալից մասնակցության նախնական թույլտվություն ստանալու
համար սույն օրենքով և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով
սահմանված փաստաթղթերը.
8) Կենտրոնական դեպոզիտարիայում նշանակալից մասնակցություն ունեցող
իրավաբանական անձանց համար՝ նախորդ երեք տարիների ֆինանսական
հաշվետվությունները՝ հաստատված անկախ աուդիտորական եզրակացությամբ.
9) տեղեկություններ Կենտրոնական դեպոզիտարիայում նշանակալից
մասնակցություն ունեցող անձանց և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց
վերաբերյալ.
10) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնների նախագծերը.
11) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալը Կենտրոնական
բանկում կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ չփոխկապակցված և
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող որևէ բանկում բացված
հաշվին մուծումը հավաստող փաստաթուղթը.

12) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.
13) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ
փաստաթղթեր:
2. Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և
փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված
փաստաթղթերի և տեղեկությունների հավաստիությունը գնահատելու համար:
Կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է սահմանել
սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված որոշ փաստաթղթերի և
տեղեկությունների ներկայացման բացառություններ՝ 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:
3. Եթե դիմումը քննելու ընթացքում դիմումով և դրան կից ներկայացված
փաստաթղթերով պահանջվող տեղեկություններում տեղի են ունեցել
փոփոխություններ, ապա դիմողը պարտավոր է ներկայացնել նաև փոփոխված
տեղեկությունները՝ մինչև Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից գրանցելու և
լիցենզիա տրամադրելու կամ գրանցումը և լիցենզիայի տրամադրումը մերժելու
մասին որոշման կայացումը: Այդ դեպքում դիմումը ներկայացված է համարվում
փոփոխված տեղեկությունները և փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկի կողմից
ստանալու պահից:
4. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է ընդունում Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի գրանցման և լիցենզիա տրամադրելու մասին, եթե ներկայացված
փաստաթղթերը և տեղեկությունները համապատասխանում են սույն օրենքին, այլ
օրենքներին և իրավական ակտերին, և առկա չեն Կենտրոնական դեպոզիտարիայի
գրանցումը և լիցենզիայի տրամադրումը մերժելու` սույն օրենքով սահմանված
հիմքերը:
5. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է գրանցման և լիցենզիայի տրամադրման
մասին որոշումը կայացնելու պահից հնգօրյա ժամկետում գրանցման վկայականը և
լիցենզիան հանձնել Կենտրոնական դեպոզիտարիային:

6. Կենտրոնական բանկը գրանցում և լիցենզավորում է Կենտրոնական
դեպոզիտարիային կամ մերժում է գրանցումը և լիցենզավորումը սույն հոդվածի 1-3րդ մասերով սահմանված փաստաթղթերն ստանալու պահից` երկու ամսվա
ընթացքում:
7. Կենտրոնական բանկը Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցման մասին
որոշում ընդունելուց հետո հնգօրյա ժամկետում այդ մասին ծանուցում է
իրավաբանական անձանց գրանցումն իրականացնող պետական լիազորված
մարմնին` վերջինիս կողմից Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցման մասին
համապատասխան գրառում կատարելու համար:
8. Կենտրոնական բանկում գրանցվելու պահից Կենտրոնական դեպոզիտարիան
ձեռք է բերում իրավաբանական անձի կարգավիճակ:
(184-րդ հոդվածը լրաց. 08.06.09 ՀՕ-145-Ն, փոփ. 19.03.12 ՀՕ-151-Ն)

Հոդված 185.

Գրանցման և լիցենզավորման դիմումի մերժման հիմքերը

Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է մերժել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի
գրանցումը և լիցենզավորումը, եթե՝
1) ներկայացվել են կեղծ կամ թերի փաստաթղթեր կամ ներկայացված
փաստաթղթերում արտացոլվել են ոչ արժանահավատ տեղեկություններ.
2) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարները չեն բավարարում սույն օրենքով
և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված
պահանջներին.
3) Կենտրոնական դեպոզիտարիան չի բավարարում սույն օրենքով և այլ իրավական
ակտերով սահմանված պահանջներին.
4) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրությունը հակասում է օրենքին.

5) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնները հակասում են սույն օրենքին և դրա
հիման վրա ընդունված այլ իրավական ակտերին, կամ կանոնների դրույթները
ճշգրիտ և բավականաչափ հստակ չեն, ինչի պատճառով կարող են վտանգվել
շուկայի և (կամ) հաշվարկային համակարգի բնականոն գործունեությունը կամ
ներդրողների շահերը.
6) Կենտրոնական բանկը մերժել է կամ մերժում է Կենտրոնական
դեպոզիտարիայում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական
համաձայնություն ստանալու դիմումներից թեկուզև մեկը.
7) ներկայացված գործարար ծրագիրը չի համապատասխանում սույն օրենքով և
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված
պահանջներին.
8) Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով գործարար ծրագիրն
անիրատեսական է, կամ գործելով ծրագրին համապատասխան Կենտրոնական
դեպոզիտարիան չի կարող ապահովել հաշվարկային համակարգի բնականոն
գործունեությունը.
9) Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի
հիմնադիրների կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց գործունեությունը,
ֆինանսական դրությունը, հեղինակությունը կամ փորձառությունը կարող է վտանգել
ներդրողների շահերը կամ խոչընդոտել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից
հաշվարկային համակարգի բնականոն գործունեության կազմակերպումը կամ
Կենտրոնական բանկի կողմից պատշաճ վերահսկողության իրականացումը.
10) չի վճարվել Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված կանոնադրական
կապիտալի նվազագույն չափը:

Հոդված 188.

Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելը Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի լուծարման, վերակազմակերպման,
սնանկացման և օրենքով սահմանված այլ դեպքերում

Կենտրոնական բանկի խորհուրդը Կենտրոնական դեպոզիտարիայի լիցենզիան ոչ
որպես պատժամիջոց ուժը կորցրած է ճանաչում լուծարման, վերակազմակերպման,
սնանկացման և օրենքով սահմանված այլ հիմքերով:

Հոդված 189.

Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելը և դրա իրավական
հետևանքները

1. Լիցենզիան կարող է ուժը կորցրած ճանաչվել, եթե՝
1) Կենտրոնական դեպոզիտարիան լիցենզիա ստանալուց հետո 12 ամիս անընդմեջ
գործունեություն չի իրականացնում.
2) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործողությունների կամ անգործության
արդյունքում վտանգվում է արժեթղթերիշուկայի բնականոն և իրավաչափ
գործունեությունը.
3) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեությունը կամ անգործությունը
հանգեցրել է սահմանված կարգով հրապարակման կամ տրամադրման ոչ ենթակա
տեղեկատվության արտահոսքի.
4) ի հայտ են եկել սույն օրենքի 185-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերը.
5) Կենտրոնական դեպոզիտարիան լիցենզիա ստանալու համար դիմելիս
Կենտրոնական բանկ է ներկայացրել ապակողմնորոշիչ կամ ոչ արժանահավատ
տեղեկատվություն կամ կեղծ փաստաթղթեր.
6) Կենտրոնական դեպոզիտարիան հրապարակել կամ Կենտրոնական բանկ է
ներկայացրել ապակողմնորոշիչ, ոչ արժանահավատ տեղեկատվություն կամ կեղծ
փաստաթղթեր.
7) Կենտրոնական դեպոզիտարիան կամ նրա ղեկավարները թույլ են տվել սույն
օրենքի, այլ օրենքների, դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական
ակտերի, ինչպես նաև Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնների պահանջների
պարբերական չափը (երկու և ավելի) կամ էական խախտումներ.

8) Կենտրոնական դեպոզիտարիան չի իրականացրել Կենտրոնական բանկի` սույն
օրենքի համաձայն տված հանձնարարականները սահմանված ժամկետում կամ
չափով.
9) խախտվել են սույն օրենքով և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական
ակտերով սահմանված կանոնադրական կապիտալի կամ ընդհանուր կապիտալի
սահմանաչափերը՝ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով
սահմանված չափով:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված հիմքերի ի հայտ գալու
դեպքում Կենտրոնական բանկը կարող է Կենտրոնական դեպոզիտարիային
հանձնարարել որոշակի ժամկետում վերացնել լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու
հիմքերը:
3. Լիցենզիան կարող է ուժը կորցրած ճանաչվել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի
սեփական դիմումի հիման վրա, եթե սույն օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:
4. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է մերժել Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի լիցենզիայի գործողության կամավոր դադարեցումը կամ
լիցենզիան ուժը կորցրած չճանաչել, եթե՝
1) լիցենզիայի գործողության դադարեցումը կզրկի արժեթղթերի շուկան կենսական
նշանակության միակ ծառայությունից.
2) լիցենզիայի գործողության դադարեցմամբ կարող է նշանակալի չափով
խափանվել արժեթղթերով կատարվող գործարքների հաշվարկային համակարգի
անվտանգ և արդյունավետ գործողությունը կամ ստեղծվել դրա ակնհայտ
սպառնալիք:
5. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը սույն հոդվածի 3-րդ կետում նախատեսված
դիմումն ստանալու պահից` 30 օրվա ընթացքում, որոշում է կայացնում լիցենզիան
ուժը կորցրած ճանաչելու կամ դիմումը մերժելու վերաբերյալ:
6. Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչվելու դեպքում այն պետք է եռօրյա ժամկետում
վերադարձվի Կենտրոնական բանկ:

7. Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի
որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Կենտրոնական դեպոզիտարիան զրկվում է
լիցենզիայով նախատեսված գործառույթների իրականացման իրավունքից և
ենթակա է լուծարման` օրենքով սահմանված կարգով:
8. Սույն հոդվածով սահմանված հիմքերով լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումն անմիջապես հրապարակվում է:
Նշված որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման օրվանից, եթե որոշմամբ այլ
ժամկետ չի սահմանված:
9. Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի
որոշման պատճենն այն ընդունվելուց հետո եռօրյա ժամկետում տրամադրվում է
Կենտրոնական դեպոզիտարիային: Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման բողոքարկումը դատարանում չի
կասեցնում այդ որոշման գործողությունը գործի ողջ դատական քննության
ընթացքում:

Հոդված 206.

Վերահսկողության իրականացման և պատասխանատվության
միջոցներ կիրառելու իրավասության ընդհանուր հիմքերը

1. Սույն օրենքի, դրա հիման վրա ընդունված և արժեթղթերի շուկան կարգավորող
այլ իրավական ակտերի պահանջների կատարման և պահպանման նկատմամբ
վերահսկողությունն իրականացնում է Կենտրոնական բանկը:
2. Կենտրոնական բանկն իր իրավասության շրջանակներում վերահսկում է
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներդրումային ծառայություններ
մատուցող անձանց, Հայաստանի Հանրապետության
տարածքումարժեթղթերի հրապարակային առաջարկ անող անձանց, հաշվետու
թողարկողներին, կարգավորվող շուկայի օպերատոր հանդիսացող անձանց,
Կենտրոնական դեպոզիտարիային, ինչպես նաև դրանց տնօրեններին և այլ
ղեկավարներին, նրանց կազմում կամ անունից մասնագիտական որակավորման
հիման վրա գործող անձանց, նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց,

ինչպես նաև արժեթղթերի շուկայում կատարվող խոշոր գործարքներում
ուղղակիորեն և անուղղակիորեն ներգրավված անձանց:
3. Կենտրոնական բանկն օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով իրավասու է
սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված անձանց նկատմամբ կիրառելու
պատասխանատվության միջոցներ:
4. Վերահսկողության իր իրավասությունը Կենտրոնական բանկն իրականացնում է
հեռակա վերահսկողության և ստուգումների միջոցով:
5. 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:
6. Սույն գլխի դրույթները չեն տարածվում ներդրումային ֆոնդերի, ներդրումային
ֆոնդի կառավարիչների, դրանց ղեկավարների և դրանց կազմում կամ անունից
գործող Կենտրոնական բանկի կողմից որակավորման ենթակա անձանց
նկատմամբ: Սույն մասով նախատեսված անձանց վերահսկողության և
պատասխանատվության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են
«Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:
(206-րդ հոդվածը լրաց. 22.12.10 ՀՕ-271-Ն)

Հոդված 207.

Կենտրոնական բանկի հեռակա վերահսկողությունը

1. Հեռակա վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով Կենտրոնական բանկն
իր նորմատիվ իրավական ակտով սահմանում է սույն օրենքով և իր նորմատիվ
իրավական ակտերով նախատեսված հաշվետվությունների, տեղեկանքների,
բացատրագրերի և նման այլ փաստաթղթերի ներկայացման կարգն ու
ժամկետները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերի համար կարող է
սահմանվել ներկայացման էլեկտրոնային եղանակ:

2. Հաշվետվությունները, տեղեկանքները, բացատրությունները և նման այլ
փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկի սահմանած կարգով մատչելի են դարձվում
հասարակությանը, եթե սույն օրենքով այլ բան սահմանված չէ: Կենտրոնական
բանկն իրավասու է սույն կանոնից բացառություններ սահմանել, եթե գտնում է, որ
այդ փաստաթղթերի հրապարակայնությունը կարող է վտանգել ներդրողների
օրինական շահերը կամ հանգեցնել պետական, բանկային, առևտրային գաղտնիքի
կամ ծառայողական տեղեկությունների բացահայտմանը:
3. Սույն օրենքի 206-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված անձանց կողմից սույն
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված փաստաթղթերը չներկայացնելու, ուշացումով,
սահմանված կարգի էական այլ խախտումներով կամ ոչ լիարժեք փաստաթղթեր
ներկայացնելու դեպքում Կենտրոնական բանկը, նախնական ծանուցմամբ և լսման
հնարավորության ընձեռմամբ, տալիս է նախազգուշացում՝ թույլ տված խախտումը
Կենտրոնական բանկի սահմանած ժամկետում վերացնելու և (կամ) ապագայում
նման խախտումը կանխելուն ուղղված միջոցառումներ ձեռնարկելու
հանձնարարական:

Հոդված 208.

Կենտրոնական բանկի կողմից ստուգումների իրականացումը

1. Կենտրոնական բանկն իրականացնում է ստուգումներ՝ ըստ անհրաժեշտության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և հաճախականությամբ: Կենտրոնական
բանկն իրավունք ունի կազմելու ստուգումների ծրագիր (ծրագրավորված
ստուգումներ) և (կամ) ստուգումներն իրականացնելու ըստ անհրաժեշտության:
2. Սույն օրենքի 206-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված անձանց կողմից
ստուգումներին խոչընդոտելու կամ դրանց ընթացքում պահանջված փաստաթղթերը
չներկայացնելու դեպքում Կենտրոնական բանկը, նախնական ծանուցմամբ և լսման
հնարավորության ընձեռմամբ, նախազգուշացնում է այդ անձին կամ անձանց՝
հանձնարարելով Կենտրոնական բանկի սահմանած ժամկետում վերացնել և (կամ)
ապագայում նման խախտումը կանխելուն ուղղված միջոցառումներ ձեռնարկել:

Հոդված 209.

Պատասխանատվության միջոցների կիրառման
իրավասությունը

1. Սույն օրենքը և արժեթղթերի շուկան կարգավորող այլ իրավական ակտերի
պահանջները խախտելու համար Կենտրոնական բանկն իրավասու է կիրառելու
հետևյալ պատասխանատվության միջոցները՝
1) նախազգուշացում՝ խախտումն ուղղելու և (կամ) հետագայում բացառելու
հանձնարարականով (այսուհետ նաև՝ նախազգուշացում).
2) տուգանք.
3) լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչում.
4) մասնագիտական որակավորումից զրկում:
Կենտրոնական բանկն իրավունք ունի յուրաքանչյուր խախտման համար
նախազգուշացման հետ միաժամանակ կիրառելու նաև տուգանք:
2. Պատասխանատվության միջոցները կիրառվում են «Հայաստանի
Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքով սահմանված կարգով:

Հոդված 210.

Նախազգուշացումը

1. Որևէ անձի կողմից սույն օրենքի, դրա հիման վրա ընդունված
և արժեթղթերի շուկան կարգավորող այլ իրավական ակտերի խախտման դեպքում
Կենտրոնական բանկի նախագահն իր որոշմամբ իրավասու է տալու
նախազգուշացում:
2. Նախազգուշացում տալու որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա հասցեատիրոջ
գործունեության կամ բնակության (ֆիզիկական անձանց համար) վայրում

մուտքագրվելու, հանձնվելու կամ նրանց նշած գտնվելու կամ բնակվելու վայր
ուղարկելու կամ պատշաճ այլ կարգով նրանց իրազեկելու պահից և ենթակա է
պարտադիր կատարման նախազգուշացվող անձի կողմից: Նախազգուշացումը
կարող է ներառել նախազգուշացվող անձի գործունեությունն օրենքներին և այլ
իրավական ակտերին համապատասխանեցնելու վերաբերյալ անհրաժեշտ
միջոցառումների իրականացման ցուցումներ:
3. Նախազգուշացումը պետք է հիմնավորվի դրա պատճառների, այդ թվում՝ նաև
այն փաստերի գրավոր շարադրմամբ, որոնք հիմք են հանդիսացել Կենտրոնական
բանկի որոշման համար: Կենտրոնական բանկի որոշման համար կարող են հիմք
հանդիսանալ նաև նախազգուշացվող անձի այնպիսի գործողությունները, որոնք
կարող են հանգեցնել արժեթղթերի շուկան կարգավորող օրենքների և այլ
իրավական ակտերի խախտմանը:

Հոդված 211.

Տուգանքի կիրառումը

1. Որևէ անձի կողմից սույն օրենքի, դրա հիման վրա ընդունված
և արժեթղթերի շուկան կարգավորող այլ իրավական ակտերի խախտման, ինչպես
նաև Կենտրոնական բանկի նախազգուշացմամբ տրված հանձնարարականի
չկատարման դեպքում Կենտրոնական բանկի նախագահն իր որոշմամբ իրավասու է
կիրառելու սույն հոդվածով նախատեսված տուգանքները:
2. Եթե սույն գլխով կամ այլ օրենքով առանձին խախտումների համար ավելի մեծ
չափի տուգանք սահմանված չէ, ապա դրա չափը չի կարող գերազանցել
նվազագույն աշխատավարձի՝
1) հազարապատիկը՝ ֆիզիկական անձանց համար.
2) երկուհազարապատիկը՝ իրավաբանական անձանց համար:
3. Շարունակական խախտումների համար գանձվում է լրացուցիչ տուգանք՝
յուրաքանչյուր խախտման յուրաքանչյուր օրվա համար ոչ ավելի, քան նվազագույն
աշխատավարձի՝

1) հարյուրապատիկը՝ ֆիզիկական անձանց համար.
2) երկուհարյուրապատիկը՝ իրավաբանական անձանց համար:
4. 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 որևէ այլ խախտում թույլ տալը և դրա
համար պատասխանատվության ենթարկվելը, ինչպես նաև նախկին
պատասխանատվության չափն ու բնույթը.
5) նույն և այլ անձանց կողմից նման խախտումները հետագայում բացառելու
անհրաժեշտության աստիճանը և այլն:
5. Սույն հոդվածով սահմանված տուգանքները գանձվում են պետական բյուջե:
Չվճարելու դեպքում դրանք գանձվում են դատական կարգով՝ Կենտրոնական բանկի
հայցի հիման վրա:
Միջոցների փաստացի կամ հնարավոր անբավարարության դեպքում տուգանքները
գանձվում են քաղաքացիական հայցերով պահանջների բավարարումից, ինչպես
նաև այլ օրենքներով սահմանված տուգանքները կամ այլ տույժերը վճարելուց հետո:

Հոդված 212.

Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելը

Կենտրոնական բանկի կողմից սույն օրենքի համաձայն լիցենզավորվող անձանց
գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվում Կենտրոնական բանկի
խորհրդի որոշմամբ՝ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում:

Հոդված 213.

Մասնագիտական որակավորումից զրկելը

Սույն օրենքի 50-րդ հոդվածին համապատասխան մասնագիտական որակավորում
ունեցող անձինք զրկվում են մասնագիտական որակավորումից Կենտրոնական
բանկի խորհրդի որոշմամբ՝ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում:

Հոդված 214.

Լրացուցիչ պատասխանատվությունը

Սույն գլխով նախատեսված պատասխանատվությունը կիրառվում է օրենքով
սահմանված պատասխանատվության ցանկացած այլ ձևի (քրեական, վարչական,
քաղաքացիական կամ այլ) հետ մեկտեղ՝ որպես հիմնական կամ լրացուցիչ
պատասխանատվություն:

