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 PREDICATE OFFENCES AS A PRECONDITION OF CRIMINAL 
LIABILITY FOR MONEY LAUNDERING

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ
 
Ի րա վուն քի զար գաց ման շա րու նա կա կան գոր ծըն թա ցի և հատ կա պես մի ջազ

գային լա վա գույն փոր ձի ու սումն ա սի րու թյան ար դյուն քում նկա տե լի է դառ նում, 
որ փո ղե րի լվա ցում հան ցա գոր ծու թյան հա մար քրե ա կան պա տաս խա նատ վու
թյան նա խա պայ ման հա մար վող նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ 
մինչև այդ հայտ նի կար գա վո րումն ե րը են թարկ վել են կար դի նալ փո փո խու թյուն
նե րի և քն նարկ վող հան ցա գոր ծու թյան ո րակ ման ու քրե աի րա վա կան գնա հա
տա կա նի ար ժա նա նա լու տե սան կյու նից այն է ա պես « սու վե րա նաց վել» է տվյալ 
կան խա պայ մա նից։

Նման ի րա վի ճա կում ան ձին քն նարկ վող հան ցա գոր ծու թյան մեջ մե ղա վոր 
ճա նա չե լիս պար տա դիր պայ ման չէ, ի նչ պես նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան կա
տար ման հա մար օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռի, այն պես էլ նա խոր դող 
հան ցա գոր ծու թյան ա պա ցուց ված լի նե լու և դրա քրե աի րա վա կան հատ կա նիշ
ներն ամ բող ջու թյամբ բա ցա հայտ ված լի նե լու հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը։ 
Նշ վա ծի հա մա տեքս տում ա ռաջ են գա լիս նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան ա պա
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ցուց վա ծու թյան սանդ ղա կին, ու ս տի նաև ան ձի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի 
հիմն ա րար սկզ բուն քին, նա խոր դող և հա ջոր դող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա րա
բե րակ ցու թյանն ա ռնչ վող հար ցե րը, ո րոնք էլ սույն աշ խա տան քի հե տա զոտ ման 
ա ռար կան ե ն։

 Հարկ է նշել, որ մինչ 2004 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 14ի թիվ ՀՕ16Ն ին կոր
պո րա ցի այով կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը թիվ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
190րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված՝ գույ քի՝ հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված 
լի նե լու նա խա պայ մա նի նա խա տե սու մը, քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն էր 
սահ ման ված՝ ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քը «լ վա նա լու» հա մար1, ին չից հե տո 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում սահ ման վե ցին այն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի սպա ռիչ 
ցան կը, ո րոնց դեպ քում հնա րա վոր էր ի րա կա նաց նել քն նարկ վող հան ցա գոր ծու
թյու նը։

2014 թվա կա նի հու նի սի 21ի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան 
օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն եր կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ114 
օ րեն քի ըն դուն մամբ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում կա տար ված փո փո խու թյուն նե
րով ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 190րդ հոդ վա ծի 5րդ մա սով սահ ման ված` նա
խոր դող հան ցա կազ մե րի շր ջա նա կը լայ նա ցավ՝ իր մեջ նե րա ռե լով ը նդ հուպ նույն 
օ րենսգր քի « բո լոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րը», ո րով « նա խոր դող» հա մար վե ցին 
բո լոր այն հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ո րոնց կա տար ման ար դյուն քում ա ռա ջա ցել 
կամ ստաց վել է հան ցա վոր ե կա մուտ2:

 Փո ղե րի լվաց ման հա մա տեքս տում նա խոր դող և հա ջոր դող հան ցա գոր ծու
թյուն նե րի հա րա բե րակ ցու թյան, նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան ա պա ցու ցո ղա
կան շե մի, դրա շր ջա նա կում ան ձի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի հիմն ախն դիր
նե րի  հետ կապ ված տե սա կան հայե ցա կե տե րը տար բեր են: 

Ի. Զայ տա ևը նշել է, որ հա ջոր դող հան ցա գոր ծու թյու նը հա սա րա կա կան 
վտան գա վո րու թյուն է ձեռք բե րում նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան հետ հա
մակցված: Ը նդ ո րում, ան ձին հա ջոր դող հան ցա գոր ծու թյան հա մար պա տաս
խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հաս տա տել հենց նա խոր դող 
հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման փաս տը: Հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման փաս
տը կա րող է հաս տատ վել մե ղադ րա կան դա տավճ ռով և նախ նա կան քն նու թյուն 
ի րա կա նաց նող մարմն ի ո րոշ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լիս և 
մի այն այն դեպ քում, ե թե գոր ծով հա վաք ված ա պա ցույց նե րը պա րու նա կում են 
տվյալ ներ սկզբ նա կան հան ցա գոր ծու թյան կազ մի վե րա բե րյալ3: 

Օ. Յա կի մո վը նշում է, որ հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ մատ նան շող 
տվյալ նե րի բա վա րա րու թյու նը ո րոշ վում է պե տու թյան ի րա վա սու մար մին նե րի 

1 Ըն դուն վել է 14.12.2004 թվա կա նին, ու ժի մեջ է մտել 22.03.2005 թվա կա նին: Տե՛ս ՀՀՊՏ 
2005.01.21/5(377) Հոդ.88։
2 Տե՛ս օ րեն քի հիմն ա վո րումն ե րը՝ www.parliament.am կայ քում։
3 Տե՛ս Зайтаев И.Р., Легализация преступных доходов как предшествующее преступление // Право: 
современные тенденции: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2017г.). Крас
нодар: Новация, 2017, էջ 105107: 
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կող մից: Հետ ևա բար` լվաց վող դրա մա կան մի ջոց նե րի կամ այլ գույ քի ձեռք բե
րու մը հա մար վում է հան ցա վոր ոչ թե նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա
տավճ ռի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից, այն պա հից, ե րբ դա տա խա զը, 
քն նիչն այդ ձեռք բեր ման մեջ կտես նեն բա վա րար թվով տվյալ ներ, ո րոնք ցույց 
են տա լիս հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ4: 

Հա կա ռակ տե սա կետն է ար տա հայ տել տե սա բան Վ. Վե րի նը՝ նշե լով, որ 
«բ նա կան է, որ օ րի նա կա նաց վող գույ քի ծագ ման աղ բյուր հան դի սա ցող հան ցա-
գոր ծու թյան կա տար ման փաս տը պետք է սահ ման վի դա տա րա նի դա տավճ ռով: 
Նման դիր քո րո շու մը հա մա պա տաս խա նում է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Սահ-
մա նադ րու թյան 4-րդ հոդ վա ծին (ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բունք): Հա-
կա ռակ դիր քո րո շու մը, այ սինքն` այդ փաս տի ո րո շու մը նա խաքն նա կան մարմ ի 
կող մից, ը ստ է ու թյան, կհա կա սի ազ գային օ րենսդ րու թյան մո տեց մա նը»5:

 Մի ջազ գայինի րա վա կան փաս տաթղ թե րի ու սումն ա սի րու թյու նը ևս փաս տում 
է, որ փո ղե րի լվաց ման վե րա բե րյալ քն նու թյուն ի րա կա նաց նե լիս նա խոր դող 
հան ցա գոր ծու թյան հա մար բնավ ան հրա ժեշտ չէ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա
տավճ ռի առ կա յու թյուն։ 

Այս պես` « Հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի լվաց ման, հե
տա խուզ ման, ա ռգ րավ ման ու բռ նագ րավ ման և ա հա բեկ չու թյան ֆի նան սա վոր
ման դեմ պայ քա րի մա սին» 2005 թվա կա նի մայի սի 16ի Վար շա վայի կոն վեն
ցի այի (այ սու հետ` Վար շա վայի կոն վեն ցի ա)6 9րդ հոդ վա ծի 5րդ և 6րդ մա սե րի 
հա մա ձայն՝ « Կող մե րից յու րա քան չյու րը պետք է հա վաս տի աց նի, որ նա խոր դող 
հան ցան քի հա մար նախ կին կամ ներ կա դատ վա ծու թյու նը նա խա պայ ման չէ փո-
ղե րի լվաց ման հա մար դա տա պար տե լու հա մար:(…) Կող մե րից յու րա քան չյու րը 
պետք է հա վաս տի աց նի, որ, սույն հոդ վա ծի հա մա ձայն, փո ղե րի լվաց ման հա-
մար դա տա պար տու մը հնա րա վոր է այն դեպ քում, ե րբ ա պա ցուց ված է, որ սույն 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի «ա» կամ «բ» են թա կե տե րում նշ ված գույքն ի հայտ է ե կել 
նա խոր դող հան ցան քի ար դյուն քում` ա ռանց հան ցան քը ճշգ րիտ նշե լու ան հրա-
ժեշ տու թյան»։ 

Եվ րո պա կան մի ու թյան կող մից 2018 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 23ին ըն դուն ված 
թիվ 2018/1673 հրա հան գի 3րդ հոդ վա ծի 3րդ մասն ան դամ պե տու թյուն նե րին 
պար տա վո րեց նում է ձեռ նար կել ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ՝ ա պա հո վե լու հա մար, ո ր՝

« (ա) նա խոր դող կամ մի ա ժա մա նա կյա դա տա պար տու մը հան ցա վոր գոր ծու-
նե ու թյան հա մար, ո րից ստաց վել է գույ քը, (փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազ մով) 
դա տա պարտ ման հա մար նա խա պայ ման չէ.

4 Տե՛ս Якимов О.Ю., Легализа (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление 
международного характера, էջ 121։
5 Տե՛ս Преступления в сфере экономической деятельности (часть 2: преступления в сфере предпри
нимательства) (ст. 169175, 178180, 183184, 1911, 195197 УК РФ), Национальный исследовательский 
университет). URL: https://www.hse.ru/data/2014/11/20/1101124038/Преступления% 20в% 20сфере% 
20экономической%20 деятельности [2].pdf (15.04.2021 թ.): 
6 Վար շա վայի կոն վեն ցի ան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից վա վե րաց վել է 2008 թվա կա նի 
հու նի սի 2ին:
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(բ) (փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազ մով) դա տա պար տու մը հնա րա վոր է, ե թե 
հաս տատ վի, որ գույ քը բխում է հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյու նից, ա ռանց պա-
հան ջե լու, որ հաս տատ վեն այդ հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյանն ա ռնչ վող բո լոր 
փաս տա կան տար րե րը կամ բո լոր հան գա մանք նե րը, նե րա ռյալ հան ցա գոր ծի 
ի նքնու թյու նը. (…)»: 

Եվ րո պա կան մի ու թյան քրե ա կան ար դա րա դա տու թյան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
գոր ծա կա լու թյան կող մից կազմ ված զե կույ ցի հա մա ձայն՝ ներ պե տա կան մա կար
դա կում նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ա պա ցուց ման պա հան ջը խո չըն դո
տում է փո ղե րի լվաց ման դեմ ար դյու նա վետ պայ քա րի ի րա կա նաց մա նը: « Փո ղե րի 
լվաց ման դեմ պայ քա րի մեկ հա տուկ դա տա վա րա կան խո չըն դոտ ա ռաջ է գա լիս, 
ե րբ ազ գային օ րենսդ րու թյու նը պա հան ջում է, որ ճշգր տո րեն հաս տատ վի փո ղե-
րի լվաց մա նը նա խոր դող հան ցան քը: Գոր ծե րի հետ Եվ րո ջաս թի աշ խա տան քը 
ցույց է տա լիս, որ կազ մա կերպ ված հան ցա վոր խմ բե րը հա ճախ դի վեր սի ֆի կաց-
նում են ի րենց հան ցա վո րու թյու նը, թմ րա նյու թե րի վա ճառ քը կա րող է հան դի սա-
նալ մարդ կանց թրա ֆի քին գով հան ցա վոր բիզ նե սի մի մաս, և թմ րա մի ջոց ներ 
տե ղա փո խող ան ձը կա րող է թրա ֆի քին գի են թարկ վել սե ռա կան շա հա գործ ման 
հա մար: Նա խոր դող հան ցան քը ճշգր տո րեն հս տա կեց նե լու պա հանջ նե րը կա-
րող են հատ կա պես բար դաց նել փո ղե րի լվաց ման դեմ պայ քա րը»7։ 

Ա վե լին, հան ցա վոր նպա տակ նե րով կան խի կի օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ 
ի րա կա նաց ված ու սումն ա սի րու թյուն նե րի հի ման Եվ րո պա կան ոս տի կա նա կան 
գոր ծա կա լու թյունն ար ձա նագ րել է, ո ր՝ « Կան խիկ մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ ի րա-
վա պահ մար մին նե րի կող մից հա ղորդ ված ա մե նա կար ևոր խո չըն դո տը շա րու նա-
կում է մալ կան խիկ մի ջոց նե րի և հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան միջև կա պի հաս-
տատ ման մար տահ րա վե րը: Եվ րո պա կան ի րա վա պահ մար մին նե րից շա տե-
րը փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազ մով հե տապն դում ի րա կա նաց նե լու հա մար 
պար տա վոր են ցույց տալ նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյու նը (հաշ վի առ նե լով, 
որ կան խի կը, ը ստ ներ կա յաց նո ղի, գոր ծիք է, սա դժ վա րին խն դիր է, և կան-
խի կին ա ռնչ վող հա ջող հե տաքն նու թյու նը հա ճախ են թադ րում է ա վան դա կան 
մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծում)»8։

Նույն մո տե ցումն է որ դեգր ված նաև Ֆի նան սա կան մի ջո ցա ռումն ե րի աշ խա
տան քային խմ բի (ՖԱԹՖի) հանձ նա րա րա կան նե րով: 

Հանձ նա րա րա կան 3ի բա ցատ րա կան մեկ նա բա նու թյան 4րդ կե տի հա մա
ձայն՝ փո ղե րի լվաց ման հան ցա գոր ծու թյան ա ռար կա կա րող է լի նել ու ղ ղա կի ո րեն 
կամ ա նուղ ղա կի ո րեն հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ցան կա ցած տե սա կի 
գույք՝ ան կախ դրա ար ժե քից: Գույ քի՝ հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված լի

7 Fraud, EUROJUST News, Issue No. 4  July 2011, online at EUROIUST News. (https://www.europol.europa.
eu/publicationsdocuments/whycashstillkingstrategicreportuseofcashcriminalgroupsfacilitatorfor
moneylaundering)(15.04.2021թ.).
8 Why is cash still king? A strategic report on the use of cash by criminal groups as a facilitator for money 
laundering, European Police Office, 2015, 7 (https://www.europol.europa.eu/publicationsdocuments/
whycashstillkingstrategicreportuseofcashcriminalgroupsfacilitatorformoneylaundering) 
(15.04.2021թ.).
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նե լու փաստն ա պա ցու ցե լիս չպետք է պար տա դիր լի նի, որ նա խոր դող հան
ցա գոր ծու թյան հա մար ան ձի նկատ մամբ կա յաց ված լի նի մե ղադ րա կան դա
տավ ճիռ9: 

Այս հար ցին ան դրա դար ձել է նաև Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան գե րա գույն դա
տա րա նի նա խա գա հու թյու նը՝ նշե լով հետ ևյա լը. «ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րում փո-
ղե րի լվաց ման հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան հար ցի ո րոշ-
ման ժա մա նակ դա տա րան նե րը պետք է պար զեն, թե ա րդյո՞ք գոր ծի մեջ կան 
ա պա ցույց ներ, ո րոնք վկա յում են այն մա սին, որ ֆի նան սա կան գոր ծառ նու թյուն 
կամ այլ գոր ծարք կա տա րած ան ձին ար ժա նա հա վա տո րեն հայտ նի է ե ղել դրա-
մա կան մի ջոց նե րի և այլ գույ քի հան ցա վոր ծագ ման փաս տը»10: Սա կայն ոչ մի 
տեղ նա խա գա հու թյու նը չի պար զա բա նում, թե ի նչ է պետք հաս կա նալ «ար ժա-
նա հա վա տո րեն ի մա ցու թյան» ներ քո, ի նչն էլ պրակ տի կա յում հան գեց նում է տա
րա կար ծու թյուն նե րի11: 

Միև նույն ժա մա նակ, Եվ րո պա կան դա տա րանն իր նա խա դե պային ի րա վուն
քի շր ջա նա կում ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա սին, ո ր՝ գույ քի 
հան ցա վոր ծա գու մը կա րող է հաս տատ վել ա նուղ ղա կի ա պա ցույց նե րի հի ման 
վրա, այդ թվում՝ եզ րա հան գումն եր ա նե լով, որ մե ղադ րյա լը հրա ժար վում է ներ
կա յաց նել բա ցատ րու թյուն ներ գույ քի ծագ ման ա ռն չու թյամբ12, ի սկ քրե ա կան 
գոր ծե րով ար դար դա տաքն նու թյան հայե ցա կար գի հետ հա մա տե ղե լի է դի մու
մա տու ի վրա իր գույ քային ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ հա վաս տի բա ցատ րու թյուն
ներ տա լու պար տա կա նու թյուն դնե լը13։ 

ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րը հի շա տակ ված՝ Ա. Սու քի ա սյա նի վե րա բե րյալ 
գոր ծով, ո րով ար ձա նագր վել է, որ փո ղե րի լվաց ման քն նու թյան օբյեկտ հան դի
սա ցող գույ քի վե րա բե րյալ ա նուղ ղա կի, սա կայն ի րենց ամ բող ջու թյան մեջ դրա՝ 
հան ցա վոր ճա նա պար հով ծա գած լի նե լու մա սին ող ջամ տո րեն վկայող հան գա
մանք ներ կա րող են հան դի սա նալ՝ 

  տվյալ ան ձի ե կա մուտ նե րի կամ այլ նյու թա կան մի ջոց նե րի ու ակ տիվն ե րի 
հա րա բե րակ ցու թյամբ քն նու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի ան հա մա
չափ բարձր ար ժե քը,

  տվյալ գույ քը հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված լի նե լու մա սին վկայող 

9 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 46: 
10 Տե՛ս Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 “О 
судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого пре
ступным путем”:
11 Տե՛ս Лапунин М.М., Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, 
криминализации и пенализации, Москва, Волтерс Клувер, 2006, էջ 26: 
12 Տե՛ս, mutatis mutandis, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Zschüschen v. Belgium գոր
ծով 2017 թվա կա նի մայի սի 2ի ո րո շու մը: 
13 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Grayson and Barnham v. United Kingdom գոր
ծով 2008 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 23ի ո րո շու մը, գան գատ ներ 19955/05 և 15085/06, կե տեր 49, 23: 
Տե՛ս նաև, mutatis mutandis, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Zschüschen v. Belgium 
գոր ծով 2017 թվա կա նի մայի սի 2ի ո րո շու մը, գան գատ 23572/07, կետ  30:  
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ո րո շա կի տվյալ նե րի առ կա յու թյու նը,
   գոր ծի լուծ ման տե սան կյու նից է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա

մանք նե րը14։
 Նույն ո րոշ մամբ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով փո ղե րի լվաց

մա նը նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան հաս տատ ված լի նե լու հա մար նա խոր դող 
հան ցա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռի առ կա
յու թյան հար ցին և զար գաց նե լով նախ կի նում իր կող մից ար տա հայ տած ի րա վա
կան դիր քո րո շումն առ այն, որ պար տա դիր չէ նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան վե
րա բե րյալ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռի առ կա յու թյու նը, ի նչ պես նաև 
պար տա դիր չէ, որ հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա
կա նաց ման մեջ մե ղադր վող ան ձը որ ևէ ա ռն չու թյուն ու նե նա նա խոր դող հան ցա
գոր ծու թյան հետ15, ար ձա նագ րել է, որ փո ղե րի լվաց ման ա ռար կա հան դի սա ցող 
գույ քի հան ցա վոր ծա գու մը հաս տա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ չէ ոչ մի այն նա
խոր դող հան ցա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան 
ակ տի առ կա յու թյուն, այլև տվյալ գույ քի հան ցա վոր ծագ ման փաս տը կա րող է 
հաս տատ վել՝ ան կախ նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան՝ հիմ ա վոր կաս կա ծից 
վեր ա պա ցու ցո ղա կան չա փա նի շով հաս տատ ված լի նե լու պայ մա նից16։ 

Այս հա մա տեքս տում տե ղին է վկա յա կո չել նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ
րո պա կան դա տա րա նի` « Փամ Հոանգն ը նդ դեմ Ֆրան սի այի» գոր ծով վճի ռը, 
ո րում ար ձա նագր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը դր վել է ին նաև ՀՀ քրե ա
կան օ րենսգր քի 310.1րդ հոդ վա ծով լրաց նե լու վե րա բե րյալ օ րեն քի նա խագ ծի 
հիմն ա վո րումն ե րում17։ Նշյալ գոր ծում պաշտ պա նու թյան կող մը չի ներ կա յաց րել 
ար դա րաց նող ա պա ցույց ներ, ի սկ մե ղադ րյա լը հրա ժար վել է տալ ո րե ւէ բա ցատ
րու թյուն: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը, քն նե լով դի մո ղի բո
ղո քը, ըն դու նել է, որ ան թույ լատ րե լի ո չինչ չկա այն են թադ րու թյու նում, թե ան ձը, 
ո րը տի րա պե տում է ը նդ հա նուր առ մամբ ար գել ված ո րե ւէ բա նի, պար տա վոր է 
բա ցատ րել այդ փաս տը, հա կա ռակ դեպ քում նա կճա նաչ վի մե ղա վոր18:

 Հարկ է նշել նաև, որ նա խորդ կե տում նշ ված մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րի 
ու ժով՝ փո ղե րի լվաց ման մեջ մե ղադր վող ան ձի նկատ մամբ՝ քն նու թյան ա ռար
կա գույ քի ծագ ման վե րա բե րյալ բա ցատ րու թյուն ներ տա լու պար տա կա նու թյուն 
սահ մա նե լը, հա մա պա տաս խա նում է մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րին, և քրե ա կան 
գոր ծով ար դար դա տաքն նու թյան հայե ցա կար գի պահ պան ման տե սան կյու նից 

14 Տե՛ս, mutatis mutandis, վե րը հի շա տակ ված՝ Ա շոտ Սու քի ա սյա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2021 
թվա կա նի ապ րի լի 14ի թիվ Ե ԷԴ/054/01/15 ո րոշ ման 22րդ կե տը։ 
15 Տե՛ս mutatis mutandis, Արսեն Սարգսյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2011 թվականի փետրվարի 
24ի թիվ ԵԿԴ/0090/01/09 որոշման 11րդ կետը։ 
16 Տե՛ս, mutatis mutandis Աշոտ Սուքիասյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2021 թվականի ապրիլի 
14ի թիվ ԵԷԴ/054/01/15 որոշման 22րդ կետը։
17 Տե՛ս http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=8494&Reading=0&fbclid=IwAR3N9
kdYo9GJA4rSzebPQ14cjUpAUqbG_4bdWmczoo5myywm3Lur87oZmQ։(15.04.2021թ.):
18 Տե'ս, mutatis mutandis, Case of Pham Hoang v. France, գանգատ թիվ 13191/87, 1992 թվականի 
սեպտեմբերի 25ի վճիռը։  
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ի րա վա չափ է։ Ը նդ ո րում` ան ձի բա ցատ րու թյուն ներն իր հեր թին պետք է լի նեն 
կոնկ րետ, ստու գե լի և հա վա նա կան, ի սկ հա կա ռա կի դեպ քում պետք է հաս տատ
վի խնդ րի ա ռար կա գույ քի հան ցա վոր ծա գու մը։ 

Ամ փո փե լով վե րո շա րադ րյա լը` կար ծում եմ, որ հե տա գա օ րենսդ րա կան զար-
գա ցում ե րը և ի րա վա կի րառ պրակ տի կան պետք է ըն թա նան այն ճա նա պար-
հով, որ ը նդ գծ վի փո ղե րի լվաց ման «ինք նա վա րու թյու նը» և այն կախ ված չլի նի 
նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան փաս տի հաս տա տու մից։ Այ սինքն` իմ հա մոզ մամբ, 
ի րա վա կի րա ռը փո ղե րի լվաց ման փաս տը հաս տա տե լու հա մար չպետք է կանգ նի 
նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան կա տար ված լի նե լու փաս տը հաս տա տե լու խո չըն-
դո տի ա ռջև և այդ շր ջա նակ նե րում ա պա ցուց ման բե ռի բաշխ ման փո փո խու թյու-
նը, ու ս տիև ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի նա հան ջը հա նուն լե գի տիմ ա կն կա-
լի քի ի նք նին պետք է դի տարկ վի հա մա չափ և ար դա րաց ված։ 

Հետ ևա բար՝ ան կախ նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ մե ղադ րա-
կան դա տավճ ռի առ կա յու թյու նից կամ նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան ա պա ցուց-
ված լի նե լու հան գա ման քից՝ մի այն այն պի սի փաս տա կան տվյալ նե րի ամ բող ջու-
թյու նը, ո րով հնա րա վոր կլի նի ող ջա միտ են թադ րու թյուն ա նել՝ քն նու թյան օբյեկտ 
հան դի սա ցող գույ քի՝ են թադ րյալ հան ցա գոր ծու թյան ար դյուն քում ա ռա ջա ցած 
լի նե լու հան գա ման քի մա սին, և հա կա ռա կի մա սին փաս տարկ նե րի բա ցա կա յու-
թյու նը ի նք նա բավ կլի նի ան ձի ա րար քում փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազ մի առ կա-
յու թյու նը հաս տա տե լու և քրե աի րա վա կան գնա հա տա կան տա լու հա մար։

Annotation. The subject of this article is the scope of the issues arising from it, which is the basis 
for concealing the criminally obtained property, giving it a legal basis, in the sense of the law, as a 
basis for criminalizing “predicate offences” as money laundering. In the abovementioned context, of 
particular interest are issues related to the degree of provability of the predicate offences, therefore, 
issues related to the basic principle of the presumption of innocence, the ratio of predicate offences 
to subsequent ones, which were addressed in the work.

Аннотация. Предметом исследования в данной статье являются вопросы сокрытия имуще
ства, приобретенного преступным путем, придания ему правового основания при криминали
зации «предыдущего преступления». В контексте изложенного особый интерес представляют 
вопросы, связанные со степенью доказанности предшествующего преступления, в частности, 
касающиеся основного принципа презумпции невиновности, соотношения предшествующих 
преступлений к последующим, которые и находятся в центре нашего внимания.

 

 Բա նա լի բա ռեր - Փո ղե րի լվա ցում, ան մե ղու թյան կան խա վար կած, նա խոր դող հան ցա գոր-
ծու թյուն, ա պա ցույց, գույք, քն նու թյուն, մի ջազ գային-ի րա վա կան փաս տաթղ թեր, կոն վեն ցի ա, 
զե կույց, ո րո շում։ 

Keywords. Money laundering, presumtion of innocence, predicate offence, evidence, property, 
investigation, international legal documents, convention, report, decision 
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