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(Ընդունված է 1996 թվականի հունիսի 6-ին) 

 

Հոդված 18. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից 
մասնակցություն ձեռք բերելու սահմանափակումները 

  

1. Անձը կամ փոխկապակցված անձինք մեկ կամ մի քանի գործարքների 
հետևանքով բանկի կանոնադրական հիմնադրամում կարող են նշանակալից 
մասնակցություն ձեռք բերել միայն Կենտրոնական բանկի նախնական 
համաձայնությամբ: 

Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք 
բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու համար բանկի միջնորդությամբ 
անձը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հայտարարություն այն մասին, որ իր 
մասնակցության միջոցով որևէ այլ անձ ստեղծվող բանկում 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 սահմանած փաստաթղթերը: Անուղղակի նշանակալից մասնակցի 
կարգավիճակ ձեռք բերելու համար սույն հոդվածով սահմանված կարգով 
պահանջվում է Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը: 



Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք 
բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու համար բանկի միջնորդությամբ 
անձը Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի նաև ներդրվող միջոցների 
ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ 
(փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն), ինչպես նաև Կենտրոնական բանկի 
սահմանած ձևով այն իրավաբանական անձանց վերաբերյալ տվյալները (այդ թվում՝ 
անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆինանսական հաշվետվությունները, տեղեկություններ 
ղեկավարների մասին, տեղեկություններ նշանակալից մասնակցություն ունեցող 
անձանց մասին), որոնցում բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից 
մասնակցություն ձեռք բերող անձը հանդիսանում է նշանակալից մասնակցություն 
ունեցող անձ: 

Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք 
բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու համար բանկի միջնորդությամբ 
անձի կամ փոխկապակցված անձանց կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացվող 
սույն մասի երկրորդ և երրորդ պարբերություններով սահմանված փաստաթղթերի և 
այլ փաստաթղթերի, տեղեկությունների ցանկը, ձևը, դրանց ներկայացման կարգը և 
պայմանները սահմանում է Կենտրոնական բանկը: 

Կենտրոնական բանկը սույն մասով սահմանված կարգով պահանջվող բոլոր 
փաստաթղթերն ստանալուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում, քննում է դրանք: 
Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի փաստեր պարզաբանելու 
նպատակով մեկամսյա ժամկետը կարող է Կենտրոնական բանկի խորհրդի 
որոշմամբ կասեցվել: Կենտրոնական բանկի կողմից մեկամսյա ժամկետում դիմումը 
չմերժելու կամ մեկամսյա ժամկետը կասեցնելու մասին անձին չտեղեկացնելու 
դեպքում համաձայնությունը համարվում է տրված: 

2. Կենտրոնական բանկը մերժում է դիմումը` 10-օրյա ժամկետում ծանուցելով 
դիմողին, եթե` 

ա) անձը դիտավորությամբ կատարված հանցագործություն կատարելու համար 
դատվածություն ունի. 



բ) անձն օրինական ուժի մեջ մտած վճռով կամ դատավճռով զրկվել է 
ֆինանսական, բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, 
իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից. 

գ) անձը սնանկ է ճանաչվել և չմարված (չներված) պարտավորություններ ունի. 

դ) անձի գործողությունները նախկինում հանգեցրել են բանկի կամ այլ անձի 
սնանկացմանը. 

ե) տվյալ անձը կամ փոխկապակցված անձինք անցյալում կատարել են այնպիսի 
արարք, որը Կենտրոնական բանկի հաստատած ուղեցույցով հիմնավորված` 
Կենտրոնական բանկի կարծիքով հիմք է տալիս կասկածելու, որ տվյալ անձի` որպես 
բանկի բարձրագույն կառավարման մարմնի որոշումների կայացման ժամանակ 
ձայնի իրավունք ունեցող անդամի, գործողությունները կարող են հանգեցնել բանկի 
սնանկացման կամ ֆինանսական վիճակի վատթարացման, կամ հեղինակության և 
գործարար համբավի վարկաբեկման. 

զ) տվյալ գործարքն ուղղված է, կամ հանգեցնում է, կամ կարող է հանգեցնել 
ազատ տնտեսական մրցակցության սահմանափակմանը. 

է) տվյալ գործարքի հետևանքով բանկի կանոնադրական հիմնադրամում 
նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձը և նրա հետ փոխկապակցված 
անձինք Հայաստանի Հանրապետության բանկային շուկայում տվյալ գործարքի 
հետևանքով ձեռք են բերում գերիշխող դիրք, որն իրենց հնարավորություն է տալիս 
կանխորոշել սույն օրենքի 34-րդ հոդվածով սահմանված գործառնությունների կամ 
դրանցից թեկուզ մեկի շուկայական սակագները կամ պայմանները. 

ը) փաստաթղթերը ներկայացվել են Կենտրոնական բանկի սահմանած ձևի և 
կարգի խախտումներով, կամ ներկայացված փաստաթղթերում կամ 
տեղեկություններում արտացոլվել են կեղծ կամ անարժանահավատ 
տեղեկություններ. 

թ) տվյալ գործարքի հետևանքով բանկի կանոնադրական հիմնադրամում 
նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող մասնակիցը կամ նրա հետ 
փոխկապակցված անձը Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով գտնվում է 
ֆինանսական վատ վիճակում կամ նշանակալից մասնակցի կամ նրա հետ 



փոխկապակցված անձանց ֆինանսական վիճակի վատթարացումը կարող է 
պատճառ հանդիսանալ բանկի ֆինանսական վիճակի վատթարացման, կամ բանկի 
կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող 
անձանց և (կամ) նրանց հետ փոխկապակցված անձանց գործունեությունը կամ 
բանկի հետ նրանց փոխհարաբերությունների բնույթը Կենտրոնական բանկի 
հիմնավոր կարծիքով կարող է խոչընդոտել Կենտրոնական բանկի կողմից 
արդյունավետ վերահսկողության իրականացմանը կամ թույլ չի տալիս 
բացահայտելու կամ արդյունավետ կառավարելու բանկի ռիսկերը. 

ժ) անձը չի ներկայացնում իր կողմից ներդրվող միջոցների ծագման 
օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ 
(փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն): 

Առանց Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության, բանկի 
կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման 
պայմանագիրն առ ոչինչ է: 

4. Սույն հոդվածով սահմանված սահմանափակումները չեն տարածվում 
«Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի համաձայն հաշվետու թողարկող հանդիսացող բանկի կանոնադրական 
կապիտալում մասնակցության ձեռքբերման վրա, եթե դա կատարվել է ֆոնդային 
բորսայում և չի գերազանցում բանկի կանոնադրական հիմնադրամի 20 տոկոսը, 
իսկ գերազանցելու դեպքում Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը 
ձեռք է բերվում սույն հոդվածով սահմանված կարգով: 

5. 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 կետով սահմանված անձանց հետ փոխկապակցված 
անձինք մեկ կամ մի քանի գործարքների հետևանքով բանկի կանոնադրական 
հիմնադրամում մասնակցություն (անկախ մասնակցության չափից) կարող են ձեռք 
բերել բացառապես սույն հոդվածով սահմանված կարգով` Կենտրոնական բանկի 
նախնական համաձայնությամբ: Օֆշորային տարածքների ցանկը սահմանում է 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդը: 



Սույն կետով սահմանված անձանց կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց 
մասնակցությամբ ստեղծված իրավաբանական անձինք բանկի կանոնադրական 
հիմնադրամում մասնակցություն (անկախ դրա չափից) կարող են ձեռք բերել 
բացառապես սույն հոդվածով սահմանված կարգով` Կենտրոնական բանկի 
նախնական համաձայնությամբ: 

6. Սույն հոդվածով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկի նախնական 
համաձայնությունը պահանջվում է յուրաքանչյուր նոր գործարքի կամ գործարքների 
իրականացման դեպքում, որոնց արդյունքում անձի և (կամ) փոխկապակցված 
անձանց մասնակցությունը բանկի կանոնադրական կապիտալում կգերազանցի 
համապատասխանաբար 10, 20 տոկոսը, 50 և 75 տոկոսը: 

(18-րդ հոդվածը խմբ. 23.10.01 ՀՕ-253, խմբ., լրաց., փոփ. 03.03.04 ՀՕ-46-Ն, 
15.11.05 ՀՕ-227-Ն) 

  

Հոդված 21. Բանկի կառավարման մարմինները 

  

1. Բանկի կառավարման մարմիններն են՝ 

ա) բանկի մասնակիցների ընդհանուր ժողովը (այսուհետ նաև՝ ընդհանուր 
ժողով). 

բ) բանկի խորհուրդը (այսուհետ նաև՝ խորհուրդ). 

գ) բանկի գործադիր տնօրենը կամ վարչության նախագահը (այսուհետ՝ 
գործադիր տնօրեն), բանկի կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքում՝ բանկի 
տնօրինությունը կամ վարչությունը (այսուհետ՝ տնօրինություն): 

2. Բանկի կառավարման մարմինների կազմավորման և գործունեության կարգը 
և իրավասությունների շրջանակը սահմանվում է «Բաժնետիրական 
ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և բանկի 
կանոնադրությամբ, եթե սույն օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: 



3. Անկախ կազմակերպական-իրավական տեսակից՝ բանկերը պարտավոր են 
ունենալ սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված կառավարման մարմիններ, 
գլխավոր հաշվապահ և ներքին աուդիտի ստորաբաժանում: 

(21-րդ հոդվածը լրաց. 23.10.01 ՀՕ-253, խմբ. 15.11.05 ՀՕ-227-Ն) 

 

Հոդված 22. Բանկի ղեկավարները, նրանց որակավորման կարգը 

  

1. Բանկի ղեկավարներ են համարվում բանկի խորհրդի նախագահը, նրա 
տեղակալը և խորհրդի անդամները, գործադիր տնօրենը, նրա տեղակալները, 
գլխավոր հաշվապահը, նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը, նրա 
անդամները, բանկի տնօրինության անդամները, ինչպես նաև բանկի տարածքային 
ստորաբաժանումների ղեկավարները և կառուցվածքային ստորաբաժանումների 
ղեկավարները՝ բանկի դեպարտամենտի, վարչության, բաժնի, ինչպես նաև 
Կենտրոնական բանկի խորհրդի սահմանած չափանիշներով հիմնավորված՝ 
Կենտրոնական բանկի խորհրդի կարծիքով որևէ կերպ բանկի հիմնական 
գործունեության հետ կապված կամ գործադիր տնօրենի անմիջական 
ղեկավարության ներքո աշխատող կամ բանկի կառավարման մարմինների կողմից 
որոշումների կայացման հարցում որևէ ազդեցություն ունեցող աշխատակիցները:  

2. Բանկի ղեկավար չեն կարող լինել` 

ա) դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար 
դատվածություն ունեցող անձինք. 

բ) դատարանի կողմից ֆինանսական, բանկային, հարկային, մաքսային, 
առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու 
իրավունքից զրկված անձինք. 

գ) սնանկ ճանաչված և չմարված (չներված) պարտավորություններ ունեցող 
անձինք. 



դ) անձինք, որոնց որակավորումը կամ մասնագիտական գիտելիքները չեն 
համապատասխանում Կենտրոնական բանկի սահմանած մասնագիտական կամ 
որակավորման համապատասխանության չափանիշերին. 

ե) անձինք, որոնք անցյալում կատարել են այնպիսի արարք, որը Կենտրոնական 
բանկի հաստատած ուղեցույցով հիմնավորված` Կենտրոնական բանկի կարծիքով 
հիմք է տալիս կասկածելու, որ տվյալ անձը` որպես բանկի ղեկավար, չի կարող 
պատշաճորեն կառավարել բանկի գործունեության համապատասխան ոլորտը, կամ 
նրա գործողությունները կարող են հանգեցնել բանկի սնանկացմանը, ֆինանսական 
վիճակի վատթարացմանը կամ հեղինակության և գործարար համբավի 
վարկաբեկմանը. 

զ) անձինք, որոնք քրեական գործով ներգրավված են որպես կասկածյալ, 
մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ: 

3. Կենտրոնական բանկն իրավունք ունի սահմանելու բանկի ղեկավարների 
որակավորման կարգ և մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներ: 

4. (4-րդ կետն ուժը կորցրել է 03.03.04 ՀՕ-46-Ն) 

4. Բանկի խորհրդի նախագահը կամ խորհրդի անդամը չի կարող միաժամանակ 
լինել տվյալ բանկի գործադիր մարմնի անդամ կամ այլ աշխատակից, ինչպես նաև 
այլ բանկի կամ վարկային կազմակերպության խորհրդի անդամ, գործադիր մարմնի 
անդամ կամ այլ աշխատակից, բացառությամբ եթե տվյալ բանկը և այլ բանկը կամ 
վարկային կազմակերպությունը հանդիսանում են միմյանց հետ փոխկապակցված 
անձինք:  

Բանկի գործադիր տնօրենը, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր 
հաշվապահը, տնօրինության անդամները, ներքին աուդիտի ստորաբաժանման 
ղեկավարը կամ անդամները չեն կարող միաժամանակ լինել այլ բանկի գործադիր 
տնօրեն, գործադիր տնօրենի տեղակալ, գլխավոր հաշվապահ, տնօրինության 
անդամ, ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավար կամ անդամներ: 

Բանկի գործադիր մարմնի անդամները բացի գիտական, մանկավարժական և 
ստեղծագործական աշխատանքներից, կարող են կատարել վճարովի այլ 
աշխատանք միայն բանկի խորհրդի համաձայնությամբ: 



(22-րդ հոդվածը խմբ., փոփ. 23.10.01 ՀՕ-253, փոփ. 03.03.04 ՀՕ-46-Ն, 
խմբ., լրաց. 15.11.05 ՀՕ-227-Ն) 

  

Հոդված 23. 

 

Բանկային գործունեության լիցենզիան 

  

1. Բանկային գործունեության լիցենզիան Կենտրոնական բանկի կողմից տրվող 
բանկային գործունեություն իրականացնելու թույլտվությունը հավաստող 
փաստաթուղթ է: 

2. Բանկային գործունեության լիցենզիա տալու բացառիկ իրավունքը 
պատկանում է Կենտրոնական բանկին: 

3. Բանկային գործունեության լիցենզիան անժամկետ է, և դրանում 
նախատեսված իրավունքները չեն կարող փոխանցվել կամ այլ կերպ օտարվել: 

4. Բանկային գործունեության լիցենզիայում նշվում են լիցենզիայի համարը, 
տալու ամսաթիվը, լիցենզավորված բանկի, օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի լրիվ 
ֆիրմային անվանումը և գրանցման համարը: Բանկային գործունեության 
լիցենզիայի միասնական ձևը սահմանվում է Կենտրոնական բանկի կողմից: 

5. Բանկային գործունեության լիցենզիան կարող է անվավեր կամ ուժը կորցրած 
ճանաչվել Կենտրոնական բանկի որոշմամբ, սույն օրենքով նախատեսված 
դեպքերում: 

6. Բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի լուծարման դեպքում 
բանկային գործունեության լիցենզիան ուժը կորցնում է և պետք է վերադարձվի 
Կենտրոնական բանկ` նրա կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

7. Բանկային գործունեության լիցենզիայի կորստի դեպքում բանկը կամ 
օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղն այդ մասին անհապաղ հայտնում է 
Կենտրոնական բանկին: Բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի դիմումով 
Կենտրոնական բանկը մեկամսյա ժամկետում վերականգնում է նրա բանկային 
գործունեության լիցենզիան: 



8. Բանկային գործունեության լիցենզավորման ընթացակարգը սահմանվում է 
սույն օրենքով և Կենտրոնական բանկի իրավական ակտերով: Այլ օրենքներով 
բանկային գործունեության լիցենզավորման վերաբերյալ այլ դրույթներ սահմանված 
լինելու դեպքում գործում են սույն օրենքի դրույթները: 

(23-րդ հոդվածը լրաց. 23.10.01 ՀՕ-253) 

  

Հոդված 24. Լիցենզավորման փուլերը 

  

1. Լիցենզավորման ընթացակարգը սկսվում է լիցենզիայի նախնական 
հավանություն ստանալու միջնորդագիր ներկայացնելու պահից և ավարտվում է 
լիցենզիա տալու կամ լիցենզիա ստանալու դիմումը մերժելու պահով: 

2. Լիցենզավորման ընթացակարգի փուլերն են` 

ա) լիցենզիա ստանալու նախնական հավանությունը. 

բ) բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գրանցումը. 

գ) լիցենզիա տալը: 

  

Հոդված 25. Լիցենզիա ստանալու նախնական հավանության համար
անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

  

Լիցենզիա ստանալու նախնական հավանության համար Կենտրոնական բանկ 
են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը` 

ա) նախաձեռնող անձանց կամ օտարերկրյա բանկի միջնորդագիրը. 

բ) ստեղծվող բանկի կանոնադրության նախագիծը, իսկ օտարերկրյա բանկի 
մասնաճյուղի համար օտարերկրյա բանկի հիմնադիր փաստաթղթերը և 
մասնաճյուղի կանոնադրության նախագիծը. 



գ) Կենտրոնական բանկի սահմանած ձևով` ստեղծվող բանկի կամ օտարերկրյա 
բանկի մասնաճյուղի գործունեության տնտեսական ծրագիրը, որը պետք է կազմված 
լինի բանկի գործունեության առաջիկա երեք տարիների համար և պարունակի 
բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի ներքին կազմակերպական 
կառուցվածքը, եկամուտների և ծախսերի հաշվարկը, ֆինանսական հեռանկարային 
զարգացման միտումները, ներդրումների համար կանխատեսվող շուկաների 
նկարագրությունը, միջոցների ներգրավման հիմնական գործիքները, 
մրցակցությանը դիմակայելու մեթոդները, բանկի կառավարման սկզբունքները և 
հնարավոր ռիսկերի գնահատումը. 

գ1) ստեղծվող բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից 
մասնակցություն ձեռք բերող անձանց վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի 
սահմանած ձևով, ցանկով, կարգով և պայմաններով Կենտրոնական բանկի 
սահմանած տվյալները, այդ թվում` տվյալ նշանակալից մասնակցություն ունեցող 
անձանց հայտարարություններն այն մասին, որ նրանց մասնակցության միջոցով 
որևէ այլ անձ ստեղծվող բանկում անուղղակի նշանակալից մասնակցի 
կարգավիճակ ձեռք չի բերում, հակառակ դեպքում այդ նշանակալից 
մասնակցություն ունեցող անձինք պարտավոր են ներկայացնել նաև անուղղակի 
նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի 
սահմանած փաստաթղթերը. 

գ2) Կենտրոնական բանկի սահմանած ձևով, ցանկով, կարգով և պայմաններով 
այն իրավաբանական անձանց վերաբերյալ տվյալները (այդ թվում՝ անվանումը, 
գտնվելու վայրը, ֆինանսական հաշվետվությունները, տեղեկություններ 
ղեկավարների մասին, տեղեկությունները նշանակալից մասնակցություն ունեցող 
անձանց մասին), որոնցում բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից 
մասնակցություն ձեռք բերող անձը հանդիսանում է նշանակալից մասնակցություն 
ունեցող անձ: 

դ) Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված այլ փաստաթղթեր: 

(25-րդ հոդվածը փոփ., խմբ., լրաց. 23.10.01 ՀՕ-253, լրաց. 15.11.05 ՀՕ-227-
Ն) 

  



Հոդված 26. Լիցենզիա ստանալու նախնական հավանությունը 

  

1. Սույն օրենքի 25 հոդվածով նախատեսված փաստաթղթերը Կենտրոնական 
բանկի կողմից սահմանված ձևով և կարգով ներկայացնելու օրվանից մեկամսյա 
ժամկետում Կենտրոնական բանկը քննում է միջնորդագիրը: Կենտրոնական բանկը 
կարող է մերժել միջնորդագիրը, եթե` 

ա) ստեղծվող բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գործունեությունը 
կհակասի օրենքներին և այլ իրավական ակտերին. 

բ) բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գործունեության տնտեսական 
ծրագիրը չի համապատասխանում Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ձևին 
և (կամ) Կենտրոնական բանկի հաստատած չափանիշներով հիմնավորված` 
Կենտրոնական բանկի կարծիքով գործելով ծրագրին համապատասխան, բանկն ի 
վիճակի չի լինի բնականոն բանկային գործունեություն իրականացնել, կամ 
տնտեսական ծրագիրն անիրատեսական է. 

գ) օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի դեպքում` օտարերկրյա բանկն իրավասու չէ 
բանկային գործունեություն իրականացնել իր գրանցման և հիմնական 
գործունեության վայրի երկրում կամ Կենտրոնական բանկը գտնում է, որ 
օտարերկրյա բանկի գրանցման կամ հիմնական գործունեության վայրի երկրում 
բանկային վերահսկողության պետական մարմինները տվյալ բանկի և նրա 
մասնաճյուղերի` որպես միասնական համակարգի, գործունեության նկատմամբ 
պատշաճ վերահսկողություն չեն իրականացնում. 

դ) բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք 
բերող անձը կամ նրա հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձը 
Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով գտնվում է ֆինանսական վատ 
վիճակում կամ նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի, կամ նրա հետ 
փոխկապակցված անձանց ֆինանսական վիճակի վատթարացումը կարող է 
պատճառ հանդիսանալ բանկի ֆինանսական վիճակի վատթարացման, կամ բանկի 
կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող 
անձանց և (կամ) նրանց հետ փոխկապակցված անձանց գործունեությունը կամ 
բանկի հետ նրանց փոխհարաբերությունների բնույթը Կենտրոնական բանկի 



հիմնավոր կարծիքով կարող է խոչընդոտել Կենտրոնական բանկի կողմից 
արդյունավետ վերահսկողության իրականացմանը կամ թույլ չտալ բացահայտել կամ 
արդյունավետ կառավարել բանկի ռիսկերը: 

2. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի տեղեկություններ 
ստանալու համար միջնորդագրի քննության մեկամսյա ժամկետը կարող է կասեցվել 
Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ: Կենտրոնական բանկի կողմից 
մեկամսյա ժամկետում դիմումը չմերժելու կամ մեկամսյա ժամկետը կասեցնելու 
մասին անձին չտեղեկացնելու դեպքում նախնական հավանությունը համարվում է 
տրված: Միջնորդագիր ներկայացնող անձի առաջին իսկ պահանջով Կենտրոնական 
բանկը պարտավոր է մեկօրյա ժամկետում նրան տրամադրել նախնական 
հավանության մասին իր որոշումը: 

3. Նախնական հավանություն տալու կամ նախնական հավանությունը մերժելու 
մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը ենթակա չէ դատական կարգով 
բողոքարկման: 

(26-րդ հոդվածը փոփ., խմբ., լրաց. 23.10.01 ՀՕ-253, փոփ., լրաց. 15.11.05 
ՀՕ-227-Ն) 

  

Հոդված 27. Բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի 
գրանցումը 

  

1. Բանկը կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղը Կենտրոնական բանկի կողմից 
գրանցվելու համար ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը` 

ա) գրանցման դիմում, բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնակիցների 
ընդհանուր ժողովի կամ կառավարման իրավասու այլ մարմնի որոշումը կամ 
արձանագրությունից քաղվածք` բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի 
կանոնադրությունը հաստատելու և բանկի ղեկավարներ ընտրելու (նշանակելու) 
վերաբերյալ. 



բ) Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ձևով ստեղծվող բանկի կամ 
օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի ղեկավարների գործունեության վերաբերյալ 
տեղեկանք. 

գ) բանկի կանոնադրությունը, կամ օտարերկրյա բանկի կողմից հաստատված 
օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի կանոնադրությունը. 

գ1) բանկի (բացառությամբ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի) ֆիրմային 
անվանման գրանցման հայտ, որին ներկայացվող պահանջները, դրա հետ 
ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև հայտի քննարկման ու ֆիրմային 
անվանման և դրա փոփոխությունների գրանցման հետ կապված 
հարաբերությունները կարգավորվում են Կենտրոնական բանկի և Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի կողմից համատեղ 
սահմանված կարգով. 

դ) բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի ղեկավարների ցուցակը, նրանց 
վավերացված ստորագրության նմուշները. 

ե) բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն 
ունեցող անձանց համար` սույն օրենքի 18 հոդվածով նախատեսված հիմքերի 
բացակայության մասին հայտարարություն` Կենտրոնական բանկի կողմից 
սահմանված ձևով. 

ե1) Կենտրոնական բանկի սահմանած ձևով ստեղծվող բանկի կանոնադրական 
հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձանց վերաբերյալ 
Կենտրոնական բանկի սահմանած տվյալները, այդ թվում` տվյալ նշանակալից 
մասնակցություն ունեցող անձանց հայտարարություններն այն մասին, որ նրանց 
մասնակցության միջոցով որևէ այլ անձ ստեղծվող բանկում անուղղակի 
նշանակալից մասնակցի կարգավիճակ ձեռք չի բերում, հակառակ դեպքում այդ 
նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք պարտավոր են ներկայացնել նաև 
անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց վերաբերյալ 
Կենտրոնական բանկի սահմանած փաստաթղթերը. 

ե2) Կենտրոնական բանկի սահմանած ձևով այն իրավաբանական անձանց 
վերաբերյալ տվյալները (այդ թվում՝ անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆինանսական 



հաշվետվություններ, տեղեկություններ ղեկավարների մասին, տեղեկություններ 
նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց մասին), որոնցում բանկի 
կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձը 
հանդիսանում է նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձ. 

զ) Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված այլ փաստաթղթեր: 

2. Կենտրոնական բանկը սույն հոդվածի առաջին մասով սահմանված բոլոր 
փաստաթղթերն ստանալու պահից մեկամսյա ժամկետում գրանցում է բանկը կամ 
օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղը կամ մերժում է դրանց գրանցումը: 
Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի տեղեկություններ ստանալու 
համար գրանցման դիմումի քննության մեկամսյա ժամկետը կարող է կասեցվել 
անորոշ ժամկետով: Կենտրոնական բանկի կողմից մեկամսյա ժամկետում դիմումը 
չմերժելու կամ մեկամսյա ժամկետը կասեցնելու մասին անձին չտեղեկացնելու 
դեպքում բանկը համարվում է գրանցված: 

3. Կենտրոնական բանկը մերժում է բանկի կամ օտարերկրյա բանկի 
մասնաճյուղի գրանցման միջնորդագիրը, եթե ներկայացված փաստաթղթերում 
արտացոլվել են անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ, կամ ներկայացվել են ոչ 
ամբողջական կամ ոչ բավարար փաստաթղթեր, կամ բանկի կանոնադրական 
հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձը կամ նրա հետ 
փոխկապակցված իրավաբանական անձը Կենտրոնական բանկի հիմնավոր 
կարծիքով գտնվում է ֆինանսական վատ վիճակում կամ բանկի կանոնադրական 
հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի կամ նրա հետ 
փոխկապակցված անձանց ֆինանսական վիճակի վատթարացումը կարող է 
պատճառ հանդիսանալ բանկի ֆինանսական վիճակի վատթարացման, կամ բանկի 
նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց և (կամ) նրանց հետ 
փոխկապակցված անձանց գործունեությունը կամ բանկի հետ նրանց 
փոխհարաբերությունների բնույթը Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով 
կարող է խոչընդոտել Կենտրոնական բանկի կողմից արդյունավետ 
վերահսկողության իրականացմանը կամ թույլ չտալ բացահայտել կամ արդյունավետ 
կառավարել բանկի ռիսկերը: 

4. Բանկը կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղը գրանցվում է միայն 
Կենտրոնական բանկում բացված համապատասխան հաշվում Կենտրոնական 



բանկի սահմանած` բանկերի կանոնադրական հիմնադրամի նվազագույն չափով 
միջոցների առկայության դեպքում: 

5. Կենտրոնական բանկում գրանցվելու պահից բանկը ձեռք է բերում 
իրավաբանական անձի կարգավիճակ: 

6. Կենտրոնական բանկը բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի 
գրանցման մասին որոշում ընդունելուց հետո եռօրյա ժամկետում հիմնադիրներին 
տալիս է գրանցման վկայական: 

7. Կենտրոնական բանկը բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի 
գրանցման մասին որոշում ընդունելուց հետո հինգօրյա ժամկետում այդ մասին 
ծանուցում է ձեռնարկությունների գրանցումն իրականացնող պետական լիազորված 
մարմնին` վերջինիս կողմից բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի 
գրանցման մասին համապատասխան գրառում կատարելու համար: 

(27-րդ հոդվածը փոփ., խմբ., լրաց. 23.10.01 ՀՕ-253, լրաց. 15.11.05 ՀՕ-227-
Ն, 08.06.09 ՀՕ-141-Ն, փոփ. 19.03.12 ՀՕ-156-Ն) 

  

Հոդված 28. Մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը 

  

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղերը գրանցվում են 
Կենտրոնական բանկի կողմից` ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը` 

ա) բանկի խորհրդի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` մասնաճյուղ 
բացելու մասին. 

բ) բանկի միջնորդագիրը. 

գ) մասնաճյուղի կանոնադրությունը. 

դ) ստեղծվող բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի ղեկավարների 
աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք` Կենտրոնական բանկի 



կողմից սահմանված ձևով: Կենտրոնական բանկը կարող է քննել մասնաճյուղի 
ղեկավարներին` նրանց մասնագիտական համապատասխանությունը պարզելու 
նպատակով. 

ե) Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ձևով` ստեղծվող մասնաճյուղի 
գործունեության տնտեսական ծրագիրը, որն իր մեջ ներառում է մասնաճյուղի 
ներքին կազմակերպական կառուցվածքը, նախատեսվող ֆինանսական 
գործառնություններն ու գործունեության հիմնական ուղղությունները, ակտիվների, 
պասսիվների մոտավոր կազմը, կառուցվածքը, շահույթների և վնասների պլանային 
հաշվարկն առաջին երկու տարում. 

զ) մասնաճյուղին տարածք տրամադրելու, ինչպես նաև մասնաճյուղի 
տեխնիկական հագեցվածությունը Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված 
չափանիշներին համապատասխանելու մասին փաստաթուղթ. 

է) Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված այլ փաստաթղթեր: 

2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բանկերի և 
օտարերկրյա բանկերի ներկայացուցչություն գրանցելու համար բանկերը 
Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում` 

ա) հիմնադիր բանկի միջնորդագիրը. 

բ) ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը. 

գ) հիմնադիր բանկի կանոնադրության պատճենը. 

դ) ներկայացուցչության կանոնադրությունը. 

ե) Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված այլ փաստաթղթեր: 

3. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերը Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ 
ստեղծելիս ստանում են Կենտրոնական բանկի համաձայնությունը` ներկայացնելով 
հիմնադիր բանկի միջնորդագիրը, մասնաճյուղի ստեղծման տնտեսական ծրագիրը 
և Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված այլ փաստաթղթեր, իսկ 
համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այլ երկրում 



գրանցվելուց (լիցենզավորվելուց, արտոնագրվելուց) հետո հաշվառվում են 
Կենտրոնական բանկում` ներկայացնելով գրանցման (լիցենզավորման, 
արտոնագրման) փաստը վկայող փաստաթուղթ: 

4. Սույն հոդվածով նախատեսված միջնորդագիրը և պահանջվող 
փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո` մեկամսյա ժամկետում, Կենտրոնական 
բանկը գրանցում է մասնաճյուղը, ներկայացուցչությունը և տալիս է գրանցման 
վկայական, իսկ գրանցումը մերժելու դեպքում մերժման հիմքերի մասին 10-օրյա 
ժամկետում տեղեկացնում է բանկին: Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող 
որոշակի տեղեկություններ ստանալու համար գրանցման կամ համաձայնություն 
տալու դիմումի քննության մեկամսյա ժամկետը կարող է կասեցվել: Կենտրոնական 
բանկի կողմից մեկամսյա ժամկետում դիմումը չմերժելու կամ մեկամսյա ժամկետը 
կասեցնելու մասին անձին չտեղեկացնելու դեպքում գրանցումը կամ 
համաձայնությունը համարվում է տրված: Կենտրոնական բանկի կողմից 
մասնաճյուղի, ներկայացուցչության գրանցման մերժման հիմքերը սահմանում է 
Կենտրոնական բանկը: 

5. Կենտրոնական բանկը մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման 
մասին որոշումն ընդունելուց հետո հնգօրյա ժամկետում այդ մասին ծանուցում է 
ձեռնարկությունների գրանցումն իրականացնող պետական լիազորված մարմնին` 
վերջինիս կողմից մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման մասին 
համապատասխան գրառում կատարելու համար: 

6. Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել բանկի` Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից 
դուրս ստեղծվող մասնաճյուղի գրանցման միջնորդագիրը, եթե` 

ա) ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլվել են անարժանահավատ կամ 
կեղծ տվյալներ. 

բ) փաստաթղթերը ներկայացվել են թերի. 

գ) բանկի մասնաճյուղի տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը չեն 
համապատասխանում Կենտրոնական բանկի սահմանած պահանջներին. 



դ) բանկի մասնաճյուղի ղեկավարների մասնագիտական գիտելիքները կամ 
որակավորումը չեն համապատասխանում Կենտրոնական բանկի սահմանած 
չափանիշերին. 

ե) մասնաճյուղի գրանցման փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ 
ներկայացնելու պահին նախորդող մեկ տարվա ընթացքում բանկը խախտել է 
հիմնական տնտեսական նորմատիվները, կամ բանկի ցուցանիշերի ամփոփ 
գնահատականը ցածր է Կենտրոնական բանկի խորհրդի սահմանած չափից, կամ 
Կենտրոնական բանկի սահմանված չափանիշներով մասնաճյուղի բացումը 
կհանգեցնի բանկի ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը. 

զ) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ ստեղծելու 
դեպքում բանկը չի ապացուցում տվյալ երկրում մասնաճյուղ բացելու 
անհրաժեշտությունը և Կենտրոնական բանկի խորհրդի կարծիքով ծրագրավորում է 
շրջանառել հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված միջոցներ. 

է) Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված այլ հիմքերով. 

ը) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ ստեղծելու 
դեպքում Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով տվյալ պետությունում 
բանկային վերահսկողության համար պատասխանատու մարմինը պատշաճ և 
միջազգային չափանիշներին համապատասխան վերահսկողություն չի 
իրականացնում տվյալ պետությունում գրանցված բանկերի գործունեության 
նկատմամբ, կամ տվյալ պետությունը Կենտրոնական բանկին հնարավորություն չի 
ընձեռում վերստուգել կամ պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել ստեղծվելիք 
մասնաճյուղի նկատմամբ: 

7. Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել բանկի կամ օտարերկրյա բանկի` 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող ներկայացուցչության 
գրանցման միջնորդագիրը կամ համաձայնություն չտալ Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում գործող բանկի` Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքից դուրս ստեղծվող ներկայացուցչության ստեղծմանը, եթե` 

ա) ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլվել են անարժանահավատ կամ 
կեղծ տվյալներ. 



բ) փաստաթղթերը ներկայացվել են թերի. 

գ) Կենտրոնական բանկի կարծիքով ներկայացուցչության բացումը կհանգեցնի 
բանկի ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը. 

դ) Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից սահմանված այլ հիմքերով: 

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` իր կողմից սահմանված դեպքերում, 
կարգով և պայմաններով: 

(28-րդ հոդվածը փոփ., խմբ., լրաց. 23.10.01 ՀՕ-253, լրաց. 03.03.04 ՀՕ-46-
Ն, փոփ., լրաց. 15.11.05 ՀՕ-227-Ն) 

  

Հոդված 29. Լիցենզիա ստանալու անհրաժեշտ պայմանները 

  

1. Բանկը պարտավոր է Կենտրոնական բանկի նախնական հավանությունը 
ստանալու օրվանից մեկ տարվա ընթացքում լիցենզիա ստանալու համար դիմել 
Կենտրոնական բանկ: Դիմումը ստանալուց հետո մեկամսյա ժամկետում 
Կենտրոնական բանկը գրանցված բանկին կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղին 
լիցենզիա է տալիս, եթե բավարարվել են հետևյալ պայմանները` 

ա) Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված` բանկերի ընդհանուր 
կապիտալի նվազագույն չափի լրիվ համալրումը. 

բ) բանկային գործունեության համար ձեռք բերված կամ վարձակալված 
տարածքը և նրա տեխնիկական հագեցվածությունը համապատասխանում է 
Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված պահանջներին և բանկի կամ 
օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գործունեության տնտեսական ծրագրին. 



գ) ստեղծվել են բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի ներքին 
կազմակերպական կառուցվածքը և գործառնական համակարգը. 

դ) բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի ղեկավարների, բացառությամբ 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների որակավորումը, 
մասնագիտական համապատասխանությունը բավարարում են Կենտրոնական 
բանկի կողմից սահմանված պահանջներին: Կենտրոնական բանկը կարող է քննել 
բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի ղեկավարներին` նրանց 
մասնագիտական համապատասխանությունը պարզելու նպատակով. 

ե) օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի համար` նաև օտարերկրյա բանկի 
գրանցման կամ հիմնական գործունեության վայրի երկրում բանկային 
վերահսկողության պետական մարմնի համաձայնությունը Հայաստանի 
Հանրապետության բանկային գործունեություն իրականացնելու համար. 

զ) Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված այլ պայմաններ: 

2. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող բանկային գործունեության 
լիցենզիա ստանալու համար` որոշակի այլ պայմանների բավարարման համար 
լիցենզիա տալու դիմումի քննության մեկամսյա ժամկետը կարող է կասեցվել: 

3. Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել բանկին լիցենզիայի տրամադրումը, 
եթե, համաձայն իր սահմանած պայմանների, լիցենզիայի նախնական 
հավանություն տալուց և բանկի գրանցումից հետո էապես փոփոխվել են այն 
պայմանները, որոնց առկայության պարագայում բանկին տրվել էր նախնական 
հավանությունը, և (կամ) բանկը գրանցելուց հետո բանկի ղեկավարների կողմից 
իրականացվել են ապօրինի, վարկաբեկիչ գործողություններ, փոփոխվել է բանկի 
կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց 
ֆինանսական դրությունը: 

4. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված ժամկետում Կենտրոնական 
բանկ չդիմելու դեպքում Կենտրոնական բանկի նախնական հավանությունը և 
գրանցումը ուժը կորցնում են: 

(29-րդ հոդվածը լրաց. 23.10.01 ՀՕ-253, փոփ. 03.03.04 ՀՕ-46-Ն) 



  

Հոդված 30. Գրանցման և լիցենզավորման հետ կապված վճարները 

  

Բանկերին, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերին, այլ անձանց գրանցելու և 
լիցենզիա տալու, բանկերի մասնաճյուղերն ու ներկայացուցչությունները գրանցելու, 
բանկի ղեկավարներին որակավորման վկայականներ տրամադրելու, ինչպես նաև 
կորցրած լիցենզիան կամ գրանցման վկայականը վերականգնելու համար գանձվում 
է պետական տուրք` «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված չափով և կարգով: Կենտրոնական բանկը կարող է 
Կենտրոնական բանկում մասնագիտական համապատասխանության և 
որակավորման քննություն անցնող անձանցից գանձել ծառայության վճար` իր 
սահմանած չափով: 

(30-րդ հոդվածը խմբ. 23.10.01 ՀՕ-253, լրաց. 03.03.04 ՀՕ-46-Ն) 

  

Հոդված 31. Բանկերի գրանցումների մատյանը 

  

Կենտրոնական բանկը վարում է բանկերի, դրանց մասնաճյուղերի և 
օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի, ինչպես նաև բանկերի և 
օտարերկրյա բանկերի ներկայացուցչությունների կենտրոնական գրանցումների 
մատյանը, որտեղ գրառվում են հետևյալ տեղեկությունները` 

ա) գրանցման վկայականի համարանիշը. 

բ) գրանցման ամսաթիվը. 

գ) բանկի կազմակերպական-իրավական ձևը, բանկի ֆիրմային անվանումը. 

դ) բանկի գտնվելու վայրը. 

ե) բանկի հիմնադիրների (բաժնետերերի, մասնակիցների) կազմը. 



զ) բանկի կանոնադրական հիմնադրամի չափը. 

է) բանկի կողմից մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն հիմնելու դեպքում` 
նրանց գտնվելու վայրը և ֆիրմային անվանումը. 

ը) բանկի գործունեության դադարման մասին: 

(31-րդ հոդվածը փոփ. 23.10.01 ՀՕ-253) 

  

Հոդված 32. Լիցենզիայի անվավեր ճանաչումը և դրա իրավական 
հետևանքները 

  

1. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է բանկային գործունեության 
լիցենզիան անվավեր ճանաչել, եթե բանկը կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղը 
լիցենզիա է ստացել լիցենզավորման ընթացակարգում ներկայացրած կեղծ 
փաստաթղթերի կամ տեղեկությունների հիման վրա: 

Սույն օրենքի իմաստով կեղծ են համարվում այն տեղեկությունները կամ 
փաստաթղթերը, որոնց հիման վրա Կենտրոնական բանկը կայացրել է որոշում, 
բայց որը չէր կայացվի, եթե այդ տեղեկությունները կամ փաստաթղթերը լինեին 
ճիշտ և (կամ) արժանահավատ: 

2. Լիցենզիան անվավեր ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի 
որոշումն անմիջապես հրապարակվում է զանգվածային լրատվության միջոցներում: 

3. Լիցենզիան անվավեր ճանաչելու որոշման ուժի մեջ մտնելու օրվանից բանկը 
զրկվում է բանկային գործունեություն իրականացնելու իրավունքից, բացառությամբ 
այն գործարքների, որոնք ուղղված են նրա ստանձնած պարտավորությունների 
կատարմանը, միջոցների իրացմանը և դրանց վերջնական բաշխմանը: Լիցենզիան 
անվավեր ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշումն ուժի մեջ մտնելու 
պահից բանկը ենթակա է լուծարման` օրենքով սահմանված կարգով: 

4. Լիցենզիան անվավեր ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի 
որոշումը դրա կայացման հիմքերի հետ միասին պետք է անմիջապես գրավոր 



հաղորդվի բանկին կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղին: Բանկի բանկային 
գործունեության լիցենզիան անվավեր ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի 
խորհրդի որոշման բողոքարկումը դատարան չի կասեցնում այդ որոշման 
գործողությունը` գործի ողջ դատական քննության ընթացքում: 

5. Բանկի բանկային գործունեության լիցենզիան անվավեր է ճանաչվում 
բացառապես սույն օրենքով սահմանված կարգով: Այլ օրենքներով լիցենզիան 
անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ այլ դրույթներ սահմանված լինելու դեպքում 
գործում են սույն օրենքի դրույթները: 

(32-րդ հոդվածը խմբ. 23.10.01 ՀՕ-253) 

  

Հոդված 33. Փոփոխությունների գրանցումը 

  

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերը և օտարերկրյա 
բանկի մասնաճյուղերը պարտավոր են Կենտրոնական բանկի գրանցմանը 
ներկայացնել հետևյալ փոփոխությունները` 

ա) բանկի և օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի կանոնադրությունում կատարված 
փոփոխությունները. 

բ) ղեկավարների կազմում (բացառությամբ կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների ղեկավարների) կատարված փոփոխությունները. 

գ) օրենքով կամ Կենտրոնական բանկի իրավական ակտերով սահմանված այլ 
փոփոխություններ: 

2. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է վերոհիշյալ փոփոխությունների 
գրանցման համար իր սահմանած փաստաթղթերն ստանալու պահից` մեկամսյա 
ժամկետում, գրանցել սույն հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված փոփոխությունները 
կամ մերժել գրանցումը: Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի 
փաստեր պարզաբանելու նպատակով մեկամսյա ժամկետը կարող է կասեցվել: 
Կենտրոնական բանկի կողմից մեկամսյա ժամկետում գրանցումը չմերժելու կամ 



մեկամսյա ժամկետը կասեցնելու մասին բանկին չտեղեկացնելու դեպքում 
փոփոխությունը համարվում է գրանցված: 

Կենտրոնական բանկը գրանցում է փոփոխությունները, եթե դրանք չեն 
հակասում օրենքներին և այլ իրավական ակտերին ու ներկայացվել են սահմանված 
կարգով և ձևով: Փոփոխությունների գրանցման ներկայացնելու կարգը և ձևը 
սահմանում է Կենտրոնական բանկը: 

3. Սույն հոդվածով նախատեսված փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում 
Կենտրոնական բանկի կողմից դրանք գրանցելու պահից: 

3.1. Կենտրոնական բանկն իր կողմից բանկի ֆիրմային անվանման 
փոփոխության գրանցման պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ 
մասին տեղեկացնում է իրավաբանական անձանց գրանցման պետական 
լիազորված մարմնին` բանկի ֆիրմային անվանման փոփոխման մասին 
համապատասխան գրառում կատարելու համար: 

4. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերը 
կանոնադրական հիմնադրամի չափի փոփոխման դեպքում Կենտրոնական բանկում 
բացում են կուտակային հաշիվ: Կուտակային հաշվի միջոցները սառեցվում են 
Կենտրոնական բանկի կողմից, և բանկը չի կարող տիրապետել, տնօրինել և 
օգտագործել այդ միջոցները` մինչև սույն հոդվածով սահմանված կարգով 
Կենտրոնական բանկում փոփոխություններ գրանցելը: 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերը կանոնադրական 
հիմնադրամի չափի փոփոխման դեպքում այլ բանկերում կուտակային հաշիվ բացել 
չեն կարող: 

(33-րդ հոդվածը խմբ. 23.10.01 ՀՕ-253, լրաց. 08.06.09 ՀՕ-141-Ն) 

 

Հոդված 57. Վերահսկողությունը բանկերի գործունեության նկատմամբ 

  



1. Բանկերի գործունեության նկատմամբ վերահսկողության բացառիկ 
իրավունքը պատկանում է Կենտրոնական բանկին: Կենտրոնական բանկն այդ 
վերահսկողությունն իրականացնում է «Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 51 գլխով 
սահմանված կարգով: 

2. (2-րդ կետն ուժը կորցրել է 03.03.04 ՀՕ-46-Ն) 

3. Բոլոր բանկերը և մասնաճյուղերը պարտավոր են ընդունել և աջակցել 
Կենտրոնական բանկի ծառայողներին: Վերահսկողություն և վերստուգումներ 
իրականացնելիս արգելվում է ծառայողների օրինական գործողություններին 
խոչընդոտելը կամ միջամտելը: 

4. Կենտրոնական բանկը կարող է վերստուգման արդյունքով համապատասխան 
բանկի վերաբերյալ իրեն հայտնի դարձած այնպիսի տեղեկություններ հայտնել այլ 
երկրի բանկերի նկատմամբ բացառիկ վերահսկողության իրավունք ունեցող 
համապատասխան պետական մարմնին, ազգային բանկ կամ այլ մարմին, որոնք 
անհրաժեշտ են նրանց` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող 
բանկի` իր երկրում ստեղծված դուստր բանկի կամ տարածքային ստորաբաժանման 
նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու կամ իր երկրում դուստր բանկ կամ 
տարածքային ստորաբաժանում ստեղծելուն համաձայնություն տալու համար` 
Կենտրոնական բանկի և տվյալ երկրի բանկերինկատմամբ բացառիկ 
վերահսկողության իրավունք ունեցող համապատասխան պետական մարմնի միջև 
կնքված միջազգային պայմանագրով սահմանված կարգով: Կենտրոնական բանկը 
կարող է սույն կետով սահմանված տեղեկությունները տրամադրել, անգամ, եթե 
դրանք բանկային կամ այլ գաղտնիք կազմեն: 

5. Բանկերի ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր 
կորուստների պահուստի ձևավորման և օգտագործման, վարկերի ու դեբիտորական 
պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման 
կարգերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած 
մարմինը` Կենտրոնական բանկի հետ համատեղ: 

6. Եթե լիցենզավորման ընթացքում կամ նշանակալից մասնակցության 
ձեռքբերման ժամանակ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում 



անարժանահավատ, կեղծ կամ ոչ լրիվ տեղեկություններ, ինչպես նաև եթե բանկի 
կամ բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ունեցող 
անձի կողմից չեն իրականացվում սույն օրենքի 55 հոդվածի երրորդ մասի 
պահանջները, ինչպես նաև եթե բանկի նկատմամբ վերահսկողություն 
իրականացնելու ընթացքում ստացվում են այնպիսի հիմնավոր տեղեկություններ, 
ըստ որոնց՝ ի հայտ են եկել բանկի հետ կապված անձանց (իսկ բանկի հետ կապված 
իրավաբանական անձի դեպքում՝ նաև նրա մասնակցի) ֆինանսական վիճակի 
վատթարացման փաստեր, որոնք կարող են անդրադառնալ բանկի ֆինանսական 
վիճակի վրա կամ այլ կերպ վտանգել բանկի ավանդատուների կամ այլ 
պարտատերերի շահերը, ապա Կենտրոնական բանկն իրավունք ունի՝  

ա) առաջարկելու բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից 
մասնակցություն ունեցող անձին, որպեսզի նա Կենտրոնական բանկի կողմից 
սահմանված ժամկետում օտարի բանկում իր ունեցած ներդրումները կամ բանկի 
նկատմամբ իր ունեցած այն պահանջի իրավունքը, որի ուժով նա կարող է ազդել 
բանկի գործունեության վրա այն հիմնավորմամբ, որ դա սպառնում է բանկի 
ֆինանսական վիճակին. 

բ) բանկի նկատմամբ կիրառելու սույն օրենքի 61 հոդվածով սահմանված 
պատժամիջոցներից մեկը: 

Սույն մասի «ա» կետով նախատեսված Կենտրոնական բանկի առաջարկությունը 
չկատարելու դեպքում Կենտրոնական բանկի սահմանած ժամկետին հաջորդող 
օրվանից բանկի կանոնադրական հիմնադրամում 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 մինչև 
չվերանան սույն մասի «ա» կետով նախատեսված Կենտրոնական բանկի 
առաջարկության համար հիմք հանդիսացած փաստերը: 

Եթե սույն օրենքի 55 հոդվածի երրորդ մասի «գ» կետին համապատասխան՝ 
անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձը չի ստացել Կենտրոնական 
բանկի համաձայնությունը, ապա բանկի այն նշանակալից մասնակցություն ունեցող 
անձը, որի միջոցով տվյալ անձը ձեռք է բերել անուղղակի նշանակալից 



մասնակցություն, պարտավոր է Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված 
ժամկետներում օտարել բանկում իր մասնակցությունը: 

(57-րդ հոդվածը լրաց. 23.10.01 ՀՕ-253, խմբ., փոփ. 03.03.04 ՀՕ-46-Ն, 
լրաց. 15.11.05 ՀՕ-227-Ն) 

 

Հոդված 60. Օրենսդրության խախտումները 

  

Կենտրոնական բանկի կողմից բանկերի նկատմամբ պատժամիջոցներ կարող 
են կիրառվել, եթե` 

 ա) բանկի կանոնադրական հիմնադրամը կամ ընդհանուր կապիտալի այլ 
տարրերը համալրվել են օրենքների և այլ իրավական ակտերի խախտումներով. 

բ) խախտվել են սույն օրենքի, բանկային գործունեությունը կարգավորող այլ 
օրենքների, դրանց հիման վրա ընդունված այլ նորմատիվ իրավական ակտերի, 
ինչպես նաև բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջները. 

գ) բանկի, մասնաճյուղի կանոնադրությունը փոփոխվել և լրացվել են օրենքների 
և այլ իրավական ակտերի խախտումներով. 

դ) խախտվել են բանկի գործունեության հիմնական տնտեսական 
նորմատիվները կամ, Կենտրոնական բանկի կարծիքով, բանկն իրականացրել է 
այնպիսի գործողություններ (գործունեություն), որոնք կարող են վտանգել 
ավանդատուների կամ բանկի այլ պարտատերերի շահերը. 

ե) խախտվել են հաշվապահական հաշվառում վարելու կանոնները, ինչպես նաև 
ֆինանսական կամ այլ հաշվետվությունների ներկայացման և հրապարակման 
կարգն ու պայմանները, և (կամ) այդ փաստաթղթերում ներկայացվել են կեղծ կամ 
անարժանահավատ տվյալներ. 

զ) բանկը չի կատարել Կենտրոնական բանկի կողմից սույն օրենքով սահմանված 
կարգով տրված հանձնարարականը. 



է) բանկի ցուցանիշերի ամփոփ գնահատականը ցածր է Կենտրոնական բանկի 
սահմանած` բանկերի ցուցանիշերի ամփոփ գնահատականի չափից. 

ը) բանկը «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը 
երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 
կարգով չի կատարել Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամին 
երաշխիքային վճարների վճարումը. 

թ) առկա են սույն օրենքի 57 հոդվածի վեցերորդ մասում սահմանված հիմքեր: 

(60-րդ հոդվածը խմբ. 23.10.01 ՀՕ-253, 24.11.04 ՀՕ-148-Ն, լրաց., 
փոփ. 15.11.05 ՀՕ-227-Ն) 

 

Հոդված 601. Բանկի ղեկավարների պատասխանատվությունը 

 
 

1. Բանկի ղեկավարներն իրենց պարտականությունների կատարման ընթացքում 
պետք է գործեն՝ ելնելով բանկի շահերից, իրականացնեն իրենց իրավունքները և 
կատարեն բանկի նկատմամբ իրենց պարտականությունները բարեխիղճ ու 
ողջամիտ կերպով: 

Եթե բանկի խորհրդին ներկայացվող հաշվետվությունները բացահայտում են 
օրենքների, այլ նորմատիվ իրավական և բանկի ներքին իրավական ակտերի 
խախտումներ, ապա խորհուրդը պարտավոր է ձեռնարկել միջոցներ այդ 
խախտումների վերացման և հետագայում չկրկնման ուղղությամբ: 

2. Բանկի ղեկավարները բանկի առջև պատասխանատվություն են կրում իրենց 
դիտավորյալ գործողությունների (անգործության) հետևանքով բանկին պատճառված 
իրական վնասի համար՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության 
համաձայն: Եթե բանկին վնաս պատճառած արարքն իրականացրել են բանկի 
մեկից ավելի ղեկավարներ, ապա նրանք բանկի առջև կրում են համապարտ 
պատասխանատվություն: Բանկին հասցված վնասի համար 
պատասխանատվությունից ազատվում են բանկի այն ղեկավարները, որոնք բանկին 



վնաս պատճառած որոշման ընդունմանը դեմ են քվեարկել կամ նիստին ներկա չեն 
գտնվել: Բանկի ղեկավարների պատասխանատվությունը ներառում է, սակայն չի 
սահմանափակում հետևյալ հնարավոր դեպքերը՝ 

ա) մեկ փոխառուի, խոշոր փոխառուների, բանկի հետ կապված անձանց գծով 
սահմանված նորմատիվների խախտումով տրամադրված վարկերի, 
փոխառությունների կամ կնքված այլ գործարքների հետևանքով բանկին 
պատճառված իրական վնասների հատուցման համար պատասխանատվություն է 
կրում բանկի գործադիր տնօրենը, իսկ եթե տվյալ գործարքի կնքման համար 
օրենքով պահանջվում է խորհրդի որոշում, ապա խորհրդի անդամները և գործադիր 
տնօրենը. 

բ) գործադիր մարմնի անդամները պարտավոր են հատուցել նաև բանկի 
խորհրդի կողմից ընդունված ներքին իրավական ակտերի խախտումներով կնքված 
գործարքների հետևանքով բանկին պատճառված իրական վնասները. 

գ) եթե բանկի խորհրդին ներկայացվող հաշվետվությունները բացահայտել են 
օրենքների, այլ նորմատիվ իրավական և բանկի ներքին իրավական ակտերի 
խախտումներ, և հետագայում բանկը կրել է նույն խախտումներով պայմանավորված 
վնաս, ապա խորհրդի անդամները համապարտ պատասխանատվություն են կրում 
այդ իրական վնասների հատուցման համար, բացառությամբ, եթե խորհրդի 
անդամն իր իրավասությունների սահմաններում ձեռնարկել է այդ խախտումները 
կանխելու ուղղությամբ բավարար և խելամիտ գործողություններ.  

դ) եթե ներքին աուդիտի կողմից ստուգման արդյունքներով բացահայտված 
օրենքների, այլ իրավական ակտերի խախտումների վերաբերյալ տեղեկությունները 
բանկի խորհրդին չեն ներկայացվել, և հետագայում բանկը, այդ խախտումներով 
պայմանավորված, վնասներ է կրել, ապա ներքին աուդիտի ղեկավարը պարտավոր 
է հատուցել այդ իրական վնասները. 

ե) եթե բանկի հետ կապված անձի հետ գործարքը կնքվել է բանկի ներքին 
ընթացակարգերի խախտումով խորհրդին ներկայացված դրական եզրակացության 
հիման վրա, ապա այդ գործարքի հետևանքով բանկին պատճառված իրական 
վնասների հատուցման համար պատասխանատվություն է կրում բանկի գործադիր 
տնօրենը: 



3. Անձն ազատվում է բանկին պատճառված վնասի համար 
պատասխանատվությունից, եթե գործել է բարեխիղճ՝ այն համոզմունքով, որ իր 
գործողությունները ելնում են բանկի շահերից: Մասնավորապես` 

ա) եթե ողջամիտ գործարար տրամաբանությունից ելնելով՝ կայացվել են 
որոշումներ, նույնիսկ եթե դրանք բանկին հետագայում հասցրել են այնպիսի 
վնասներ, որոնց առաջացումն այդ որոշումն ընդունելիս հստակորեն հաշվի է 
առնվել որպես բիզնես ռիսկ. 

բ) եթե ղեկավարի կողմից սխալ կամ թերի որոշումների ընդունումը եղել է 
բարեխիղճ` առանց վնաս պատճառելուն հատկապես ուղղված միտման, և եթե այդ 
որոշումների ընդունմամբ չեն խախտվել օրենքների կամ այլ իրավական ակտերի 
պահանջները: 

Բանկի ղեկավարների պաշտոնից ազատվելը չի ազատում նրանց իրենց մեղքով 
բանկին պատճառված վնասի համար պատասխանատվությունից: 

4. Բանկը կամ բանկի այն մասնակիցը (մասնակիցները), որը (որոնք համատեղ) 
տնօրինում է (են) բանկի տեղաբաշխված հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի 
(կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցության) մեկ և ավելի տոկոսը, իրավունք 
ունի (ունեն) բանկի ղեկավարների դեմ հայցով դիմելու դատարան՝ բանկին 
պատճառված վնասների փոխհատուցման պահանջով: 

(601 հոդվածը լրաց. 15.11.05 ՀՕ-227-Ն) 

 

Հոդված 61. Օրենսդրության խախտումների համար կիրառվող 
պատժամիջոցները 

  

1. Սույն օրենքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում Կենտրոնական 
բանկը բանկերի նկատմամբ կարող է կիրառել հետևյալ պատժամիջոցները` 

ա) նախազգուշացում և խախտումները վերացնելու հանձնարարական. 

բ) տուգանք. 



գ) բանկի ղեկավարներին որակավորման վկայականից զրկում. 

դ) լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչում: 

2. Սույն հոդվածով նախատեսվող պատժամիջոցների կիրառումը բանկերին և 
բանկի ղեկավարներին չի ազատում օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և 
պայմանագրերով նախատեսված պատասխանատվությունից: 

3. Կենտրոնական բանկը կարող է օրենքների կամ իրավական այլ ակտերի 
յուրաքանչյուր խախտման համար բանկի և (կամ) բանկի ղեկավարի նկատմամբ 
միաժամանակ կիրառել նախազգուշացում` խախտումները վերացնելու 
հանձնարարականով, և (կամ) տուգանք` բանկի կամ ղեկավարի նկատմամբ, և 
(կամ) բանկի ղեկավարներին որակավորման վկայականից զրկում: 

(61-րդ հոդվածը խմբ. 23.10.01 ՀՕ-253, փոփ. 15.11.05 ՀՕ-227-Ն) 

  

Հոդված 62. Նախազգուշացում և խախտումները վերացնելու 
հանձնարարական 

  

1. Նախազգուշացմամբ արձանագրվում է թույլ տված խախտումը և խախտում 
թույլ տված բանկը տեղեկացվում է խախտման անթույլատրելիության մասին: 

2. Նախազգուշացումը նախատեսում է նաև թույլ տված խախտումը 
Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ժամկետում վերացնելու և (կամ) 
ապագայում նման խախտումը կանխելուն ուղղված միջոցառումներ ձեռնարկելու 
հանձնարարական և (կամ) բանկի կողմից կնքվող որոշակի գործարքների, 
գործառնությունների դադարեցում, դրանց պայմանների փոփոխություն: 
Հանձնարարականի կատարումը պարտադիր է նախազգուշացում ստացած բանկի 
համար: 

3. Նախազգուշացումը որպես պատժամիջոց կարող է կիրառվել սույն օրենքի 60 
հոդվածով նախատեսված հիմքերից յուրաքանչյուրի առկայության դեպքում: 

(62-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 23.10.01 ՀՕ-253) 



  

Հոդված 63. Տուգանքը 

  

1. Տուգանքը գանձվում է Կենտրոնական բանկի հայցով` դատարանի որոշմամբ 
այն դեպքում, երբ բանկը համաձայն չէ տուգանքի նշանակման կամ տուգանքի 
չափի հետ: Գումարը գանձվում է բանկի թղթակցային հաշվից` հօգուտ պետական 
բյուջեի: 

2. Տուգանքը որպես պատժամիջոց կարող է կիրառվել սույն օրենքի 60 
հոդվածով նախատեսված հիմքերից յուրաքանչյուրի առկայության դեպքում, ինչպես 
նաև սույն օրենքի 57 հոդվածի վեցերորդ մասում սահմանված դեպքում: 

3. Յուրաքանչյուր խախտման համար բանկից գանձվող տուգանքի չափը 
սահմանում է Կենտրոնական բանկը, ընդ որում` 

ա) տնտեսական նորմատիվի յուրաքանչյուր խախտման համար, Կենտրոնական 
բանկ ներկայացվող հաշվետվություններն ուշացնելու համար բանկի նկատմամբ 
կիրառվող տուգանքի չափը չի կարող գերազանցել Կենտրոնական բանկի կողմից 
սահմանված նվազագույն կանոնադրական հիմնադրամի հինգ տոկոս: Սույն դրույթը 
չի տարածվում պարտադիր պահուստավորման նորմատիվի խախտման վրա. 

բ) բանկային օրենսդրության յուրաքանչյուր այլ խախտման համար բանկի 
նկատմամբ կիրառվող տուգանքի չափը չի կարող գերազանցել Կենտրոնական 
բանկի կողմից սահմանված նվազագույն կանոնադրական հիմնադրամի մեկ 
տոկոսը: 

4. Տուգանքի գումարի չափը չպետք է հանգեցնի տուգանվող բանկի ծանր 
ֆինանսական կացությանը: 

5. Կենտրոնական բանկը բանկի կողմից չհիմնավորված ռիսկային 
գործունեություն վարելու, մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափի կամ 
բանկի հետ կապված անձանց գծով ռիսկի առավելագույն չափի հիմնական 
տնտեսական նորմատիվը տրման պահին խախտելու, այլ հիմնական տնտեսական 
նորմատիվները խախտելու, հաշվետվություններն ուշ ներկայացնելու կամ դրանցում 



անարժանահավատ տեղեկություններ արտացոլելու, Կենտրոնական բանկի 
վերստուգումներին խոչընդոտելու կամ սույն օրենքով սահմանված կարգով տրված 
Կենտրոնական բանկի հանձնարարականները չկատարելու, բանկի ղեկավարի 
կողմից օրենքները կամ այլ իրավական ակտերը խախտելու համար կարող է բանկի 
ղեկավարների նկատմամբ նշանակել տուգանք` սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի հազարապատիկը չգերազանցող գումարի չափով: Տուգանքը 
գանձվում է Կենտրոնական բանկի հայցով` դատարանի որոշմամբ, եթե բանկի 
ղեկավարը համաձայն չէ տուգանքի նշանակման կամ տուգանքի չափի հետ: Նշված 
անձանց վրա դրված տուգանքները գանձվում են նրանց անձնական միջոցներից` 
հօգուտ պետական բյուջեի: 

6. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի պահանջները խախտած բանկի նկատմամբ տուգանքը կիրառվում է 
«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով: 

(63-րդ հոդվածը խմբ. 23.10.01 ՀՕ-253, լրաց., փոփ. 15.11.05 ՀՕ-227-Ն, 
լրաց. 17.06.08 ՀՕ-127-Ն) 

  

Հոդված 64. ԲԱՆԿԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻՑ
ԶՐԿԵԼԸ 

  

1. Բանկի ղեկավարները զրկվում են որակավորման վկայականից 
Կենտրոնական բանկի որոշմամբ, եթե նրանք` 

ա) միտումնավոր կերպով խախտել են օրենքներն ու այլ իրավական ակտերը. 

բ) պաշտոնավարման ընթացքում վարել են անհիմն և վտանգավոր 
գործունեություն, խոչընդոտել են վերահսկողություն իրականացնելու 
կապակցությամբ Կենտրոնական բանկի, նրա ծառայողների գործողություններին. 

գ) կատարել են այնպիսի գործողություններ, որոնց հետևանքով բանկը կրել է 
կամ կարող էր կրել զգալի ֆինանսական կամ այլ վնաս. 



դ) գործունեության ընթացքում նրանք կատարել են անձնական շահերից բխող 
այնպիսի գործողություններ, որոնք հակասում են բանկի կամ բանկի 
հաճախորդների շահերին. 

ե) անազնիվ և անբարեխիղճ վերաբերմունք են դրսևորել իրենց ծառայողական 
պարտականությունների, այդ թվում` բանկի և բանկի հաճախորդների նկատմամբ 
ստանձնած հավատարմագրային պարտականությունների նկատմամբ. 

զ) չեն համապատասխանում Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված 
որակավորման չափանիշերին. 

է) չեն կատարել Կենտրոնական բանկի հանձնարարականը կամ անտեսել են 
Կենտրոնական բանկի նախազգուշացումը: 

2. Կենտրոնական բանկի` բանկի ղեկավարին որակավորման վկայականից 
զրկելու մասին որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից այդ անձին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ, բանկի կանոնադրությամբ և այլ ներքին 
փաստաթղթերով տրված լիազորությունները դադարում են: 

(64-րդ հոդվածը խմբ. 23.10.01 ՀՕ-253) 

  

Հոդված 65. Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելը 

  

1. Լիցենզիան կարող է ուժը կորցրած ճանաչվել, եթե` 

ա) խախտվել են սույն օրենքի, բանկային գործունեությունը կարգավորող այլ 
օրենքների, այլ իրավական ակտերի պահանջները. 

բ) բանկը լիցենզիա ստանալուց հետո մեկ տարվա ընթացքում բանկային 
գործունեություն չի իրականացրել. 

գ) բանկը Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ժամկետում չի կատարել 
խախտումները վերացնելու մասին Կենտրոնական բանկի հանձնարարականը. 



դ) դադարել է բանկի գործունեությունը: 

2. Բանկային գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվում 
Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ: Բանկի բանկային գործունեության 
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: 

3. Օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի բանկային գործունեության 
լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվում նաև այն դեպքում, երբ օտարերկրյա բանկն 
իր գրանցման կամ հիմնական գործունեության վայրի երկրում զրկվել է բանկային 
գործունեություն իրականացնելու իրավունքից: 

(65-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 23.10.01 ՀՕ-253) 

  

Հոդված 66. Բանկային գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին որոշումը հրապարակելը և դրա իրավական 
հետևանքները 

  

1. Սույն օրենքի 65 հոդվածով նախատեսված հիմքերով բանկային 
գործունեության 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: 

2. Բանկային գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու որոշման ուժի 
մեջ մտնելու պահից բանկը զրկվում է բանկային գործունեություն իրականացնելու 
իրավունքից` բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված գործարքների, որոնք 
ուղղված են նրա ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը, միջոցների 
իրացմանը և դրանց վերջնական բաշխմանը, և օրենքով սահմանված կարգով 
լուծարվում է: 

3. Բանկային գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 
Կենտրոնական բանկի որոշման պատճենը դրա կայացման հիմքերի հետ միասին 



եռօրյա ժամկետում տրամադրվում է բանկին կամ օտարերկրյա բանկի 
մասնաճյուղին: Բանկի բանկային գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման բողոքարկումը 
դատարան չի կասեցնում այդ որոշման գործողությունը գործի ողջ դատական 
քննության ընթացքում: 

(66-րդ հոդվածը լրաց. 23.10.01 ՀՕ-253) 

 

Հոդված 72. Բանկի լուծարման հիմքերը 

  

1. Բանկը լուծարվում է` 

ա) լիցենզիան անվավեր ճանաչելու դեպքում. 

բ) լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու դեպքում. 

գ) «Բանկերի, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի 
կառավարիչների, վարկային կազմակերպությունների և ապահովագրական 
ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված դեպքերում. 

դ) ընդհանուր ժողովի որոշմամբ. 

ե) օրենքներով նախատեսված այլ հիմքերով: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին կետի «գ» ենթակետով սահմանված դեպքերում բանկը 
լուծարվում է «Բանկերի, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի 
կառավարիչների, վարկային կազմակերպությունների և ապահովագրական 
ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով: 

(72-րդ հոդվածը խմբ. 23.10.01 ՀՕ-253, լրաց., փոփ. 15.11.05 ՀՕ-227-Ն, փոփ. 
09.04.07 ՀՕ-184-Ն, 11.10.07 ՀՕ-199-Ն, լրաց. 22.12.10 ՀՕ-255-Ն) 


