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(Ընդունվել է 2005 թվականի մայիսի 29-ին) 

Հոդված 5. Վարկային կազմակերպության պետական գրանցումն ու
լիցենզավորումը, վարկավորում իրականացնող 
իրավաբանական անձանց վերագրանցումը  

 1. Վարկային կազմակերպության պետական գրանցման և լիցենզավորման 
համար նրա հիմնադիրները Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում՝ 

ա) գրանցման և լիցենզավորման դիմումը Կենտրոնական բանկի կողմից 
սահմանված ձևով. 

բ) վարկային կազմակերպության հիմնադիրների ժողովի կողմից 
հաստատված վարկային կազմակերպության կանոնադրությունը՝ 6 օրինակից. 

բ1) վարկային կազմակերպության 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. 

գ) վարկային կազմակերպության հիմնադիրների ժողովի 
որոշումը՝ վարկային կազմակերպության ղեկավարներ նշանակելու մասին. 



դ) վարկային կազմակերպության ղեկավարների գործունեության մասին 
տեղեկանքը՝ կազմված Կենտրոնական բանկի սահմանած ձևով. 

ե) վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից 
մասնակցություն ունեցող անձանց՝ Կենտրոնական բանկի սահմանած ձևով 
կազմված հայտարարությունը՝ սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետով 
նախատեսված հիմքերի բացակայության մասին. 

զ) վարկային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգը, որը 
հաստատում է նրա կառավարման բարձրագույն մարմինը և ներառում 
է վարկային կազմակերպության գործունեության տեսակը, ոլորտը, գործունեության 
կարգը, միջոցների ներգրավման և տեղաբաշխման մեթոդները, ընթացակարգերը և 
Կենտրոնական բանկի սահմանած և Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությանը չհակասող այլ դրույթներ: Կենտրոնական բանկը կարող 
է վարկայինկազմակերպությունների տարբեր տիպերի (խմբերի) համար, ըստ 
գործունեության տեսակների, իր ընդունած նորմատիվ իրավական ակտերով 
հաստատել գործունեության օրինակելի կանոնակարգեր. 

է) վարկային կազմակերպության գործունեության առաջիկա երեք տարվա 
տնտեսական ծրագիրը՝ Կենտրոնական բանկի կողմից ներկայացվող պահանջներին 
համապատասխան. 

ը) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը. 

թ) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ 
փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ ենվարկային կազմակերպության գրանցման և 
լիցենզավորման համար նշանակություն ունեցող փաստեր պարզաբանելու համար: 

2. Կենտրոնական բանկը սույն հոդվածի 1-ին կետով սահմանված 
փաստաթղթերն ու տեղեկություններն, այդ թվում՝ սույն հոդվածի 1-ին կետի «թ» 
ենթակետի համաձայն` Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով 
սահմանված փաստաթղթերը ստանալու պահից մեկամսյա ժամկետում գրանցում և 
լիցենզավորում է վարկայինկազմակերպությունը կամ մերժում է դրա գրանցումն ու 
լիցենզավորումը: Վարկային կազմակերպությունը գրանցվում և լիցենզավորվում է, 
եթե պահպանվել են հետևյալ պահանջները՝ 



ա) ամբողջությամբ վճարվել է վարկային կազմակերպության կանոնադրական 
կապիտալը, որը վճարվում է Կենտրոնական բանկում կամ Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում գործող այլ բանկում բացված կուտակային հաշվին. 

բ) վարկային կազմակերպության գործունեության համար օգտագործվող 
տարածքը և դրա տեխնիկական հագեցվածությունը համապատասխանում են 
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
պահանջներին, որոնք անհրաժեշտ են վարկային կազմակերպության բնականոն 
գործունեությունն ապահովելու համար. 

գ) վարկային կազմակերպության ղեկավարները համապատասխանում են 
Կենտրոնական բանկի կողմից ներկայացվող որակավորման և մասնագիտական 
համապատասխանելիության չափանիշներին. 

դ) վարկային կազմակերպությունում նշանակալից մասնակցություն ունեցող 
անձինք ստացել են Կենտրոնական բանկի համաձայնությունը: 

3. Գրանցման և լիցենզավորման մասին որոշման ընդունման պահից եռօրյա 
ժամկետում Կենտրոնական բանկըվարկային կազմակերպությանը տալիս է 
գրանցման վկայական և լիցենզիա՝ այդ մասին ծանուցելով Հայաստանի 
Հանրապետության պետական ռեգիստրին՝ վարկային կազմակերպության 
գրանցման մասին համապատասխան գրառում կատարելու համար: 

4. Կենտրոնական բանկում գրանցվելու պահից վարկային կազմակերպությունը 
ձեռք է բերում իրավաբանական անձի կարգավիճակ և համարվում է 
լիցենզավորված: 

5. Կենտրոնական բանկը մերժում է վարկային կազմակերպության գրանցումն 
ու լիցենզավորումը, եթե՝ 

ա) ներկայացվել են կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկություններ. 

բ) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, ամբողջական չեն կամ հակասում են 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին. 

գ) չեն պահպանվել սույն հոդվածի 2-րդ կետում նշված պահանջները: 



6. Կենտրոնական բանկը մեկամսյա ժամկետում քննարկում է գրանցվելու և 
լիցենզիա ստանալու դիմումը և որոշում է կայացնում դիմումը բավարարելու կամ 
մերժելու մասին: Վարկային կազմակերպության գրանցման և լիցենզավորման 
համար նշանակություն ունեցող փաստեր պարզաբանելու նպատակով մեկամսյա 
ժամկետը Կենտրոնական բանկի որոշմամբ կարող է կասեցվել, բայց ոչ ավելի, քան 
մեկ անգամ և առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով: Սահմանված մեկամսյա 
ժամկետը կասեցնելու դեպքում այն կասեցման պահից ընդհատվում է մինչև 
կասեցման համար հիմք հանդիսացող փաստերը պարզելու (կասեցման ժամկետը 
լրանալու) պահը, ինչից հետո մեկամսյա ժամկետը վերսկսվում է: 

Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվելու և լիցենզիա ստանալու դիմումը 
մեկամսյա ժամկետում չբավարարելու, չմերժելու կամ մեկամսյա ժամկետը 
չկասեցնելու դեպքում վարկային կազմակերպությունը համարվում է գրանցված և 
լիցենզավորված՝ պետական տուրքը վճարած լինելու պայմանով: Այդ դեպքում 
Կենտրոնական բանկը պարտավոր է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
տրամադրել լիցենզիա: 

7. Այն իրավաբանական անձինք, որոնք մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու 
պահը որպես հիմնական գործունեություն իրականացրել են սույն օրենքով 
սահմանված վարկային կազմակերպության գործունեություն, կարող են սույն 
օրենքի 23-րդ հոդվածում նշված ժամկետից հետո՝ եռամսյա ժամկետում, սույն 
օրենքով սահմանված կարգով դիմել Կենտրոնական բանկ՝ 
որպես վարկային կազմակերպություն վերագրանցվելու համար: 

8. Կենտրոնական բանկը վերագրանցում և լիցենզավորում է նշված անձանց, 
եթե պահպանվել են սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներն ու 
պայմանները, բացառությամբ սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «ա» 
ենթակետով սահմանված պայմանի: Ընդ որում, սույն հոդվածով սահմանված 
վերագրանցման և լիցենզավորման համար որևիցե վճար կամ տուրք չի գանձվում: 

(5-րդ հոդվածը լրաց., խմբ. 08.04.08 ՀՕ-24-Ն, լրաց. 08.06.09 ՀՕ-142-
Ն, փոփ. 19.03.12 ՀՕ-150-Ն) 

  



Հոդված 6. Վարկային կազմակերպության լիցենզիան 

1. Վարկային կազմակերպության լիցենզիան անժամկետ է: 

2. Վարկային կազմակերպության լիցենզիան չի կարող այլ անձանց տրվել 
օգտագործման, օտարվել կամ գրավադրվել: 

3. Վարկային կազմակերպության լիցենզիայում նշվում են լիցենզիայի համարը, 
տրման ամսաթիվը, վարկայինկազմակերպության լրիվ ֆիրմային անվանումը, 
պետական գրանցման համարը, թույլատրվող 
գործառնությունները:Վարկային կազմակերպության լիցենզիայի միասնական ձևը 
սահմանում է Կենտրոնական բանկը: 

4. Կենտրոնական բանկը վարում է տրամադրված լիցենզիաների 
գրանցամատյանը, որը բաց է համընդհանուր ծանոթացման համար: 
Գրանցամատյանի ձևը, վարման կարգը, ինչպես նաև դրանում ներառվող 
տեղեկությունները սահմանում է Կենտրոնական բանկը: 

5. Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշումն 
ուժի մեջ մտնելու պահից վարկայինկազմակերպությունը զրկվում 
է վարկային կազմակերպության գործունեություն իրականացնելու իրավունքից, 
բացառությամբ այն գործարքների, որոնք ուղղված են նրա ստանձնած 
պարտավորությունների կատարմանը, միջոցների իրացմանը և դրանց վերջնական 
բաշխմանը: Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի 
որոշումը դրա հիմքերի հետ միասին եռօրյա ժամկետում տրամադրվում 
է վարկային կազմակերպությանը: 

6. Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշման 
գործողությունը այն դատական կարգով բողոքարկելիս չի կարող կասեցվել գործի 
ողջ դատական քննության ընթացքում: 

(6-րդ հոդվածը լրաց. 08.04.08 ՀՕ-24-Ն) 

  

Հոդված 7. Մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը 



  

(վերնագիրը փոփ. 08.04.08 ՀՕ-24-Ն) 

1. Վարկային կազմակերպությունը կարող է սույն օրենքով և Կենտրոնական 
բանկի կողմից ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կամ օտարերկրյա պետություններում 
բացել մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ, որոնք կարող են գործել 
Կենտրոնական բանկում գրանցման պահից: Օտարերկրյա 
պետություններում վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերը և 
ներկայացուցչությունները ստեղծվում են տվյալ պետության օրենսդրությանը և (կամ) 
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան: 

2. Վարկային կազմակերպության մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների 
գրանցման կարգը, գրանցման համար պահանջվող տեղեկությունների և 
փաստաթղթերի ցանկը սահմանվում են Կենտրոնական բանկի նորմատիվ 
իրավական ակտերով: 

3. Վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության 
գրանցման դիմումը Կենտրոնական բանկի նախագահը բավարարում է կամ մերժում 
է մեկամսյա ժամկետում: Դիմումի բավարարման դեպքում Կենտրոնական բանկը 
գրանցում է մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչությունը և տալիս է գրանցման 
վկայական, իսկ մերժելու դեպքում մերժման հիմքերի մասին հնգօրյա ժամկետում 
տեղեկացնում է վարկային կազմակերպությանը: 

Վարկային կազմակերպությունը կարող է ժամանակավորապես դադարեցնել իր 
մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը՝ դադարեցումից մեկ 
շաբաթ առաջ Կենտրոնական բանկին տեղեկացնելով դադարեցման և դրա 
ժամկետի մասին: 

4. Կենտրոնական բանկը մերժում է մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության 
գրանցման դիմումը, եթե՝ 

ա) ներկայացվել են կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկություններ. 



բ) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, ամբողջական չեն կամ հակասում են 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին. 

գ) դիմումի տրման պահին, ինչպես նաև դիմումի քննարկման 
ժամանակահատվածի ընթացքում վարկայինկազմակերպությունը խախտել է 
Կենտրոնական բանկի սահմանած հիմնական տնտեսական նորմատիվներից 
թեկուզ մեկը: 

5. Կենտրոնական բանկի կողմից վարկային կազմակերպության մասնաճյուղը 
կամ ներկայացուցչությունը գրանցումից հանվում է՝ 

ա) վարկային կազմակերպության դիմումի հիման վրա՝ դիմումի տրման պահից 
մեկշաբաթյա ժամկետում. 

բ) վարկային կազմակերպության լուծարման դեպքում: 

(7-րդ հոդվածը փոփ., խմբ., լրաց. 08.04.08 ՀՕ-24-Ն) 

  

 

Հոդված 9. Վարկային կազմակերպության ղեկավարները, նրանց 
մասնագիտական չափանիշներն ու որակավորման կարգը 

1. Վարկային կազմակերպության ղեկավարներ 
են վարկային կազմակերպության խորհրդի (տնօրենների կամ դիտորդ խորհրդի) 
նախագահը, նրա տեղակալը և խորհրդի անդամները, գործադիր տնօրենը, նրա 
տեղակալը, վարչության նախագահը, նրա տեղակալը, վարչության  անդամները, 
գլխավոր հաշվապահը, նրա տեղակալը, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահը, 
նրա տեղակալը և վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամները: 

2. Վարկային կազմակերպության 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 չափանիշներին. 

ե) անձինք, որոնք քրեական գործով ներգրավված են որպես կասկածյալ, 
մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ. 

զ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձինք: 

3. Վարկային կազմակերպության ղեկավարների (բացառությամբ 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների) որակավորման, 
մասնագիտական համապատասխանության չափանիշները և կարգը սահմանում է 
Կենտրոնական բանկը: 

4. Կենտրոնական բանկի սահմանած դեպքերում վարկային կազմակերպության 
ղեկավարները պետք է ունենան որակավորման, մասնագիտական 
համապատասխանության վկայական և Կենտրոնական բանկի սահմանած կարգով 
գրանցված լինեն Կենտրոնական բանկում: Սույն կետով նախատեսված գրանցումը 
կատարվում է դիմելու պահից 15-օրյա ժամկետում: Վարկային կազմակերպության 
ղեկավարի գրանցման համար նշանակություն ունեցող փաստեր պարզաբանելու 
նպատակով 15-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել, բայց ոչ ավելի, քան մեկ անգամ 
և առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով: 

(9-րդ հոդվածը խմբ. 08.04.08 ՀՕ-24-Ն) 

  

Հոդված 10. Վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում 



նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու
սահմանափակումները 

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

Սույն օրենքի և սույն օրենքի հիման վրա ընդունված՝ Կենտրոնական բանկի 
նորմատիվ իրավական ակտերի իմաստով նշանակալից մասնակցություն է 
համարվում այն մասնակցությունը, որով վարկային կազմակերպության 
կանոնադրական կապիտալում տվյալ մասնակցի մասնակցությունը կազմում է 10 և 
ավելի տոկոս: 

Վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից 
մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու 
համար վարկային կազմակերպության միջնորդությամբ անձի կամ 
փոխկապակցված անձանց կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացվող 
փաստաթղթերի, տեղեկությունների ցանկը և ձևը սահմանում է Կենտրոնական 
բանկը: 

Սույն կետով և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով 
պահանջվող փաստաթղթերն ու տեղեկություններն ստանալու պահից մեկամսյա 
ժամկետում Կենտրոնական բանկը քննում է դրանք: Որոշակի փաստեր 
պարզաբանելու նպատակով մեկամսյա ժամկետը կարող է Կենտրոնական բանկի 
խորհրդի որոշմամբ կասեցվել, բայց ոչ ավելի, քան երեք ամիս ժամկետով: 
Կենտրոնական բանկի կողմից մեկամսյա ժամկետում դիմումը չմերժելու կամ այդ 
ժամկետը կասեցնելու մասին անձին չտեղեկացնելու դեպքում համաձայնությունը 
համարվում է տրված: 

2. Կենտրոնական բանկը մերժում է դիմումը՝ մերժման մասին որոշում 
կայացնելու պահից տասնօրյա ժամկետում ծանուցելով դիմողին, եթե՝ 

ա) անձը դիտավորությամբ կատարված հանցագործություն կատարելու համար 
ունի դատվածություն. 



բ) անձը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ. 

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

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

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

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

է) վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ներդրվելիք 
կամ մասնակցության օտարման դիմաց տրվող միջոցները Կենտրոնական բանկի 
հիմնավորված կարծիքով ձեռք են բերվել հանցավոր կամ ոչ օրինական 
ճանապարհով: 

Առանց Կենտրոնական բանկի նախնական 
համաձայնության վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում 
նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման պայմանագիրն առ ոչինչ է: 

(10-րդ հոդվածը փոփ. 08.04.08 ՀՕ-24-Ն) 

 

Հոդված 13. Վարկային կազմակերպությունների գործունեության 
նկատմամբ վերահսկողությունը 

1. Վարկային կազմակերպությունների գործունեության նկատմամբ 
վերահսկողության բացառիկ իրավունքը պատկանում է Կենտրոնական բանկին: 
Կենտրոնական բանկն այդ վերահսկողությունն իրականացնում է «Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանած կարգով: 



2. (կետն ուժը կորցրել է 08.04.08 ՀՕ-24-Ն) 

3. Այն անձանց մոտ, որոնք չեն հանդիսանում 
բանկ, վարկային կազմակերպություն կամ Կենտրոնական բանկի կողմից 
լիցենզավորվող այլ անձ, և որոնց հաշվեկշիռները Կենտրոնական բանկի 
սահմանած կարգով վարկայինկազմակերպությունը միավորում է իր հաշվեկշռում, 
Կենտրոնական բանկն ստուգումներ է իրականացնում «Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 51 գլխով սահմանված կարգով: 

(13-րդ հոդվածը լրաց. 03.03.04 ՀՕ-47-Ն, փոփ. 08.04.08 ՀՕ-24-Ն) 

 

Հոդված 18. Օրենսդրության խախտումները 

Կենտրոնական բանկի կողմից վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ 
պատասխանատվության միջոցներ կարող են կիրառվել, եթե՝ 

ա) վարկային կազմակերպությունը ֆինանսական գործառնություններ է 
իրականացրել օրենքների և այլ իրավական ակտերի խախտումներով. 

բ) խախտվել են վարկային կազմակերպությունների համար 
սահմանված հիմնական տնտեսական նորմատիվները. 

գ) խախտվել են հաշվեկշռի, ֆինանսական հաշվետվությունների, այլ 
հաշվետվությունների ներկայացման և հրապարակման կարգն ու պայմանները, և 
(կամ) այդ փաստաթղթերում ներկայացվել են կեղծ տվյալներ. 

դ) վարկային կազմակերպությունը չի կատարել սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-
ին կետի «ա» ենթակետով նախատեսված՝ Կենտրոնական բանկի կողմից տրված 
հանձնարարականը. 

ե) խախտվել են սույն օրենքի, վարկային կազմակերպության գործունեությունը 
կարգավորող այլ իրավական ակտերի, ինչպես նաև վարկային կազմակերպության 
ներքին իրավական ակտերի պահանջները: 



(18-րդ հոդվածը լրաց. 08.04.08 ՀՕ-24-Ն) 

  

Հոդված 19. Օրենսդրության խախտումների համար կիրառվող 
պատժամիջոցները 

1. Սույն օրենքի 18-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում Կենտրոնական 
բանկը վարկային կազմակերպության նկատմամբ կարող է կիրառել հետևյալ 
պատժամիջոցներից մեկը՝ 

ա) նախազգուշացում և խախտումները վերացնելու հանձնարարական. 

բ)  տուգանք. 

գ) վարկային կազմակերպության ղեկավարի որակավորման վկայականից 
զրկում. 

դ) լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչում: 

2. Վարկային կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ գլխավոր 
հաշվապահի նկատմամբ որպես պատասխանատվության միջոց կարող է 
Կենտրոնական բանկի որոշմամբ կիրառվել նաև տուգանք, որի չափը չի կարող 
գերազանցել նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը: 

3. Սույն հոդվածով նախատեսվող պատժամիջոցների 
կիրառումը վարկային կազմակերպությանը չի ազատում օրենքներով, այլ 
իրավական ակտերով կամ պայմանագրով նախատեսված 
պատասխանատվությունից: 

4. Վարկային կազմակերպությունների և դրանց ղեկավարների նկատմամբ 
սույն հոդվածով սահմանված պատժամիջոցները կիրառվում են սույն օրենքով 
և «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված դեպքերում, հիմքերով, սահմաններում և կարգով: Բացի այդ 
հիմքերից,վարկային կազմակերպության լիցենզիան ուժը կորցրած կարող է 
ճանաչվել, եթե դրա գրանցման և լիցենզավորման ընթացքում ներկայացվել են կեղծ 
տվյալներ: 



5. Վարկային կազմակերպության լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվում 
Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ: Այդ որոշումն ուժի մեջ է մտնում 
զանգվածային լրատվության միջոցներով հրապարակվելու պահից: 

(19-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 08.04.08 ՀՕ-24-Ն) 

 


