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Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից 

30 հունիսի 1996 թ. 

  

Հոդված 8. Փոխկապակցված անձինք 

  

1. Սույն օրենքի և բանկերի գործունեությունը կարգավորող այլ օրենքների, 

ինչպես նաև ֆինանսական խմբերի գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության 

իմաստով իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե`  

ա) տվյալ իրավաբանական անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է 

մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` 

բաժնետոմս) 20 և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ 

անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի 

կանխորոշել մյուսի որոշումները. 

բ) նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 20 տոկոսից ավելիին 

տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու 

հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները 

(բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամներն իրավունք ունեն ուղղակի կամ 

անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային 

կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ 

այլ գործարքների հիման վրա) մյուս անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 

քսան տոկոսից ավելիին կամ ունեն օրենքով չարգելված այլ ձևով վերջինիս 

որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն. 

գ) նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ 

կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամների թվի մեկ երրորդը 

միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ 

նման պարտականություններ կատարող այլ անձ. 



դ) նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, 

կամ եթե նրանք այդպիսիք են ճանաչվել Կենտրոնական բանկի հիմնավոր 

կարծիքով: 

2. Սույն օրենքի և բանկերի գործունեությունը կարգավորող այլ օրենքների, 

ինչպես նաև ֆինանսական խմբերի գործունեությունը կարգավորող 

օրենսդրության իմաստով ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, 

եթե նրանք այդպիսիք են ճանաչվել Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով, 

կամ եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր 

տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են 

համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից: 

3. Սույն օրենքի և բանկերի գործունեությունը կարգավորող այլ օրենքների, 

ինչպես նաև ֆինանսական խմբերի գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության 

իմաստով ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են 

փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր 

տնտեսական շահերից, կամ նրանք այդպիսիք են ճանաչվել Կենտրոնական բանկի 

հիմնավոր կարծիքով, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի 

անդամը հանդիսանում է՝ 

ա) տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի 20 տոկոսից ավելին տնօրինող 

մասնակից. 

բ) օրենքով չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները 

կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ. 

գ) տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի 

տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, վարչության 

նախագահ, վարչության անդամ, գլխավոր հաշվապահ, նրա տեղակալ, ներքին 

աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավար, անդամ կամ վերստուգիչ հանձնաժողովի 

նախագահ, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ կամ նման այլ մարմինների անդամ. 

դ) իրավաբանական անձի կամ նրա տարածքային ստորաբաժանման այնպիսի 

աշխատակից կամ այն կառուցվածքային ստորաբաժանման (այդ թվում՝ 

դեպարտամենտի, վարչության, բաժնի) աշխատակից, որը Կենտրոնական բանկի 

խորհրդի սահմանած չափանիշներով հիմնավորված՝ իրավաբանական անձի 

կանոնադրության կամ ներքին իրավական այլ ակտերի համաձայն կամ 

Կենտրոնական բանկի խորհրդի կարծիքով որևէ կերպ կապված է իրավաբանական 

անձի հիմնական գործունեության հետ կամ աշխատում է գործադիր տնօրենի 

անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման 



մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն 

ունի: 

4. Սույն օրենքի և բանկերի գործունեությունը կարգավորող այլ օրենքների, 

ինչպես նաև ֆինանսական խմբերի գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության 

իմաստով միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, 

ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր 

ամուսինն ու երեխաները: 

«4. Սույն օրենքի և բանկային գործունեությունը կարգավորող այլ օրենքների, 
ինչպես նաև ֆինանսական խմբերի գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության 
իմաստով միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում ամուսինը, ինչպես նաև 
համատեղ ապրող կամ միևնույն տնտեսություն վարող հետևյալ անձինք. ծնողները, 
18 տարին լրացած զավակն ու նրա ամուսինը, ամուսնու՝ 18 տարին լրացած 
զավակը, տատը, պապը, 18 տարին լրացած թոռը, ամուսնու ծնողները, 18 տարին 
լրացած քույրը և եղբայրը, նրանց ամուսիններն ու 18 տարին լրացած զավակները: 
Միևնույն տնտեսություն վարելու չափանիշները սահմանում է Կենտրոնական 
բանկը:»: 

 

(8-րդ հոդվածը խմբ. 23.10.01 ՀՕ-253, լրաց., խմբ. 15.11.05 ՀՕ-227-Ն, լրաց. 
12.11.15 ՀՕ-134-Ն) 

  

Հոդված 212. Ընդհանուր ժողովի գործունեության կազմակերպումը 

  

1. Ընդհանուր ժողովի որոշումները կարող են նաև ընդունվել հեռակա 

քվեարկության (հարցման) միջոցով, բացառությամբ սույն օրենքի 211 հոդվածի 

երկրորդ մասի «բ», «գ» և «ը» կետերում նշված հարցերի: Տարեկան ընդհանուր 

ժողովը չի կարող անցկացվել հեռակա կարգով քվեարկության (հարցման) միջոցով: 

Բանկի ընդհանուր ժողովի հեռակա նիստերը գումարվում են բանկի 

կանոնադրությամբ սահմանված հեռակա կարգով նիստերի գումարման և 

անցկացման կարգի համաձայն: Ընդ որում, ընդհանուր ժողովի որոշումները կարող 

են ընդունվել այնպիսի նիստով, որի ժամանակ ընդհանուր ժողովի մասնակիցները 

կարող են հաղորդակցվել միմյանց հետ հեռախոսային, հեռուստակապի կամ այլ 

կապի միջոցով՝ իրական ժամանակի ռեժիմում: Նման նիստը հեռակա (հարցման) 

կարգով անցկացված նիստ չի համարվում: 

2. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն՝ 



ա) բանկի հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) 

սեփականատեր հանդիսացող մասնակիցները՝ իրենց պատկանող ձայների 

քանակով, ինչպես նաև անվանատերերը, եթե նրանք ներկայացնում են իրենց կողմից 

ներկայացվող բանկի մասնակիցների անվանումները և նրանց պատկանող 

բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) քանակը հիմնավորող փաստաթղթեր.  

բ) բանկի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող 

բաժնետերերը՝ իրենց պատկանող արտոնյալ բաժնետոմսերի քանակին և 

անվանական արժեքին համապատասխան ձայների քանակով՝ օրենքով և բանկի 

կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում, ինչպես նաև այդ բաժնետոմսերի 

անվանատերերը, եթե նրանք ներկայացնում են իրենց կողմից ներկայացվող 

բաժնետերերի անվանումները և նրանց պատկանող բաժնետոմսերի քանակը 

հիմնավորող փաստաթղթեր. 

գ) բանկի մասնակից չհանդիսացող խորհրդի և գործադիր մարմնի անդամները՝ 

խորհրդակցական ձայնի իրավունքով. 

դ) բանկի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման անդամները՝ որպես դիտորդ. 

ե) բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձը՝ որպես դիտորդ (եթե նրա 

եզրակացությունն առկա է գումարվող ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցերում). 

զ) Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները՝ որպես դիտորդ. 

է) կանոնադրությամբ նախատեսված այլ անձինք: 

3. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բանկի մասնակիցների 

ցուցակը կազմվում է խորհրդի կողմից սահմանված տարվա, ամսվա, ամսաթվի 

դրությամբ՝ բանկի մասնակիցների ռեեստրի տվյալների հիման վրա: 

Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բանկի մասնակիցների 

ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը չի կարող սահմանվել ավելի վաղ, 

քան ընդհանուր ժողով գումարելու մասին որոշման ընդունումը, և ավելի ուշ, քան 

ընդհանուր ժողովի գումարումից 45 օր առաջ: 
«Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բանկի մասնակիցների 
ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը պետք է միաժամանակ բավարարի 
հետևյալ երկու պահանջները.  

   ա) այն չպետք է նախորդի ընդհանուր ժողով գումարելու մասին որոշումը 
ընդունելու օրվան, 

   բ) ցուցակը կազմելու օրվա և ընդհանուր ժողովի անցկացման օրվա միջև ընկած 
ժամանակահատվածը չի կարող 45 օրվանից ավելի լինել:»: 



Եթե ընդհանուր ժողովը գումարվում է հեռակա քվեարկությամբ, ապա դրան 

մասնակցելու իրավունք ունեցող բանկի մասնակիցների ցուցակը կազմելու տարին, 

ամիսը, ամսաթիվը սահմանվում են ընդհանուր ժողովի գումարման ամսաթվից 

առնվազն 35 օր շուտ: 

Բանկերն իրենց մասնակիցների ընդհանուր ժողովի անցկացման մասին 

Կենտրոնական բանկին ծանուցում են դրա անցկացումից ոչ ուշ, քան 15 օր առաջ: 

4. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բանկի մասնակիցների 

ցուցակը կազմելու համար բաժնետոմսերի անվանատերը պարտավոր է ցուցակը 

կազմելու տարով, ամսով, ամսաթվով տվյալներ տրամադրել այն անձանց մասին, 

որոնց շահերը ներկայացնելու նպատակով նա տնօրինում է բաժնետոմսերը: 

5. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բանկի մասնակիցների 

ցուցակը պետք է տվյալներ պարունակի բանկի յուրաքանչյուր մասնակցի անվան 

(անվանման), գտնվելու (բնակության) վայրի և բանկի կանոնադրական 

հիմնադրամում նրան պատկանող մասնակցության մասին: Բաժնետիրական բանկի՝ 

ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցների ցուցակում 

կանոնադրական հիմնադրամում բաժնետիրոջը պատկանող մասնակցության մասին 

տվյալները պետք է լինեն ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի: 

6. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բանկի մասնակիցների 

ցուցակը պետք է տրամադրվի ծանոթացման նպատակով բանկի այն 

մասնակիցներին, որոնք գրանցված են բանկի մասնակիցների ռեեստրում: 

Բանկի մասնակցի պահանջով բանկը պարտավոր է նրան տրամադրել 

տեղեկանք՝ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցների 

ցուցակում նրա ընդգրկման մասին: 

7. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բանկի մասնակիցների 

ցուցակում փոփոխություններ կարող են կատարվել միայն ցուցակը կազմելու 

ընթացքում թույլ տրված սխալներն ուղղելու կամ դրանում չընդգրկված բանկի 

մասնակիցների խախտված իրավունքները և օրինական շահերը վերականգնելու 

նպատակով: 

(212-րդ հոդվածը լրաց. 15.11.05 ՀՕ-227-Ն) 
 

  

Հոդված 2112. Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը 

 



1. Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման (այսուհետ՝ ներքին աուդիտ) ղեկավարը և 

անդամները նշանակվում են բանկի խորհրդի կողմից: Ներքին աուդիտի անդամ չեն 

կարող լինել բանկի կառավարման մարմինների անդամները, այլ ղեկավարներ ու 

աշխատակիցներ, ինչպես նաև գործադիր մարմնի անդամների հետ 

փոխկապակցված անձինք: 

Ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները պարտավոր են պահպանել բանկի 

աշխատակիցների համար սահմանված աշխատանքային կարգապահությունը: 

2. Բանկի ներքին աուդիտը բանկի խորհրդի հաստատած կանոնակարգի 

համաձայն՝ 

ա) հսկողություն է իրականացնում բանկի ընթացիկ գործունեության և 

գործառնական ռիսկերի նկատմամբ. 
«ա) անկախ գնահատական է տալիս բանկի ներքին հսկողության, այդ թվում՝ 

ռիսկերի կառավարման համակարգերի, բանկի կառավարման համակարգի և 
գործընթացների որակի, համարժեքության և արդյունավետության վերաբերյալ,»: 

բ) հսկողություն է իրականացնում բանկի գործադիր տնօրենի (տնօրինության), 

տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից օրենքների, այլ 

իրավական ակտերի և բանկի ներքին ակտերի, գործադիր տնօրենին 

(տնօրինությանը) տրված հանձնարարականների կատարման նկատմամբ. 

գ) եզրակացություններ և առաջարկություններ է տալիս բանկի խորհրդի 

ներկայացրած, ինչպես նաև սեփական նախաձեռնությամբ առաջադրված հարցերի 

վերաբերյալ: 

Ներքին աուդիտի իրավասություններին վերաբերող հարցերը չեն կարող 

փոխանցվել բանկի կառավարման մարմինների կամ այլ անձանց լուծմանը: 

3. Ներքին աուդիտի ղեկավարը խորհրդին և գործադիր տնօրենին 

(տնօրինությանն) է ներկայացնում հետևյալ հաշվետվությունները՝ 

ա) հերթական՝ տարեկան ծրագրով սահմանված ստուգումների արդյունքների 

մասին. 

բ) արտահերթ, եթե բացահայտվել են ներքին աուդիտի հիմնավորված կարծիքով 

էական խախտումներ, ընդ որում, եթե խախտումները հետևանք են գործադիր 

տնօրենի (տնօրինության) կամ խորհրդի գործողությունների կամ անգործության, 

ապա հաշվետվությունը ներկայացվում է անմիջապես խորհրդի նախագահին: 

Սույն մասով նախատեսված դեպքերում հաշվետվությունները ներկայացվում են 

խախտումը հայտնաբերելուց առավելագույնը երկու աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: 



Ներքին աուդիտն օրենքների, այլ իրավական ակտերի խախտումներ 

բացահայտելու դեպքում պարտավոր է դրանք ներկայացնել բանկի խորհրդին՝ 

միաժամանակ առաջարկելով այդ խախտումների վերացման և ապագայում 

չկրկնման ուղղությամբ ձեռնարկվելիք միջոցառումներ: 

4. Բանկերում վերստուգիչ հանձնաժողով չի ստեղծվում: 

(2112 -րդ հոդվածը լրաց. 15.11.05 ՀՕ-227-Ն) 
 

Հոդված 35. ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՈՆ և ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

  

1. Բանկերը կարող են իրականացնել ինվեստիցիոն (ներդրումային) 

գործունեություն՝ իրենց կամ հաճախորդի անունից և հաշվին բաժնետոմսեր, 

պարտատոմսեր, ներդրումային այլ արժեթղթեր և որպես հիմքում ընկած առարկա՝ 

ներդրումային արժեթուղթ ունեցող ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ գնել կամ այլ 

կերպ ձեռք բերել, օտարել, ինչպես նաև տեղաբաշխման նպատակով ձեռք բերել այլ 

անձանց (թողարկողների) բաժնետոմսերը, պարտատոմսերը, ներդրումային այլ 

արժեթղթերը և ածանցյալ ֆինանսական գործիքները (բաժանորդագրական 

գործունեություն): 

Բանկերին արգելվում է տեղաբաշխել որևէ անձի արժեթղթեր և (կամ) որպես 

հիմքում ընկած առարկա՝ ներդրումային արժեթուղթ ունեցող ածանցյալ ֆինանսական 

գործիքներ և միաժամանակ այդ անձին տվյալ արժեթղթերից և (կամ) 

համապատասխան ածանցյալ ֆինանսական գործիքներից բխող 

պարտավորությունները կատարելու համար վարկեր տրամադրել: 

2. Առանց Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության բանկերին 

արգելվում է այնպիսի գործարքներ կամ գործառնություններ իրականացնելը, որոնց 

արդյունքում բանկի մասնակցությունը` 

ա) մեկ այլ անձի կանոնադրական հիմնադրամում 4,99 տոկոս և ավելի 

մասնակցություն է. 

բ) մեկ անձի կանոնադրական հիմնադրամում գերազանցում է տվյալ բանկի 

ընդհանուր կապիտալի 15 տոկոսը. 

գ) բոլոր անձանց կանոնադրական հիմնադրամներում գերազանցում է տվյալ 

բանկի ընդհանուր կապիտալի 35 տոկոսը: 

(նախադասությունը հանվել է 03.03.04 ՀՕ-46-Ն): Բանկը սույն կետով սահմանված 

կարգով այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցություն ձեռք բերելիս 

տվյալ անձանց հաշվեկշիռները միավորում է իր հաշվեկշռում` Կենտրոնական 



բանկի սահմանած կարգով: Կենտրոնական բանկն իր սահմանած կարգով և 

պայմաններով վերահսկողություն է իրականացնում այն անձանց նկատմամբ, որոնց 

հաշվեկշիռները սույն հոդվածով սահմանված կարգով բանկը միավորում է իր 

հաշվեկշռում (համախմբված հաշվեկշիռ): Այն անձանց մոտ, որոնք չեն հանդիսանում 

բանկ, վարկային կազմակերպություն կամ Կենտրոնական բանկի կողմից 

լիցենզավորվող այլ անձ, և որոնց հաշվեկշիռները սույն հոդվածով սահմանված 

կարգով բանկը միավորում է իր հաշվեկշռում, Կենտրոնական բանկն ստուգումներ է 

իրականացնում «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 51-րդ գլխով սահմանված կարգով: 

Սույն կետով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկի նախնական 

համաձայնությունը պահանջվում է յուրաքանչյուր նոր գործարքի կամ գործարքների 

իրականացման դեպքում, որոնց արդյունքում բանկի մասնակցությունը մեկ այլ կամ 

միևնույն անձի կանոնադրական հիմնադրամում գերազանցում է 9 տոկոսը, 15 

տոկոսը, 25 տոկոսը, 35 տոկոսը, 50 տոկոսը, 70 տոկոսը կամ կազմում է 100 տոկոս: 

Օտարերկրյա պետությունում գործող բանկում սույն հոդվածով սահմանված 

մասնակցություն ձեռք բերելու կամ մասնակցությամբ բանկ ստեղծելու դեպքում 

Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել նախնական համաձայնություն տալու 

դիմումը, եթե օտարերկրյա պետությունում գործող բանկում այդպիսի 

մասնակցություն ձեռք բերելը կամ նման մասնակցությամբ բանկ ստեղծելը չի 

համապատասխանում սույն կետի պահանջներին ու պայմաններին, կամ 

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 այդպիսի մասնակցությամբ բանկի 

գործունեության նկատմամբ: 

1. Կենտրոնական բանկը, սույն հոդվածի երկրորդ կետով սահմանված 

դեպքերում, նախատեսվող գործարքի վերաբերյալ նախնական համաձայնություն 

տալու մասին դիմումը քննարկում է մեկամսյա ժամկետում և համաձայնություն է 

տալիս, եթե նախատեսվող գործարքը համատեղելի է բանկի ֆինանսական վիճակի 

հետ, և համաձայն Կենտրոնական բանկի հաստատած պայմանների և կարգի, 

կնպաստի ֆինանսական շուկայում տվյալ բանկի գործունեության զարգացմանը և չի 

հակասում Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված պահանջներին: 



«3.1 Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել բանկից ոչ ուշ , քան վեց ամսվա 
ընթացքում օտարել այլ անձի կանոնադրական կապիտալում սույն հոդվածի երկրորդ 
մասով սահմանված կարգով ձեռք բերված իր մասնակցությունը, եթե Կենտրոնական 
բանկի հիմնավոր կարծիքով այդ մասնակցությունը կարող է չհիմնավորված ռիսկեր 
առաջացնել բանկի համար և (կամ) վտանգել բանկի հաճախորդների և (կամ) 
սպառողների շահերը և (կամ) խոչընդոտել բանկի նկատմամբ արդյունավետ 
վերահսկողության իրականացմանը: Կենտրոնական բանկը, հաշվի առնելով 
արժեթղթերի շուկայում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև տվյալ բանկի ֆինանսական 
վիճակը, կարող է հիշյալ բաժնետոմսերից առավել բարենպաստ պայմաններով 
օտարելու նպատակով սույն մասով սահմանված ժամկետը երկարացնել ևս վեց 
ամսով»: 

4. Սույն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված նախնական համաձայնությունը 

չի պահանջվում, եթե` 

ա) մեկ այլ անձի կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունը բանկին է 

անցել բանկի նկատմամբ ստանձնած և չկատարած պարտավորությունների դիմաց: 

Նման կարգով ձեռք բերված մասնակցությունը բանկը պետք է օտարի հնարավոր 

կարճ ժամանակամիջոցում, բայց վեց ամսից ոչ ուշ: Կենտրոնական բանկը, հաշվի 

առնելով արժեթղթերի շուկայում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև տվյալ բանկի 

ֆինանսական վիճակը, կարող է հիշյալ բաժնետոմսերից առավել բարենպաստ 

պայմաններով օտարելու նպատակով սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

ժամկետը երկարացնել ևս վեց ամսով. 

բ) բանկը մի այլ անձի կանոնադրական կապիտալում մասնակցությունը ձեռք է 

բերել իր հաճախորդի անունից և հաշվին կամ կոմիսիոն հիմունքներով 

բաժանորդագրական գործունեություն իրականացնելու ընթացքում, եթե ըստ 

պայմանագրի բանկը պարտավոր է թողարկողին հատուցել միայն իրացված 

(տեղաբաշխված) արժեթղթերի արժեքը: 

5. Սույն հոդվածի «3.1-րդ կետով սահմանված ժամկետում, ինչպես նաև» 4-րդ 

կետի «ա» ենթակետով սահմանված ժամկետում բանկի կողմից հիշյալ 

մասնակցությունը չօտարելու դեպքում Կենտրոնական բանկը կարող է պարտադրել 

տվյալ բանկին այդ մասնակցության ձեռքբերման արժեքի սահմաններում կորուստ 

ճանաչել և անմիջապես իրացնել այն, ինչպես նաև բանկին դատական կարգով 

տուգանել խախտման յուրաքանչյուր օրվա համար` տվյալ մասնակցության 

անվանական արժեքի մեկ տոկոսի չափով: 



(35-րդ հոդվածը փոփ., խմբ., լրաց. 23.10.01 ՀՕ-253, 03.03.04 ՀՕ-46-Ն, փոփ., 
լրաց. 03.03.04 ՀՕ-46-Ն, խմբ. 27.10.16 ՀՕ-194-Ն) 

  

  

Հոդված 36. ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ, ԲԱՆԿԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄԸ 

  

1. Բանկն իրավունք ունի որոշում ընդունելու (հայտարարելու) իր 

մասնակիցներին եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների 

վճարման մասին, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն օրենքով և կանոնադրությամբ: 

2. Միջանկյալ (եռամսյակային և կիսամյակային) շահութաբաժինների վճարման, 

շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է խորհուրդը: 

Տարեկան շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման 

ձևի մասին որոշումն ընդունում է բանկի մասնակիցների ընդհանուր ժողովը՝ խորհրդի 

առաջարկությամբ: Միջանկյալ շահութաբաժինների չափը չի կարող գերազանցել 

նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքներով բաշխված շահութաբաժնի 50 

տոկոսը: Տարեկան շահութաբաժինների չափը չի կարողԽպակաս լինել արդեն 

վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափից: 

Եթե ընդհանուր ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափը 

սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափին հավասար, 

ապա տարեկան շահութաբաժիններ չեն վճարվում: 

Եթե ընդհանուր ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափը 

սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափից ավելի, ապա 

տարեկան շահութաբաժինները վճարվում են սահմանված տարեկան 

շահութաբաժնի և տվյալ տարում արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների 

գումարի տարբերությամբ: 

Ընդհանուր ժողովն իրավունք ունի որոշում ընդունելու շահութաբաժիններ 

չվճարելու, իսկ բաժնետիրական ընկերություն հանդիսացող բանկի արտոնյալ 

բաժնետոմսերի դիմաց, որոնց համար վճարվող շահութաբաժնի չափը սահմանված է 

կանոնադրությամբ, նաև շահութաբաժինները ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին: 

3. Տարեկան շահութաբաժինների վճարման ժամկետը սահմանվում է 

կանոնադրությամբ կամ ընդհանուր ժողովի՝ շահութաբաժիններ վճարելու մասին 

որոշմամբ: Միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման ժամկետը սահմանվում է 



խորհրդի՝ միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ, բայց ոչ շուտ, 

քան տվյալ որոշման ընդունումից 30 օր հետո: 

Շահութաբաժինների յուրաքանչյուր վճարման համար խորհուրդը կազմում է 

շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեցող մասնակիցների ցուցակ, որում 

պետք է ընդգրկվեն` 

ա) միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում` բանկի այն մասնակիցները, 

որոնք ընդգրկվել են բանկի մասնակիցների ռեեստրում՝ խորհրդի միջանկյալ 

շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշման կայացման օրվանից առնվազն 10 օր 

առաջ. 

բ) տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում` բանկի այն մասնակիցները, 

որոնք ընդգրկվել են բանկի մասնակիցների ռեեստրում՝ բանկի մասնակիցների 

տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցների 

ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ: 

4. Բանկի մասնակիցներին շահութաբաժիններ բաշխելն արգելվում է, եթե այդ 

պահին բանկի կրած կորուստները (վնասները) հավասար են կամ գերազանցում են 

բանկում առկա չբաշխված զուտ շահույթի գումարը: 
«4.1. Կենտրոնական բանկը կարող է սահմանափակել բանկի կողմից 

շահութաբաժիններ բաշխելը, այդ թվում` արտոնյալ բաժնետերերին կամ բանկի այլ 
մասնակիցներին այլ ձևով որևէ եկամուտներ (հատուցումներ) վճարելը, եթե`  

ա) շահութաբաժինների բաշխումը կհանգեցնի կամ կարող է հանգեցնել բանկի 
ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը, և (կամ)  

բ) շահութաբաժինների բաշխման հետևանքով բանկը խախտում է կամ կարող է 
խախտել առնվազն մեկ տնտեսական նորմատիվ, և (կամ) 

գ) բանկը խախտել է կամ շահութաբաժինների բաշխման արդյունքում կխախտի 
հիմնականտնտեսական նորմատիվների սահմանաչափերից բարձր (ցածր) 
սահմանված թույլատրելի շեմը (շեմերը): 

4.2. Շահութաբաժինների բաշխումը սահմանափակելու կարգը սահմանվում է 
Կենտրոնական բանկի կողմից: 

4.3. Բանկերը շահութաբաժինների վճարման մասին նախապես ծանուցում են 
Կենտրոնական բանկին: Ծանուցման կարգը և պայմանները սահմանվում են 
Կենտրոնական բանկի կողմից:»: 

5. Բանկի փաստացի համալրված կանոնադրական հիմնադրամի նվազեցումը 

գործունեության ընթացքում՝ դրա հաշվին շահութաբաժիններ բաշխելու կամ այլ 

ձևերով արգելվում է, բացառությամբ սույն հոդվածի վեցերորդ մասում սահմանված 

դեպքերի: 

6. Բանկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերը 

(մասնակիցները) իրավունք ունեն բանկից պահանջելու մասնակցության հետգնման 



գնի որոշում և իրենց պատկանող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) կամ 

դրանց մի մասի հետգնում, եթե՝ 

ա) որոշում է ընդունվել բանկի վերակազմակերպման, նախապատվության 

իրավունքի կասեցման կամ խոշոր գործարք կնքելու մասին, և տվյալ մասնակիցները 

քվեարկել են բանկի վերակազմակերպման, նախապատվության իրավունքի 

կասեցման կամ խոշոր գործարք կնքելու դեմ կամ այդ հարցերով քվեարկությանը չեն 

մասնակցել. 

բ) կանոնադրության մեջ լրացումներ կամ փոփոխություններ են կատարվել, կամ 

հաստատվել է կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ, որի հետևանքով 

սահմանափակվել են նշված մասնակիցների իրավունքները, և նրանք դեմ են 

քվեարկել կամ քվեարկությանը չեն մասնակցել: 

Բանկից իրենց մասնակցության հետգնման պահանջի իրավունք ունեցող 

մասնակիցների ցուցակը կազմվում է բանկի մասնակիցների ռեեստրի տվյալների 

հիման վրա, այն ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող 

մասնակիցների ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ, որի օրակարգը պարունակում է 

հարցեր, որոնց ընդունումը հանգեցրել է մասնակիցների իրավունքների՝ սույն մասի 

առաջին պարբերությամբ նշված սահմանափակմանը: 

Բանկի կողմից մասնակցության հետգնումը կատարվում է դրա շուկայական 

արժեքով, որը որոշվում է առանց մասնակցության գնահատման և հետգնման 

պահանջի իրավունք տվող բանկի գործողությունների հետևանքով առաջացող 

փոփոխությունները հաշվի առնելու: 

Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի նվազեցում թույլատրվում է նաև 

«Բանկերի, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների, 

վարկային կազմակերպությունների և ապահովագրական ընկերությունների 

սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 

դեպքում: 

7. Մասնակցության հետգնման համար անհրաժեշտ է Կենտրոնական բանկի 

խորհրդի համաձայնությունը: Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել այդ 

համաձայնություն տալը, եթե՝ 

ա) մասնակցության հետգնման դեպքում բանկն ի վիճակի չի լինի լրիվ 

բավարարելու իր պարտատերերի պահանջները. 

բ) կխախտի հիմնական տնտեսական նորմատիվները. 

գ) մասնակցության հետգնումը կհանգեցնի Հայաստանի Հանրապետության 

բանկային համակարգի ապակայունացմանը: 



8. Բանկի կողմից իր բաժնետոմսերը (բաժնեմասերը, փայերը) հետ գնելու 

դեպքում կանոնադրական հիմնադրամի նվազեցման կամ տվյալ բաժնետոմսերի 

(բաժնեմասերի, փայերի) իրացման մասին որոշումն ընդունվում է ընդհանուր ժողովի 

կողմից՝ դրան մասնակցող քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) 

սեփականատերերի ձայների 3/4-ով, սակայն ոչ պակաս քվեարկող բաժնետոմսերի 

(բաժնեմասերի, փայերի) սեփականատերերի ձայների 2/3-ից: 

(36-րդ հոդվածը խմբ. 23.10.01 ՀՕ-253, լրաց. 27.04.04 ՀՕ-65-Ն, խմբ. 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) 

  

  

Հոդված 37. ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԸ ԳՆԵԼԸ ԿԱՄ ՁԵՌՔ 

ԲԵՐԵԼԸ, ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՁԻՆ 

ՎԱՐԿԱՎՈՐԵԼՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ 

(վերնագիրը խմբ. 23.10.01 ՀՕ-253) 
  

1. Բանկի կողմից իր բաժնետոմսերը զեղչելը, գնելը կամ հատուցմամբ այլ կերպ 

ձեռք բերելը, դրանք գրավ ընդունելով վարկ տալը արգելվում է, բացառությամբ սույն 

օրենքի 36-րդ հոդվածի վեցերորդ  մասին համապատասխան՝ բանկի կողմից իր 

բաժնետոմսերը (բաժնեմասերը, փայերը) ձեռք բերելու դեպքերի, ինչպես նաև այն 

դեպքերի, երբ բանկի բաժնետոմսերը գրավ ընդունելը կամ ձեռք բերելը անհրաժեշտ 

է տվյալ բանկի նկատմամբ նախկինում ծագած պարտավորությունը չկատարելու 

կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով հնարավոր կորուստները կանխելու 

համար, ընդ որում, բանկը պարտավոր է տվյալ բաժնետոմսերը սեփականության 

իրավունքով ձեռք բերելու պահից երկու ամսվա ընթացքում իրացնել դրանք: 

2. Կենտրոնական բանկը, հաշվի առնելով արժեթղթերի շուկայում տիրող 

իրավիճակը, ինչպես նաև տվյալ բանկի ֆինանսական վիճակը, կարող է հիշյալ 

բաժնետոմսերն առավել բարենպաստ պայմաններով օտարելու նպատակով սույն 

հոդվածի առաջին մասով սահմանված ժամկետը երկարացնել ևս վեց ամսով: 

3. Բանկին արգելվում է փոխառուին կամ նրա հետ փոխկապակցված անձանց 

բանկի կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցության ձեռքբերման նպատակով 

վարկեր կամ այլ փոխառություններ տրամադրելը, ինչպես նաև երաշխավորել կամ 

երաշխիք տալ երրորդ անձից վարկ կամ փոխառություն ստանալու համար: Սույն 

հոդվածի խախտմամբ կնքված գործարքներն առ ոչինչ են: 

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



«Հոդված 37.1 Պարգևատրումների և խրախուսական այլ վճարումների վճարման 
սահմանափակումը 

1. Կենտրոնական բանկը կարող է սահմանափակել բանկի կողմից 
պարգևատրումների և այլ խրախուսական վճարումների (հավելումներ, 
հավելավճարներ, լրավճարներ և այլն) վճարումը, եթե  

ա) պարգևատրումների և այլ խրախուսական վճարումների (հավելումներ, 
հավելավճարներ, լրավճարներ և այլն)  վճարումը կհանգեցնի կամ կարող է 
հանգեցնել բանկի ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը, և (կամ) 
բ) պարգևատրումների և այլ խրախուսական վճարումների (հավելումներ, 
հավելավճարներ, լրավճարներ և այլն)  վճարման հետևանքով բանկը խախտում 
է կամ կարող է խախտել առնվազն մեկ տնտեսական նորմատիվ, և (կամ) 
գ) բանկը խախտել է կամ պարգևատրումների և այլ խրախուսական վճարումների 
(հավելումներ, հավելավճարներ, լրավճարներ և այլն) վճարման արդյունքում 
կխախտի հիմնական տնտեսական նորմատիվների սահմանաչափերից բարձր 
(ցածր) սահմանված թույլատրելի շեմը (շեմերը): 
2. Պարգևատրումների և այլ խրախուսական վճարումների (հավելումներ, 
հավելավճարներ, լրավճարներ և այլն) վճարումը սահմանափակելու  կարգը 
սահմանվում է Կենտրոնական բանկի կողմից:  
3. Բանկերը պարգևատրումների և այլ խրախուսական վճարումների 

(հավելումներ, հավելավճարներ, լրավճարներ և այլն) վճարման մասին նախապես 
ծանուցում են Կենտրոնական բանկին: Ծանուցման կարգը և պայմանները 
սահմանվում են Կենտրոնական բանկի կողմից» 

 

Հոդված 44. ԲԱՆԿԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ 

  

1. Կենտրոնական բանկը կարող է սահմանել բանկային գործունեության հետևյալ 

հիմնական տնտեսական նորմատիվները` 

ա) բանկի կանոնադրական հիմնադրամի և ընդհանուր կապիտալի նվազագույն 

չափերը. 

բ) բանկի ընդհանուր կապիտալի համարժեքության նորմատիվները. 

գ) բանկի իրացվելիության նորմատիվները. 

դ) մեկ փոխառուի, խոշոր փոխառուների գծով ռիսկի առավելագույն չափը 

(չափերը). 



ե) բանկի հետ կապված անձանց, անձի գծով ռիսկի առավելագույն չափը 

(չափերը). 

զ) բանկի պարտատերերի գծով ռիսկի առավելագույն չափը. 

է) Կենտրոնական բանկում տեղաբաշխվող պարտադիր պահուստների 

նվազագույն չափը. 

ը) արտարժույթի տնօրինման նորմատիվը: 
«Բանկերի գործունեության կարգավորման, բանկային համակարգի 

ֆինանսական կայունության ապահովման նպատակով Կենտրոնական բանկը կարող 
է սահմանել բանկային գործունեության հետևյալ հիմնական տնտեսական 
նորմատիվները` 

ա) բանկի կանոնադրական հիմնադրամի և ընդհանուր կապիտալի նվազագույն 
չափերը. 

բ) բանկի կապիտալի համարժեքության նորմատիվը (նորմատիվները). 
գ) բանկի իրացվելիության նորմատիվը (նորմատիվները). 
դ) մեկ փոխառուի, խոշոր փոխառուների գծով ռիսկի առավելագույն չափը 

(չափերը). 
ե) բանկի հետ կապված անձի, անձանց գծով ռիսկի առավելագույն չափը 

(չափերը). 
զ) բանկի պարտատերերի գծով ռիսկի առավելագույն չափը (չափերը). 
է) Կենտրոնական բանկում տեղաբաշխվող պարտադիր պահուստների 

նվազագույն չափը (չափերը). 
ը) արտարժույթի տնօրինման նորմատիվը (նորմատիվները). 
թ)կապիտալի և ակտիվների (այդ թվում՝ հետհաշվեկշռային) սահմանային 

հարաբերակցության չափը (չափերը) (լևերիջի նորմատիվ) 
ժ) պահանջի և գրավի արժեքի սահմանային հարաբերակցության չափը 

(չափերը). 
ժա) հաճախորդի պարտավորության և եկամտի սահմանային 

հարաբերակցության չափը (չափերը):»: 
2. Հիմնական տնտեսական նորմատիվները պարտադիր են և պետք է նույնը 

լինեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող միևնույն տեսակի 

լիցենզիա ունեցող բոլոր բանկերի համար, բացառությամբ նոր ստեղծվող բանկերի 

համար սահմանվող` սույն հոդվածի 1-ին կետի «ա» ենթակետով նախատեսված 

ընդհանուր կապիտալի հիմնական տնտեսական նորմատիվի և օրենքով 

նախատեսված այլ դեպքերի: 

3. Հիմնական տնտեսական նորմատիվների սահմանաչափերը, հաշվարկման 

կարգը և հաշվարկում մասնակցող տարրերի կազմը սահմանում է Կենտրոնական 

բանկը: 



«3. Հիմնական տնտեսական նորմատիվների սահմանաչափերը, հաշվարկման 
կարգը, հաշվարկում մասնակցող ու հաշվարկից նվազեցվող տարրերի կազմն ու 
հաշվարկում մասնակցող տարրերի սահմանաչափերը սահմանում է Կենտրոնական 
բանկը:»: 

4. Կենտրոնական բանկը կարող է առանձին բանկի համար սահմանել ավելի 

խիստ հիմնական տնտեսական նորմատիվներ, քան սահմանված են այլ բանկերի 

համար, եթե բանկի ցուցանիշերի ամփոփ գնահատականը ցածր է Կենտրոնական 

բանկի սահմանած ցուցանիշերի ամփոփ գնահատականի չափից, կամ տվյալ բանկի 

ֆինանսական ցուցանիշերը վատթարացել են, կամ բանկը գործունեություն է 

ծավալում բարձր ռիսկայնություն ունեցող ոլորտներում «, կամ եթե բանկը 
Կենտրոնական բանկի կողմից համարվում է համակարգային նշանակություն ունեցող 
բանկ»: 

«5. Բանկը Կենտրոնական բանկի կողմից համարվում է համակարգային 
նշանակություն ունեցող, եթե այդ բանկի ֆինանսական վիճակի վատթարացումը կամ 
անվճարունակությունը կամ սնանկացումը կամ լուծարումը կարող է էական 
բացասական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական 
համակարգի և (կամ) տնտեսության այլ հատվածների վրա: 

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգի և (կամ) 
տնտեսության այլ հատվածների վրա ունեցած Էական բացասական ազդեցությունը 
գնահատվում է՝ հիմք ընդունելով տվյալ բանկի մեծությունը, Հայաստանի 
Հանրապետության ֆինանսական համակարգի այլ մասնակիցների հետ 
փոխկապակցվածությունը, բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների 
փոխարինելիությունը, բանկի կողմից իրականացվող գործառնությունների բնույթը, 
բարդությունը և (կամ) ռիսկայնությունը: 

6. Կենտրոնական բանկը, հիմք ընդունելով սույն հոդվածի 5-րդ կետով 
սահմանված չափանիշները, սահմանում է բանկերին՝ համակարգային 
նշանակություն ունեցող համարելու կարգը»: 

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

Հոդված 45. ԲԱՆԿԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՊԻՏԱԼԸ 

  

1. Բանկի ընդհանուր կապիտալը նրա հիմնական (առաջնային) և լրացուցիչ 

(երկրորդային) կապիտալների հանրագումարն է: 

2. Հիմնական (առաջնային) կապիտալի տարրերն են` կանոնադրական 

հիմնադրամը, չբաշխված շահույթը և Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված այլ 

տարրերը: 



3. Լրացուցիչ (երկրորդային) կապիտալի տարրերը սահմանում է Կենտրոնական 

բանկը: Նորմատիվների հաշվարկման նպատակով Կենտրոնական բանկը կարող է 

սահմանափակել լրացուցիչ կապիտալի մասնակցությունը ընդհանուր կապիտալի 

հաշվարկում: 

(45-րդ հոդվածը փոփ. 23.10.01 ՀՕ-253) 
  

Հոդված 47. ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՄԱՐԺԵՔՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ 

  

Բանկերի ընդհանուր կապիտալի համարժեքության նորմատիվներն են` 

ա) ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների միջև 

սահմանային հարաբերակցությունը. 

բ) հիմնական կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների միջև 

սահմանային հարաբերակցությունը: 

  

Հոդված 48. ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ 

  

Բանկերի ընդհանուր իրացվելիության նորմատիվներն են` 

ա) բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ընդհանուր ակտիվների գումարների 

միջև սահմանային հարաբերակցությունը (ընդհանուր իրացվելիություն). 

բ) բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ցպահանջ պարտավորությունների 

միջև սահմանային հարաբերակցությունը (ընթացիկ իրացվելիության): 

  

Հոդված 49. ՄԵԿ ՓՈԽԱՌՈՒԻ, խոշոր փոխառուների ԳԾՈՎ ՌԻՍԿԻ 

ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԸ (չափերը) 

  

Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափը սահմանվում է որպես բանկի 

կողմից մեկ փոխառուին և նրա հետ փոխկապակցված անձանց տրամադրված 

վարկերի, այդ թվում` բանկային հաշվի վարկավորման, բոլոր այլ 

փոխառությունների, ֆակտորինգային, լիզինգային գործառնությունների, 

տրամադրված նախավճարների, կանխավճարների, բանկի կողմից մատուցված 

ծառայության կամ ապրանքի դիմաց տարաժամկետ վճարումների, ակրեդիտիվների, 

փոխառուի կամ նրա հետ փոխկապակցված անձանց թողարկած արժեթղթերում և 

ածանցյալ ֆինանսական գործիքներում ներդրումների, ինչպես նաև բանկի 

նկատմամբ ցանկացած հիմքով ծագած այլ դեբիտորական պարտավորությունների, 



նրա պարտավորությունների դիմաց տրված երաշխիքների և 

երաշխավորությունների, Կենտրոնական բանկի խորհրդի սահմանած այլ 

պարտավորությունների, գումարի և բանկի ընդհանուր կապիտալի հետ 

հարաբերակցության առավելագույն չափ: 

Բանկի խոշոր փոխառուների գծով ռիսկի առավելագույն չափը սահմանվում է 

համաձայն սույն հոդվածի 1-ին կետի, ընդ որում, խոշոր փոխառուները սահմանվում 

են Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ: 

(49-րդ հոդվածը խմբ. 23.10.01 ՀՕ-253, լրաց., փոփ. 03.03.04 ՀՕ-46-Ն, լրաց. 
27.10.16 ՀՕ-194-Ն) 

  

Հոդված 50. ԲԱՆԿԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ, անձի ԳԾՈՎ ՌԻՍԿԻ 

ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԸ (չափերը) 

  

Բանկի հետ կապված անձանց գծով ռիսկի առավելագույն չափը սահմանվում է 

որպես բանկի կողմից տվյալ բանկի հետ կապված անձանց տրամադրվող վարկերի, 

այդ թվում` բանկային հաշվի վարկավորման, բոլոր այլ փոխառությունների, 

ֆակտորինգային, լիզինգային գործառնությունների, տրամադրված նախավճարների, 

կանխավճարների, բանկի կողմից մատուցված ծառայության կամ ապրանքի դիմաց 

տարաժամկետ վճարումների, ակրեդիտիվների, փոխառուի կամ նրա հետ 

փոխկապակցված անձանց թողարկած արժեթղթերում և ածանցյալ ֆինանսական 

գործիքներում ներդրումների, ինչպես նաև բանկի նկատմամբ ցանկացած հիմքով 

ծագած այլ դեբիտորական պարտավորությունների, բանկի հետ կապված անձանց 

պարտավորությունների դիմաց տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների, 

Կենտրոնական բանկի խորհրդի սահմանած այլ պարտավորությունների, գումարի և 

բանկի ընդհանուր կապիտալի հետ հարաբերակցության առավելագույն չափ: 

Բանկի հետ կապված անձի գծով ռիսկի առավելագույն չափը սահմանվում է 

համաձայն սույն հոդվածի 1-ին կետի: 

(50-րդ հոդվածը խմբ. 23.10.01 ՀՕ-253, լրաց., փոփ. 03.03.04 ՀՕ-46-Ն, լրաց. 
27.10.16 ՀՕ-194-Ն) 

  

  

Հոդված 52. ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԸ 

  



Բանկերում և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերում արտարժութային դիրքի 

գործակիցը սահմանվում է «Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: 

  

Հոդված 53. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈՒԺԻ 

ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ 

  

1. Կենտրոնական բանկի կողմից հիմնական տնտեսական նորմատիվների 

ռեժիմը խստացնելու դեպքում հիմնական տնտեսական նորմատիվներն ուժի մեջ են 

մտնում ընդունման պահից վեց ամիս հետո, եթե սույն օրենքն այլ բան չի սահմանում: 

2. Կենտրոնական բանկի կողմից հիմնական տնտեսական նորմատիվների 

ռեժիմը մեղմացնելու դեպքում այդ նորմատիվներն ուժի մեջ են մտնում 

Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված պահից: 

  

Հոդված 54. ՀԱՏՈՒԿ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ 

  

1. Բանկային համակարգի կայունությունը ապահովելու նպատակով 

Կենտրոնական բանկը կարող է արտակարգ դեպքերում սահմանել հատուկ 

տնտեսական նորմատիվներ` մինչև վեց ամիս տևողությամբ: 

2. Կենտրոնական բանկը հատուկ տնտեսական նորմատիվները գործողության 

մեջ է դնում այնպիսի ժամկետում, որը հնարավորություն կտա բանկերին իրենց 

գործունեությունը համապատասխանեցնել սահմանված նորմատիվների 

պահանջներին: 
 «Հոդված 54.1. Հիմնական տնտեսական նորմատիվների սահմանաչափերից 

բարձր (ցածր) թույլատրելի շեմը (շեմերը)   
 1. Բանկերի գործունեության կարգավորման, բանկային համակարգի 

ֆինանսական կայունության ապահովման նպատակով Կենտրոնական բանկը կարող 
է բանկերի կամ առանձին բանկի համար սահմանել հիմնական տնտեսական 
նորմատիվների սահմանաչափերից բարձր (ցածր) թույլատրելի շեմ (շեմեր): 

2. Սույն հոդվածի առաջին մասով սահմանված` հիմնական տնտեսական 
նորմատիվների սահմանաչափերից բարձր (ցածր) թույլատրելի շեմի (շեմերի) 
հաշվարկման կարգը սահմանում է Կենտրոնական բանկը:»: 
 

  

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) 
 


