
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
  

Ընդունված է 2008 թվականի հունիսի 17-ին 
  

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
  
Սույն օրենքի նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում սպառողական 

կրեդիտավորման պայմանագրերի կողմ համարվող կամ սպառողական կրեդիտավորումից 
օգտվելու ցանկություն ունեցող սպառողների իրավունքների պաշտպանությունն է, 
կրեդիտավորման համակարգի զարգացումը և միասնական կանոնների սահմանումը, 
ֆինանսական միջնորդության ավելացումը և ֆինանսական համակարգի նկատմամբ 
սպառողների վստահության բարձրացումը:  

 
 

Գ Լ ՈՒ Խ  1 
  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  
Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 
  
1. Սույն օրենքը կարգավորում է կրեդիտավորման պայմանագրերից բխող 

հարաբերությունները, դրանց տեսակների առանձնահատկությունները և պարտադիր 
պայմանները, կրեդիտավորման պայմանագրերով տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի 
հաշվարկման կարգը և պայմանները, կրեդիտավորողի 
պատասխանատվությունը, կրեդիտավորման պայմանագրերով սպառողների իրավունքները և 
այդ պայմանագրերի հետ կապված այլ հարաբերություններ: 

2. Սույն օրենքը տարածվում է նաև մինչև 2.000.000 դրամ գումարի չափով և (կամ) դրան 
համարժեք արտարժույթով տրամադրված գյուղատնտեսական նշանակության կրեդիտների 

վրա: Սույն օրենքը տարածվում է նաև մինչև 5.000.000 (ներառյալ՝ 5.000.000 ՀՀ 
դրամը) դրամ գումարի չափով և (կամ) դրան համարժեք արտարժույթով 
տրամադրված գյուղատնտեսական նշանակության և «Փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» 05 դեկտեմբերի 2000 
թվականին ընդունված    ՀՕ-121 օրենքով սահմանված՝ գերփոքր, փոքր և միջին 
առևտրային կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին (այսուհետ 
նաև՝ ՓՄՁ սուբյեկտ) տրամադրված կրեդիտների վրա, եթե այլ բան նախատեսված 
չէ օրենքով: 

(1-ին հոդվածը լրաց. 21.12.15 ՀՕ-4-Ն) 
  
Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 
  
1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները. 
1) կրեդիտ՝ պարտավորության տարաժամկետ վճարման իրավունք, վարկ, փոխառություն, 

ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ) կամ որևէ այլ համաձայնություն կամ 
պայմանավորվածություն, որի նպատակը ապրանքների, ծառայությունների կամ 
աշխատանքների ձեռքբերումը ֆինանսավորելն է. 
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2) կրեդիտավորող՝ բանկ, օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ, վարկային կազմակերպություն 
կամ գրավատուն, որը տրամադրում է կրեդիտ. 

3) կրեդիտավորման պայմանագիր՝ գործարք, որով կրեդիտավորողն սպառողին 
տրամադրում կամ խոստանում է տրամադրել կրեդիտ. 

4) մատակարար՝ ապրանքները վաճառող կամ ծառայություններ մատուցող կամ 
աշխատանքներ կատարող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ. 

5) տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (Annual Percentage Rate կամ APR)՝ 
սպառողի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը՝ արտահայտված տրամադրված կրեդիտի 
տարեկան տոկոսով, և հաշվարկված` հիմք ընդունելով սույն օրենքի 13-րդ հոդվածում նշված 
բանաձևը. 

6) սպառող  (այդ թվում՝ գյուղատնտեսական նշանակության կրեդիտ ստացող)` բացառապես 
անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, 
ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված (բացառությամբ գյուղատնտեսական 
նշանակության կրեդիտների), ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման 

կամ ձեռքբերման նպատակով կրեդիտ ստացող քաղաքացի. սպառող. 
ա. անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար 

նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների 
(աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով 
կրեդիտ ստացող ֆիզիկական անձ, 

բ. գյուղատնտեսական նշանակության կրեդիտ ստացող ֆիզիկական անձ, կամ 
գյուղատնտեսական նշանակության կրեդիտ ստացող անհատ ձեռնարկատեր, 

գ. կրեդիտ ստացող՝ «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական 
աջակցության մասին» 05 դեկտեմբերի 2000 թվականին ընդունված ՀՕ-121 օրենքով 
սահմանված՝ գերփոքր, փոքր և միջին առևտրային կազմակերպություններ և 
անհատ ձեռնարկատերեր (այսուհետ նաև՝ ՓՄՁ սուբյեկտ): 

 
7) սպառողի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը՝ բոլոր տոկոսներն ու այլ վճարումները, 

որոնք սպառողը պարտավոր է վճարել (կատարել) կրեդիտավորման համար. 
8) օվերդրաֆտ՝ բանկի կողմից կրեդիտի տեսքով սպառողական նպատակով բանկային, 

ավանդային կամ այլ հաշվի վրա տրամադրված գումար կամ այդպիսի գումարի տրամադրման 
խոստում, այդ թվում՝ վճարային քարտերով. 

9) վարկային քարտով կրեդիտավորման պայմանագիր՝ կրեդիտավորման պայմանագիր, 
որով կրեդիտավորողը, անկախ բանկային, ավանդային կամ այլ հաշվի առկայությունից, 
մշտական հիմունքներով սպառողին տրամադրում է նախապես հաստատված սահմանաչափով 
վերականգնվող կամ չվերականգնվող վարկային գիծ՝ վարկային քարտի միջոցով սպառողի 
գնումները, այլ վճարումները, ինչպես նաև կանխիկի պահանջը ֆինանսավորելու նպատակով. 

10) Ֆինանսական համակարգի հաշտարար՝ «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անձ: 

(2-րդ հոդվածը լրաց. 21.12.15 ՀՕ-4-Ն) 
  
Հոդված 3. Բացառություն կազմող կրեդիտավորման պայմանագրերը 
  
1. Սույն օրենքով սահմանված պահանջները չեն տարածվում՝ 
1) այն կրեդիտավորման պայմանագրերի վրա, որոնց համար նախատեսված չէ որևէ տոկոսի 

կամ այլ հատուցման վճարում (կատարում). 
2) հարյուր հազար դրամը չգերազանցող և տասը միլիոն դրամը 

գերազանցող կրեդիտավորման պայմանագրերի վրա. 
3) այն կրեդիտավորման պայմանագրերի վրա, որոնք հիմնականում նախատեսված են հողի 

կամ գոյություն ունեցող կամ կառուցվող կամ կառուցվելիք շենքի (շինության) կամ բնակարանի 
նկատմամբ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման կամ պահպանման նպատակով. 
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4) այն կրեդիտավորման պայմանագրերի վրա, որոնք նախատեսում են կրեդիտի 
տրամադրում շենքի (շինության) կամ բնակարանի վերանորոգման, վերակառուցման կամ 
բարելավման նպատակով. 

5) վարձակալության պայմանագրերի վրա, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ 
պայմանագրերով նախատեսված է, որ վարձակալության օբյեկտի նկատմամբ սեփականության 
իրավունքն անցնելու է վարձակալին: Սույն օրենքի գործողությունը չի տարածվում սույն 
հոդվածի 3-րդ կետում նշված գույքի վարձակալության պայմանագրերի վրա: 

(3-րդ հոդվածը 25.10.17 ՀՕ-183-Ն  օրենքի 1-ին հոդվածի փոփոխությամբ և խմբագրությամբ 
ուժի մեջ կմտնի 22.11.18թ.) 

  
  
Հոդված 17. Կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցումը 
  
1. Կրեդիտավորողի և սպառողի միջև ցանկացած հաղորդակցում, որը կապված 

է կրեդիտավորման պայմանագրի պայմանների կամ կողմերի միջև հաղորդակցման կարգի կամ 
կողմերի իրավունքների, պարտականությունների կամ պատասխանատվության սահմանման, 
փոփոխման կամ դադարեցման հետ կամ վերաբերում է կրեդիտավորման պայմանագրի վրա 
որևէ ազդեցություն ունեցող օրենքներին, նորմատիվ իրավական ակտերին 
կամ կրեդիտավորողի ներքին ակտերին, կատարվում է գրավոր եղանակով՝ փոստային 

էլեկտրոնային կապի միջոցով, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված դեպքերի: 
Ընդ որում, սույն մասում նշված տեղեկատվությունը համարվում է պարտադիր ներկայացման 
տեղեկատվություն: 

2. Կրեդիտավորողը պարտավոր է իր կողմից կամ կրեդիտավորման պայմանագրով 
սահմանված պարբերականությամբ, բայց ոչ պակաս, քան երեսնօրյա պարբերականությամբ, 
սպառողին ներկայացնել կրեդիտավորման պայմանագրից բխող սպառողի 
պարտավորությունների և դրանց առաջացման հիմքերի և մարումների վերաբերյալ գրավոր 
տեղեկատվություն, այդ թվում՝ սպառողի կողմից իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ 
պատշաճ կատարելու համար կրեդիտավորողի կողմից կիրառվող կամ կիրառված 
պատասխանատվության միջոցների (տուժանքի կամ սպառողի վիճակը վատթարացնող 
ցանկացած այլ միջոցների) սպառիչ ցանկը, դրանց կիրառման դեպքերն ու կարգը՝ փոստային 
կապի միջոցով, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված դեպքերի: Կրեդիտավորողը 
պարտավոր է իր կողմից կամ կրեդիտավորման պայմանագրով սահմանված 
պարբերականությամբ, բայց ոչ պակաս, քան երեսնօրյա պարբերականությամբ, սպառողին 
ներկայացնել կրեդիտավորման պայմանագրից բխող սպառողի պարտավորությունների և 
դրանց առաջացման հիմքերի և մարումների վերաբերյալ գրավոր տեղեկատվություն, այդ 
թվում՝ սպառողի կողմից իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 
կատարելու համար կրեդիտավորողի կողմից կիրառվող կամ կիրառված 
պատասխանատվության միջոցների (տուժանքի կամ սպառողի վիճակը վատթարացնող 
ցանկացած այլ միջոցների) սպառիչ ցանկը, դրանց կիրառման դեպքերն ու կարգը՝ 
էլեկտրոնային կապի միջոցով, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված դեպքերի: 
Ընդ որում, սույն մասում նշված տեղեկատվությունը համարվում է պարտադիր 
ներկայացման տեղեկատվություն: 

3. Սպառողն իր գրավոր, այդ թվում՝ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված դիմումի հիման 
վրա կարող է հրաժարվել սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված տեղեկատվությունը 
փոստային կապի միջոցով ստանալու իրավունքից՝ պարտադիր ներկայացման 
տեղեկատվությունը էլեկտրոնային կամ կապի այլ միջոցներով կամ բանկի տարածքում 
ստանալու պայմանով: Պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը էլեկտրոնային կամ կապի 
այլ միջոցներով կամ բանկի տարածքում ստանալու սպառողի իրավունքը սահմանափակող 
պայմանը կամ համաձայնությունն առ ոչինչ է: Ընդ որում, կրեդիտավորողն իրավունք չունի 
սպառողին պարտադրելու, այդ թվում՝ սպառողի համար ոչ բարենպաստ իրավիճակ ստեղծելու, 
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որ սպառողը հրաժարվի պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը փոստային կապով 

ստանալու իր իրավունքից: Սպառողն իր գրավոր, այդ թվում՝ էլեկտրոնային եղանակով 
ներկայացված դիմումի հիման վրա կարող է հրաժարվել սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ 
մասերով սահմանված տեղեկատվությունը էլեկտրոնային կապի միջոցով ստանալու 
իրավունքից՝ պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը փոստային կամ կապի 
այլ միջոցներով ստանալու պայմանով: Սպառողն իրավունք ունի նաև սույն հոդվածի  
1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված տեղեկատվությունը ստանալ կրեդիտավորողի 
տարածքում՝ առձեռն, ինչը չի բացառում նույն տեղեկատվությունը սպառողին 
փոստային, էլեկտրոնային կամ կապի այլ միջոցներով տրամադրելու 
կրեդիտավորողի պարտականությունը: Սույն հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերով 
սահմանված էլեկտրոնային, փոստային կամ կապի այլ միջոցներով և առձեռն 
ստանալու սպառողի իրավունքը սահմանափակող պայմանը կամ համաձայնությունն 
առոչինչ է: 

Ընդ որում, կրեդիտավորողն իրավունք չունի սպառողին պարտադրելու կամ 
սպառողի համար այնպիսի իրավիճակ ստեղծելու, որ սպառողը հրաժարվի սույն 
հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված տեղեկատվությունը էլեկտրոնային 
կապի միջոցով ստանալու իր իրավունքից: 

4. Եթե պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունն սպառողին պետք է հանձնվի բանկի 
տարածքում, ապա բանկը պարտավոր է առնվազն 3 տարի թղթային կամ էլեկտրոնային կրիչի 
վրա պահպանել սպառողի կողմից չպահանջված տեղեկատվությունը: 

5. Սպառողների իրավունքների պաշտպանության նպատակից ելնելով` Կենտրոնական 
բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է սահմանել սույն հոդվածով նախատեսված 
հաղորդակցման կարգ, պայմաններ, ձևեր և նվազագույն պահանջներ: 
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