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Ընդունված է 2008 թվականի հոկտեմբերի 22-ին 
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Հոդված 12. Վարկային զեկույցների օգտագործման թույլատրելի նպատակը 

և վարկային բյուրոյի հաճախորդները 

  
1. Վարկային բյուրոները կարող են տրամադրել վարկային զեկույցներ միայն 

հնարավոր կամ փաստացի այն պարտատերերին կամ վարկային բյուրոյի 

հաճախորդներին, որոնց գործունեության բնույթը համապատասխանում է սույն 
հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված նպատակներին, և որոնց հետ 
հավաստի վարկային տեղեկատվության ստացման և վարկային զեկույցների 

տրամադրման համար հաստատվել է շարունակական 
հիմունքներով վարկային բյուրոյին վարկային տեղեկատվության տրամադրման 

և վարկային բյուրոյից վարկային զեկույցների ստացման պայմանագրային 

հարաբերություններ, բացառությամբ սույն հոդվածի 1.1-ին և 3-րդ մասերով 
սահմանված դեպքերի: 

1.1) 

  

․  
Վարկային բյուրոները «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում 
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին «Հանրային ծառայության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված 
հայտարարատու պաշտոնատար անձանց և նրանց ընտանիքի կազմի մեջ մտնող 
անձանց վերաբերյալ վարկային տեղեկատվությունը նրանց համաձայնությամբ 

տրամադրում են վարկային բյուրոյի և Կոռուպցիայի կանխարգելման 

հանձնաժողովի միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա՝ սույն հոդվածի 2-րդ 
մասի 2.1-ին կետով սահմանված նպատակով: 

Վարկային բյուրոների կողմից Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին 

էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի միջոցով տեղեկությունների 



փոխանցման կարգը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի և հանձնաժողովի համատեղ իրավական ակտով: 

2. Վարկային զեկույցների օգտագործման թույլատրելի նպատակներն են՝ 

1) դրամական պարտավորություններ առաջացնող հարաբերությունների մեջ 
մտնելը կամ այդ հարաբերությունները երկարաձգելը. 

2) անձի հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ մտնելը. 

2.1) 

․  

«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքին համապատասխան՝ «Հանրային ծառայության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված 
հայտարարատու պաշտոնատար անձանց և նրանց ընտանիքի կազմի մեջ մտնող 
անձանց հայտարարագրերի վերլուծությունը. 

․  

3) սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքում նախկինում 
ստացված վարկային զեկույցի տեղեկատվությունը թարմացնելը: 

3. Վարկային բյուրոները, առանց սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

պայմանագրի, կարող են վարկային զեկույցներ տրամադրել միայն 

գործատուներին սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված 
նպատակով, ինչպես նաև վարկային տեղեկատվության սուբյեկտներին՝ անկախ 

սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված նպատակներից: 
4. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող 

բոլոր վարկային բյուրոներին իրենց բոլոր հաճախորդների 

վերաբերյալ վարկային տեղեկատվություն են տրամադրում Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում գործող բանկերը, այդ թվում՝ օտարերկրյա 
բանկերի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող 
մասնաճյուղերը, վարկային կազմակերպությունները, ապահովագրական 

ընկերությունները: Նշված սուբյեկտների կողմից վարկային բյուրոներին 

տրամադրվող վարկային տեղեկատվության տրամադրման կարգը և պայմանները 

կարող են սահմանվել վարկային բյուրոների և նշված սուբյեկտների միջև կնքված 

պայմանագրով: 
5. Տեղեկատվություն տրամադրողների կողմից վարկային բյուրոյին 

տրամադրվող տվյալները պետք է լինեն ճիշտ և ամբողջական (ոչ թերի): 
(12-րդ հոդվածը փոփ. 14.04.11 ՀՕ-133-Ն, փոփ., լրաց. 09.06.17 ՀՕ-111-Ն, 

խմբ. 09.06.17 ՀՕ-114-Ն)  



  
Հոդված 18. Վարկային տեղեկատվության սուբյեկտի համար 

անբարենպաստ հետևանքներ առաջացնող, ինչպես նաև 
անվճար տրամադրվող վարկային զեկույցները 

  
1. Վարկային զեկույց ստացողները, որոնք սույն օրենքով սահմանված 

նպատակներով հիմք ընդունելով վարկային բյուրոյից 

ստացված վարկային զեկույցները՝ հրաժարվում 

են վարկային տեղեկատվության սուբյեկտին մատուցել ծառայություն, նրա հետ 

կնքել աշխատանքային կամ քաղաքացիաիրավական պայմանագիր 
կամ վարկային տեղեկատվության սուբյեկտի համար առաջացնում են այլ 

անբարենպաստ հետևանքներ, պարտավոր են 

այդ վարկային տեղեկատվության սուբյեկտին տեղեկացնել 

այն վարկային զեկույցի մասին, որը հիմք է հանդիսացել այդպիսի հետևանքների 

առաջացման համար: 
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում սահմանված վարկային զեկույցների 

պատճենները վարկային տեղեկատվության սուբյեկտի 

պահանջով վարկային զեկույց ստացողները պարտավոր են անվճար 

տրամադրել վարկային տեղեկատվության սուբյեկտներին: Սույն հոդվածի 1-ին 

մասով սահմանված դեպքերում վարկային տեղեկատվության սուբյեկտն 

իրավասու է անվճար ստանալու վարկային զեկույցը վարկային բյուրոյից 

մերժման կամ անբարենպաստ հետևանքներ առաջանալու փաստից հետո` 30 
օրվա ընթացքում, վարկային տեղեկատվության սուբյեկտի կողմից մերժումը կամ 

այլ անբարենպաստ հետևանքները հավաստող փաստաթղթերը վարկային բյուրո 

ներկայացնելու դեպքում: 
3. Վարկային տեղեկատվության սուբյեկտն իրավունք ունի վարկային բյուրոյից 

առնվազն յուրաքանչյուր 12 ամիսը մեկ ստանալու իր վերաբերյալ անվճար 
ամբողջական վարկային զեկույց: 

4. Վարկային բյուրոյի կողմից վարկային տեղեկատվությունը Կոռուպցիայի 

կանխարգելման հանձնաժողովին տրամադրվում է անվճար՝ հանձնաժողովի 
կողմից յուրաքանչյուր հայտարարատու պաշտոնատար անձի և նրա ընտանիքի 

կազմի մեջ մտնող անձի ներկայացրած հայտարարագրերի թվին 

 հավասար թվով հարցումներ ներկայացվելու 

դեպքում: Լրացուցիչ հարցումների համար գանձվում է վճար, որի չափը 

սահմանվում է վարկային բյուրոյի և Կոռուպցիայի կանխարգելման 

հանձնաժողովի միջև կնքված պայմանագրով: 
(18-րդ հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-111-Ն, խմբ. 09.06.17 ՀՕ-114-Ն)  

 


