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Հոդված 4. Բանկային գաղտնիքը 
  

1. Բանկային գաղտնիք են համարվում բանկի հաճախորդին սպասարկելու 
կապակցությամբ տվյալ բանկին հայտնի դարձած հաճախորդի հաշիվների 
վերաբերյալ տեղեկությունները, հաճախորդի հանձնարարությամբ կամ հօգուտ 
հաճախորդի կատարված գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկությունները, 
ինչպես նաև նրա առևտրային գաղտնիքը, գործունեության ցանկացած ծրագրի կամ 
մշակման, գյուտի, արդյունաբերական նմուշի մասին տեղեկությունները և նրա 
վերաբերյալ ցանկացած այլ տեղեկություն, որը հաճախորդը մտադիր է եղել 
գաղտնի պահել, և բանկը տեղյակ է կամ կարող էր տեղյակ լինել այդ մտադրության 
վերաբերյալ: 

2. Բանկերի վերահսկողության կապակցությամբ բանկերի և դրանց հաճախորդների 
վերաբերյալ Կենտրոնական բանկին հայտնի դարձած սույն հոդվածի առաջին 
մասում սահմանված տեղեկությունները համարվում են բանկայինգաղտնիք: 
Բանկերը համարվում են Կենտրոնական բանկի հաճախորդներ: 
  
  

Հոդված 10. Բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունների 
տրամադրումը քրեական հետապնդում իրականացնող 
մարմիններին 

  

1. Բանկերը քրեական գործով կասկածյալ կամ մեղադրյալ ներգրավված անձանց 
վերաբերյալ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները քրեական 
հետապնդում իրականացնող մարմիններին տրամադրում են միայն դատարանի 
որոշման հիման վրա` սույն օրենքին և Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքին համապատասխան: 

2. Բանկը պարտավոր է դատարանի որոշումը ստանալուց հետո 
երկու բանկային օրվա ընթացքում քրեական հետապնդում իրականացնող 
մարմնին կամ նրա կողմից լիազորված անձին տրամադրել տվյալ որոշմամբ 
պահանջվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը` փակ և փակվող մասում 



գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրան փոխարինող անձի կողմից ստորագրված 
ծրարում: Բանկին արգելվում է իր հաճախորդներին տեղեկացնել նրանց 
մասին բանկայինգաղտնիք կազմող տեղեկությունները քրեական հետապնդում 
իրականացնող մարմիններին տրամադրելու փաստի վերաբերյալ: 

3. Բանկի ղեկավարը կամ ծառայողը չի կարող հարցաքննվել բանկի հաճախորդի 
վերաբերյալ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունների վերաբերյալ, 
բացառությամբ սույն հոդվածում և սույն օրենքի 11, 12 և 16 հոդվածներում 
սահմանված կարգով: 

(Վերնագիրը փոփ. 27.02.07 ՀՕ-112-Ն) 

(10-րդ հոդվածը խմբ., փոփ. 27.02.07 ՀՕ-112-Ն, փոփ. 19.03.12 ՀՕ-63-Ն) 
  

Հոդված 11. Բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունների 
տրամադրումը դատարանին 

  

1. Բանկերը քաղաքացիական և քրեական գործերի կողմ հանդիսացող իր 
հաճախորդների վերաբերյալ բանկայինգաղտնիք կազմող տեղեկությունները սույն 
օրենքին համապատասխան տրամադրում են միայն դատարանի` Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության կամ քրեական 
դատավարության օրենսգրքով նախատեսված կարգով ընդունված որոշման հիման 
վրա, ինչպես նաև իր հաճախորդի բանկային հաշվի վրա բռնագանձում 
տարածելու մասին դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռի կամ դատավճռի 
հիման վրա: 

2. Բանկը պարտավոր է դատարանի որոշումը, վճիռը կամ դատավճիռը ստանալու 
պահից երկու բանկային օրվա ընթացքում դատարանին կամ դատարանի կողմից 
լիազորված անձին տրամադրել տվյալ որոշմամբ, վճռով կամ դատավճռով 
պահանջվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը` փակ և փակվող մասում 
գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրան փոխարինող անձի կողմից ստորագրված 
ծրարում: Այդ ընթացքում բանկը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված 
կարգով ընդունված դատարանի որոշումը կամ վճիռը ստանալու 
և բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները տրամադրելու բանկի 
պարտավորության մասին իր հաճախորդին տեղեկացնելու համար: 

Բանկին արգելվում է իր հաճախորդներին տեղեկացնել Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված 
կարգով ընդունված դատարանի որոշման կամ դատավճռի ստացման և նրանց 
մասինբանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները դատարանին կամ 
դատարանի կողմից լիազորված անձին տրամադրելու փաստի վերաբերյալ: 

(11-րդ հոդվածը խմբ., լրաց. 27.02.07 ՀՕ-112-Ն, փոփ. 19.03.12 ՀՕ-63-Ն) 

 

Հոդված 13. Բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունների 



տրամադրումը հարկային մարմիններին 
  

Բանկն իր հաճախորդների վերաբերյալ բանկային գաղտնիք կազմող 
տեղեկությունները, սույն օրենքին համապատասխան, տրամադրում է Հայաստանի 
Հանրապետության հարկային մարմիններին միայն դատարանի` Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության կամ քրեական 
դատավարության օրենսգրքերով նախատեսված կարգով ընդունված որոշման 
հիման վրա, ինչպես նաև իր հաճախորդի բանկային հաշվի վրա բռնագանձում 
տարածելու մասին դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռի կամ դատավճռի 
հիման վրա: 

(13-րդ հոդվածը խմբ. 02.12.97 ՀՕ-164) 

Հոդված 13.1. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ 
պայքարի շրջանակներում բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունների 
տրամադրումը 

 
1. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանuավորման դեմ պայքարի մաuին» 
Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով uահմանված, ներառյալ՝ բանկային 
գաղտնիք կազմող տեղեկություններն այդ օրենքով սահմանված լիազոր մարմնի 
(սույն հոդվածի իմաստով՝ լիազոր մարմին) կողմից վերլուծվելու արդյունքում, եթե 
լիազոր մարմինը գալիս է եզրակացության, որ առկա են փողերի լվացման կամ 
ահաբեկչության ֆինանuավորման հիմնավոր կասկածներ, ապա ծանուցում է 
տրամադրում քրեական հետապնդում իրականացնող մարմիններին: Ծանուցման 
հետ միաժամանակ կամ հետագայում, ի լրումն ծանուցման, լիազոր մարմինը կարող 
է սեփական նախաձեռնությամբ քրեական հետապնդում իրականացնող մարմիններ 
ներկայացնել նաև ծանուցման մեջ նշված հանգամանքներին առնչվող այլ 
տեղեկություններ:  

«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանuավորման դեմ պայքարի մաuին» 
Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի համաձայն՝ քրեական հետապնդման 
մարմինների հարցման հիման վրա լիազոր մարմինը տրամադրում է իր 
տրամադրության տակ առկա, այդ թվում` բանկային գաղտնիք կազմող 
տեղեկություններ, եթե հարցումը պարունակում է բավարար հիմնավորում փողերի 
լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման կասկածի կամ դեպքի վերաբերյալ: 

«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանuավորման դեմ պայքարի մաuին» 
Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով uահմանված կարգով լիազոր մարմնի 
կողմից ֆինանuական հետախուզության օտարերկրյա մարմիններին կարող են 
տրամադրվել բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկություններ (ներառյալ՝ 
փաստաթղթեր):  

(131 հոդվածը լրաց. 14.12.04 ՀՕ-14, փոփ., լրաց. 26.05.08 ՀՕ-84-Ն, լրաց. 
21.06.14 ՀՕ-118-Ն) 

 

Հոդված 14. Բանկային գաղտնիքի շրջանառությունը բանկերի միջև 



  

1. Բանկերը, իրենց գործունեության անվտանգությունը, վարկերի և այլ 
ներդրումների վերադարձելիությունը ապահովելու, ինչպես նաև փողերի լվացման և 
ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի նպատակով, կարող են միմյանց, 
«Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված վարկային կազմակերպությունների հետ փոխանակել կամ 
միմյանց, ինչպես նաև «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված վարկային 
կազմակերպություններին տրամադրել իրենց հաճախորդների մասին 
տեղեկություններ, թեկուզև դրանք բանկայինգաղտնիք կազմեն: 

2. Կենտրոնական բանկը իրավունք ունի բանկերի վերահսկողության ընթացքում, 
ստանալու և ծանոթանալու բանկերի հաճախորդների վերաբերյալ 
տեղեկություններին, թեկուզև դրանք բանկային գաղտնիք կազմեն: 

(14-րդ հոդվածը լրաց. 29.05.02 ՀՕ-367-Ն, փոփ. 03.03.04 ՀՕ 48-Ն, լրաց. 
21.06.14 ՀՕ-118-Ն) 

 

Հոդված 17. Հանցագործության մասին հայտնելու պարտականությունը 
  

1. Բանկերի ղեկավարները պարտավոր են քրեական հետապնդում իրականացնող 
մարմնին հայտնել իրենց հաստատապես հայտնի նախապատրաստվող կամ արդեն 
իսկ կատարված հանցագործության մասին, ընդ որումբանկային գաղտնիք կազմող 
տեղեկությունները և փաստաթղթերը քրեական հետապնդում իրականացնող 
մարմնին տրամադրվում են սույն օրենքի 10 և 11 հոդվածներին համապատասխան: 
Բանկերի ծառայողները պարտավոր են իրենց հաստատապես հայտնի 
նախապատրաստվող կամ արդեն իսկ կատարված հանցագործության վերաբերյալ 
նման տեղեկությունների մասին գրավոր ձևով հայտնել բանկի ղեկավարներին, կամ 
նրանցից թեկուզ մեկին: 

2. Սույն օրենքի որևէ հոդված չի կարող մեկնաբանվել որպես հանցագործության 
հետքերը և հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված միջոցները պարտակելու, կամ 
հանցագործության մասին չհայտնելու մեջ մեղավոր անձանց Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական օրենսգրքով սահմանված պատասխանատվությունից 
ազատող: 
  


