قانون جمهوری ارمنستان پيرامون ورشکستگی بانک ها ،سازمان های اعتباری،
شرکت های سرمايه گذاری ،مديران صندوق سرمايه گذاری و شرکت های بيمه
مصوب  ۶نوامبر سال (١٣٨٠/٠٨/١۵) ٢٠٠١

)اصﻼح و تغيير عنوان به موجب قانون اصﻼحی مورخه (١٣٨١/٠٣/٠٨)٢٠٠٢/٠۵/٢٩شماره -٣۶٨ن،
قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨۶/٠١/٢٠) ٢٠٠٧/٠۴/٠٩شماره  -١٨١ن ،قانون اصﻼحی مورخه
 (١٣٨۶/٠٧/١٩) ٢٠٠٧/١٠/١١شماره  -١٩٨ن ،قانون اصﻼحی مورخه ٢٠١٠/١٢/٢٢
) (١٣٨٩/١٠/٠١شماره  -٢٨٧ن(
فصل ١
مفاد کﻠی
ماده  .١موضوع تنظيم قانون
 .١به موجب اين قانون مفاهيم و ويژگی های عدم توانايی پرداخت ديون و ورشکستگی بانک ها،
سازمان های اعتباری ،شرکت های سرمايه گذاری ،مديران صندوق سرمايه گذاری و شرکت های بيمه فعال
در جمهوری ارمنستان )منبعد :بانک ها ،اگر استفاده از واژه »بانک ها« در يک مورد مشخص ،منظور
فقط بانک ها نباشد( ،مقررات و شرايط اجرای اقدامات مربوط به جلوگيری از وقوع عدم توانايی پرداخت
ديون و ورشکستگی و همچنين دستورالعمل انحﻼل بانک ها در پی ورشکستگی آنها و انحﻼل بانک هايی
که برحسب مقررات وضع شده به موجب بند  ۵ماده  ۴٢اين قانون از ثبت خارج نشده اند وضع می شود.
عملکرد کميسيون های )مديران( انحﻼل بانک هايی که برحسب مقررات وضع شده به موجب بند  ۵ماده
 ۴٢اين قانون از ثبت خارج نشده اند با الزامات اين قانون مطابقت داده می شود.
 .٢مقررات رسيدگی به پرونده عدم توانايی پرداخت ديون و ورشکستگی بانک ها برحسب اين قانون،
قوانين ديگر و برحسب اسناد حقوقی بانک مرکزی جمهوری ارمنستان )منبعد :بانک مرکزی(؛ به مقرر و
در موارد پيش بينی شده به موجب اين قانون ،وضع می شود.

)اصﻼح ماده  ١به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨١/٠٣/٠٨) ٢٠٠٢/٠۵/٢٩شماره  -٣۶٨ن،
قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨۶/٠١/٢٠) ٢٠٠٧/٠۴/٠٩شماره  -١٨١ن ،قانون اصﻼحی مورخه
 (١٣٨۶/٠٧/١٩) ٢٠٠٧/١٠/١١شماره  -١٩٨ن ،قانون اصﻼحی مورخه (١٣٨٩/١٠/٠١) ٢٠١٠/١٢/٢٢
شماره  -٢٨٧ن(
ماده  .٢عدم توانايی پرداخت ديون بانک
 .١بانکی فاقد توانايی پرداخت ديون محسوب می شود که اگر:
الف( طبق ماده  ۴١اين قانون ۵٠ ،يا بيش از  ۵٠درصد سرمايه اصلی خود را مصرف کرده باشد ،يا
١

ب( قادر به رضايت مطالبات قانونی طلبکاران خود نباشد ،يا
پ( ارزيابی جمعبندی شاخص های بانک کمتر از ميزان ارزيابی جمعبندی شاخص های بانک ها که از
سوی شورای بانک مرکزی وضع شده است باشد ،يا
ت( مرتبا ً هنجار ذخيره اجباری را که به مقرر قانون وضع شده است ،نقض می نمايد .تناوب نقض از
سوی شورای بانک مرکزی تعيين می شود و می بايستی برای کليه بانک های فعال در جمهوری ارمنستان
يکسان باشد.
 .٢عدم توانايی پرداخت ديون از سوی بانک در صورت وجود يکی از اساس وضع شده به موجب بند
 ١اين ماده ،به غير از مواردی که برحسب اتخاذ تصميم از سوی شورای بانک مرکزی تعيين می شود ،به

رسميت شناخته می شود) .جمله به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره
 -۶۴ن حذف گرديد است(
 .٣در صورت شناسايی يکی از اساس عدم توانايی پرداخت ديون که به موجب بند  ١اين ماده وضع
شده است ،بانک مرکزی در مهلت دو هفته می تواند:
الف( سرپرستی موقت )منبعد نيز سرپرست( و مدير وام مسکن تعيين نمايد ،اگر بانک طبق قانون
جمهوری ارمنستان »پيرامون اوراق قرضه وام مسکن تامينی« صادر کنندۀ اوراق قرضه وام مسکن تامينی
باشد ،يا
ب( پيرامون ورشکستگی بانک به دادگاه درخواست ارائه نمايد.
 .۴به تعريف اين قانون ،وظايفی که به موجب معامﻼت مربوط به مديريت صندوق سرمايه گذاری
قراردادی بر عهده مدير صندوق سرمايه گذاری قراردادی که طرف قرارداد مديريت صندوق سرمايه
گذاری قراردادی می باشد و برحسب مفاد آيين مدنی جمهوری ارمنستان به حساب وی مشمول اجرا هستند،
تعهد وی محسوب می شود .به نحوی که آن تعهداتی که فقط در صورت عدم کفايت دارايی های صندوق به
حساب مدير صندوق مورد نظر در اين بند مشمول اجرا هستند ،از نظر اين قانون فقط آن بخش از
دارايی های صندوق که کافی نمی باشند برای مدير مذکور تعهد محسوب خواهد شد.
 .۵مصوبه شورای بانک مرکزی پيرامون ورشکستگی بانک و همچنين ارائه درخواستنامه به دادگاه
پيرامون ورشکستگی بانک نمی تواند اجرای تهاتر حساب پيش بينی شده به موجب قرارداد تهاتر حساب را
محدود سازد.

)اصﻼح ماده  ٢به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن،
قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره  -١٠٢ن ،قانون اصﻼحی مورخه
 (١٣٨٩/١٠/٠١) ٢٠١٠/١٢/٢٢شماره  -٢٨٧ن ،قانون اصﻼحی مورخه (١٣٩۵/٠٨/٠۶) ٢٠١۶/١٠/٢٧
شماره  -١٩١ن(

٢

ماده  .٣ورشکستگی بانک
 .١ورشکستگی بانک عبارت است از عدم توانايی پرداخت ديون بانک که بر اساس درخواستنامه بانک
مرکزی از سوی دادگاه به تصويب رسيده باشد .در اين صورت بانک برحسب مقررات وضع شده به موجب
اين قانون مشمول انحﻼل خواهد بود.
 .٢بانک می تواند براساس درخواستنامه بانک و با در نظر گرفتن يکی از اساس وضع شده به موجب
ماده  ٢۴اين قانون ورشکسته شناخته شود.
 .٣مصوبه دادگاه پيرامون رسيدگی به درخواستنامه ورشکسته شناختن بانک و همچنين رای دادگاه
پيرامون فاقد توانايی بانک در پرداخت ديون نمی تواند اجرای تهاتر حساب پيش بينی شده به موجب قرارداد
تهاتر حساب را محدود نمايد.

)اصﻼح ماده  ٣به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٩۵/٠٨/٠۶) ٢٠١۶/١٠/٢٧شماره  -١٩١ن(
ماده  .۴وساطت سازمان اجرا کنندۀ مميزی بانک
 .١سازمان اجرا کنندۀ مميزی بانک در صورت شناسايی يکی از اساس عدم توانايی پرداخت ديون
بانک که به موجب اين قانون وضع شده است ،مکلف است طبق مقررات وضع شده به موجب قانون
بﻼفاصله مراتب را به انضمام کليه اسناد و مدارک به اطﻼع بانک مرکزی برساند.
 .٢عدم اجرای تعهد بند  ١اين ماده ،پايه و اساس بی اعتبار شناختن مجوز سازمان اجرا کنندۀ مميزی
خواهد بود .بانک مرکزی با چنين وساطتی به نهاد ذيصﻼح دولتی که مسئول صدور مجوز فعاليت انجام
مميزی می باشد ،مراجعه می نمايد.

)اصﻼح ماده  ۴به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن(
ماده  .۴١مصرف سرمايه اصﻠی
به منظور اعمال تبصره »الف« بند  ١ماده  ٢اين قانون ،در صورتی بانک  ۵٠درصد سرمايه اصلی
خود يا بيشتر از آن را مصرف کرده محسوب خواهد شد که اگر مقدار سرمايه اصلی آن در موقعی که فاقد
توانايی پرداخت ديون محسوب می شود کمتر از نصف سرمايه اصلی بانک مذکور در طی دوره زمانی
وضع شده از سوی بانک مرکزی باشد.

)اصﻼح ماده  ۴١به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن(
فصل ٢
سرپرستی موقت
ماده  .۵اهداف و مسائل سرپرستی
٣

 .١سرپرستی ،نهاد ويژۀ مديريت بانک است که رئيس و اعضای آن از سوی بانک مرکزی و برحسب
مقررات وضع شده به موجب اين قانون تعيين می شوند.
 .٢موضوع عملکرد سرپرستی به شرح زير می باشد:
الف( از طريق سازمان دهی مجدد بانک رضايت سپرده گذاران و مطالبات صاحبان سپرده های حساب
بانکی ،و )يا(
ب( فروش تمامی يا بخشی از دارايی ها و تعهدات بانک )به غير از تعهدات ناشی از اوراق قرضه وام
مسکن تامينی و دارايی هايی که وسيلۀ تامين آنها می باشند( ،و )يا(
پ( حداﻻمکان در يک مدت زمان کوتاه بازيافت ثبات مالی بانک از طريق گردآوری )اجرای(
دارايی های بانک )به غير از دارايی هايی که وسيلۀ تامين اوراق قرضه وام مسکن تامينی می باشند( ،و
)يا(
ت( بازيافت ثبات مالی بانک از طريق افزايش سرمايه اوليه بانک يا جذب سرمايه گذاری ها از طريق
دريافت قروض طبق مقررات وضع شده به موجب اين قانون ،و )يا(
ث( بازيافت ثبات مالی بانک از طريق انتقال تعهدات برعهده گرفته برحسب مقررات وضع شده به
موجب قانون جمهوری ارمنستان )به غير از تعهدات ناشی از اوراق قرضه وام مسکن تامينی( ،و )يا(

ج( )تبصره به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن از درجه
اعتبار ساقط گرديد است(
چ( اجرای ساير اقدامات در جهت سالم سازی مالی بانک که به مقرر قانون مجاز باشد.
 .٣سرپرستی مطابق با برنامه سالم سازی مالی عمل می نمايد .برنامه سالم سازی مالی ،انجام
اصﻼحات و تغييرات در آن از سوی بانک مرکزی به تصويب می رسد .سرپرستی می تواند به بانک
مرکزی پيشنهادات انجام اصﻼحات و تغييرات در برنامه سالم سازی مالی ارائه نمايد.
 .۴سرپرستی برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون ،ساير قوانين و اسناد حقوقی بانک
مرکزی عمل می نمايد.
 .۵در طی عملکرد سرپرستی ،اختيارات کليه نهادهای مديريتی بانک بطور کامل به رئيس سرپرستی
منتقل می گردد.
 .۶در طی عملکرد سرپرستی ،رضايت دادن به مطالبۀ شرکت کنندۀ بانک )سهامدار( مبنی بر مجزا
کردن سهم وی در سرمايه اوليه بانک در ارتباط با خروج وی از ترکيب موسسين ،و همچنين مجزا کردن
سهم شرکت کننده )سهامدار( در سرمايه اوليه بانک بنا به درخواست طلبکاران شرکت کنندگان )سهامداران(
بانک به منظور مصادرۀ آن ،يا پرداخت از محل موجودی های بانک مطابق با سهم مذکور )از جمله به
صورت مادی( ،ممنوع می باشد.

٤

در طی عملکرد سرپرستی ،انتقاﻻت بدهی های متقابل )به غير از تعهدات ناشی از اوراق قرضه وام
مسکن تامينی و دارايی هايی که وسيلۀ تامين آنها می باشند و همچنين در صورت تهاتر بدهی ها ناشی از
معامﻼت مالی و قراردادهای تامينی که به موجب اين قانون پيش بينی شده اند( فقط می تواند با موافقت
سرپرستی و در صورتی که طبق برنامه سالم سازی مالی بانک پيش بينی شده باشد ،انجام پذيرد.
در طی عملکرد سرپرستی ،مطالبات در قبال بانک )به غير از تعهدات ناشی از اوراق قرضه وام
مسکن تامينی( فقط با موافق سرپرستی می تواند ارفاق شود ،اگر اين عمل طبق برنامه سالم سازی مالی
بانک پيش بينی شده باشد.
تعهدات ناشی از اوراق قرضه وام مسکن تامينی با موافقت مدير وام مسکن می توانند با دارايی هايی
که وسيله ای برای تامين آنها محسوب می شوند جبران شوند.
تعهدات ناشی از اوراق قرضه وام مسکن تامينی با موافقت مدير وام مسکن و مدير سرپرستی می توانند
با دارايی های ديگر بانک جبران شوند.
جبران تعهدات ديگر با دارايی هايی که وسيلۀ تامين اوراق قرضه وام مسکن محسوب می شوند ممنوع
می باشد.

)اصﻼح ماده  ۵به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن،
قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره  -١٠٢ن ،قانون اصﻼحی مورخه
 (١٣٩۵/٠٨/٠۶) ٢٠١۶/١٠/٢٧شماره  -١٩١ن(
ماده  .۶انتصاب مدير سرپرستی و وام مسکن
)ويرايش عنوان به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره  -١٠٢ن(
 .١بانک مرکزی در صورت وجود يکی از اساس پيش بينی شده به موجب ماده  ٢اين قانون صﻼحيت
تعيين سرپرستی )به صورت انفرادی و جمعی و مدير وام مسکن( را دارا می باشد.
 .٢مصوبه شورای بانک مرکزی پيرامون تعيين سرپرستی از زمان تصويب آن ﻻزم اﻻجرا بوده و در
مهلت دو روز از طريق مطبوعات و )يا( ساير رسانه های خبر جمعی مشمول انتشار می باشد .شورای
بانک مرکزی با اتخاذ تصميم پيرامون تعيين سرپرستی همزمان می تواند برنامه سالم سازی مالی بانک را

نيز که به موجب ماده  ١٩اين قانون وضع شده است به تصويب برساند) .جمله به موجب قانون اصﻼحی
مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن خذف شده است(.
 .٣مقررات عزل و نصب مدير وام مسکن برحسب قانون جمهوری ارمنستان »پيرامون اوراق قرضه
وام مسکن تامينی« وضع می شود.

)اصﻼح ماده  ۶به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن،
قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره  -١٠٢ن(
٥

ماده  .٧مهﻠت عمﻠکرد سرپرستی
 .١مهلت عملکرد سرپرستی طبق برنامه سالم سازی مالی بانک به مدت يک سال وضع می شود .تا
ارائه درخواستنامه بانک مرکزی به دادگاه پيرامون ورشکستگی بانک بر اساس ماده  ٢۴اين قانون،
عملکرد سرپرستی بانک تا تعيين مدير انحﻼلی از سوی دادگاه ،ادامه خواهد يافت.
 . ٢پس از انقضای مهلت وضع شده به موجب برنامه سالم سازی مالی ،بانک مرکزی می تواند آن را به
مدت يک سال ديگر نيز تمديد نمايد .بانک مرکزی در موقع تمديد مهلت فعاليت سرپرستی ،تغييرات و )يا(
اصﻼحات مربوطه را در برنامه سالم سازی مالی به انجام می رساند.

)اصﻼح ماده  ٧به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن(
ماده  .٨رئيس سرپرستی
 .١رئيس سرپرستی از زمان تعيين وی بعنوان رئيس سرپرستی از سوی بانک مرکزی ،فهرست
دارايی ها و تعهدات )به غير از تعهدات ناشی از اوراق قرضه وام مسکن تامينی و دارايی هايی که وسيلۀ
تامين آنها می باشند( بانک فاقد توانايی پرداخت را مطابق با مقررات ويژۀ ارزيابی دارايی ها و تعهدات )به
غير از تعهدات ناشی از اوراق قرضه وام مسکن تامينی و دارايی هايی که وسيلۀ تامين آنها می باشند(
بانک ها و سازمان های اعتباری فاقد توانايی پرداخت ديون مصوب بانک مرکزی تنظيم و مورد ارزيابی
قرار می دهد.
تنظيم و ارزيابی تعهدات ناشی از اوراق قرضه وام مسکن تامينی و دارايی هايی که وسيلۀ تامين آنها
هستند از سوی مدير وام مسکن اجرا می شود.
 .٢رئيس سرپرستی به منظور ارزيابی دارايی ها و تعهدات بانک فاقد توانايی پرداخت ديون و اجرای
مسائلی که به موجب اين قانون بر عهده گرفته است می تواند در انجام امور اقدام به دعوت از حقوقدانان،
حسابرسان ،حسابداران و ديگر کارشناسان بنمايد.
 .٣رئيس سرپرستی بنا به موافقت بانک مرکزی می تواند اختيارات مديريت زمينه های مجزای بانک
را بر عهده اعضای سرپرستی بگذارد.
 .۴در غياب سرپرستی يا ناميسر بودن اجرای وظايف رسمی ،برحسب مقررات و شرايط برنامه سالم
سازی مالی بانک کفيل موقت رياست سرپرستی تعيين می شود.
 .۵در نتيجه ارزيابی وضع شده به موجب اين ماده ،رئيس سرپرستی در مهلت تعيين شده بنا به اتخاذ
تصميم شخصی شورای بانک مرکزی )حداکثر تا شش ماه از زمان به رسميت شناختن عدم توانايی پرداخت
ديون توسط بانک( نتيجه گيری در خصوص امکانات تغيير نوع فعاليت بانک در کوتاه مدت؛ از طريق
جذب موجودی های مالی به شکل سرمايه از سوی بانک ،بازيافت دارايی های غير فعال ،فروش کامل يا
جزئی دارايی ها و تعهدات برحسب مقررات وضع شده به موجب فصل  ۶قانون جمهوری ارمنستان
٦

»پيرامون سازمان های اعتباری« )در صورت عدم توانايی پرداخت ديون( ،و همچنين تاثير احتمالی انحﻼل
بانک بر نظام بانکی و مالی جمهوری ارمنستان را به شورای بانک مرکزی ارائه می نمايد.
 .۶رئيس سرپرستی بر اساس نتايج ارزيابی برنامۀ سالم سازی مالی بانک فاقد توانايی پرداخت ديون را
تدوين و جهت تصويب به شورای بانک مرکزی ارائه می نمايد که مدارک زير نيز به پيوست می باشند:
الف( مشخصات شخصی نامزدهای عضويت در سرپرستی،
ب( توجيهات و استنباط مربوطه در خصوص معرفی نامزدهای عضويت در سرپرستی،
پ( فهرست اعضای سرپرستی،
ت( نتيجه گيری وضع شده به موجب بند  ۵اين ماده.
 .٧شورای بانک مرکزی اعضای سرپرستی موقت را انتصاب و برنامه سالم سازی مالی بانک را به
تصويب می رساند ،اگر:
الف( امکان سالم سازی مالی بانک برحسب نتيجه گيری و طرح برنامه سالم سازی مالی بانک که از
سوی رئيس سرپرستی ارائه شده است توجيه شود ،و )يا(
ب( با انحﻼل بانک يکپارچگی و روان بودن نظام بانکی جمهوری ارمنستان حفظ نخواهد شد ،و )يا(
پ( از طريق اجرای مسائل وضع شده به موجب بند  ٢ماده  ۵اين قانون توسط سرپرستی موقت ،حد
اﻻمکان رضايت مطالبات طلبکاران بانک و )يا( به حداقل رساندن هزينه های صندوق ضمانت سپرده ها ،و
)يا(
ت( از طريق اجرای برنامه )برنامه های( وضع شده به موجب مواد  ٢٢ ،٢١ ،٢٠يا  ٢٣اين قانون
امکان سالم سازی بانک يا سازمان اعتباری ممکن باشد .به نحوی که کمک های مالی يا سرمايه
گذاری های مکمل شرکت کنندگان بانک يا سازمان اعتباری و )يا( اشخاص ديگر می بايستی در طی مهلت
سه ماه از زمان تصويب برنامه سالم سازی مالی بانک يا سازمان اعتباری اجرا گردند يا در طی مهلت
مذکور می بايستی فی مابين شرکت کنندگان بانک يا سازمان اعتباری و )يا( اشخاص ديگر و بانک
مرکزی ،پيرامون کمک مالی و )يا( سرمايه گذاری موجودی های مکمل که مهلت آن نبايد از مهلت عملکرد
برنامه سالم سازی مالی که بر اساس اين قانون به تصويب رسيده است تجاوز نمايد ،توافق بدست آيد.
 .٨رئيس سرپرستی برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون در قبال عملکرد سرپرستی مسئول
می باشد.
 .٩رئيس سرپرستی به نام بانک و بدون وکالتنامه عمل می نمايد .رئيس سرپرستی با موافقت بانک
می تواند اختياراتی به اعضای سرپرستی بدهد.

)اصﻼح ماده  ٨به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن،
قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره  -١٠٢ن(

٧

ماده  .٩عواقب عدم انجام يا انجام نادرست وظايف خود از سوی رئيس سرپرستی
 .١رئيس سرپرستی در صورت عدم انجام يا انجام نادرست وظايف خود طبق قانون جمهوری ارمنستان
در قبال بانک جوابگو می باشد.
 .٢در صورت عدم انجام يا انجام نادرست وظايف از سوی رئيس سرپرستی بانک مرکزی اقدام به
اجرای موارد زير می نمايد:
الف( موقتا ً يا به مهلت نامحدود وی را از اجرای وظايف رياست سرپرستی بانک برکنار می نمايد و
)يا(
ب( گواهينامۀ صﻼحيت حرفه ای رئيس سرپرستی را بی اعتبار اعﻼم می نمايد.
تصميم فوق الذکر بانک مرکزی می تواند از سوی رئيس سرپرستی از طريق مراجع قضايی مورد
اعتراض واقع شود ،اگر آن فقط با نقض رويه های وضع شده به موجب اين قانون اتخاذ شده باشد .شکايت
عليه تصميم اتخاذ شده ،عملکرد تصميم مذکور را در طی رسيدگی قضايی پرونده به حال تعليق در
نمی آورد.
 .٣رئيس سرپرستی در قبال زيانی که در پی عمليات غير عادی و )يا( پر مخاطره خود بر بانک وارد
آمده است مسئوليت مالکيت شخصی خواهد داشت.
ماده  .١٠اختيارات و وظايف رئيس سرپرستی
 .١رئيس سرپرستی طی عملکرد خود بر اساس اين قانون و برنامه سالم سازی مالی بانک:
الف( اختيارات نهادهای مديريتی بانک را که برحسب قوانين و اسناد و مدارک موسس وضع شده است
اجرا می نمايد،
ب( برنامۀ سالم سازی مالی و پيشنهادات پيرامون انجام تغييرات و اصﻼحات در آن را به بانک
مرکزی ارائه می نمايد،
پ( اقداماتی در جهت حفاظت از اموال و اسناد و مدارک بانک در دست می گيرد،
ت( طلبکاران بانک و مقدار مطالبات آنها را معلوم می نمايد،
ث( اقداماتی در جهت اخذ بدهی های وامی و مطالبات وصولی بانک در دست می گيرد،
ج( در وساطت جهت فريز )موراتوريوم( رضايت مطالبات طلبکاران بانک به بانک مرکزی مراجعه
می نمايد،
چ( از نهادهای مديريتی بانک اطﻼعات و مدارک ﻻزم در خصوص فعاليت بانک دريافت می نمايد،
ح( فروش دارايی ها و تعهدات بانک بطور کامل يا بخشی از آن در صورتی که طبق برنامۀ سالم
سازی مالی پيش بينی شده باشد ،به نحوی که در موقع فروش جزئی دارايی ها و تعهدات بانک ترتيب و
مقدار فروش آنها توسط شورای بانک مرکزی تعيين می شوند،
٨

خ( به نام بانک به دادگاه و ديوان داوری مراجعه می نمايد،
د( نمايندگی های سرپرستی در واحدهای منطقه ای بانک و شرکت های تابعۀ بانک تعيين می نمايد،
ذ( به نام بانک قراردادهای ناشی از برنامه منعقد می نمايد ،می تواند روسا و کارکنان بانک را از کار
بر کنار نمايد و بطور يک جانبه پرداخت دستمزد آنان را متوقف نمايد،
ر( با موافقت بانک مرکزی مجاز است بطور يک جانبه نرخ بهره وضع شده برحسب تعهدات سپرده
بانکی و همچنين تعهدات پولی بر عهده گرفته برحسب ساير قراردادهايی که از فعاليت بانکی يا سازمان
اعتباری ناشی می شود ،تغيير دهد،
ز( ديگر اختياراتی که طبق قانون مممنوع نباشد اجرا می نمايد.
 .١ ١صﻼحيت هايی که رئيس سرپرستی به موجب بند  ١اين ماده بر عهده دارد شامل حال تعهدات
ناشی از اوراق قرضه وام مسکن تامينی و دارايی هايی که وسيلۀ تامين آنها می باشد ،نمی شود.
 .٢مقررات کاری فعاليت سرپرستی توسط رئيس سرپرستی در توافق قبلی با بانک مرکزی وضع
می شود .اعضای سرپرستی مکلفند دستورات رئيس سرپرستی را که از قانون ،ديگر اسناد حقوقی و برنامۀ
سالم سازی مالی ناشی می شود اجرا نمايند.
 .٣سرپرستی ،کاهش سرمايه اوليه بانک را در صورتی که به موجب برنامۀ سالم سازی مالی وضع
شده باشد از طريق کاهش ارزش اسمی سهام )اوراق سهام( حداقل به مقدار دارايی های خالص و طبق
مقررات ،شرايط و مهلت های وضع شده در آن اعﻼم نموده و برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون
و ديگر اسناد حقوقی جهت ثبت آن به بانک مرکزی ارائه می نمايد .به نحوی که مقدار سرمايه اوليه
نمی تواند کمتر از مقدار حداقل سرمايه اوليه وضع شده در قانون باشد .کاهش سرمايه اوليه بانک اساسی
برای اجرا و توقف زودرس تعهدات از سوی طلبکاران بانک ،يا مطالبه جبران خسارت ،انحﻼل بانک و
همچنين پرداخت و جبران مابه التفاوت ارزش اسمی جديد که در نتيجۀ کاهش ارزش اسمی مشارکت شرکت
کنندگان بانک و سرمايه اوليه بوجود آمده است ،نمی باشد.
سرپرستی ،افزايش سرمايه اوليه بانک را در صورتی که به موجب برنامۀ سالم سازی مالی وضع شده
باشد طبق مقررات ،شرايط و مهلت های وضع شده در آن اعﻼم نموده و برحسب مقررات وضع شده به
موجب قانون و ديگر اسناد حقوقی جهت ثبت به بانک مرکزی ارائه می نمايد .به نحوی که شرکت کنندگان
بانک که اختيارات آنان برحسب مقررات وضع شده به موجب ماده  ١١اين قانون لغو شده است از حق
اولويت کسب اوراق بهادار قابل تبديل به سهام )اوراق سهام( يا اوراق سهام استفاده نمی نمايند.

)اصﻼح ماده  ١٠به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن،
قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨۵/١٠/٠۴) ٢٠٠۶/١٢/٢۵شماره  -۵٨ن،قانون اصﻼحی مورخه
 (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره  -١٠٢ن(

٩

ماده  .١١لغو و توقف اختيارات نهادهای مديريتی بانک در طی فعاليت سرپرستی
 .١از زمان ﻻزم اﻻجرا شدن مصوبه شورای بانک مرکزی پيرامون انتصاب رئيس سرپرستی،
اختيارات نهادهای مديرتی بانک لغو و اختيارات مدير اجرايی يا ديگر نهاد مديريت که اجرا کنندۀ وظايف
مشابه می باشد متوقف می شود.
 . ٢در طی عملکرد سرپرستی ،نهادهای مديريتی بانک مجاز به اتخاذ تصميمات در خصوص مسائلی
که طبق قانون و اسناد موسس و آيين نامه های داخلی در حوزۀ صﻼحيت آنان است ،نمی باشند.
 .٣نهادهای مديريتی بانک از زمان تعيين سرپرستی موظفند در طی مهلت هايی که با سرپرستی به
توافق رسيده اند اسناد حسابداری و ساير مدارک بانک ،ارزش های مادی و ديگر ارزش های بانک را به
رئيس سرپرستی تحويل بدهند.
 .۴روسای بانک و کارکنان ديگر مکلفند دستورات و ابﻼغيه های قانونی رئيس سرپرستی را اجرا
نمايند.

)اصﻼح ماده  ١١به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن،
قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٩٠/١٢/٢٩) ٢٠١٢/٠٣/١٩شماره  -۶۴ن(
ماده  .١٢وساطت رئيس سرپرستی
 .١در صورت ناميسر بودن سالم سازی مالی بانک در نتيجۀ اجرای اقدامات پيش بينی شده به موجب
برنامه يا در طی اجرای آنها ،رئيس سرپرستی موظف است به بانک مرکزی درخواست کتبی در خصوص
بی اعتبار شناختن مجوز فعاليت بانکی بانک و لزوم مراجعه به دادگاه جهت وساطت در خصوص تشکيل
پرونده ورشکستگی بانک و آغاز رسيدگی به آن ارائه نمايد.
 .٢در صورت سالم سازی مالی بانک در نتيجۀ اجرای اقدامات پيش بينی شده به موجب برنامه يا در
طی اجرای آنها ،رئيس سرپرستی موظف است به بانک مرکزی درخواست کتبی در خصوص توقف فعاليت
سرپرستی و برگردندان بانک تحت مديريت شرکت کنندگان )سهامداران( آن ارائه نمايد.
 .٣شورای بانک مرکزی در طی مهلت  ١۵روز وساطت پيش بينی شده به موجب بندهای  ١و  ٢اين
ماده را مورد بررسی قرارداده و در خصوص رد يا رضايت آن تصميم اتخاذ می نمايد.
ماده  .١٣اختﻼفات مربوط به فعاليت سرپرستی

)اين ماده به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن ،از درجه
اعتبار ساقط گرديده است(
ماده  .١۴فريز مطالبات طﻠبکاران بانک
١٠

 .١در صورت تعيين سرپرستی ،بانک مرکزی مجاز است با وساطت رئيس سرپرستی يا برحسب
برنامه ای که تصويب نموده است در تمامی طول مدت عملکرد سرپرستی )يا در صورت لزوم در مدت
کوتاه( برآوردن مطالبات طلبکاران بانک را فريز نمايد )موراتوريوم( .عملکرد موراتوريوم شامل حال
تعهدات پولی و پرداخت های اجباری از جمله عوارض و ديگر تعهدات نسبت به پرداخت های اجباری و
همچنين تعهدات و عمليات وضع شده به موجب بند  ٢اين ماده می شود )به استثنای تعهدات يا تهاتر عمليات
ناشی از معامﻼت مالی و قراردادهای تامينی پيش بينی شده به موجب اين قانون( ،اگر طبق تصميم شورای
بانک مرکزی عمل موراتوريوم شامل حال تعهدات و عمليات مندرج در بند جاری نباشد.
 .٢در طی عمل موراتوريوم:
الف( تعهدات پولی و پرداخت های اجباری از جمله جرائم يا ديگر مجازات های مالی که مشمول
محاسبه ،پرداخت يا وصول و همچنين محاسبه ،پرداخت يا وصول درصد بهره برای عدم اجرای تعهدات
مالياتی يا انجام نادرست آنها هستند به حال تعليق در می آيد،
ب( هر نوع مصادره يا وصول يا توقيف برحسب مقررات بی چون و چرای وضع شده به موجب اسناد
و مدارک اجرايی و غيره مجاز نمی باشد،
پ( اجرای اسناد اجرايی مصادره اموالی )به استثنای اسناد اجرايی پيرامون مصادرۀ وجوه که به
موجب بند  ۴اين ماده وضع شده است( اگر احکام قضايی صادر شده در خصوص آنها تا تعيين سرپرستی
وارد مرحله عمل شده باشد ،به حال تعليق در می آيد.
 .٣پس از انقضای مهلت فريز مطالبات طلبکاران بانک که به موجب اين ماده پيش بينی شده است،
جرائم يا ديگر مجازات های مالی پيش بينی شده به موجب قوانين يا قراردادها در قبال عدم اجرای تعهدات
يا انجام نادرست آنها ،محاسبه ،پرداخت ،وصول يا مصادره نمی شوند .پس از انقضای مهلت فريز مطالبات
طلبکاران بانک ،بر تعهدات پولی يا وجوه تعهدات پرداخت های اجباری فقط درصد بهره پيش بينی شده به
موجب ماده  ۴١١آيين مدنی جمهوری ارمنستان در قبال موجودی های اشخاص غير که بطور غير قانونی
نگهداری می شود حساب خواهد شد ،اگر آنها از درصد بهرۀ وضع شده به موجب قانون يا قرارداد تجاوز
ننمايند .در صورتی که درصد بهره پيش بينی شده به موجب ماده  ۴١١آيين مدنی جمهوری ارمنستان از
درصد بهره تعهدات پولی يا وجوه تعهدات پرداخت های اجباری که به موجب قانون يا قرارداد وضع شده
است تجاوز نمايد ،طبق درصدهای پيش بينی شده به موجب قانون يا قرارداد حساب می شود.
درصد بهره پيش بينی شده به موجب ماده  ۴١١آيين مدنی جمهوری ارمنستان به مقرر اين بند فقط برای
دوره زمانی بعد از مهلت فريز مطالبات طلبکاران بانک محاسبه می شوند .درصد بهره ذکر شده به جرائم و
ديگر مجازات های مالی حساب شده بر وجه تعهد و نيز وجوه بهره ،تعلق نمی گيرد.
 .۴موراتوريوم شامل موارد ذيل نمی باشد:
الف( مطالبات بوجود آمده در پی وارد آمدن صدمه به جان و سﻼمت شهروندان،
١١

ب( مطالبات مربوط به پرداخت حق اخراجی ها و دستمزدها )بغير از افراد وابسته به بانک( ،پرداخت
پاداش ها برحسب قراردادهای تاليف،
پ( مطالبات مربوط به پرداخت هزينه های جاری و ﻻزم برای فعاليت عادی بانک،
ت( تهاتر ناشی از معامﻼت مالی و قراردادهای تامينی پيش بينی شده به موجب اين قانون.
 .۵موراتوريوم رضايت مطالبات طلبکاران بانک پيش بينی شده به موجب اين ماده بنا به اتخاذ تصميم
شورای بانک مرکزی لغو )غير فريز( می شود .طبق مصوبۀ شورای بانک مرکزی ،در موارد و مقررات
پيش بينی شده به موجب برنامۀ سالم سازی مالی ،مطالبات طلبکاران بانک می تواند بطور کامل يا بخشی از
آن غير فريز شده و اجرا گردد.

)اصﻼح ماده  ١۴به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن،
قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٩۵/٠٨/٠۶) ٢٠١۶/١٠/٢٧شماره  -١٩١ن(
ماده  .١۵خودداری يک جانبه از اجرای قرارداد منعقدۀ بانک
رئيس سرپرستی مجاز است ،ضمن اين که  ٣٠روز قبل در باره نظر خود به آگاهی خواهد رساند ،آن
بخش از قراردادهای منعقده بانک را که مستقيما ً با فعاليت بانکداری بانک مرتبط نباشد بطور يک جانبه
فسخ نمايد ،اگر آنها بطور چشمگير شرايط غير سودمندی برای بانک ايجاد نموده يا اجرای تعهداتی که به
واسطه آنها بر عهده گرفته شده است موجب کاهش قابل مﻼحظۀ دارايی های بانک خواهد شد .در صورت
فسخ قراردادهای منعقدۀ بانک به مقرر اين ماده ،رئيس سرپرستی از اجرای تعهدات بر عهده گرفته بر
اساس قرارداد تا به آگاهی رساندن طرف ديگر در بارۀ فسخ قرارداد ،بغير از مواردی که طبق برنامۀ سالم
سازی مالی در قبال آنها موراتوريوم وضع شده است ،مبرا نخواهد بود .در صورت وجود موراتوريوم،
تعهدات بر حسب مقررات وضع شده به موجب ماده  ١۴اين قانون اجرا خواهند شد.
ماده  .١۶بی اعتبار بودن معامﻼت بانک
 .١بر اساس درخواستنامه رئيس سرپرستی ،دادگاه می تواند موارد زير را بی اعتبار اعﻼم نمايد:
الف( آن قراردادهای منعقد شده در طی سه سال آخر قبل از تعيين سرپرستی که به واسطۀ آنها رئيس
بانک ،شرکت کنندگان )سهامداران( بانک يا اشخاص وابسته به آنان از بانک اموال مشخصی را به صورت
بﻼعوض يا با شرايط کامﻼً سودمند دريافت کرده باشند،
ب( سود سهام تقسيم شده بين شرکت کنندگان )سهامداران( بانک و اموالی که در طی سه سال آخر قبل
از تعيين سرپرستی به صورت بﻼعوض به نفع آنان يا اشخاص ديگر واگذار شده باشد،
پ( آن معامﻼت انجام شده در طی سه سال آخر قبل از تعيين سرپرستی که در نتيجۀ آنها ارزش بازاری
واقعی اموال در اختيار گذاشته شده از سوی بانک بطور قابل مﻼحظه از ارزش بازاری واقعی اموال
١٢

دريافت شده در ازای آن تجاوز نموده يا آن معامﻼتی که آشکارا برای بانک سودمند نبوده باشند ،به غير از
مواردی که طرف معامله بانک ديگری باشد و در پی بی اعتبار شناخته شدن معامله وضع مالی بانک که
طرف ديگر معامله محسوب می باشد بطور قابل مﻼحظه ای وخيمتر خواهد شد،
ت( در طی نود روز قبل از تعيين سرپرستی پرداخت های انجام شده يا اموال واگذار شده توسط بانک
در ازای تعهدات بر عهده گرفته در گذشته ،به استثنای پرداخت های جاری برای فعاليت عادی بانک و آن
مواردی که طرف معامله بانک ديگری باشد و در پی بی اعتبار شناختن معامله وضع مالی طرف ديگر
معامله که بانک محسوب می باشد بطور قابل مﻼحظه ای وخيمتر خواهد شد،
ث( موافقتنامۀ تهاتر و )يا( قرارداد تامينی منعقد شده در طی نود روز قبل از تعيين سرپرستی ،اگر:
 (١درموقع انعقاد ،ورشکستگی يا امکان ورشکستگی برای بانک بدهکار قابل پيش بينی بوده باشد ،و
 (٢انعقاد چنين موافقت نامه تهاتر و )يا( قرارداد تامينی ناشی از منافع بانک نبوده و منحصرا ً هدف
خارج کردن دارايی ها از روند ورشکستگی در پی داشته است.
 .٢رئيس سرپرستی در طی يک سال پس از انتصاب وی می تواند درخواست بی اعتبار شناختن
معامﻼت پيش بينی شده به موجب اين ماده را به دادگاه ارائه نمايد.

)اصﻼح ماده  ١۶به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن،
قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٩۵/٠٨/٠۶) ٢٠١۶/١٠/٢٧شماره  -١٩١ن(
ماده  .١۶ ١ويژگی های مرتبط با تعهدات ناشی از معامﻼت مالی
 .١به تعريف اين قانون معامﻼت پيش بينی شده به موجب ماده  ٢۵٢ ١آيين مدنی جمهوری ارمنستان
معامﻼت مالی محسوب می شوند.
 .٢به تعريف اين قانون موارد ذيل الذکر که با قراردادهای پيش بينی شده به موجب بند  ١اين ماده
مرتبط هستند قراردادهای تامينی محسوب می شوند:
الف( حقوق تامينی زير:
 (١حق تامين شده در قبال اوراق بهادار و موجودی های نقدی،
 (٢ضمانت و تضمين،
 (٣قرارداد مارجين و قراردادهای مشابه،
 (۴ابزار جذابيت،
ب( آن ابزاری که در آن انتقال حق مالکيت در قبال اوراق بهادار يا موجودی های نقدی بعنوان وسيلۀ
تامينی از جمله :ابزار رپو ،معامﻼت استقراضی اوراق بهادار ،معامﻼت مربوط به خريد اوراق بهادار و
فروش مجدد آنها ،بخش ﻻينفک آنها می باشند.
 .٣به تعريف اين قانون ،توافق تهاتری توافق کتبی طرفين می باشد:
١٣

الف( که در چارچوب توافقنامه کتبی ،حقوق فعلی يا آتی پرداخت يا عرضه ،يا حق تهاتر ناشی از يک
يا چند معاملۀ مالی و قراردادهای تامينی مورد انعقاد را پيش بينی نمايد،
ب( که حق تهاتر بين دو يا بيش از دو توافقنامه اصلی را پيش بينی نمايد،
پ( قرارداد تامينی در ارتباط با يا بخشی از توافقنامه های پيش بينی شده به موجب تبصره های »الف«
و »ب« اين بند.
 .۴قواعد اين ماده شامل حال مجموعه ها و قراردادهای تامينی پيش بينی کنندۀ تهاتر و منحصرا ً آن
بخش از معامﻼت مالی مربوطه ،می شود.
 .۵به تعريف اين قانون تهاتر عبارت است از:
الف( انجام يا توقف زودرس پرداخت ها يا تعهدات عرضه برحسب يک يا چند معامﻼت مالی و
قراردادهای تامينی تحت موافقت تهاتری ،و
ب( ارزيابی و محاسبه ارزش ،ارزش بازاری ،ارزش انحﻼلی يا ارزش جايگزينی تعهد مذکور که
برحسب مطالبۀ توقف و )يا( اجرای زودرس اجرای هر يک از تعهدات پرداخت يا عرضۀ پيش بينی شده به
موجب تبصره »الف« اين بند بوجود آمده است ،و )يا(
پ( تبديل ارزش های محاسبه شده يا ارزيابی شده مطابق تبصره »ب« اين بند به يک ارز ،و
ت( تعيين ترازنامه خالص ارزش های تبديل شده به ارز محاسبه شده به موجب تبصره »ب« اين بند و
همچنين ارزش های تبديل شده به همان ارز به موجب تبصره »پ«.
 .۶فريز رضايت مطالبات طلبکاران به موجب ماده  ١۴و ديگر قواعد اين قانون ،محدوديت احتساب
پيش بينی شده به موجب پاراگراف دوم بند  ۶ماده  ۵اين قانون شامل حال توافقنامه تهاتر که در آن بانک
بدهکار شرکت می نمايد ،نمی شود.
 .٧سرپرستی صﻼحيت دارد تا بطور يک جانبه درخواست انجام تهاتر را بنمايد ،اگر طرف توافقنامه
تهاتر در طی  ۴۵روز از زمان فريز رضايت مطالبات طلبکاران ،حقوق داده شده از سوی طلبکاران اجرا
نکرده باشد و برحسب قرارداد مهلت ديگری بين طرفين پيش بينی نشده باشد.
 .٨اختيارات رئيس سرپرستی که طبق مواد  ١۵و  ١۶اين قانون پيش بينی شده است )به استثنای
اختيارات پيش بينی شده به موجب تبصره »ث« بند  ١ماده  (١۶شامل حال وجوه يا موضوع تامينی
نگهداری شده از بانک بدهکار يا منتقل شده به بانک مذکور در چارچوب توافقنامه تهاتر وضع شده به
موجب اين ماده و همچنين معامﻼت مالی نمی شود.

)اصﻼح ماده  ١۶ ١به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٩۵/٠٨/٠۶) ٢٠١۶/١٠/٢٧شماره -١٩١ن(
ماده  .١٧گزارش حسابدهی سرپرستی و مدير وام مسکن

)ويرايش عنوان ماده به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶)٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره -١٠٢ن(
١٤

سرپرستی و مدير وام مسکن به بانک مرکزی گزارش حسابدهی ارائه می نمايند.
مقررات و شرايط اجرای نظارت بر سرپرستی و مدير وام مسکن از جمله :تواتر ،مقررات و شرايط
ارائه گزارشات حسابدهی به بانک مرکزی بانک مرکزی وضع می نمايد.

)اصﻼح ماده  ١٧به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره  -١٠٢ن(
ماده  .١٨توقف فعاليت سرپرستی
 .١در موارد زير فعاليت سرپرستی از سوی بانک مرکزی متوقف می شود:
الف( اگر پس از انقضای مهلت برنامه سالم سازی مالی يا در هر زمان دلخواه در طی عملکرد آن
اهداف پيش بينی شده به موجب برنامه تحقق يافته باشند و شورای بانک مرکزی مصوبۀ مربوطه را به
تصويب رسانده باشد ،يا
ب( پس از انقضای مهلت برنامه سالم سازی مالی يا در هر زمان دلخواه در طی عملکرد آن طبق
درخواست بانک مرکزی دادگاه پيرامون ورشکستگی بانک و تعيين مدير انحﻼلی تصميم اتخاذ کرده باشد.
 .٢مصوبه شورای بانک مرکزی به موجب بند  ١اين ماده از زمان اتخاذ آن معتبر می باشد.
 .٣از موقع متعبر اعﻼم شدن مصوبه شورای بانک مرکزی به موجب تبصره »الف« بند  ١اين ماده،
اختيارات نهادهای مديريتی و روسای بانک ،بغير از اختيارات مدير اجرايی بانک يا اختيارات ديگر نهاد
مديريتی که انجام دهندۀ وظايف مشابه هستند بازيافت شده محسوب می شوند.
فصل ٣
برنامۀ سالم سازی مالی بانک
ماده  .١٩برنامۀ سالم سازی مالی بانک
 .١برنامۀ سالم سازی مالی بانک که توسط رئيس سرپرستی ارائه می شود بنا به اتخاذ تصميم شورای
بانک مرکزی به تصويب می رسد.
 .٢برنامۀ اقدامات سالم سازی مالی بانک الزاما ً می بايستی شامل موارد زير باشد:
الف( ارزيابی وضع مالی بانک،
ب( نحوۀ شراکت شرکت کنندگان )سهامداران( بانک و اشخاص ديگر در سالم سازی مالی بانک،
پ( اقدامات در راستای کاهش هزينه های حفاظت بانک،
ت( اقدامات در راستای کسب درآمدهای مکمل،
ث( اقدامات در جهت عودت وام های معوقه و مطالبات وصولی،
ج( اقدامات مورد اجرا در جهت تغيير ساختار سازمانی بانک،

١٥

چ( نقدينگی جاری و سطح کافی سرمايه اصلی ،اقدامات در ارتباط با بازيافت هنجارهای اقتصادی
ديگر،
ح( موارد کاهش يا افزايش سرمايه اوليه بانک که به موجب ماده  ١٠اين قانون وضع شده است،
مقررات ،شرايط و مهلت های آن.
 .٣در برنامه سالم سازی مالی بانک اقدامات زير می تواند شامل بشود:
الف( کمک های مالی و سرمايه گذاری های مکمل شرکت کنندگان )سهامداران( بانک و اشخاص ديگر
در خصوص افزايش سرمايه اوليه بانک به صورت در اختيار گذاشتن وام ها ،قروض و همچنين اوراق
قرضه و اوراق بهادار و نيز به شکل خريد ابزار مشتقه مالی،
ب( تغيير ساختار دارايی ها و تعهدات بانک )به استثنای تعهدات ناشی از معامﻼت مالی بر اساس
توافقنامه تهاتر پيش بينی شده به موجب اين قانون( و همچنين فروش کامل يا بخشی از بانک،
پ( تغيير ساختار سازمانی بانک،
ت( تجديد سازمان بانک،
ث( ساير اقداماتی که طبق قانون مجاز باشد.
 .۴فرم برنامه اقدامات سالم سازی مالی بانک و ساير مفاد الزامی شامل در آن بانک مرکزی وضع
می نمايد.
 .۵نظارت بر برنامه اقدامات سالم سازی مالی بانک از سوی بانک مرکزی و برحسب مقررات وضع
شده از سوی آن اجرا می شود.
 .۶از زمان تصويب برنامۀ سالم سازی مالی ،بانک از حوزۀ تنظيم هنجارهای اقتصادی وضع شده به
موجب قانون جمهوری ارمنستان »پيرامون بانک ها و فعاليت بانکی« خارج می شود .بانک مرکزی
می تواند برای بانک فاقد توانايی پرداخت ديون ،حد نصاب های ديگر هنجارهای اقتصادی اصلی و ويژه،
مقررات محاسبه و ترکيب عناصر شامل در محاسبه را وضع نمايد.

)اصﻼح ماده  ١٩به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن،
قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٩۵/٠٨/٠۶) ٢٠١۶/١٠/٢٧شماره  -١٩١ن(
ماده  .٢٠کمک مالی شرکت کنندگان بانک و اشخاص ديگر ،سرمايه گذاری های مکمل
 .١کمک مالی يا سرمايه گذاری های مکمل شرکت کنندگان )سهامداران( بانک و اشخاص ديگر
می توانند به اشکال زير تحقق يابند:
الف( سرمايه گذاری سپرده بانکی )سپرده گذاری( در بانک ،به نحوی که شرايط سرمايه گذاری سپردۀ
بانکی برحسب برنامه وضع می شوند،

١٦

ب( ارائه ضمانت بانکی برای تعهدات اعتباری ،اعطای وام ها و قروض و همچنين خريد اوراق قرضه
تابع،
پ( تعويق در پرداخت يا ناديده گرفتن مهلت،
ت( انتقال بدهی بانک با موافقت طلبکاران آن،
ث( سرمايه گذاری مکمل در سرمايه اوليه بانک،
ج( بخشش بدهی بانک،
چ( و ديگر اشکالی که به مقرر قانون ممنوع نباشد.
 .٢موجودی های نقدی موجود در حساب ها و سپرده های بانکی بنا به توافق بانک مرکزی می تواند از
سوی طلبکار بانک در جهت افزايش سرمايه اوليه بانک قرار گيرد.
 .٣مصوبات پيرامون شيوه ها و شرايط ارائه کمک مالی به بانک از سوی بانک و شخص ارائه کنندۀ
کمک مالی اتخاذ می شوند .رئيس سرپرستی موظف است تصميمات مذکور را قبﻼً با بانک مرکزی به
توافق برساند.
ماده  .٢١تغييرات در ساختار دارايی ها و تعهدات بانک

)تغيير عنوان ماده به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن(
 .١تغييرات س اختار دارايی های بانک می تواند موارد زير را مد نظر داشته باشد:
الف( بهبود کيفيت پورتفوليوی وامی،
ب( تغيير ساختار دارايی ها برحسب مهلت ها؛ با مطابقت دادن آنها با مهلت های تامين کنندۀ اجرای
تعهدات مربوطه،
پ( کاهش هزينه های بانک ،از جمله هزينه های مربوط به سرويس دهی قروض و مديريت آنها،
ت( فروش دارايی هايی که فاقد سود آوری هستند و همچنين فروش دارايی هايی که واگذاری آنها مانع
اجرای درست عملکردهای بانکی از سوی بانک نخواهد شد،
ث( تغييرات ماهيتی ديگر در ساختار دارايی ها،

ج( )تبصره به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن ،از
درجه اعتبار ساقط است(.
 .٢تغييرات ساختاری تعهدات بانک )به استثنای تعهدات ناشی از معامﻼت مالی برحسب موافقت
تهاتری پيش بينی شده به موجب اين قانون( می تواند موارد زير را مد نظر داشته باشد:
الف( افزايش ميزان سرمايه کلی و )يا( اوليه،
ب( کاهش ميزان و نسبت تعهدات فعلی و کوتاه مدت در ساختار کلی تعهدات،
پ( افزايش نسبت تعهدات دراز مدت و ميان مدت در ساختار کلی تعهدات،
١٧

ت( تغييرات ماهيتی ديگر در ساختار تعهدات،

)اصﻼح ماده  ٢١به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن،
قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٩۵/٠٨/٠۶) ٢٠١۶/١٠/٢٧شماره  -١٩١ن(
ماده  .٢٢تغييرات در ساختار سازمانی بانک
تغييرات در ساختار سازمانی بانک می تواند به طرق زير انجام پذيرد:
الف( تغيير تعداد و ترکيب پرسنل بانک،
ب( انحﻼل واحدهای منطقه ای يا ساختاری،
پ( ساير اقداماتی که می تواند به سالم سازی مالی بانک کمک کنند.
ماده  .٢٣تجديد سازمان بانک
 .١تجديد سازمان بانک طبق مقررات وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان »پيرامون
بانک ها و فعاليت بانکی« انجام می پذيرد.
 .٢طبق برنامه سالم سازی مالی بانک ،تغيير شکل سازمانی -حقوقی بانک که بر حسب مقررات وضع
شده به موجب قانون و ديگر اسناد حقوقی صورت می گيرد ،می تواند انجام پذيرد.
فصل ٣ ١

)اصﻼح عنوان به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره  -١٠٢ن(
مدير وام مسکن و مديريت دارايی ها
ماده  .٢٣ ١مدير وام مسکن
پس از تعيين مدير وام مسکن برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان
»پيرامون اوراق قرضه وام مسکن تامينی« ،مديريت تعهدات در خصوص اوراق قرضه وام مسکن تامينی
بانک يا سازمان اعتباری و امکانات تامين کنندۀ آنها به وی واگذار می گردد.

)اصﻼح ماده  ٢٣ ١به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره -١٠٢ن(
ماده  .٢٣ ٢وظايف مدير وام مسکن و صﻼحيت های وی
 .١مديريت امکانات تامين کننده و اجرای اقدامات در جهت رضايت مطالبات اوراق قرضه وام مسکن،
از جمله :دارايی هايی که وسيله ای برای تامين محسوب شده و تعهدات اوراق قرضه وام مسکن در قالب
کل؛ در جهت اجرای اقدامات در انتقال به صادر کنندۀ ديگر ،جزء وظايف مدير وام مسکن می باشد.

١٨

 .٢مدير وام مسکن ،دارايی های تامينی را با در نظر گرفتن منافع سرمايه گذاران در اوراق قرضه
اداره نموده و با استفاده از اختيارات خود صادقانه و معقوﻻنه به وظايف خود در قبال سرمايه گذاران عمل
نموده می نمايد )وظيفۀ امانت داری(.
 .٣از روز تعيين مدير وام مسکن ،حق مديريت و استفاده از دارايی های به ثبت رسيده بعنوان امکانات
تامينی اوراق قرضه وهمچنين اسناد و مدارک مربوط به آنها به وی منتقل می شود.
 .۴دارايی های به ثبت رسيده در رجيستری امکانات تامينی حتی درصورتی دارايی های تحت مديريت
و استفادۀ مدير وام مسکن محسوب می شوند که مقدار دارايی های مذکور بيشتر از سطح ﻻزم امکانات
تامينی وضع شده برای بازپرداخت کامل تعهدات اوراق قرضه وام مسکن به موجب اين قانون باشد.
 .۵کليۀ معامﻼت مربوط به دارايی های به ثبت رسيده در رجيستری از سوی صادر کننده که پس از
تعيين مدير وام مسکن اجرا شده اند ،بی اعتبار محسوب می شوند .اگر در روز تعيين مدير وام مسکن ،از
سوی صادر کننده معامﻼتی با دارايی هايی که تامين کننده هستند انجام شده باشد ،در اين صورت آنها منعقد
شده پس از تعيين وی محسوب خواهند شد.
 .۶مدير وام مسکن صﻼحيت انجام امور زير را دارا می باشد:
الف( جمع آوری وجوه مربوط به دارايی هايی که تامين کننده محسوب می شوند ،طبق مهلت های تعيين
شده در قرارداد،
ب( معرفی صادر کننده به دادگاه در امور مربوط به صﻼحيت های وی و در روابط با اشخاص ديگر،
پ( در زمان تعيين وی و پس از آن در صورت عدم هم ارزش بودن دارايی های تامينی با تعهدات
اوراق قرضه وام مسکن برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون ،به مرحله اجرا در آوردن
امکانات تامنيی از جمله :کليه اقدامات حقوقی ﻻزم جهت فروش موضوع وثيقه به قيمت معقول ،به منظور
رضايت کامل مطالبات دارندگان اوراق قرضه وام مسکن.
 .٧هزينه های بوجود آمده در ارتباط با تعيين مدير وام مسکن و مديريت دارايی های تامينی از سوی
وی ،از جمله :پرداخت حقوق ،به ترتيب اولويت به حساب موجودی های دريافتی از دارايی های به ثبت
رسيده در رجيستری انجام می پذيرد.

)اصﻼح ماده  ٢٣ ٢به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره -١٠٢ن(
ماده  .٢٣ ٣استقﻼل مدير وام مسکن
 .١مدير وام مسکن ضمن اجرای عملياتی که در صﻼحيت قانونی خود می باشند مستقﻼً عمل می نمايد.
 .٢سرپرستی موقت و )يا( مدير انحﻼل و )يا( کميسيون انحﻼل مکلفند:
الف( مانع اجرای عمليات از سوی مدير وام مسکن که در صﻼحيت قانونی وی می باشد ،نشوند،
ب( به اجرای عمليات از سوی مدير وام مسکن که در صﻼحيت قانونی وی می باشد ،کمک نمايند،
١٩

پ( از اقدام به اجرای هرگونه عمليات در ارتباط با فروش دارايی های به ثبت رسيده در رجيستری
امکانات تامينی خودداری نمايند،
ت( کليه اسناد و اطﻼعات ﻻزم را در اختيار مدير وام مسکن بگذارند.

)اصﻼح ماده  ٢٣ ٣به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره -١٠٢ن(
ماده  .٢٣ ۴مديريت امکانات تامينی و تعهدات اوراق قرضه وام مسکن تامينی
 .١رضايت مطالبات دارندگان اوراق قرضه وام مسکن بطور کامل به حساب دارايی های به ثبت رسيده
در رجيستری امکانات تامينی برآورده می شود.
 .٢فروش رهنيۀ دارايی های به ثبت رسيده در رجيستری امکانات تامينی منحصرا ً به منظور برآوردن
رضايت مطالبات طلبکاران اوراق قرضه وام مسکن تامينی و ابزار مشتقه مالی به ثبت رسيده در رجيستری
اجرا می شود.
 .٣اگر مطالبات دارندگان اوراق قرضه وام مسکن بطور کامل برآورده نشده باشد ،در اين صورت
دارندگان مذکور حق دريافت پرداخت ها از دارايی های تامينی را برحسب اولويت حفظ می نمايند.
 .۴دارندگان اوراق قرضه وام مسکن تامينی در موقع روند ورشکستگی در قبال باقيماندۀ دارايی های
بانک يا سازمان اعتباری می توانند مطالبات خود در قبال آنها را فقط به مقدار وجوه تعهدات اجرا نشده و
بعنوان تعهد تامين شده با وثيقه بطور فوق العاده خارج از نوبت ارائه نمايند.
مطالبات در خصوص ابزار مشتقه مالی به ثبت رسيده در رجيستری به همراه مطالبات در قبال اوراق
قرضه وام مسکن تامينی شامل همان گروه در برآوردن مطالبات می باشند.
 .۵رئيس سرپرستی موقت صادر کننده و )يا( مدير انحﻼلی می تواند در هر زمان دلخواه از مدير وام
مسکن درخواست عودت آن دارايی هايی را که پس از رضايت مطالبات در خصوص اوراق قرضه وام
مسکن تامينی باقی مانده اند ،بنمايد .پس از تسويه حساب اوراق قرضه وام مسکن تامينی و جبران هزينه
های مديريت ،مابقی دارايی ها به صادر کننده عودت داده و در ترازنامه موجودی های انحﻼلی وارد
می شود.

)اصﻼح ماده  ٢٣ ۴به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره  -١٠٢ن
و قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٩۵/٠٨/٠۶) ٢٠١۶/١٠/٢٧شماره (١٩١
ماده  .٢٣ ۵انتقال تعهدات دارايی هايی امکانات تامينی و اوراق قرضه وام مسکن
 .١در صورت ورشکستگی )فاقد توانايی پرداخت ديون( سازمان شرکت کننده يا صادر کنندۀ تمرکز
يافته که به موجب قانون جمهوری ارمنستان »پيرامون اوراق قرضه وام مسکن تامينی« پيش بينی شده
است ،مدير وام مسکن دارايی های به ثبت رسيده در رجيستری و تعهدات در قبال اوراق قرضه وام مسکن
٢٠

را بعنوان يک مجموعه و بر اساس مجوز بانک مرکزی و برحسب مقررات وضع شده به موجب اين ماده
به صادر کنندۀ ديگر منتقل می نمايد.
به نحوی ،که در صورت ورشکستگی )فاقد توانايی پرداخت ديون( سازمان شرکت کننده آن
دارايی های سازمان مذکور که اعتبارات ريفاينانس تامينی که از سوی صادر کنندۀ تمرکز يافته در اختيار
سازمان شرکت کننده مذکور گذاشته شده است را تامين می نمايند ،می توانند به صادر کنندۀ تمرکز يافته
منتقل شوند ،يا با موافقت صادر کنندۀ تمرکز يافته به صادر کنندۀ ديگری که فاقد توان پرداخت ديون نباشد
از جمله سازمان شرکت کننده ،انتقال يابند.
 .٢در انتقال تعهدات اوراق قرضه وام مسکن ملزم به موافقت دارندگان اوراق قرضه مذکور نمی باشد.
 .٣در طی  ۵روز اداری پس از دريافت مجوز انتقال از سوی بانک مرکزی مدير وام مسکن مکلف
است در اين باره در مطبوعات دارای تيراژ حداقل  ٢٠٠٠نسخه در سطح کشور و در صفحه خانه اينترنتی
صادر کننده از طريق رسانه های جمعی خبری الکترونيکی قابل دسترس در سطح کشور اطﻼعيه منتشر
نمايد و همچنين به اطﻼع دارندگان اوراق قرضه وام مسکن برساند.
 .۴در طی  ۵روز اداری پس از دريافت مجوز انتقال از سوی بانک مرکزی مدير وام مسکن مکلف
است تغييرات انجام شده در بروشور را مشروط به تغيير صادر کننده ،جهت ثبت ارائه نمايد.

)اصﻼح ماده  ٢٣ ۵به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره  -١٠٢ن
و قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٩٧/٠٢/١۴) ٢٠١٨/٠۵/٠۴شماره -٣١٧ن(
ماده  .٢٣ ۶مجوز انتقال دارايی های تامينی و تعهدات اوراق قرضه وام مسکن
 .١جهت دريافت مجوز انتقال دارايی های تامينی و تعهدات در قبال اوراق قرضه وام مسکن ،صادر
کنندۀ انتقال دهنده به نمايندگی مدير وام مسکن و صادر کنندۀ برعهده گيرنده برحسب فرم و محتوای وضع
شده به موجب اسناد حقوقی بانک مرکزی ،اسناد و مدارک زير را مشترکا ً به بانک مرکزی ارائه می نمايند:
الف( درخواست دريافت مجوز انتقال،
ب( قرارداد انتقال،
پ( فهرست دارايی های ثبت شده در رجيستری امکانات تامينی،
ت( ديگر اطﻼعات وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.
بانک مرکزی در طی  ۴۵روز پس از ارائه درخواست ،پيرامون مخالفت يا عدم مخالفت با انتقال
دارايی های تامينی يا تعهدات اوراق قرضه وام مسکن تصميم اتخاذ می نمايد.
 .٢بانک مرکزی در صورتی که با انتقال دارايی های تامينی و تعهدات اوراق قرضه وام مسکن
مخالفت می نمايد ،اگر:

٢١

الف( اسناد و اطﻼعات وضع شده به موجب بند  ١اين ماده با الزامات وضع شده به موجب اين قانون يا
اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی مطابقت نداشته ،يا در آنها اطﻼعات نادرست ،ناقص يا غير قابل
اطمينان ارائه شده باشد،
ب( بنا به نظر معقول بانک مرکزی ،انتقال تعهدات اوراق قرضه وام مسکن حقوق يا منافع قانونی
دارندگان اوراق قرضه وام مسکن را به خطر انداخته يا می تواند به خطر اندازد،
پ( بنا به نظر معقول بانک مرکزی ،انتقال تعهدات اوراق قرضه وام مسکن می تواند به وخيمتر شدن
وضع مالی صادر کننده ای که برعهده می گيرد منجر شود.
 .٣مقررات دريافت مجوز انتقال تعهدات اوراق قرضه وام مسکن برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک
مرکزی وضع می شود.
 .۴بانک مرکزی در طی پنج روز کاری پس از اتخاذ تصميم پيرامون انتقال دارايی هايی که وسيله
تامين می باشند و تعهدات اوراق قرضه وام مسکن مکلف است مراتب را به اطﻼع صادرکنندگانی که
درخواست ارائه نموده اند برساند و همچنين مصوبه خود را در صفحه خانه اينترنتی بانک مرکزی قرار
دهد.

)اصﻼح ماده  ٢٣ ۶به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره -١٠٢ن(
ماده  .٢٣ ٧قرارداد انتقال دارايی های تامينی و تعهدات اوراق قرضه وام مسکن
 .١انتقال دارايی های تامينی و تعهدات اوراق قرضه وام مسکن در قالب يک مجموعه ،برحسب
قرارداد انتقال اجرا می شود که در مهلت ذکر شده در قرارداد و نه زودتر از روز تصميم عدم مخالفت با
انتقال دارايی های تامينی و تعهدات اوراق قرضه وام مسکن از سوی بانک مرکزی وارد مرحله اجرا
می شود.
 .٢پس از انجام معاملۀ انتقال ،اختيارات مدير وام مسکن در خصوص دارايی ها و تعهدات متوقف شده
و به صادر کننده ای که انتقال را برعهده گرفته است منتقل می شود.
 .٣صادر کننده ای که انتقاﻻت را برعهده گرفته است برای اجرای تعهدات اوراق قرضه وام مسکن
جوابگو می باشد.

)اصﻼح ماده  ٢٣ ٧به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره -١٠٢ن(
)اصﻼح فصل به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره  -١٠٢ن(
فصل ۴
ويژگی های رسيدگی پرونده ورشکستگی بانک
ماده  .٢۴پايه و اساس تشکيل پرونده ورشکستگی بانک
٢٢

بانک مرکزی در صورتی با درخواستنامه پيرامون ورشکستگی بانک به دادگاه مراجعه می نمايد که
اگر:
الف( يکی از اساس پيش بينی شده به موجب ماده  ٢اين قانون وجود داشته باشد ،يا
ب( در طی عملکرد سرپرستی ،بانک مرکزی به آن موضوع پی می برد که در صورت انحﻼل بانک
حفظ مقدار بيشتری از دارايی های بانک تا اين که سرپرستی به کار ادامه بدهد امکان پذير خواهد بود ،يا
در احيای قابليت پرداخت پايدار بانک موفقيت حاصل نمی شود.
ماده  .٢۵حق اقدام به تشکيل پرونده ورشکستگی بانک
پرونده ورشکستگی در قبال بانک منحصرا ً از سوی بانک مرکزی بنا به مصوبۀ شورای آن تشکيل
می شود.
ماده  .٢۶مراجعه به بانک مرکزی با وساطت تشکيل پرونده ورشکستگی بانک
 .١طلبکاران بانک مجازند طبق مقررات وضع شده به موجب اين قانون ،جهت وساطت و ارائه
درخواستنامه به دادگاه پيرامون ورشکستگی بانک به بانک مرکزی مراجعه نمايند .اسناد و مدارک دال بر
وجود تعهدات پولی و مقدار آنها می بايستی به وساطت نامه مذکور پيوست شوند.
 .٢بانک مرکزی در مهلت دو هفته وساطت پيش بينی شده به موجب بند  ١اين ماده را مورد بررسی
قرار داده و پيرامون رد يا رضايت آن تصميم اتخاذ می نمايد .در موارد استثنائی رئيس بانک مرکزی
می تواند مهلت بررسی وساطت را به مدت دو هفته تمديد نمايد .بانک مرکزی مصوبه وضع شده به موجب
اين بند را در طی مهلت سه روز پس از به اجرا در آمدن آن به طلبکار ارسال می نمايد.
 .٣مصوبه بانک مرکزی پيرامون رد وساطت طلبکار می تواند در مهلت ده روز پس از به اجرا در
آمدن آن از سوی طلبکاری که وساطت ارائه نموده است مورد شکايت قرار گيرد .در طی بررسی شکايت،
دادگاه به بانک مرکزی پيشنهاد ارائه نتيجه گيری پيرامون نبود پايه و اساس وضع شده به موجب ماده ٢۴
اين قانون يا رونوشت مصوبۀ شورای بانک مرکزی پيرامون بی اعتبار شناختن مجوز فعاليت بانکی بانک
را می نمايد .بانک مرکزی در مهلت  ١٠روز پس از دريافت پيشنهاد دادگاه موظف به ارسال اسناد مذکور
به دادگاه می باشد .ارائۀ رونوشت مصوبه بانک مرکزی پيرامون لغو اعتبار مجوز فعاليت بانکی به دادگاه
پايه و اساس آغاز تشکيل پرونده ورشکستگی محسوب می شود.
 .۴در صورت وجود نتيجه گيری بانک مرکزی پيرامون نبود پايه و اساس وضع شده به موجب ماده
 ٢۴اين قانون ،دادگاه درخواستنامه طلبکار را رد می نمايد.

) .۵اين بند به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن از درجه
اعتبار ساقط است(
٢٣

)اصﻼح ماده  ٢۶به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن(
ماده  .٢٧ارائه درخواستنامه بانک مرکزی به دادگاه پيرامون ورشکستگی بانک
 .١در صورت وجود پايه و اساس وضع شده به موجب ماده  ٢۴اين قانون ،شورای بانک مرکزی لغو
اعتبار مجوز فعاليت بانکداری بانک را مورد بررسی و پيرامون آن تصميم اتخاذ می نمايد.
 .٢در مهلت پنج روز پس از به اجرا در آمدن مصوبۀ بی اعتبار شناختن مجوز فعاليت بانکی بانک،
بانک مرکزی ضمن پيشنهاد نامزد )نامزدهای( مدير انحﻼل ،پيرامون ورشکستگی بانک به دادگاه
درخواستنامه ارائه می نمايد .بانک مرکزی مصوبۀ شورای خود يا رونوشت آن پيرامون لغو اعتبار فعاليت
بانکی بانک مورد نظر و نيز مصوبه شورای بانک مرکزی پيرامون فاقد توانايی پرداخت ديون از سوی
بانک برابر با پايه و اساس وضع شده به موجب بند  ٢ماده  ٢اين قانون را به دادگاه ارائه می نمايد .بانک
مرکزی به پيوست درخواستنامه ديگر اسناد توجيه کننده که ازسوی شورای خود وضع شده است به دادگاه
ارائه می نمايد.
 .٣بانک مرکزی همزمان با ارائه درخواستنامۀ ورشکستگی بانک ،پيرامون تعيين مدير وام مسکن
تصميم اتخاذ می نمايد )اگر تا آن موقع تعيين نشده باشد( ،که از زمان اجرای رای دادگاه پيرامون
ورشکستگی بانک ﻻزم اﻻجرا می گردد.

)اصﻼح ماده  ٢٧به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره  -١٠٢ن(
ماده  .٢٨آغاز رسيدگی به پرونده ورشکستگی بانک و مقرات بررسی پرونده های مربوط به
ورشکستگی بانک
 .١پرونده های ورشکستگی بانک ها برحسب مقررات وضع شده به موجب آيين دادرسی مدنی
جمهوری ارمنستان ،اگر طبق اين قانون مورد ديگری پيش بينی نشده باشد ،تحت بررسی قرار می گيرد.
 .٢در موقع بررسی پرونده ورشکستگی بانک از سوی دادگاه فقط رسيدگی انحﻼلی اعمال می شود.
 .٣در طی رسيدگی به ورشکستگی بانک ها نمی تواند توافقنامه صلح منعقد گردد.
 .۴شرکت کنندگان در پرونده دادرسی ورشکستگی بانک عبارتند از بانک بدهکار ،بانک مرکزی و
مدير انحﻼلی.
ماده  .٢٩رای دادگاه پيرامون ورشکستگی بانک و تعيين مدير انحﻼلی بانک
 .١دادگاه پس از اتخاذ تصميم پيرامون تحت رسيدگی قرار دادن درخواستنامه بانک مرکزی در مهلت
سه روز پرونده را مورد بررسی قرار می دهد .دادگاه پيرامون رضايت يا رد درخواستنامه بانک مرکزی
تصميم اتخاذ می نمايد .رای دادگاه از موقع اعﻼم آن ﻻزم اﻻجرا و غير قابل شکايت می باشد .دادگاه در
٢٤

صورتی درخواستنامه بانک مرکزی را رد می نمايد که بانک مرکزی با نقض رويه های وضع شده به
موجب اين قانون تصميم اتخاذ کرده باشد .دادگاه در موقع اتخاذ تصميم در خصوص ورشکستگی بانک از
جمع نامزدهايی که از سوی بانک مرکزی يا طلبکاران پيشنهاد شده است ،مدير انحﻼلی نيز تعيين می نمايد.
 .٢از زمان رضايت دادن به درخواستنامه بانک مرکزی از سوی دادگاه و اتخاذ تصميم پيرامون تعيين
مدير انحﻼلی:
الف( اختيارات مديريت امور بانک به مدير انحﻼلی منتقل می شود،
ب( محاسبه و وصول بهره در ازای کليه انواع تعهدات بانک و ساير غرامت های مشابه )به غير از
تعهدات ناشی از معامﻼت مالی برحسب توافق تهاتری( ،محاسبه و وصول بهره کليه جرائم پيش بينی شده
به موجب قانون و قرارداد ،محاسبه و وصول پرداخت های استيجاری و غيره ،ماليات ها ،عوارض و ديگر
پرداخت های اجباری متوقف می شوند،
پ( کليه حساب های بانکی از جمله حساب های موجود در بانک های غير مقيم فريز می شود و فقط
پرداخت های انجامی به بانک مجاز خواهد بود،
ت( رسيدگی کليه پرونده های بانک در دادگاه هايی که در آن بانک متشاکی شناخته شده فيصله يافته و
همچنين احکام دادگاه ها و ديوان داوری پيرامون مصادره اموال بانک و رسيدگی به اجرای احکام به حال
تعليق در می آيد .طلبکاران می توانند مطالبات مربوط به رسيدگی های پرونده های فيصله يافته يا به حال
تعليق درآمده را برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون به مدير انحﻼلی ارائه نمايند.
ث( بانک مرکزی در مهلت سه روز پس از دريافت درخواستنامه مدير انحﻼلی ،بر اساس درخواستنامه
مذکور تغييرات مورد نظر را با اضافه کردن عبارت »بانک در حال انحﻼل« به نام تجاری بانک ،به انجام
می رساند.
 .٢ ١ضوابط بند  ٢اين ماده شامل حال تعهدات ناشی از اوراق قرضه وام مسکن تامينی و دارايی هايی
که وسليه تامين آنها هستند نمی شود.
از زمان رضايت دادن به درخواستنامه بانک مرکزی از سوی دادگاه ،مديريت تعهدات ناشی از اوراق
قرضه وام مسکن و دارايی هايی که وسليه تامين آنها هستند به مدير وام مسکن منتقل می شود.
 .٢ ٢ضوابط بند  ٢اين ماده شامل حال توافق تهاتری ناشی از معامﻼت مالی و قراردادهای تامينی پيش
بينی شده در اين قانون نمی شود.
 .٣بانک مرکزی در مهلت ده روز پس از به اجرا درآمدن تصميم دادگاه پيرامون رد درخواستنامه
بانک مرکزی ،مجوز فعاليت بانکی بانک را احيا نموده و اختيارات کليه نهادهای مديريتی و روسای بانک
که تا آن متوقف يا به حال تعليق در آمده است ،به استثنای اختيارات مدير اجرايی يا ديگر نهاد مديريتی اجرا
کنندۀ وظايف مشابه که غير قابل بازيافت هستند ،احيا می شوند.

٢٥

)اصﻼح ماده  ٢٩به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨۵/١٠/٠۴) ٢٠٠۶/١٢/٢۵شماره  -۵٨ن،
قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره  -١٠٢ن ،قانون اصﻼحی مورخه
 (١٣٨٨/٠٣/١٨) ٢٠٠٩/٠۶/٠٨شماره  -١۴٣ن ،قانون اصﻼحی مورخه (١٣٩۵/٠٨/٠۶) ٢٠١۶/١٠/٢٧
شماره  -١٩١ن(
فصل ۵
دستورالعمل انحﻼل بانکی که ورشکسته شناخته شده است
ماده  .٣٠دستورالعمل انحﻼل بانک
 .١دادگاه دستورالعمل انحﻼل بانکی را که از سوی دادگاه ورشکسته شناخته شده است از زمان ﻻزم
اﻻجرا شدن تصميم وضع شده به موجب ماده  ٢٩اين قانون آغاز می نمايد.
 .٢نهادهای مديريتی بانک و در صورت تعيين سرپرستی برحسب مقررات اين قانون؛ رئيس سرپرستی
مکلف است در مهلت  ١۵روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون ورشکستگی بانک و تعيين مدير انحﻼلی از
سوی دادگاه ،اسناد و مدارک بانک ،ارزش های مادی و غيره را به مدير انحﻼلی تحويل بدهد.
 .٣مدير انحﻼلی در مهلت سه روز پس از انتصاب ،اطﻼعاتی پيرامون مهلت و محل ارائه مطالبات
طلبکاران در مطبوعات و از طريق رسانه های خبری جمعی منتشر می نمايد .مهلت ارائه مطالبات
طلبکاران حداقل به مدت دو ماه و حداکثر به مدت شش ماه می باشد.
 .۴مدير انحﻼلی در طی مهلت ارائه مطالبات طلبکاران به موجب بند  ٣اين ماده ،اقدامات ﻻزم در
جهت عودت اموالی که از سوی مالکين آن در نزد بانک به امانت گذاشته شده است و انجام محاسبات نهايی
در ارتباط با آن در درست می گيرد .مدير انحﻼلی نامه هايی را به مالکين اموال ارسال می نمايد که در آن
مهلتی که در طی آن می توانند اموال مذکور را مطالبه نمايند ذکر می باشد .مهلت مذکور نمی تواند بيشتر
از يک ماه باشد .مالکين اموال در مهلت يک ماه پس از دريافت نامۀ مدير انحﻼلی مکلفند اموالی را که در
نزد بانک به امانت سپرده اند بازپس بگيرند .اگر مالکين اموال به موجب اين بند در مهلت يک ماه به بانک
مراجعه ننمايند ،در اين صورت مدير انحﻼلی برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون و با انعقاد
قرارداد اموال را به امانت می سپارد.
 .۵مدير انحﻼلی در طی مهلت ارائه مطالبات طلبکاران به مقرر بند  ٣اين ماده اقدامات ﻻزم در جهت
شناسايی طلبکاران بانک و دريافت مطالبات وصولی بانک در دست می گيرد.
 .۶مدير انحﻼلی در مهلت يک هفته پس از انقضای مهلت ارائه مطالبات طلبکاران ،ترازنامۀ موقت
انحﻼل را که شامل اطﻼعات زير می باشد ،تنظيم و تصويب نموده و در مطبوعات دارای حداقل ٢٠٠٠
تيراژ منتشر می نمايد:
الف( ترکيب مجموع اموال بانک در حال انحﻼل،
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ب( فهرست مطالبات ارائه شده از سوی طلبکاران ،از جمله :مبلغ کل مطالبات منعکس شده در
ترازنامه بانک يا ارائه شده به بانک ،مقدار مبلغ قابل دسترس هر يک از سپرده گذاران ،وام دهنده يا
طلبکار ديگر و به ترتيب برآوردن مطالبات وضع شده به موجب ماده  ٣١اين قانون و همچنين فهرست
مجزای مطالبات مردود شناخته شده از سوی خود،
پ( نتايج بررسی مطالبات مذکور،
ت( ساير اطﻼعات وضع شده از سوی بانک مرکزی.
 .٧مدير انحﻼلی مکلف است برحسب مقررات وضع شده به موجب بند  ۶اين ماده يک نسخه از شماره
روزنامه ای که در آن ترازنامه موقت انحﻼل منتشر شده است ،در روز انتشار آن به بانک مرکزی ارائه
نمايد .بانک مرکزی مجاز است که مدير انحﻼلی را ملزم نمايد تا ترازنامۀ موقت انحﻼل را در يکی ديگر
از مطبوعات دارای حداقل  ٢٠٠٠تيراژ به چاپ برساند.
 .٨مدير انحﻼلی مطالبات طلبکاران را به توالی وضع شده به موجب ماده  ٣١اين قانون ،طبق ترازنامۀ
موقت انحﻼل و از روز انتشار آن برآورده می سازد.
 .٩مدير انحﻼلی مکلف است در يک مهلت معقول پس از انجام تغييرات در نام تجاری بانک در حال
انحﻼل برحسب مقررات وضع شده به موجب تبصره »ث« بند  ٢ماده  ٢٩اين قانون ،مهر و موم و فرم
سربرگ را با لحاظ کردن عبارت »بانک در حال انحﻼل« در آن ،تعويض نمايد.
 .١٠صﻼحيت مدير انحﻼلی که به موجب اين ماده وضع شده است ،شامل حال تعهدات ناشی از اوراق
قرضه وام مسکن تامينی و دارايی هايی که وسيله تامين آنها می باشند ،نمی شود.
تعهدات ناشی از اوراق قرضه وام مسکن تامينی و دارايی هايی که وسيله تامين آنها می باشند در
ترازنامه انحﻼل که از سوی مدير انحﻼل تنظيم و به تصويب می رسد شامل نمی شود.
در صورت عدم انتقال اوراق قرضه وام مسکن تامينی و دارايی های تامين کنندۀ آنها به صادر کنندۀ
ديگر ،به مقرر اين قانون مدير وام مسکن اختيارات مختص مدير انحﻼلی را اجرا می نمايد.

)اصﻼح ماده  ٣٠به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره  -١٠٢ن،
قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٩٠/١٢/٢٩) ٢٠١٢/٠٣/١٩شماره  -۶۴ن(
ماده  .٣١ترتيب توالی رضايت دادن به مطالبات
 .١بدهی های تامين شده با وثيقه ،از محل وجوه حاصل از فروش موضوع وثيقه که وسيلۀ تامين تعهد
مذکورمی باشد ،به صورت خارج از نوبت پرداخت می شود .چنانچه ارزش تعهد از ارزش فروش موضوع
وثيقۀ تعهد مورد نظر تجاوز نمايد ،آن قسمت از تعهدی که با وثيقه تامين نشده باشد مشترکا ً با تعهدات
موجود در قبال طلبکاران ديگر رضايت داده خواهد شد.
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 .١ ١مطالبات ناشی از قراردادهای بيمه در خارج از نوبت و از محل دارايی های هم ارزش ذخاير
فنی شرکت بيمه )بيمه اتکايی( ،به توالی زير بر آورده می شود:
 (١نخست :مطالبات بوجود آمده از زيان وارده بر جان و سﻼمت شخص ،ناشی از قراردادهای بيمه
اجباری،
 (٢دوم :ساير مطالبات ناشی از قراردادهای بيمه اجباری،
 (٣سوم :مطالبات بوجود آمده از زيان وارده بر جان و سﻼمت شخص ،ناشی از قراردادهای بيمه
داوطلبانه،
 (۴چهارم :ساير مطالبات ناشی از قراردادهای بيمه داوطلبانه،
 (۵پنجم :مطالبات بوجود آمده از زيان وارده بر جان و سﻼمت شخص ،ناشی از قراردادهای بيمه
اتکايی مربوط به ريسک های مورد قبول )برعهده گرفته( بيمه اتکايی،
 (۶ساير مطالبات ناشی از قراردادهای بيمه اتکايی مربوط به ريسک های مورد قبول )برعهده گرفته(
بيمه اتکايی،
 (٧ساير مطالبات ناشی از قراردادهايی که در نوبت های اول تا ششم شامل نشده باشند.
چنانچه ارزش مطالبات ناشی از قراردادهای بيمه از مقدار دارايی های هم ارزش ذخاير فنی شرکت
تجاوز نمايد ،در اين صورت قسمت مازاد در نوبت پيش بينی شده جهت رضايت مطالبات مربوطه ناشی از
قراردادهای بيمه برآورده خواهد شد .اگر دارايی های هم ارزش ذخاير فنی شرکت از ارزش مطالبات
تجاوز نمايد ،در اين صورت قسمت مازاد مشمول موجودی های انحﻼلی خواهد شد و برحسب مقررات
وضع شده به موجب قانون مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 .٢بدهی های بانک به ترتيب نوبت های ذيل به حساب موجودی های انحﻼلی تسويه حساب می شوند:
الف( نخست :هزينه های ضروری و توجيه شده برای اجرای اختيارات سرپرستی و مدير انحﻼلی که به
موجب اين قانون وضع شده است ،از جمله :دستمزد؛ در چارچوب برآورد حساب به تصويب رسيده از
سوی شورای بانک مرکزی،
ب( دوم :مطالبات طلبکارانی که وام و قرض در اختيار بانک گذاشته اند يا با سپرده های خود در بانک
سرمايه گذاری نموده اند يا پس از تعيين سرپرستی بانک وجوهی به حساب بانکی پرداخت کرده اند ،به غير
از موارد وضع شده به موجب قرارداد منعقد شده فی مابين طلبکار و بانک مرکزی،
پ( سوم :مانده حساب موجود در سپرده ها و حساب های بانکی شهروندان جمهوری ارمنستان و
شهروندان خارجی و همچنين اشخاص فاقد تابعيت برحسب درام جمهوری ارمنستان به مقدار  ١٠ميليون
درام و در صورت سپرده های ارزهای خارجی )حساب ها( به معادل  ۵ميليون درام .در صورتی که
شخص دارای بيش از يک سپرده )حساب( بانکی باشد ،کليه سپرده های وی ادغام و مجموع آنها يک سپرده

٢٨

محسوب می شود و در صورت انحﻼل شرکت های بيمه مطالبات ناشی از قراردادهای بيمه که برحسب
توالی نوبت وضع شده به موجب بند  ١ ١اين ماده برآورده می شوند،
ت( چهارم :ساير تعهدات بانک ،به غير از باقی مانده حساب های سپرده ها و حساب های بانکی شامل
در نوبت دوم،
ث( تعهدات بانک در قبال بودجه دولتی و بودجه های جوامع محلی ،ساير پرداخت های اجباری وضع
شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان،
/١ث( ششم :مطالبات ناشی از قروض تابعی،
ج( شرکت کنندگان در بانک و اشخاص وابسته به بانک از شمار طلبکاران وضع شده به موجب تبصره
های »پ«» ،ت« و »/١ث« در توالی رضايت دادن به مطالبات طلبکاران بانک مستثنی می باشند و
تعهدات بانک در قبال آنها برحسب نوبت وضع شده به موجب تبصره »ج« برآورده می شود.
در صورتی که برحسب تبصره »پ« اين ماده مطالبۀ شخص در قبال بانک از مبلغ  ١٠ميليون درام
تجاوز نمايد )در صورتی که مطالبه برحسب ارز خارجی باشد به معادل  ۵ميليون درام( مطالبه شخص
مذکور تا مقدار  ١٠ميليون درام )در صورتی که مطالبه برحسب ارز خارجی باشد به معادل  ۵ميليون درام(
در نوبت مندرج در تبصره »پ« و مازاد مبلغ مذکور در نوبت مندرج در تبصره »ت« رضايت داده
می شود.
در چارچوب سيستم تضمين سپرده ها تضمين کننده قانونی پس از جبران مبلغ تضمين شده ،به مقدار
مبلغ جبران شده در قبال نوبتی )نوبت هايی( حق مطالبه بدست می آورد که در طی آن سپرده گذار مورد
نظر )طلبکار( طبق اين ماده حق دريافت سپرده )مانده حساب( خود را می داشت.
به موجب تبصره »ت« بند  ٢اين ماده ساير تعهدات بانک نيز شامل هزينه های مربوط به سازماندهی
جبران از سوی صندوق تضمين کنندۀ جبران سپرده ها می باشد.
طلبکاران هم نوبت دارای تساوی حقوق در برآوردن مطالبات خود می باشند.
مطالبات طلبکاران هم نوبت پس از برآوردن کامل کليه مطالبات نوبت قبلی برآورده می شود .در موارد
وضع شده به موجب زيربند  ،۴بند  ١ماده  ۴٩قانون جمهوری ارمنستان »پيرامون بيمه اجباری مسئوليت
استفاده از وسائط نقليه موتوری« ،نهاد شرکت های بيمه به مقدار مبلغ جبران شده به حساب موجودی های
صندوق ضمانت در قبال شرکت بيمه در آن نوبت )نوبت ها( حق مطالبه بدست می آورد ،که در طی آن
شخص آسيب ديده )طلبکار( طبق اين ماده حق برآوردن مطالبه خود را می داشت.
 .٣اگر موجودی های انحﻼلی بطور کامل کفاف مطالبات کليه طلبکاران يکی از نوبت ها را نمی دهد،
در اين صورت مطالبات مذکور بصورت تناسبی برآورده می شود يا اين که رضايت مطالبات طلبکاران بر
اساس ميزان بدهی ها و به ترتيب اولويت مقدار کوچکتر تا مقدار بزرگتر انجام می پذيرد .دادگاه اصل
برآوردن تعهدات وضع شده به موجب اين بند را با وساطت بانک مرکزی ،با دريافت وساطت نامه در
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مهلت  ۵روز و با توجه به اين که در صورت اعمال کدام اصل برآوردن هر چه بيشتر مطالبات طلبکاران
امکان پذير خواهد بود ،به تاييد می رساند .رای دادگاه از زمان اعﻼم آن قوت می گيرد و قابل شکايت
نخواهد بود.
 .۴در صورت رد مطالبات طلبکار از سوی مدير انحﻼلی يا امتناع از بررسی آنها ،طلبکار مجاز است
تا تصويب ترازنامۀ انحﻼلی بانک عملکرد مدير انحﻼلی را مورد شکايت قرار دهد .دادگاه درخواست اقامه
دعوی مذکور را در مهلت سه روز مورد رسيدگی قرار می دهد .رای دادگاه از زمان اعﻼم آن قوت گرفته
و قابل شکايت نخواهد بود .به نحوی که اگر مطالبۀ طلبکار در آن نوبتی مشمول رضايت باشد که به موجب
آن در همان زمان در حال بر آوردن مطالبات از سوی مدير انحﻼلی باشد ،در اين صورت دادگاه می تواند
برآوردن مطالبات در نوبت مورد نظر از سوی مدير انحﻼلی را تا اتخاذ تصميم به حال تعليق درآورد.
اگر طلبکار مطالبۀ خود را پس از انقضای مهلت ارائه مطالبات طلبکاران که به موجب اين قانون وضع
شده است ارائه کرده باشد ،در اين صورت مطالبۀ وی از محل آن موجودی های انحﻼلی که پس از رضايت
مطالبات ارائه شده طلبکاران در مهلت مورد نظر باقی مانده است ،برآورده خواهد شد.
چنانچه طلبکاری که مطالبه ارائه نموده و از سوی مدير انحﻼلی به ثبت رسيده باشد تا آخرين روز
مهلت اعﻼم شده در مطبوعات يا رسانه های جمعی خبری برای رضايت مطالبات نوبت مورد نظر جهت
دريافت مطالبۀ خود حضور پيدا نمی کند ،در اين صورت موجودی ها يا اموالی که به چنين طلبکاری
اختصاس می يابد طبق مقررات وضع شده به موجب قانون به سردفتر سپرده می شود يا در نزد بانک ديگر
به امانت گذاشته می شود.
قبل از آغاز هر نوبت از برآوردن مطالبه مدير انحﻼلی از طريق مطبوعات و )يا( ديگر رسانه های
جمعی خبری پيرامون محل ،مقررات و مهلت های برآوردن مطالبات نوبت مورد نظر اطﻼع رسانی
می نمايد .اطﻼعات اصلی مربوط به محل ،مقررات و مهلت های برآوردن مطالبات و همچنين تغييرات آنها
در روز پس از روز انتشار آنها در مطبوعات و )يا( ديگر رسانه های جمعی خبری از اعتبار حقوقی
برخوردار می شوند.
مهلت رضايت مطالبات شامل در نوبت وضع شده به موجب تبصره »پ« بند  ٢اين ماده نمی تواند
کمتر از  ٢١روز باشد .به نحوی که از دست دادن مهلت وضع شده جهت رضايت مطالبات به هر دليل و
اساسی قابل احيا نخواهد بود.
 .۵مطالبات رد شده از سوی مدير انحﻼلی ،در صورتی که طلبکار درخواست اقامه دعوی به دادگاه
ارائه نکرده باشد و همچنين مطالبات مردود شناخته شده از سوی دادگاه بخشوده شده محسوب می شوند .اگر
طلبکار مطالبه را پس از انقضای مهلت ارائه مطالبات طلبکاران ارائه نموده باشد و امکان رضايت مطالبۀ
مذکور به دليل کفايت نکردن موجودی های انحﻼلی ميسر نباشد ،در اين صورت مطالبه وی تسويه شده
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محسوب می شود ،حتی اگر حکم قانونی و معتبر دادگاه در خصوص به رسميت شناختن چنين مطالبه ای در
دست باشد.
 .۶در طی برآوردن يکی از نوبت های وضع شده به موجب اين ماده اگر معلوم می شود بانک ديگر
دارايی ندارد يا رضايت مطالبات طلبکاران بانک به طريق ديگر امکان پذير نمی باشد ،مدير انحﻼلی طبق
ماده  ٣٢اين قانون ترازنامه انحﻼلی تنظيم نموده و با درخواست تصويب آن را به دادگاه ارائه می نمايد .پس
از تصويب ترازنامه انحﻼلی از سوی دادگاه انجام محاسبات با طلبکارن پايان يافته محسوب می شود.

)اصﻼح ماده  ٣١به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن،
قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨۶/٠١/٢٠) ٢٠٠٧/٠۴/٠٩شماره  -١٨١ن ،قانون اصﻼحی مورخه
 (١٣٨۶/١٢/٢٨) ٢٠٠٨/٠٣/١٨شماره  -۶ن ،قانون اصﻼحی مورخه (١٣٨٩/١٢/٠٩) ٢٠١١/٠٢/٢٨
شماره  -۵٨ن ،قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٩۴/٠٩/٣٠) ٢٠١۵/١٢/٢١شماره  -٣ن ،قانون اصﻼحی
مورخه  (١٣٩۶/٠٨/٠٣) ٢٠١٧/١٠/٢۵شماره  -١٩٠ن(
ماده  .٣٢تصويب ترازنامۀ انحﻼل
 .١مدير انحﻼلی پس از پايان محاسبات با طلبکاران ترازنامۀ انحﻼلی تنظيم نموده و جهت تصويب به
دادگاه ارائه می نمايد.
 .٢دادگاه در مهلت ده روز پيرامون تصويب ترازنامۀ انحﻼلی يا رد تصويب آن ضمن ذکر پايه و
اساس رد آن تصميم اتخاذ می نمايد .بانک مرکزی شخصی است که الزاما ً در رسيدگی به تصويب ترازنامۀ
انحﻼلی شرکت می جويد .دادگاه در صورتی ترازنامۀ انحﻼلی را رد می نمايد که الزامات اين قانون از
سوی مدير انحﻼلی نقض شده باشد.
 .٣در صورت عدم تصويب ترازنامۀ انحﻼلی از سوی دادگاه مدير انحﻼلی مجاز است تا در مهلت ١٠
روز پايه و اساس رد تصويب ترازنامۀ انحﻼلی از سوی دادگاه را رفع نمايد و درخواست جديد تصويب
ترازنامۀ انحﻼلی را به دادگاه ارائه نمايد .دادگاه درخواستنامه مذکور را به مقرر بند  ٢اين ماده تحت
بررسی قرار می دهد.
 . ۴بانک مرکزی در مهلت سه روز پس از دريافت مصوبه دادگاه پيرامون تصويب ترازنامۀ انحﻼلی
بر حسب مقررات وضع شده به موجب اين ماده ،مندرجاتی را در دفتر ثبت بانک ها به انجام می رساند که
پس از آن بانک منحل و فعاليت آن متوقف گريده محسوب خواهد شد .بانک مرکزی مراتب را به اطﻼع
نهاد انجام دهنده ثبت دولتی اشخاص حقوقی می رساند.
ماده  .٣٣اختيارات مدير انحﻼلی
 .١مدير انحﻼلی بانک به منظور برآوردن مطالبات طلبکاران به حداکثر ممکن ،به شرح اختيارات ذيل
که به مقرر اين قانون به وی تفويض شده است عمل می نمايد:
٣١

الف( مجاز به فسخ يک جانبۀ قراردادهای کاری ،عرضه خدمات ،اجاره اموال و غيره که با هر شخص
مورد نظر منعقد شده است می باشد،
ب( انعقاد هرگونه معامله مدنی -حقوقی ﻻزم جهت تحقق وظايفی که به مقرر اين قرارداد بر وی محول
شده است،
پ( در مهلت دو ماه پس از انتصاب وی درخواستنامه های وضع شده به موجب ماده  ١۶اين قانون به
دادگاه ارائه نمايد،
ت( موجودی های بانک را در معامﻼت عمومی به فروش برساند،
ث( اجرای ساير اختياراتی که به مقرر قانون وضع شده باشد.
 .١ ١اختيارات مدير انحﻼل مقرر در بند  ١اين ماده شامل حال تعهدات ناشی از اوراق قرضه وام
مسکن و دارايی هايی که وسيلۀ تامين آنها می باشند ،نمی شود.
 .٢مدير انحﻼلی برحسب مقررات ،فهرست و نحوۀ وضع شده از سوی بانک مرکزی بطور منظم و
حداقل ماهی يکبار در خصوص فعاليت خود اطﻼعاتی در مطبوعات منتشر می نمايد.
 .٣مدير انحﻼلی برحسب مقررات ،نحوه ،به تناوب و مهلت های وضع شده از سوی بانک مرکزی
گزارشات حسابدهی به بانک مرکزی و دادگاه ارائه می نمايد.
 .۴دادگاه و بانک مرکزی مجاز هستند از مدير انحﻼلی هرگونه اطﻼعات در بارۀ فعاليت وی
درخواست نمايند.
 .۵بانک مرکزی مجاز است به ابت کار خود يا با وساطت دادگاه برحسب مقررات وضع شده به موجب
قانون جمهوری ارمنستان »پيرامون بانک مرکزی جمهوری ارمنستان« فعاليت بانک در حال انحﻼل و )يا(
مدير انحﻼلی را بازرسی نمايد.
در نتيجۀ انجام بازرسی ها و همچنين در گزارشات حسابدهی ارائه شده به بانک مرکزی و دادگاه ،در
صورت وجود نقض قوانين و ساير اسناد حقوقی تنظيم کنندۀ فعاليت بانک در حال انحﻼل و )يا( مدير
انحﻼلی بانک مرکزی می تواند در قبال مدير انحﻼلی تدابير جوابگويی وضع شده به موجب بند  ۶اين ماده
را اعمال نمايد و )يا( با وساطت وضع شده به موجب ماده  ٣۶اين قانون به دادگاه رجوع نمايد.
 .۶بانک مرکزی می تواند در قبال مدير انحﻼلی تدابير جوابگويی به شرح زير را اعمال نمايد:
الف( تذکر و دستور رفع تخلفی که مرتکب شده است،
ب( لغو گواهينامه صﻼحيت خرفه ای،
پ( جريمه.
بانک مرکزی تدابير جوابگويی وضع شده به موجب اين بند را برحسب مقررات وضع شده به موجب
قانون جمهوری ارمنستان »پيرامون بانک مرکزی جمهوری ارمنستان« اعمال نمايد.

٣٢

اعمال تدابير جوابگويی وضع شده به موجب اين بند و )يا( عزل مدير انحﻼلی از وظايف خود برحسب
پايه و اساس وضع شده به موجب ماده  ٣۶اين قانون مدير انحﻼلی را از ديگر جوابگويی وضع شده به
موجب قانوگذاری جمهوری ارمنستان مبرا نمی سازد.

)اصﻼح ماده  ٣٣به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن،
قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره  -١٠٢ن(
)ماده  ٣٣با ويرايش ماده  ١قانون مصوب  (١٣٩۶/٠٨/٠٣) ٢٠١٧/١٠/٢۵شماره -١٨۴ن از تاريخ
 (١٣٩٧/٠٩/٠١) ٢٠١٨/١١/٢٢معتبر می باشد(
ماده  .٣۴موجودی های انحﻼلی بانک
 .١موجودی های انحﻼلی بانک شامل اموال متعلق به بانک به انضمام موجودی ها ،حقوق مطالبه ای،
رهنيه؛ بخش مازاد ارزش پولی تعهد بانک که طبق قرارداد پيش بينی می باشد ،موجودی های عودت داده
شده به بانک در پی بی اعتبار شناختن معامله از سوی دادگاه به موجب اقامه دعوی مدير انحﻼلی،
موجودی های شرکت کنندگان )سهامداران( و روسای بانک به مقدار مسئوليت مکمل )مسئوليت تابعه( که به
موجب اين قانون و ديگر قوانين جمهوری ارمنستان وضع شده است و ساير موجودی ها.
تعهدات ناشی از اوراق قرضه وام مسکن تامينی و دارايی هايی که وسيله تامين آنها می باشند و اموال
رهنيۀ آنها شمول موجودی های انحﻼلی نمی باشند.
 .٢شورای بانک مرکزی آن فهرست از اموال بانک در حال انحﻼل که می بايستی از طريق معامﻼت
عمومی به فروش برسد مورد تاييد و تصويب قرار می دهد.

)اصﻼح ماده  ٣۴به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن،
قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٧/٠٣/٠۶) ٢٠٠٨/٠۵/٢۶شماره  -١٠٢ن(
ماده  .٣۴ ١مقررات فروش اموال بانک های تحت دستورالعمل انحﻼل
مقررات فروش اموال بانک از سوی مديران انحﻼلی بانک های تحت دستورالعمل انحﻼل ،بانک
مرکزی جمهوری ارمنستان وضع می نمايد.

)اصﻼح ماده  ٣۴ ١به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٢/٠٧/١۶) ٢٠٠٣/١٠/٠٨شماره  -١٧ن(
ماده  .٣۵حساب انحﻼلی بانک
 .١در مهلت سه روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون ورشکستگی بانک و انتصاب مدير انحﻼلی از سوی
دادگاه ،مدير انحﻼلی در يکی از بانک های فعال در جمهوری ارمنستان حساب انحﻼلی بانک افتتاح
می نمايد که کليه موجودی های پولی بانک و همچنين وجوه حاصل از فروش موجودی های انحﻼلی بانک
٣٣

به حساب مذکور واريز می گردد .بانک در حال انحﻼل به غير از حساب انحﻼلی وضع شده به موجب اين
بند حساب های ديگری نمی تواند داشته باشد.
 .٢افتتاح حساب انحﻼلی و مديريت آن ،و همچنين مقررات بستن حساب ها در بانک های ديگر
برحسب اسناد تنظيمی بانک مرکزی وضع می شود.
ماده  .٣۶عواقب عدم اجرای وظايف مدير انحﻼلی يا اجرای نادرست آنها
 .١در صورت عدم اجرای وظايف مقرر در اين قانون يا اجرای نادرست آنها از سوی مدير انحﻼلی،
بانک مجاز است طی وساطت جهت عزل وی از انجام وظايف مدير انحﻼلی به دادگاه رجوع نمايد.
 .٢عدم اجرای وظايف خود يا اجرای نادرست آنها از سوی مدير انحﻼلی پايه و اساس لغو مجوز مدير
رقابتی خواهد بود .بانک مرکزی در خصوص اين امر می تواند طی درخواست وساطت به نهاد دولتی
صالح رجوع نمايد.
 .٣مدير انحﻼلی در صورت عدم اجرای وظايف خود يا اجرای نادرست آنها طبق قانون جمهوری
ارمنستان مسئول می باشد.
 .۴عمليات مدير انحﻼلی می تواند از سوی طلبکاران بانک ،بدهکاران و بانک مرکزی در دادگاه مورد
شکايت قرار گيرد.

)اصﻼح ماده  ٣۶به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن(
ماده  .٣٧مسئوليت و جوابگويی شرکت کنندگان )سهامداران( بانک
 .١در صورت ورشکستگی بانک در نتيجۀ ارائه رهنمود اجباری به بانک يا به نحوی ديگر داشتن
امکانات پيش بينی عملکرد آن از طريق عمليات مستقيم يا غير مستقيم توسط شرکت کنندگان )سهامداران(
بانک ،اشخاص مذکور در ازای تعهدات بانک مسئوليت تابعه بر عهده خواهند داشت.
 .٢جهت تعيين مسئوليت تابعه ،بانک مرکزی و مدير انحﻼلی می توانند در دادگاه اقامه دعوی نمايند.
ماده  .٣٨ورشکسته شناختن بانک خود انحﻼل
 .١چنانچه ارزش اموال بانک خود انحﻼل برای برآوردن مطالبات طلبکاران بانک کافی نباشد ،در اين
صورت بانک بر حسب مقررات پيش بينی شده به موجب اين قانون از طريق ورشکستگی منحل می گردد.
در خصوص مورد پيش بينی شده به موجب اين ماده پيرامون ورشکستگی بانک در حال انحﻼل بانک
مرکزی می تواند درخواستنامه ارائه نمايد.
 .٢در مهلت سه روز پس از تشکيل پرونده رسيدگی درخواستنامۀ اشخاص ذکر شده در بند  ١اين ماده،
دادگاه برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون پرونده را تحت بررسی و رسيدگی قرار می دهد.
٣٤

فصل ۶
الزامات مربوط به رئيس سرپرستی و مدير انحﻼلی
ماده  .٣٩صﻼحيت حرفه ای رئيس سرپرستی و صدور مجوز مدير انحﻼلی
 .١رئيس سرپرستی می بايستی گواهينامۀ صﻼحيت حرفه ای مربوطه )حق امتياز( که از سوی بانک
مرکزی صادر می شود در اختيار داشته باشد.
 .٢مدير انحﻼلی بانک می بايستی دارای مجوز مدير رقابتی که از سوی نهاد تام اﻻختيار دولتی صادر
می شود باشد و بايد با الزامات صﻼحيت حرفه ای وضع شده از سوی بانک مرکزی نيز مطابقت داشته
باشد.
 .٣مقررات صﻼحيت حرفه ای رئيس سرپرستی و مدير انحﻼلی ،شرايط و الزامات نامزدهای آن،
محدوديت ها ،مقررات و شرايط صدور گواهينامه ها و توقف عملکرد آنها بانک مرکزی وضع می نمايد.

)اصﻼح ماده  ٣٩به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶۴ن(
ماده  .۴٠هزينه ها و حقوق رئيس سرپرستی و مدير انحﻼلی
 .١هزينه های مربوط به عملکرد سرپرستی ،شامل دستمزد اعضای سرپرستی از محل موجودی های
بانک و مدير انحﻼلی از محل موجودی های انحﻼلی پرداخت می شود.
 .٢ميزان حقوق و دستمزدهای رئيس سرپرستی و اعضای آن و ساير هزينه ها بانک مرکزی و
دستمزد و هزينه های مدير انحﻼلی با ارائه بانک مرکزی دادگاه تعيين می نمايد .ميزان حقوق مدير انحﻼلی
نمی تواند از ميزان حقوق وضع شده برای رئيس سرپرستی که از سوی بانک مرکزی تعيين می شود بيشتر
باشد.
فصل ٧
مفاد نهايی
ماده  .۴١دادگاه رسيدگی به پرونده های ورشکستگی
 .١پرونده های مربوط به ورشکستگی های بانک ها از سوی دادگاه اقتصادی جمهوری ارمنستان توسط
يک قاضی مورد رسيدگی قرار می گيرد.
 .٢به موجب اين قانون شکايت های مربوط به عملکرد مدير انحﻼلی در طی رسيدگی پرونده
ورشکستگی بانک ،از سوی دادگاهی که ورشکستگی بانک مورد نظر را به تصويب رسانده است تحت
بررسی قرار می گيرد.
ماده  .۴٢ﻻزم اﻻجرا شدن قانون
 .١اين قانون پس از انتشار رسمی آن معتبر و ﻻزم اﻻجرا می گردد.
٣٥

 .٢از تاريخ معتبر اعﻼم شده اين قانون ،قانون جمهوری ارمنستان »پيرامون ورشکستگی بانک ها«
مصوب  ٢٩ژوئيه سال ) ١٩٩۶برابر با  ٩تير ماه سال  (١٣٧۵از درجه اعتبار ساقط می شود.
 .٣از تاريخ ﻻزم اﻻجرا شدن اين قانون:
الف( بانک مرکزی می تواند پس از انقضای مهلت وضع شده برای سرپرستی مقدماتی بانک هايی را
که طبق قانون »پيرامون ورشکستگی بانک ها« فوق الذکر در مرحلۀ سرپرستی مقدماتی هستند ،اقدام به
تعيين سرپرستی و تصويب برنامه سالم سازی مالی بانک بنمايد يا پيرامون ورشکستگی بانک به دادگاه
درخواستنامه ارائه نمايد ،به نحوی که بانک مرکزی به مقرر اين قانون دارای اختياراتی نيز خواهد بود،
ب( سرپرستی های بانک هايی که طبق ق انون فوق الذکر در مرحله سرپرستی هستند از کليه اختيارات
سرپرستی که به موجب اين قانون وضع شده است برخوردار می باشند ،به نحوی که بانک مرکزی به مقرر
اين قانون دارای اختياراتی نيز خواهد بود،
پ( در موقع اتخاذ تصميم پيرامون انحﻼل بانک هايی که طبق قانون فوق الذکر در مرحله سرپرستی
هستند ،در قبال بانک های مذکور پرونده ورشکستگی تشکيل می شود و دستورالعمل انحﻼل برحسب
مقررات وضع شده به موجب اين قانون اجرا خواهد شد.
 .۴تا صدور مجوز مديران انحﻼلی از سوی نهاد ذيصﻼخ دولتی برحسب مقررات وضع شده،
اشخاصی که کفايت الزامات وضع شده بانک مرکزی را داشته باشند می توانند بعنوان مديران انحﻼلی تعيين
بشوند.
 .۵از تاريخ به اجرا در آمدن اين قانون الی تاريخ  ٢٩ماه ژوئيه سال  ١٩٩۶بانک هايی که به مقرر
قانونگذاری جمهوری ارمنستان در حال انحﻼل هستند منحل شده و فعاليت آنها توقف يافته محسوب
می شوند ،اگر طلبکاران بانک های مذکور از تاريخ ﻻزم اﻻجرا شدن اين قانون در مهلت دو ماه مطالبات
مربوطه را به دادگاه ارائه نمی نمايند .بانک های مذکور از سوی بانک مرکزی از ثبت خارج شده و
مندرجات مربوطه در دفتر کل ثبت بانک ها درج می گردد.

) .۶اين بند به موجب قانون مصوب  (١٣٨٢/٠٧/١۶) ٢٠٠٣/١٠/٠٨شماره  -١٧ن از درجه اعتبار
ساقط گرديده است(
)اصﻼح ماده  ٣٩به موجب قانون اصﻼحی مورخه  (١٣٨٢/٠٧/١۶) ٢٠٠٣/١٠/٠٨شماره  -١٧ن(
رئيس جمهور ارمنستان :ر .کوچاريان
ايروان ٣٠ -نوامبر سال  -٢٠٠١شماره ٢۶٢
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