
 

 قانون جمهوری ارمنستان

دفتر دادآوریدر مورد   

 .به تصویب رسیده است 0220ژوئن سال  71در 

 

 1باب 

 اصلی مفاد

فوری، مفید و به مالی ، بررسی زمینه منافع مصرف کنندگان در هدف این قانون حفاظت از حقوق و 

سیستم  نسبت به جامعه اعتمادمالی و  گری میانجیافزایش صورت رایگان درخواست های آنها، 

   . ستمالی

 

 موضوع قانون       1ماده 

علیه سازمان ناشی از روابط حقوقی شخصی مشتریان نجوه بررسی درخواست های این قانون 

دفتر دادآوری ، ترتیب و شرایط تشکیل و فعالیت دفتر دادآوری وضع  ،دفتر دادآوری از طرف  های مالی

 .مربوط به حفاظت از حقوق مصرف کنندگان را نتظیم می نماید و روابط حقوقی دیگری

 

  اصطالحات اصلی بکار برده در قانون      2ماده 

 :اصطالحات اصلی بکار برده در قانون 

 حمایت از فعالیتآن کار اصلی   یر تجاری کهغسازمان (: از این به بعد دفتر)دادآوری  دفتر (7

 زمینۀ مالی میباشددریارۀ به مصرف کنندگان اطالع رسانی میانجی سیستم مالی و 

 ی دفترامنا هیئت : شورا(0

خرید و فروش ارز، پردازش   مجوزاشخاص دارای بجز ) شخص دارای مجوز بانک مرکزی : سازمان( 3

 اجباری بیمه" دفتر پیش بینی شده در قانون، همچنین پرداختمعامالت و و کلیرینگ مدارک 

 جمهوری ارمنستان" نقلیه وسایل از استفاده از ناشی مسئولیت

علیه آن ی که درخواست داده و سازمانبرای بررسی دفتر دادآوری مشتری که به  :طرفین( 4

 شده  ارائهدرخواست 



برای استفاده درخواست داده سازمان استفاده می کند یا شخص واقعی که از خدمات : مشتری( 5

" نقلیه وسایل از استفاده از ناشی مسئولیت اجباری بیمه"قانون بینی شده در پیش فعالیت . است

 ارائه خدماتبیمه قرارداد خسارت دیده شخص بیمه گر، بیمه گذار و مربوط به  جمهوری ارمنستان

 . شده از طرف دفتر بشمار می رود

توسط مشتری علیه سازمان برای بررسی دفتر دادآوری شده به  ارائهدرخواست : درخواست( 6

 آن

 بررسی می کند و  را ها شخص واقعی که درخواست های مشتریان علیه سازمان  :دادآور7 )

 . تصمیم در مورد آن ها اتخاذ می کند

 دادآوردو و بیشتر وجود با دفتر  رئیسدارای اختیارات دادآور :اصلی سیستم مالیدادآور ( 8

های مشتریان، اتخاذ تصمیم  ویل و بررسی درخواستتح: تخصصیدفتر دادآوری  های فعالیت( 9

 که به موجب این قانون دارد یحدود اختیاراتدر دادآور  توسط در مورد آن ها

   دادگاه بدایت در محل زندگی متشتری: دادگاه صالح( 11

 (ن016-قانون ارمنستاناضافه شده و تغییر کرده است،  00.70.72در تاریخ   0ماده )

 

 2باب 

 آندرخواست ها و نجوه بررسی 

 دفتر دادآوری درخواست های قابل بررسی  3ماده 

خدمات شده توسط مشتری علیه سازمان و مربوط به  ارائهحق بررسی درخواست های دادآور  .1

  .معادل آن داردیا پول خارجی  میلیون درام ارمنستان 72شامل تقاضای اموال حد اکثر سازمان و 

 

 دفتر دادآوری ق مراجعه به ح   4ماده 

بسته شده بین حق در قرارداد با وجود اینکه این مراجعه کند دفتر دادآوری مشتری حق دارد به .7

تواقفی یا شرطی محدود کننده حق مشتری  .مشتری و سازمان پیش بینی شده باشد یا نباشد

 . بی اعتبار استدفتر دادآور  مراجعه به 

 

 

 بررسی درخواست به صورت رایگان 5ماده 



هزینه ای دفتر دادآوری ویل و بررسی درخواست ، اتخاذ تصمیم در مورد آن توسط تح مشتری برای.1

 .پرداخت نمی کند

 

  به سازمانادعا ارائه  6ماده  

 .دهد ارائهباید آن را به سازمان دفتر دادآوری  ادعا به مشتری قبل از ارائه.1

این ماده  7مذکور در قسمت روز دریافت ادعای روز کاری از  72سازمان موظف است ظرف مدت . 2

   .به صورت کتبی نهایی به مشتری پاسخ دهد

بر آوردن  جزياپاسخ نهایی سازمان باید اظهار نظر سازمان در مورد رد کردن یا بر آوردن ساختن یا 

 . ساختن ادعای مصرف کننده کند

مان مقرر به موجب مشتری پس از دریافت پاسخ نهایی سازمان یا در صورت دریافت نکردن آن در ز. 3

 . مراجعه کنددفتر دادآوری این ماده حق دارد به  0قسمت 

سازمان موظف است ادعای مشتری را بررسی کند اگر آن طی یک سال شروع از لحظه ای که .4

 . شده است ارائهمشتری از نقض حق خود با خبر شده یا می توانست با خبر شود، 

 

 تنظیم پروسه بررسی ادعاهای مشتریان توسط سازمان     7ماده 

تنظیم کننده پروسه بررسی ادعاهای مشتریان  خود سازمان موظف است اسناد حقوقی داخلی.1

  .داشته باشد

در  این ماده توسط سازمان قابل دسترس عموم گذاشته می شود 7این اسناد مذکور در قسمت . 2

    .  ازمان وب سایت داردسایت سازمان نیز درج می شود اگر س

اصول تعیین کند که اسناد حقوقی اسناد حقوقی خود می تواند حد اقل شرایط و بانک مرکزی در 

 . باید با آن ها مطابقت داشته باشنداین ماده  7داخلی مذکور در قسمت 

مقررات  ارائهشامل یادداشتی در مورد فرصت  شهروندانانجام شده بین سازمان و معامالت  .3

 .می باشددفتر دادآوری معامله به 

امصا دفتر دادآوری  اعتراض به تصمیماتامتناع از حق در صورتیکه سازمان تواقفنامه ای در مورد . 4

  .  باید شامل یادداشتی در مورد آن باشند شهرونداننکرده باشد، معامالت انجام شده بین سازمان و 

این ماده در اسناد حقوقی بانک مرکزی تعیین  4و  3شکل یاد داشت های مذکور در قسمت های . 5

   . می شود

 دفتر دادآوری ارائه ادعا به مدت    8ماده 



ماه از روز کسب پاسخ نهایی  6را بررسی می کند اگر مشتری آن را طی ادعا  دفتر دادآوری .1

 . استکرده این قانون ارائه  9ماده  0در مدت مقرر در قسمت  را سازمان یا دریافت نکردن آن

 0و  7که به دلیل فورس ماژور با نقض مهلت مقرر در   ییهاادعا می تواند همچنین دفتر دادآوری  .2

 . شده بررسی کند ارائهقسمت این ماده  

 

 مفاد ادعا   9ماده 

و شامل اطالعات زیر گردد تنظیم می به صورت کتبی می شود  ارائهدفتر دادآوری  ادعایی که به.1

 :می باشد

 اسم مشتری (الف

 و آدرس ایمیل مشتری آدرس محل زندگی (ب

 گرددمی  ارائهاسم سازمانی که ادعا علیه آن  (پ

 ادعا مالکیتمیزان  (ت

 (در صورت موجود) پاسخ کتبی سازمان به ادعای مشتری  (ث

همان شکایت بین سازمان و مشتری مربوط به داوری اعالمیه درباره اینکه حکم دادگاه یا دیوان  (ج

 .دادگاه یا دیوان داوری همان شکایت بررسی نمی شوددادرسی طی یا  موجود نیست

 (مبتنی استآن شرایطی که ادعا بر ) مفاد ادعا (چ

 ادعا ارائهتاریخ  (ح

 امضای مشتری (خ

در این صورت کپی وکالت نامۀ اثبات کننده صالحیت . نمایندۀ مشتری می تواند ادعا را امضا کند. 2

 . نماینده به ادعا پیوست می شود

اموال و تصمیم میزان تعیین شده در قانون  مفاد ادعا با مقرراتمطابقت دادن در دفتر موظف است .3

 .کمک کندبه مشتری   ادعا

 

 کردن بررسی ادعادالیل رد     11ماده 

 :بررسی ادعا را رد می کند، اگر دفتر دادآوری .1

 .نیستدفتر دادآوری  ادعا به موجب این قانون قابل بررسی( الف



 حکم دادگاه یا دیوان داوری مربوط به همان شکایت بین سازمان و مشتری موجود است (ب

 طی دادرسی دادگاه یا دیوان داوری همان شکایت بررسی می شود (پ

 .بررسی شده است و در مورد آن تصمیم گرفته شده استدفتر دادآوری ادعا توسط  (ت

 نکرده است ارائهاین قانون شکایت به سازمان  6مشتری به ترتیب تعیین شده در ماده  (ث

 نشده است  ارائه این قانون 0ادعا در مهلت مذکور در ماده ( ج

 . استساقط بوده سازمان از درجه اعتبار  مجوز ( چ

 .تسامضا شده ابا توانایی محدود ناتوان یا ادعا از طرف شخص ( ح

 عادل نیستدهنده ادعا  ارائهمشتری تهمت آمیز است یا ادعا ( خ

روز کاری  1طی دفتر دادآوری این ماده قابل بررسی نیست  7در صورتیکه ادعا طبق قسمت .2

یادداشت در آن بررسی ادعا را رد می کند و به صورت کتبی به مشتری اطالع می دهد و دالیل را 

 . می کند

 

  بررسی ادعا   11ماده 

 .دامی فرستکپی شکایت را به سازمانی که علیه آن شکایت ارائه شده  دفتر دادآوری .1

به صورت کتبی موظف است دفتر دادآوری روز کاری پس از دریافت کپی ادعا از  74سازمان طی .2

مورد درخواست  و همچنین مدارک و اطالعات دیگری شکایت های مربوط به ادعا( یا)و  توضیحات

سازمان می تواند توسط  مستدل بر اساس درخواست هروز 74مهلت . دهد ارائهآن به دفتر دادآوری 

 . روز دیگر تمدید شود 1دفتر دادآوری 

تمام شدن مهلت مذکور در روز کاری پس از دریافت توضیحات سازمان و  74طی دفتر دادآوری . 3

دفتر اگر کار سخت باشد  .تصمیم اتخاذ می کندادعا را بررسی می کند و این ماده  0قسمت 

 . روز کاری دیگر تمدید کند 74به مدت را قسمت  نروزه مذکور در ای 74می تواند مهلت دادآوری 

   .قبول کند پروسۀ بررسی ادعاهامی تواند قوانین نتظیم دفتر دادآوری مدیره به پیشنهاد  هیئت .4

انجام  و تحقیق مدارکمصاحبه های شفاهی می تواند بررسی ادعا بر اساس دفتر دادآوری  .5

 . دهد

می تواند  با ابتکار عمل خودبنا به درخواست طرفین یا یکی از آنها یا  میانجی سیستم مالی. 6

 .آنها دعوت کندتوضیحات شفاهی اخذ طرفین را جهت 



اطالعات کامل قبال د یطرفین بامصاحبه های شفاهی انجام می شود بررسی ادعا بر اساس  اگر.7

 . تاریخ و محل بررسی ادعا داشته باشنددرباره 

 .جهت بررسی ادعا دعوت کندکارشناسان را می تواند دفتر دادآوری . 8

 

 دفتر دادآوریهمکاری با وظیفه سازمان     12ماده 

، به درخواست آن در مهلت مقرر در قانون یا اگر همکاری کند  دفتر دادآوری سازمان موظف است با.1

مطالبی مربوط به ادعا که دارد در  دهد، ارائه توضیحات و  مدارکمعقول مهلت تعیین نشده در مدت 

اطالعات محرمانه بانکی، تجاری و بیمه شامل بگذارد حتی اگر این مطالب دفتر دادآوری  اختیار 

   . اشدب

سازمان کم همکاری کننده با خود اتخاذ  دادن به دفتر دادآوری می تواند تصمیمی در مورد اخطار.2

 . کند

این ماده باز با دفتر دادآوری  0رفته به ترتیب تعیین شده در قسمت گدر صورتیکه سازمان اخطار  .3

دانستن می کند ، دفتر دادآوری می تواند تصمیمی در مورد همکاری همکاری نمی کند یا کم 

 . اتخاذ کند به عنوان همکاری نکننده  سازمان

 

 توقف بررسی ادعا   13ماده 

 :می کند، اگرمتوقف بررسی ادعا را  به تصمیم خوددفتر دادآوری .1

ادعا به موجب این قانون قابل بررسی دفتر دادآوری طی بررسی ادعا معلوم می شود که  (الف

 نیست

طی بررسی ادعا معلوم می شود که حکم دادگاه یا دیوان داوری مربوط به این شکایت موجود  (ب

 .است

داوری همان شکایت طی دادرسی دادگاه یا دیوان که  طی بررسی ادعا معلوم می شود (پ

 .بررسی می شود

 .امتناع کردمشتری از شکایت  (ت

 .مشتری فوت کرده است (ث

 . شده استمنحل سازمان   (ج

 تصمیم دفتر دادآوری   14ماده 



یا  جزئیبه طور کلی یا  در مورد بر آورده ساختن یدفتر دادآوری تصمیم ،شکایتبررسی در نتیجه (1

یک نسخه از  و در همان روز آن را به طرفین می دهد یا از طریق پست رد کردن آن اتخاذ می کند

  . تصمیم می فرستاد

شکایت را اتخاذ  بر آورده ساختن جزئیدر صورتیکه دفتر دادآوری تصمیم در مورد به طور کلی یا .2

 . و زمان انجام تصمیم توسط سازمان  را نیز تعیین کندنحوه می کند، باید 

قررات قوانین ارمنستان، بلکه متصمیم دفتر دادآوری باید مستدل باشد، در نظر گرفته نه فقط .3

 . رفتار کاری و اخالققوانین 

کامال و به صورت را آن روز کاری پس از اعالم تصمیم دفتر دادآوری  32در صورتیکه مشتری طی . 4

  .باشد، این تصمیم برای طرفین اجباری می  کتبی قبول می کند

موافقت کتبی موجود یا عدم دفتر دادآوری موظف است در مورد روز کاری 32 مهلت گذشت پس از 

  . به سازمان اطالع دهد ، اجباری شدن یا نشدن تصمیم برای طرفین مشتری

 

  انجام اجباری تصمیم دفتر دادآوری   15ماده 

به ترتیب و در ولی  تصمیم را قبول می کنددر صورتیکه مشتری به ترتیب تعیین شده در این قانون .1

، مشتری حق دارد به هدف توسط سازمان اجرا نمی شودمهلت تعیین شده تصمیم دفتر دادآوری 

را  روز  درخواست 3، خود دادگاه هم موظف است ظرف دادگاه مراجعه کندبه  اجرائیه برگدریافت 

 :اتخاذ کند را  بررسی کند و یکی از تمصیمات ذیل

 اجرائیه برگقبول تصمیم دفتر دادآوری و صدور ( الف

 اجرائیهصدور درخواست باطل دانستن تصمیم دفتر دادآوری و رد  (ب

 

 

 اعتراض به تصمیم دفتر دادآوری   16ماده 

باطل  ه تصمیم اجباری شدۀ دفتر دادآوری  اعتراض کنند و به دادگاه درخواستبطرفین می توانند .1

 .ارائه دهنددانستن تصمیم آن 

ابالغیه مذکور ماه پس از دریافت  7دفتر دادآوری می شود طی  درخواست باطل دانستن تصمیم. 2

 . کرد ارائهاین قانون  74ماده  4در قسمت 

بسته شده با دفتر می تواند از حق اعتراض به تصمیمات دفتر دادآوری  توافقنامهسازمان طبق  .3

 . امتناع کند



درباره امتناع از حق  توافقنامهبانک مرکزی و دفتر در وب سایت های خود لیست شرکت هایی که . 4

 . دناعتراض به تصمیمات دفتر دادآوری نبستند، درج می کن

 

 دالیل باطل دانستن تصمیم دفتر دادآوری   17ماده 

 :داند، اگرمی بی اعتبار اجباری شده برای طرفین را دادگاه تصمیم دفتر دادآوری .1

 شکایت قابل بررسی دفتر دادآوری نیست (الف

 . با نقض مقررات تعیین شده در این قانون اتخاذ کرده استدفتر دادآوری تصمیم را  (ب

 . دالیل عادل نبودن دفتر دادآوری معلوم شدند (پ

 

 بررسی شکایت توسط دادگاه و داوری   18ماده 

می شود یا دفتر دادآوری تصمیمی مربوط به آن اتخاذ  شکایتی که از طرف دفتر دادآوری بررسی.1

 . تحویل دادداوری برای حل به نمی شود  ،کرده

گردیده در مورد شکایتی که دفتر دادآوری مربوط به آن  تصمیم  ارائهدعوی به آن دادگاهی که . 2

این قانون  76ماهه تعیین شده در ماده  7اجباری شده برای طرفین اتخاذ کرده است که در مهلت 

گر ا)یدگی متوقف کردن رسیا ، موظف رد قبول دادخواست است نشده به این تصمیم ابراز  اعتراض

 . میباشد (دادخواست قبول شده است

 دادخواست به دادگاه طی بررسی شکایت توسط دفتر دادآوری ارائهجهت این ماده حق مشتری  .3

  . محدود نمی کند  را

 

 3باب 

 دادآور

 

 اختیارات دادآور   19ماده 

 دادآور. 1

 ،خود به ترتیب تعیین شده در این قانون انجام می دهد ای فعالیت حرفه( فال



 :را انجام می دهد، از این جمله اختیارات مدیر دفتر (ب

  شرایط برای فعالیت عادی دفتر تامین 

 در  یالیحه تصمیمبرای بررسی، از این جمله  همدیر هیئتبه  ارائهو  تصمیمات لوایح تهیه

 شرکتهای اضافی از طرف  مورد پرداخت

 عمل کردن به عنوان نمایندۀ دفتر بدون وکالت نامه  

 صدور وکالت نامه ها 

  دفتر، از این جمله قراردادهای کاریاز طرف بستن قراردادها 

 جهت تایید  مدیره هیئتبه  رااسناد حقوقی دفتر و همچنین ساختار سازمانی  لوایح ارائه 

  و  کننده  عوامل تشویقاعمال به ترتیب تعیین شده ، کارمندان دفتر و اخراج استخدام

 نسبت به آنها انضباطی مسئولیت

 ه جهت تاییدمدیر هیئتدفتر به  ۀبودج ارائه 

 انجام اختیارات دیگری تعیین شده در اساسنامه دفتر  

 .به هیچ کس پاسخگو نیستمستقل است و  خود در انجام فعالیت حرفه ایدادآور 

 

 حقوق اوتعیین دادآور و    02 ماده

مقام دوباره تعیین سال تعیین می شود و می تواند در این  4مدت برای دادآور توسط هیئت مدیره .1

 . شود

 . به تصویب می رسد هیئت مدیرهاعضای  5تصمیم در مورد تعیین دادآور با رای حداقل .2

با موجود دو و بیشتر دادآور اختیارات مدیر دفتر . تعیین می شود هیئت مدیرهتعداد دادآورها توسط .3

 .انجام می شود از تعداد دادآورها تعیین می شود، هیئت مدیرهکه بنا بر تصمیم ارشد توسط دادآور 

 .دهدادامه می فعالیت حرفه ای دادآور انجام  به دادآور ارشد 

او توسط یکی از دادآورها به تصمیم دادآور ارشد انجام وظایف در صورت عدم حضور دادآور ارشد، .4

 . می شود

پیش بینی  مدیره هیئتدر تصمیم دادآور ارشد کار را بین دادآورها تقسیم می کند اگر چیز دیگری  5.

رشته های مختلف پیش دادآورها در تخصصی شدن می تواند  مدیره هیئتدر تصمیم . نشده باشد

 . بینی شده باشد

حقوق ثابت حقوق دادآور از  .کارمند بانک باشد متوسط حقوق دادآور نباید کمتر از سه برابر حقوق6.

میزان یارانه ها و نحوه محاسبه . تشکیل می شود( برای هر شکایت بررسی شده)و از یارانه ها 

    . تعیین می شود مدیره هیئتتوسط 

تقصیر آن در صورتی که فقط قابل جبران می باشد خسارت وارده در نتیجه فعالیت حرفه ای دادآور .7

 .است شدهحکم دادگاه اثبات بر اساس 

 



 ارائه شده به دادآورشکایت های    21ماده 

 . سال سابقه کار داشته باشد 5مدراک دانشگاهی، شهرت و حد اقل دادآور باید .1

 . نمی تواند دادآور باشد ،خیر در سازمانی کار کردهاشخصی که در سه سال . 2

دولت یا  هیئتجزبی باشد، مقامی در دادآور حق ندارد کار تجاری انجام دهد، عضو مدیریت .3 

و باید  و خالقه انجام دهد یبا حقوق جز کار علمی، آموزش یکارسازمان های تجاری داشته باشد، 

 . انجام اعمالی که موجب پدید شک نسبت به عدالت خود شود، خودداری کنداز 

 :توانند دادآور شونداشخاص زیر نمی 

 شناخته شده به موجب حکم دادگاه اشخاص ناکارآمد و کارآمد محدود -الف

یا محکومیت به نشده تمام محکومیت مدت  و انداشخاصی که برای جرم ارتکابی محکوم شده -ب

 .لغو نشده استترتیب تعیین شده 

به موجب حکم دادگاه از حق داشتن مقامی در زمینه های مالی یا حقوقی یا  اشخاصی که-پ

  . محروم شده اندانجام فعالیت 

 

 پایان زودهنگام صالحیت دادآور     22ماده 

به دربارۀ آن روز قبل از آن باید به طور کتبی  74ولی  مستعفی شودبا اختیار خود دادآور می تواند .1

 . روز دادآور مستعفی محسوب می شود 74پس از آن .اطالع دهد مدیره هیئت

 :صالحیت دادآور همچنین در موارد زیر زودهنگام به پایان می رسند.0

 ناکارآمد و کارآمد محدود  شناخته شده به موجب حکم دادگاه، -الف

 است،برای جرم ارتکابی محکوم شده  -ب

مالی یا حقوقی یا انجام فعالیت  به موجب حکم دادگاه از حق داشتن مقامی در زمینه های -پ

 محروم شده است

 .  ماه نمی تواند اختیارات خود را انجام دهد 6 عبور قابل غیر مانعوجود یا  مرض به دلیل -ت

 فوت کرده است -ث

نفوذ خود اگر دادآور   زودهنگام به پایان برسد مدیره هیئتعضو  5اختیارات دادآور می تواند با رای .3

  . را از دست داده است

 



  4باب 

 دادآوری حقوقی و مدیریت دفتر وضعیت

 دادآوری حقوقی دفتر وضعیت    23ماده 

 . گذار آن بانک مرکزی است بنیاندفتر دادآوری بنیادیست که .1

 

 ارکان دفتر دادآوری   24ماده 

 :دفتر دادآوری دارای ارکان زیر است.1

 مدیره هیئت -الف

 مدیر دفتر -ب

مدیره تعیین می شود و به  هیئت دفتر دارای کمیتۀ حسابرسی یا حسابرس است که توسط-پ

در این قانون و اساسنامه دفتر  کمیتۀ حسابرسی یا حسابرساختیارات . مدیره پاسخگو است هیئت

 . دادآوری تعیین می شود

 

 شورا اختیارات    02ماده 

 :اختیارات زیر انجام می دهدشورا  ،دفتر دادآوریبه موجب این قانون و اساسنامه .1

می را تصویب  آن  اصالحات و، تغییرات اساسنامۀ دفتر دادآوریشورا اعضای  5حد اقل با آرای  -الف

 (.در اساسنامه ترتیب تعیین دادآور ذکر می شود)کند 

دیگری به موجب اساسنامه در مورد انتخاب و تصمیمات در مورد دادآور، در صورت تشکیل ارکان -ب

 . صالحیت آنها به ترتیب تعیین شده در قانون اتحاذ می کندزودهنگام به پایان رساندن 

در آنها  هاسنادی کاز این جمله  ،اسناد حقوقی تنظیم کننده فعالیت دقنر دادآوری تصویب می کند-پ

و خود  چلنج  ارائهکه شامل موارد و ترتیب  و  کارمندان هیئت مدیره اخالق و رفتار دادآور ،قوانین 

، نحوه کار کردن با مدارک تجاری عمل کرد آنهابهره وری دالیل د، نمی باش ، بحث و اخذ تصمیم چلنج

و  تضاد منافعاصول اصلی شورا یا مدارک دارای اطالعات محرمانه، در صورت اتحاذ تصمیمات توسط 

و شورا و همچنین مقررات در مورد تقسیم کار بین اعضای  مدیرههیئت عالقه مندی اعضای 

 . آنها قید می شود مسئولیت

 در فواصل زمانی تعریف شده به گزارشات دادآور گوش می دهد-ت

 بر انجام تصمیمات خود نظارت می کند-ث



 بر فعالیت جاری و مالی دفتر دادآوری نظارت می کند-ج

 می کند، بر انجام بودجه نظات می کندتصویب بودجۀ دفتر و تغییرات آن -چ

 را تصویب می کند سالیانهمالی  صورت های -ح

 پاداش دادآور و کارکنان دفتر دادآوری تایید می کندپرداخت حقوق و نحوۀ -خ

 .می باشد دیگری تعیین شده در قانوناختیارات  دارای-د

 . نمی شود مذکور در این ماده به کسی دیگر منتقلشورا اختیارات 2.  

 . شرکت می کندشورا در جلسات مشورتی دادآور با حق رای  3.

 . دعوت کرد سکارشنا مدیرهشورا می شود به شورا برای شرکت در جلسات .4

 . دسترسی داشته باشد همۀ مدارک دفتر دادآوریبه حق دارد شورا  .2

بر بحت شکایت ها و ( یا)و اعضای آن حق ندارند در فعالیت تخصصی دادآور دخالت کنند و شورا . 6

 . رندگذاباتخاذ تصمیم تاثییر 

 

 تشکیل شورا   06ماده 

 .استاز هفت نفر تشکل مشورا .1

 از اعضای شورا .0

 یک نفر توسط دولت جمهوری ارمنستان تعیین می شود -الف

 .یک نفر توسط شورای بانک مرکزی تعیین می شود -ب

 . این ماده تعیین می شوندبه موجب اتحادیه های سازمان ها چهار نفر توسط -پ

 .به موجب این ماده تعیین می شودمصرف کنندگان حفاظت حقوق سازمان های یک نفر توسط -ت

بین اتحادیه های سازمان ها و سازمان های حفاظت حقوق مصرف کنندگان طبق هماهنگی .3

 . خودشان اعضای خودشان را در شورا تعیین می کنند

اتحادیه های سازمان ها و سازمان های حفاظت حقوق مصرف کنندگان که از ثبت دولتی فقط  .4

 . نداعضای شورا دارانتصاب روز گذشته حق  5د اقل حآنها 



اگر طی یک ماه پس از انتصاب اعضای شورا توسط دولت جمهوری ارمنستان و شورای بانک .2

مرکزی اتحادیه های سازمان ها اعضای خود را تعیین نمی کنند این اعضای توسط شورای بانک 

 .مرکزی تعیین می شوند

و شورای  در صورتی که طی یک ماه پس از انتصاب اعضای شورا توسط دولت جمهوری ارمنستان

سازمان های حفاظت حقوق مصرف کنندگان عضو خود را تعیین نمی کنند او توسط  ،بانک مرکزی

 .شورای بانک مرکزی تعیین می شود

 

 جلسات شورا  02ماده 

برگزار می دادآور یا عضو شورا با ابتکار عمل خود یا به درخواست جلسات شورا توسط رئیس شورا .1

 .شود

تشکیل  نیز فوق العاده اتشورا می تواند جلس .ماه یک بار برگزار می شودجلسات حد اقل سه .0

 . دهد

 هدر جلسحد اقل چهار عضو شورا حد نصاب قانونی برسد الزم است  به شورا  هبرای اینکه جلس .3

 .حاضر شوند

شده که در این قانون تصریح شورا با اکثریت آرای اعضای شورا تصمیم اتخاذ می کند، بجز مواردی .4

 . تعیین کننده است رئیس شورادر صورت برابر بودن آرای رای . است

روز پس از جلسه تنظیم می  5صورت جلسه ظرف . برای جلسات صورتجلسه تنظیم می شود.2

 . شود

 :در صورت جلسه اطالعات زیر نوشته می شود

 و محل برگزاری جلسه و زمان تاریخ-الف

 در جلسهاسامی حاضر  لیست-ب

 جلسهدستور -پ

 به رای گذاشته و نتایج رای گیری  مسائل -ت

 تصمیمات اتخاذ شده در جلسه-ث

که آنها برای درست بودن  صورت جلسه باید توسط همۀ اعضای شرکت کننده در شورا امضا شود

  . دارند مسئولیتاطالعات صورت جلسه 

 

 رئیس شورا   02ماده 



 .سال انتخاب می کنند 3مدت برای اعضای شورا از بین خودشان رئیس شورا را 1 .

 . جدید انخاب کند رئیسمجدد یا  رئیس شورا راشورا هر موقع می تواند .0

 : وظایف رئیس شورا .3

 سازمان دهی کارهای شورا-الف

 تشکیل و اداره جلسات شورا-ب

 سازمان دهی نگهداری صورت جلسه -پ

به عهده یکی از اعضای شورا می تصمیم شورا طبق وظایف او  رئیس شورادر صورت عدم حضور 

 .باشد

 

  اعضای شورا  02ماده 

 :اشخاص زیر نمی توانند عضو شورا شوند.1

 ناکارآمد و کارآمد محدود  شناخته شده به موجب حکم دادگاه، -الف

 است،برای جرم ارتکابی محکوم شده  -ب

حقوقی یا انجام فعالیت به موجب حکم دادگاه از حق داشتن مقامی در زمینه های مالی یا  -پ

 .محروم شده است

 . عضو شورا نمی تواند عضو مدیریت حزبی باشد.2

 . اعضای شورا به صورت داوطلبانه کار می کنند.3

 .دارند ، پرداخت شده انجام وظایف عضو شورا  بابت دریافت غرامت خرج ها که  ضای شورا حقاع.4

 زودهنگام دوره عضو شورا اتمام دالیل    31ماده 

 :به درخواست خود زودهنگام به پایان می رسد یا اگردوره عضو شورا بنا .1

 ناکارآمد و کارآمد محدود  شناخته شده به موجب حکم دادگاه، -الف

 است،برای جرم ارتکابی محکوم شده  -ب

 فعالیت محروم شده استبه موجب حکم دادگاه از حق داشتن مقامی در زمینه مالی یا انجام  -پ

 . بدون دالیل موجه از جلسات شورا غیبت کرده استبار بیشتر از سه طی یک سال -ت



 . اتخاذ کرده است او را کسی که او را تعیین یا انتخاب کرده تصمیم اخراج زودهگام-ث

 . فوت کرده است-ج

 

 5باب 

 ارائهگرازش دادآور، همکاری با بانک مرکزی و 

 اطالعات توسط سازمان ها

 توسط دادآور منتشر شدهاطالعات    31ماده 

 :دادآور حد اقل سالی یک بار گزارش انتشار می دهد که شامل اطالعات زیر می باشد.1

  سیستم مدیریت آن و تعداد کل شکایت هااطالعات در مورد کل فعالیت دفتر دادآوری، -الف

 آورده شدهبر رد شده و درخواست های تعداد -ب

 به اندازه کافی همکاری نکردندلیست شرکت ها که با دفتر دادآوری همکاری نکردند یا -پ

 سود و خرج دفتر میزان طالعات در مورد -ت

 اطالعات دیگری تعیین شده توسط شورا-ث

ماه دیگر چپ  75پروندۀ تشکیل شده توسط خود را خالصه می کند و هر ماه تا روز تر دادآوری فد.2

 . می کند

  . را منشتر نمی کندها پرونده بعضی دفتر دادآوری اسامی طرفین .3

 

 همکاری دفتر دادآوری و بانک مرکزی  32ماده 

این قانون، فوانین جهت افزایش اعتماد مشتریان نسبت به دفتر دادآوری و برای رعایت مقررات .1

هدفشان حفاظت حقوق مصرف کنندگان است، بین دفتر دادآوری و بانک  دیگری و اسناد حقوقی که

تبادل اطالعات،  از طریق آن همکاری آنها در زمینه هایکه  شودتوافق نامه بسته می مرکزی 

حفاظت حقوق  افزایش آگاهی حقوقی مردم و در زمینه های دیگری مربوط به، قانون گذاریتوسعۀ 

 . تنظیم می شود  مصرف کنندگان سیستم مالی

 

  ارائه توسط سازمان هاقابل اطالعات     33ماده 



سازمان ظرف یک هفته پس از اخذ مجوز بانک مرکزی اطالعات زیر را به دفتر دادآوری ارائه می .1

 :دهد

 نام سازمان  -الف

 آدرس سازمان  -ب

 جانشین اوروابط با دفتر دادآوری و  مسئولاسم و مقام و شمارۀ تماس و آدرس ایمیل -پ

این ماده به  7قسمت  3سازمان موظف است در صورت تغییر یکی از این اطالعات مذکور در بند .2

 . دفتر دادآوری خبر دهد

 

 6باب 

هزینه های اجباری قابل پرداخت مالی دفتر دادآوری و منابع تامین 

 سازمان ها

 مالی دفتر دادآوریمنابع تامین   34ماده 

از طریق پرداخت های اجباری انجام شده به نفع دفتر منابع مالی دفتر دادآوری توسط سازمان ها .1

 . که به حساب باز شده در بانک مرکزی ویژه برای این کار وریز می شوند  تامین می شود

انجام می به صورت برابر ( ماه اول 02تا )را هر سه ماه یک بار  یلزامپرداخت های اسازمان ها 2.

  . پرداخت های انجام شده برای سازمان جرج محسوب می شود و قابل اسرداد نیست. دهند

بیشتر از بودجۀ تایید شده باشد، اگر کل مبلغ پرداخت شده به دفتر دادآوری توسط سازمان ها .3

برای پیشرفت ، یا مبلغ اضافه پرداخت شده را به سازمان ها بر گرداند شورا می تواند تصمیم بگیرد و 

 . پر کند را  صندوق دخیرهیا  خرج کنددفتر دادآوری ، همچنین برای تحصیل مشتریان 

 داد انجام بودجۀ تایید شدۀ دفتراگر پرداخت های الزامی انجام شده توسط سازمان ها برای .4

تصمیم انجام پرداخت های  .کافی نیستند، سازمان ها پرداخت های اضافی انجام می دهند آوری 

اندازه پرداخت های اضافی که توسط سازمان ها انجام می . اضافی توسط شورا اتخاذ می شود

 . شود نباید بیشتر از پرداخت الزامی ساالنه سازمان مذکور در این قانون باشد

 . کند پرداخت های الزامی نظارت میبر انجام بانک مرکزی  .5

بررسی درست بودن محاسبۀ پرداخت های الزامی توسط کمیتۀ حسابرسی دفتر یا حسابرس .6

 . می شود



اطالعات محاسبۀ پرداخت های الزامی سازمان ها بانک مرکزی موظف است برای بررسی کردن .7

 . دهد ارائهبه دفتر ادآوری مورد نیاز 

 

 های پرداخت های الزامی سازمان هااندازه    35ماده 

 :اندازه های سالیانه پرداخت هایی که توسط سازمان های انجام می شوند، به شرح ذیل هستند.1

 ی تا پایان سال گذشتهدارایی هادر صد  2.227 :بانک ها-الف

 ی تا پایان سال گذشتهدر صد دارایی ها 2.21 :موسسات اعتباری-ب

 شده طی سال کذشته  عبیمه جمحق در صد  2.75:شرکت های بیمه-پ

انجام شده در فواصل معین  توسط شرکت های بیمه در صد پرداخت های  2.75: دفتر بیمه گران-

 طی سال گذشتهضمانت  صندوقبه 

 درام 92222: کارگزارهای بیمه-ت

 درام 92222: سرمایه گذاریشرکت های -ج

 درام 92222: صندوق سرمایه گذاریمدیران -

 درام 45222: لومبارد ها-چ

 درام 32222: افراد انجام دهنده خرید و فروش ارز خارجی-ح

 درام 92222: دالالن انجام دهنده خرید و فروش ارز خارجی-خ

 درام 742222: افراد انجام دهندۀ حوالۀ پول-د

هفته پس از  0موظفند ظرف  (بجز شرکت های مجددا مجوز گرفته)شرکت های تازه مجوز گرفته .2

به دفتر  ر مجوز وهزینه دولتی تعیین شده در قانون جهت صدبه اندازه تصف  یمبلغاخذ مجوز 

 .پرداخت کنندیک بار  دادآوری

می ماده  نای 7در صورتیکه شرکت همزمان مشغول دو و بیشتر نوع فعالیت مذکور در قسمت .3

 و  اندازۀ پرداخت اجباری را محاسبه کند، شرکت موظف است برای هر فعالیت باشد

از وظیفۀ انجام پرداخت های الزامی مذکور در این باب مجوز اعتبار توقف موقت شرکت به دلیل . 4

 .معاف نمی شود

از وظیفۀ انجام پرداخت های الزامی مذکور در این باب گذشته آن مجوز شرکت مدت اعتبار اگر  .5

 .معاف می شود

اضافه شده است  00.70.72ن، در 769-تغییر کرده است قانون ارمنستان 32.29.20در   35ماده )

 (ن-016-قانون ارمنستان



 

 

 8باب 

 مجازات شرکت برای نقض مقررات این قانون 

 مجازات شرکت برای نقض مقررات این قانون   36ماده 

برای شرکت جریمه درام  722222تا قانون این  34و  33، 1بانک مرکزی برای نقض مقررات مواد .1

 . تعیین می کند

بر ، این قانون انجام نشود یا کامال انجام نشود 35در صورتیکه پرداخت های الزامی مذکور در ماده .2

تا آخرین روز مقرر برای انجام  بانک بهره نرخسه برابر  مبلغ کم پرداخت شده در صد ها به اندازۀ

 . اضافه می شود  پرداخت

 

 8 باب

 مقررات انتقالی

 ادعا های قابل بررسی دفتر دادآوری 37ماده 

به موقع اجرا آنها بعد از ناشی از  عمال یا عدم اعمال دفتر دادآوری ادعاهایی بررسی می کند که.1

 .ه اندگذشته شدن این قانون رخ داد

 به موقع اجرا کذارده شدن قانون  38ماده 

این قانون در روز دهم پس از چپ رسمی  آن به موقع اجرا گذارده می شود بجز مقررات مربوط به .1

چپ رسمی  آن به موقع اجرا گذارده  پس ازشش ماه انجام فعالیت تخصصی توسط دفتر دادآوری که 

 .می شود
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