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                                                                              Գ.  Արզումանյանի
                                                                            

դռնբաց  դատական  նիստում  քննելով  ըստ հայցի
<<Արցախբանկ>>  փակ  բաժնետիրական  ընկերության  ընդդեմ
<<ԿԱԿԱԴՈՒ>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության,
Արմինե  Վյաչեսլավի   Ասծատրյանի  և  Գեղամ  Վիտալիի  Քոչարյանի`
2.070.380,3  /երկու  միլիոն  յոթանասուն  հազար  երեք  հարյուր  ութսուն
ամբողջ  երեք  տասնորդական/  ՀՀ  դրամ  որպես  վարկի  ընդհանուր
պարտքի  գումար  և  2015  թվականի  նոյեմբերի  10-ից  մինչև
պարտավորության  փաստացի  մարումը  հաշվեգրվելիք  տոկոսներն  ու
տույժերը բռնագանձելու պահանջների մասին  քաղաքացիական գործով
ԼՂՀ վերաքննիչ  դատարանի  2016  թվականի ապրիլի 4-ի որոշման դեմ
հայցվոր <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչ  Տիգրան Ավետիսյանի
վճռաբեկ բողոքը, 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց
1.Գործի դատավարական նախապատմությունը
 2015  թվականի  նոյեմբերի  11-ին  <<Արցախբանկ>>  փակ

բաժնետիրական  ընկերությունը  /այսուհետ`  նաև  <<Արցախբանկ>>
ՓԲԸ  կամ  Բանկ/  հայց  է  ներկայացրել  ԼՂՀ  ընդհանուր  իրավասության
առաջին  ատյանի  դատարան  /այսուհետ`  նաև  Առաջին  ատյանի
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դատարան/  ընդդեմ  <<ԿԱԿԱԴՈՒ>>  սահմանափակ
պատասխանատվությամբ  ընկերության  /այսուհետ`  նաև
<<Կակադու>>  ՍՊԸ  կամ  Ընկերություն/,  Արմինե  Վյաչեսլավի
Ասծատրյանի և Գեղամ Վիտալիի Քոչարյանի` 2.070.380,3 /երկու միլիոն
յոթանասուն հազար երեք հարյուր ութսուն ամբողջ երեք տասնորդական/
ՀՀ դրամ որպես վարկի ընդհանուր պարտքի գումար և 2015 թվականի
նոյեմբերի  10-ից  մինչև  պարտավորության  փաստացի  մարումը
հաշվեգրվելիք տոկոսներն ու տույժերը բռնագանձելու մասին:

Առաջին  ատյանի  դատարանի  /դատավոր  Ռ.Ջհանգիրյան/  2016
թվականի  փետրվարի  2-ի  վճռով  հայցը  բավարարվել  է  մասնակի`
<<ԿԱԿԱԴՈՒ>>  սահմանափակ  պատասխանատվությամբ
ընկերությունից,  Գեղամ  Քոչարյանից  և  Արմինե  Ասծատրյանից  հօգուտ
<<Արցախբանկ>>  փակ  բաժնետիրական  ընկերության
համապարտության կարգով 1.954.710 ՀՀ դրամ` որպես վարկի գումար,
<<ԿԱԿԱԴՈՒ>>  սահմանափակ  պատասխանատվությամբ
ընկերությունից  հօգուտ  <<Արցախբանկ>>  փակ  բաժնետիրական
ընկերության 24.786,5 ՀՀ դրամ` որպես վարկի նկատմամբ հաշվարկված
տույժ,  պայմանագրի  5.2  կետով  հաշվարկվող  տույժերը`  սկսած  2015
թվականի նոյեմբերի 10-ից մինչև պարտավորության փաստացի մարման
օրը գանձելու մասով հայցապահանջները բավարարվել են:

<<Արցախբանկ>> ՓԲԸ հայցը`90.883,8  ՀՀ դրամ` որպես վարկի
նկատմամբ  հաշվարկված  տոկոսներ,  2015  թվականի  նոյեմբերի  10-ից
մինչև պարտավորության փաստացի մարման օրը պայմանագրի   1.1
կետով սահմանված տոկոսները և պայմանագրի 5.1 կետով սահմանված
տույժերը գանձելու պահանջի մասով`  մերժվել է:

<<ԿԱԿԱԴՈՒ>>  ՍՊԸ-ից,  Գեղամ  Քոչարյանից  և  Արմինե
Ասծատրյանից  հօգուտ  <<Արցախբանկ>>  ՓԲԸ  համապարտության
կարգով  գանձվել  է  39.589,9  ՀՀ  դրամ`  որպես  պետական  տուրքից
կազմված դատական ծախս, իսկ 1817,7 ՀՀ դրամ պետական տուրքից
կազմված դատական ծախսի հարցը համարվել է լուծված:

2016 թվականի մարտի 1-ին նշված վճռի դեմ վերաքննիչ բողոք է
բերել <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ-ն:

ԼՂՀ  վերաքննիչ  դատարանը  /այսուհետ`  նաև  Վերաքննիչ
դատարան/  2016  թվականի ապրիլի  4-ի  որոշմամբ  վերաքննիչ  բողոքը
մերժել է` Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը թողնելով օրինական ուժի
մեջ:

 Վերաքննիչ դատարանի նշված որոշման դեմ 2016 թվականի մայիսի
4-ին <<Արցախբանկ>>  ՓԲԸ  ներկայացուցիչ  Տիգրան  Ավետիսյանը
բերել է  վճռաբեկ բողոք,  որը  Գերագույն  դատարանի 2016  թվականի
մայիսի 20-ի որոշմամբ վերադարձվել է` սահմանելով 20-օրյա ժամկետ`
վճռաբեկ բողոքում թույլ տրված ձևական սխալները շտկելու և վճռաբեկ
բողոքը կրկին ներկայացնելու համար:

<<Արցախբանկ>>  ՓԲԸ  ներկայացուցիչ  Տ.Ավետիսյանը  2016
թվականի  հունիսի  13-ին  կրկին  ներկայացրել  է  վճռաբեկ  բողոք,  որը
Գերագույն  դատարանի  2016  թվականի  հունիսի  23-ի  որոշմամբ
ընդունվել է վարույթ:

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:

2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի և հիմնավորումների

սահմաններում.
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Բողոք  բերած  անձը,  շարադրելով  բողոքի  քննության  համար
նշանակություն  ունեցող  փաստերը  /վարկային  պայմանագրի,
երաշխավորության  պայմանագրերի  կետերը,  պատասխանողների
պարտավորությունների  մասին  տվյալները/  և  ԼՂՀ  քաղաքացիական
օրենսգրքի 887-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի, 888-րդ հոդվածի, 879-
րդ  հոդվածի  1-ին  և  2-րդ  մասերի,  880-րդ,  881-րդ,  369-րդ,  370-րդ
հոդվածների  1-ին  մասերի  բովանդակությունը,  նշել  է,  որ  վարկային
պայմանագիրը համապատասխանում է նշված նորմերի պահանջներին:

Շարադրելով ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 375-րդ հոդվածի 1-ին
մասի,  376-րդ  հոդվածի  բովանդակությունը,  բողոք  բերած  անձը
եզրակացրել  է,  որ  երաշխավորության  պայմանագրերը
համապատասխանում են նշված հոդվածների պահանջներին:

Ըստ բողոքի` ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 345-րդ հոդվածի 1-
ին և 2-րդ մասերին, 347-րդ, 408-րդ հոդվածներին համապատասխան`
վարկառուն  պարտավոր  է  կատարել  վարկային  պայմանագրով
նախատեսված  իր  պարտավորությունները,  իսկ  ԼՂՀ  քաղաքացիական
օրենսգրքի  377-րդ  հոդվածի  պահանջներից  բխում  է,  որ  երաշխավորը
հայցվորի  առջև,  վարկառուի  հետ  միասին,  կրում  է  համապարտ
պատասխանատվություն` նույն ծավալով: 

Ըստ  բողոքաբերի`   Վերաքննիչ դատարանը խախտել  է  ԼՂՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի  240-րդ հոդվածի 1-ին և
2-րդ  մասերի  պահանջները:  Քանի  որ  վարկը  փաստացի  մարված  չէ,
ապա Բանկը, հիմք ընդունելով վարկային պայմանագրի 1.1, 1.2, 2.5, 3.1,
4.4  /4.4.1/,  5.1  և  5.2  կետերում  նշված  դրույթները,  վարկի  փաստացի
մնացորդի նկատմամբ հաշվարկել է 90.883,8 ՀՀ դրամ տոկոս և 24.786,5
ՀՀ դրամ տույժ  և,  ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 10-
րդ  ,  408-րդ,  345-րդ,  347-րդ,  375-րդ,  376-րդ  և  377-րդ  հոդվածների
պահանջներով,  նշված  գումարները,  ինչպես  նաև  2015  թվականի
նոյեմբերի  10-ից  մինչև  պարտավորության  փաստացի  մարման  օրը
պայմանագրի  1.1  կետով  սահմանված  տոկոսները  ու  5.1  կետով
սահմանված  տույժերը  պահանջել  է  պատասխանողներից,  որից  էլ
հետևում է, որ հայցվորի պահանջը բխում է վարկային պայմանագրից և
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքում ամրագրված դրույթներից:

Ըստ  բողոքի`  Առաջին  ատյանի  դատարանը  խախտել  է  ԼՂՀ
քաղաքացիական  դատավարության  օրենսգրքի  49-րդ  և  50-րդ
հոդվածների պահանջները` գործում առկա փաստաթղթերը` վարկային
և երաշխավորության պայմանագրերը, բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ
չի  գնահատել,  որի  արդյունքում  վճռի  մեջ  ակնհայտ  սխալ
եզրակացություններ  է  կատարել  և  հայցապահանջները  մասնակի  է
բավարարել:

Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը բողոքաբերը հիմնավորել է
նրանով,  որ Գերագույն դատարանի որոշումը կարող է էական
նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության համար, և որ
ստորադաս  դատարանի  կողմից  թույլ  է  տրվել  առերևույթ  դատական
սխալ, որը կարող էր ազդել գործի ելքի վրա:

Վերոգրյալի հիման վրա` բողոքաբերը խնդրել է բեկանել Վերաքննիչ
դատարանի  կայացրած  որոշումը  և  գործն  ուղարկել  Առաջին  ատյանի
դատարան` այլ կազմով նոր քննության:

3.  Վճռաբեկ  բողոքի  քննության  համար  նշանակություն  ունեցող
փաստերը
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Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն
հետևյալ փաստերը.

1.  2014թ.  հունվարի 28-ին  Բանկի և Ընկերության միջև կնքվել  է
համար  Մ94  վարկային  պայմանագիրը,  որի  համաձայն`  Բանկը
Ընկերությանը տրամադրել է 3.000.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով վարկ`
տարեկան  22  տոկոս  տոկոսադրույքով,  մինչև  2015թ.  հունվարի  15-ը
մարելու պայմանով: Պայմանագրի 2.5 կետի համաձայն` վարկի դիմաց
տոկոսները  հաշվարկվում  են`  սկսած  վարկի  տրամադրման  օրվանից
մինչև  վարկի  լրիվ  մարման  օրը`  վարկի  փաստացի  մնացորդի
նկատմամբ, իսկ` 5.1 կետի համաձայն` նույն պայմանագրի համաձայն
հաշվարկված  տոկոսագումարները  չվճարելու  համար  վարկառուն
վճարում է  տույժ` յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար ժամկետանց
տոկոսագումարի տարեկան 36,5 տոկոսի չափով /գ.թ.10/:

2.  2014թ.  հունվարի  28-ին  Բանկի,  Ընկերության  և  Գեղամ
Քոչարյանի  միջև  կնքվել  է  համար  Ե4471Մ  երաշխավորության
պայմանագիրը,  որի  համաձայն`  Գեղամ  Քոչարյանը  պարտավորվել  է
համապարտ պատասխանատվություն կրել Բանկի և Ընկերության միջև
2014թ. հունվարի 28-ին կնքված վարկային պայմանագրով Ընկերության
ստանձնած`  վարկի  գումարը  և  հաշվարկված  տոկոսները
վերադարձնելու  պարտավորության  կատարման  համար:  Նշված
պայմանագրի  1.1  կետի  համաձայն`  երաշխավորը  պարտավորվում  է
վարկատուի  առջև  պատասխանատվություն  կրել  պարտապանի  և
վարկատուի  միջև 2014  թվականի հունվարի  28-ին  կնքված թիվ  Մ94Վ
պայմանագրով ստանձնած հետևյալ պարտավորության լրիվ կատարման
համար`  պարտապանին  տրամադրվում  է  3.000.000  /երեք  միլիոն/
Հայկական  դրամ  գումարի  չափով  վարկ,  տարեկան  22  տոկոս
տոկոսադրույքով  մինչև  2015թ.  հունվարի  15-ը  մարելու  պայմանով…
/գ.թ.11/:

3.  2014թ.  հունվարի  28-ին  Բանկի,  Ընկերության  և  Արմինե
Ասծատրյանի  միջև  կնքվել  է  համար  Ե4472Մ  երաշխավորության
պայմանագիրը, համաձայն որի` Արմինե Ասծատրյանը պարտավորվել է
համապարտ պատասխանատվություն կրել Բանկի և Ընկերության միջև
2014թ. հունվարի 28-ին կնքված վարկային պայմանագրով Ընկերության
ստանձնած`  վարկի  գումարը  և  հաշվարկված  տոկոսները
վերադարձնելու պարտավորության կատարման համար:

Նշված  պայմանագրի  1.1  կետի  համաձայն`  երաշխավորը
պարտավորվում  է  վարկատուի  առջև  պատասխանատվություն  կրել
պարտապանի  և  վարկատուի  միջև  2014  թվականի  հունվարի  28-ին
կնքված  թիվ  Մ94Վ  պայմանագրով  ստանձնած  հետևյալ
պարտավորության  լրիվ  կատարման  համար`  պարտապանին
տրամադրվում  է  3.000.000  /երեք  միլիոն/  Հայկական  դրամ  գումարի
չափով  վարկ,  տարեկան  22  տոկոս  տոկոսադրույքով  մինչև  2015թ.
հունվարի 15-ը մարելու պայմանով… /գ.թ.12/:

4.   Բանկի  կողմից  տրամադրված  տեղեկանքի  ու  վարկային
քաղվածքի համաձայն` 2015թ. նոյեմբերի 10-ի դրությամբ Ընկերության
վարկային  պարտավորությունը  կազմում  է  2.070.380,3  ՀՀ  դրամ,  որից
1.954.710  ՀՀ  դրամ`  վարկի  գումար,  90.883,8  ՀՀ  դրամ`  վարկի
նկատմամբ  հաշվարկված  տոկոսներ,  24.786,5  ՀՀ  դրամ`  վարկի
նկատմամբ հաշվարկված տույժ /գ.թ.9, 7-8/:

5.  Առաջին  ատյանի  դատարանի  վճիռը   Բանկի  կողմից
վերաքննության կարգով բողոքարկվել է` պատասխանողներից 90.883,8
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ՀՀ  դրամ`  որպես  վարկի  նկատմամբ  հաշվարկված  տոկոսներ,  2015թ.
նոյեմբերի  10-ից  մինչև  պարտավորության  փաստացի  մարման  օրը
պայմանագրի  1.1կետով  սահմանված  տոկոսները  և  պայմանագրի  5.1
կետով  սահմանված  տույժերը  գանձելու  պահանջը  մերժելու  մասով
/գ.թ.55-58/: 

4.  Գերագույն  դատարանի  պատճառաբանությունները  և
եզրահանգումը

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը
վարույթ ընդունելը պայմանավորված է բողոքում բարձրացված հարցերի
վերաբերյալ  Գերագույն  դատարանի  որոշման`  օրենքի  միատեսակ
կիրառության  համար  էական  նշանակություն  ունենալու  և  դատական
սխալի  առկայության  հանգամանքներով,  քանի  որ  իրավակիրառական
պրակտիկայում   քաղաքացիաիրավական  պայմանագրի
/մասնավորապես`  վարկային  և  երաշխավորության  պայմանագրերի/
պայմանների  մեկնաբանման  անհրաժեշտություն  է  առաջացել,  և
ստորադաս դատարանները թույլ են տվել նյութական և դատավարական
իրավունքների նորմերի այնպիսի խախտումներ, որոնք ազդել են գործի
ելքի վրա:

Վճռաբեկ բողոքի հիմքերի սահմաններում վերանայելով Վերաքննիչ
դատարանի  որոշումը,  Գերագույն  դատարանը  գտնում  է,  որ  բողոքը
հիմնավոր է և պետք է բավարարել. որոշումը մասնակիորեն բեկանել և
փոփոխել` բողոքարկված մասով հայցը նույնպես բավարարել` հետևյալ
պատճառաբանությամբ.
 ԼՂՀ Սահմանադրության 9-րդ  հոդվածի 1-ին մասը հռչակում  է,  որ
Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետությունում  երաշխավորվում  են
տնտեսական  գործունեության  ազատությունը  և  ազատ  տնտեսական
մրցակցությունը:

Գերագույն  դատարանն  արձանագրում  է,  որ  ազատ  տնտեսական
գործունեության  իրավունքը  բացարձակ  չէ:  Պետությունը  պետք  է  ոչ
միայն  երաշխավորի  այդ  ազատությունը,  այլև  կարգավորի  դրա
իրացումը:  Ուստի  պետությունը  իրավասու  է  օրենսդրական
կարգավորման  ենթարկել  տնտեսական  հարաբերությունների
մասնակիցների  վարքագիծը`  կանխորոշելով  նրանց  թույլատրելի
ազատության չափը և սահմանելով սահմանափակումներ:

Քաղաքացիական օրենսդրության տրամաբանությունից ևս հետևում
է, որ ազատ տնտեսական գործունեության, պայմանագրի ազատության
իրավունքները կարող են պետության կողմից ենթարկվել օրենսդրական
կարգավորման, կանխորոշելով ազատության չափը և սահմանելով որոշ
սահմանափակումներ:

ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի  3-րդ  հոդվածի  2-րդ  մասի
համաձայն`  քաղաքացիները  և  իրավաբանական  անձինք
քաղաքացիական  իրավունքները  ձեռք  են  բերում  ու  իրականացնում
իրենց կամքով և ի շահ իրենց: Նրանք ազատ են պայմանագրի հիման
վրա  սահմանելու  իրենց  իրավունքները  և  պարտականությունները,
որոշելու պայմանագրի`օրենսդրությանը չհակասող ցանկացած պայման:

Սույն  գործով  բողոքարկվել  է  Վերաքննիչ  դատարանի  կողմից
օրինական  ուժի  մեջ  թողնված  Առաջին  ատյանի  դատարանի  վճռի`
90.883.8  ՀՀ  դրամ`  որպես  վարկի  նկատմամբ  հաշվարկված
տոկոսագումար  և  վարկային  պայմանագրի  1.1  և  5.1  կետերով
սահմանված  տոկոսները  և  տույժերը  պատասխանողներից  գանձելու
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պահանջը մերժելու մասը, հետևաբար Գերագույն դատարանը պետք է
պատասխանի հետևյալ հարցերին.
           -   վարկի մարման վերջնաժամկետի ավարտից հետո մինչև
պարտավորության  փաստացի  մարման  օրը  տարեկան  22  տոկոս
տոկոսադրույքը  վարկառու  Ընկերությունից  և  երաշխավորներից
հաշվարկման ու գանձման ենթակա՞ են, թե` ոչ.

-  վարկային  պայմանագիրը  չկատարելու  կամ  անպատշաճ
կատարելու  հետևանքով  հաշվարկված  տույժերը  հատուցելու
պարտականություն  երաշխավորներ  Գ.Քոչարյանը  և  Ա.Ասծատրյանը
կրու՞մ են, թե` ոչ:

Պարզելու համար, թե, արդյոք, վճռաբեկ բողոքի հիմքերը բավարար
են Վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանելու կամ փոփոխելու համար,
Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է համարում վերլուծել տվյալ վեճին
վերաբերող,  ինչպես  նաև  բողոքարկված  որոշման  մեջ  և  վճռաբեկ
բողոքում վկայակոչված իրավական նորմերը:

Ստորադաս դատարանները սույն գործով կիրառել են վեճի լուծման
պահին  գործող  ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի`
պարտավորությունների  կատարմանը  նվիրված  ԼՂՀ  քաղաքացիական
օրենսգրքի  347-րդ,  պարտավորության  խախտման  հասկացությունը
սահմանող  408-րդ,  վարկային  պայմանագիրը  սահմանող  887-րդ,
փոխառուի  կողմից  փոխառության  պայմանագիրը  խախտելու
հետևանքները  սահմանող  881-րդ  /ներկայիս  880-րդ  հոդվածը/,
դրամական  պարտավորությունը  չկատարելու  համար
պատասխանատվությունը սահմանող 411-րդ հոդվածները:

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 887-րդ հոդվածի համաձայն` <<1.
Վարկային  պայմանագրով  բանկը  կամ  այլ  վարկային
կազմակերպությունը  /վարկատուն/  պարտավորվում  է  պայմանագրով
նախատեսված չափերով և պայմաններով դրամակամ միջոցներ /վարկ/
տրամադրել  փոխառուին,  իսկ  փոխառուն  պարտավորվում  է
վերադարձնել ստացված գումարը և տոկոսներ վճարել դրանից:

2. Վարկային պայմանագրից բխող հարաբերությունների նկատմամբ
կիրառվում  են  սույն  օրենսգրքի 46  գլխում  նախատեսված կանոնները,
եթե  այլ  բան  նախատեսված  չէ  սույն  գլխի  կանոններով  և  վարկային
պայմանագրով>>:

ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի  46-րդ  /ներկայիս`  47-րդ/  գլուխը
կարգավորում  է  փոխառության  պայմանագրի  հետ  կապված
հարաբերությունները:

ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի  881-րդ  հոդվածի  1-ին  մասի
համաձայն` եթե փոխառուն սահմանված ժամկետում չի վերադարձնում
փոխառության  գումարը,  ապա  փոխառության  պայմանագրով
նախատեսված տոկոսները  դադարում են, իսկ այդ գումարին ենթակա
են  վճարման  միայն  սույն  օրենսգրքի  411-րդ  հոդվածի  1-ին  մասով
նախատեսված  չափով  տոկոսներ,  սկսած  այն  օրվանից,  երբ  գումարը
պետք է վերադարձվեր մինչև գումարը փոխատուին վերադարձնելու օրը:
Փոխառության  պայմանագրում  այլ  պայմաններով  տոկոսներ  վճարելու
վերաբերյալ  համաձայնությունն  առոչինչ  է:  Այսինքն`փոխառության
պայմանագրի  գործողության  դեպքում  օրենսդրորեն  դադարեցվում  է
սկզբնական  տոկոսների  հետագա վճարման  գործընթացը,  և  սկսում  է
գործել  պարտավորությունները  խախտելու  համար  նախատեսված
կանոնակարգումը:
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Վերոնշյալ իրավական նորմերի մեկնաբանությունից հետևում է, որ
օրենսդիրը  վարկային  պայմանագիրը  դիտում  է  որպես  փոխառության
պայմանագրի  հատուկ  տեսակ,  որն  ենթարկվում  է  ինքնուրույն
իրավական  կարգավորման,  սակայն  դրա  նկատմամբ  կիրառվում  են
փոխառության պայմանագիրը կարգավորող կանոնները, եթե այլ բան չի
բխում  վարկային  պայմանագրի  էությունից:   ԼՂՀ  քաղաքացիական
օրենսգրքի  փոխառության  պայմանագրի  մասին  բոլոր  կանոնները
/փոխառության  պայմանագրի  տոկոսների,  փոխառուի`  փոխառության
գումարը  վերադարձնելու  պարտականության,  փոխառուի  կողմից
փոխառության  պայմանագրի  պայմանները  խախտելու  հետևանքների
վերաբերյալ/  կիրառվում  են  վարկային  պայմանագրից  բխող
հարաբերությունների  նկատմամբ,  եթե  օրենքից  կամ  վարկային
պայմանագրի  էությունից  այլ  բան  չի  բխում:  Ընդ  որում,  օրենսդիրը
ելնելով ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 3-րդ և 437-րդ հոդվածներում
ամրագրված  պայմանագրի  ազատության  սկզբունքից,  կողմերին
հնարավորություն է տալիս պայմանները որոշել իրենց հայեցողությամբ,
բացառությամբ  այն  դեպքի,  երբ  համապատասխան  պայմանի
բովանդակությունը  սահմանված  է  ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի
իմպերատիվ նորմերով:

ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի  411-րդ  հոդվածի  1-ին  մասի
համաձայն`  ուրիշի  դրամական  միջոցներն  ապօրինի  պահելու,  դրանք
վերադարձնելուց  խուսափելու,  վճարման  այլ  կետանցով  դրանք
օգտագործելու,  …դեպքերում  այդ  գումարին  վճարվում  են  տոկոսներ:
Տոկոսները  հաշվարկվում  են  կետանցի  օրվանից  մինչև
պարտավորության  դադարման  օրը`  ըստ  համապատասխան
ժամանակահատվածների  համար  Հայաստանի  Հանրապետության
կենտրոնական  բանկի  սահմանած  բանկային  տոկոսի  հաշվարկային
դրույքների:

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ
պարբերությունից  հետևում  է,  որ  վնասի  հատուցման  կամ
պայմանագրային  պարտավորությունները  չկատարելու,  կետանցի
համար սահմանված պատասխանատվության այլ  կարգի առկայության
դեպքում  կամ  եթե  տոկոսի  /տուժանքի/  այլ  չափ  նախատեսված  է
պայմանագրով,  ապա  նույն  հոդվածի  1-ին  մասի  առաջին
պարբերությամբ սահմանված կարգը չի գործում: 

Գերագույն  դատարանը  հարկ  է  համարում  ընդգծել,  որ
օրենսդրության  նման  ձևակերպումը  կոչված  է  ապահովելու  կրկնակի
պատասխանատվության անթույլատրելիության սկզբունքը: 

ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի`  <<Պայմանագրի
ազատություն>> վերտառությամբ 437-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի
համաձայն`  քաղաքացիները  և  իրավաբանական  անձինք  ազատ  են
պայմանագիր կնքելիս:…Կողմերը կարող են կնքել ինչպես օրենքով կամ
այլ  իրավական  ակտերով  նախատեսված,  այնպես  էլ  չնախատեսված
պայմանագիր:

Նույն  հոդվածի  4-րդ  մասը  սահմանում  է,  որ  պայմանագրի
պայմանները  որոշվում  են  կողմերի  հայեցողությամբ,  բացի  այն
դեպքերից,  երբ  համապատասխան  պայմանի  բովանդակությունը
սահմանված է օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով /438-րդ հոդված/:
Իսկ  հոդվածի  5-րդ  և  6-րդ  մասերի  համաձայն`  այն  դեպքերում,  երբ
պայմանագրի պայմանը նախատեսված է նորմով, որը կիրառվում է, եթե
այլ բան սահմանված չէ կողմերի համաձայնությամբ /դիսպոզիտիվ նորմ/,
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կողմերը  կարող  են  իրենց  համաձայնությամբ  բացառել  այդ  նորմի
կիրառումը կամ սահմանել դրանում նախատեսվածից այլ պայման: Նման
համաձայնության  բացակայության  դեպքում  պայմանագրի  պայմանը
որոշվում  է  դիսպոզիտիվ  նորմով:  Եթե  պայմանագրի  պայմանը
սահմանված չէ  կողմերի համաձայնությամբ կամ դիսպոզիտիվ նորմով,
համապատասխան պայմանը որոշվում է կողմերի հարաբերությունների
նկատմամբ կիրառվող գործարար շրջանառության սովորույթներով:

Գերագույն  դատարանը  հարկ  է  համարում  ընդգծել,  որ  ԼՂՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի 437-րդ հոդվածի վերլուծությունից բխում է,
որ պայմանագրի ազատության սկզբունքը, ի թիվս այլնի,  ենթադրում է
պայմանագրի պայմանների ազատ ընտրություն: Պայմանագրի կնքման
համար բացառիկ  նշանակություն  ունեն  պայմանագրի  մասնակիցների
կամքը  և  կամահայտնությունը:  Ցանկացած  պայմանագիր  իրենից
ներկայացնում  է  քաղաքացիական  շրջանառության  մասնակիցների
կամային  ակտ:  Կողմը  կամավոր  ստանձնում  է  իրավունքներ  և
պարտականություններ,  հետևաբար  ցանկություն  է  հայտնում  կնքել
նման  պայմանագիր:  Սակայն  հաճախակի  անհրաժեշտություն  է
առաջանում  դատարանի  կողմից  գնահատելու  քննվող  գործով
պայմանագրի  կողմերի  ներքին  կամքի  և  դրա  արտահայտման  ձևի
համապատասխանությունը:  Այսինքն`  պայմանագրի  կնքման  համար
կարևոր է կամքի և կամահայտնության միասնությունը: 

Ամփոփելով  վերոգրյալը`  կարելի  է  հետևություն  անել,  որ
պայմանագրերից  կողմերի  համար  ծագում  են  պարտավորություններ,
որոնք,  համաձայն  ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի  347-րդ  հոդվածի,
պետք  է  կատարվեն  պատշաճ`  պարտավորության  պայմաններին,
օրենքին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան,
իսկ  նման  պայմանների  և  պահանջների  բացակայության  դեպքում`
գործարար  շրջանառության  սովորույթներին  կամ  սովորաբար
ներկայացվող  այլ  պահանջներին  համապատասխան:  Պայմանագրերը
պետք է կատարվեն այն պայմաններով, որոնցով կնքվել են: Պայմանագրի
կողմերից  պահանջվում  է  պարտավորությունների  կատարման
ընթացքում  միմյանց  ցույց  տալ  անհրաժեշտ  օգնություն,  սեփական
գործողություններով  չխոչընդոտել  մյուս  կողմի  պարտականությունների
կատարմանը,  չնպաստել  պարտավորությունների  չկատարման
հետևանքով առաջացած վնասների ավելացմանը:

Ինչպես հետևում է գործի նյութերից` Բանկի և Ընկերության միջև
կնքված  վարկային  պայմանագրի`  պայմանագրի  տոկոսների
հաշվարկների կարգին վերաբերող 2.5 կետը ուղղակիորեն սահմանում է,
որ  վարկի  դիմաց  տոկոսները  հաշվարկվում  են`  սկսած  վարկի
տրամադրման  օրվանից  մինչև  վարկի  լրիվ  մարման  օրը`  վարկի
փաստացի  մնացորդի  դիմաց:  Մինչդեռ  Առաջին  ատյանի  դատարանը,
այդ  մասով  մերժելով  հայցը,   իր  վճռում  անհիմն  նշել  է,  որ   գումարը
վերադարձնելու  համար  պայմանագրով  սահմանված  ժամկետը
լրանալուց  հետո  չվճարված  վարկի  գումարի  նկատմամբ  տոկոսներ
հաշվարկելու  և  վճարելու  պարտականություն  կրելու  պայման
նախատեսված չէ պայմանագրով, և այդ հիմնավորմամբ դատարանը չի
բավարարել  նաև պայմանագրի 5.1 կետով սահմանված` հաշվարկված
տոկոսագումարները ժամկետում   չվճարելու  համար տույժեր գանձելու
պահանջը:

Վերաքննիչ  դատարանը,  մերժելով  Բանկի  վերաքննիչ  բողոքը  և
Առաջին  ատյանի  դատարանի  վճիռը  թողնելով  օրինական  ուժի  մեջ,
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կիրառել  է  ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի  881-րդ  և  411-րդ
հոդվածների  պահանջները  և  եզրակացրել,  որ  անկախ  վարկային
պայմանագրում  առկա  կարգավորումներից,  վարկային  պայմանագրով
ամրագրված  վարկի  գումարի  վերադարձման  վերջնաժամկետի
ավարտից  կամ  պարտավորության  կետանց  թույլ  տալուց  հետո,
տոկոսների  մասին  խոսք  կարող  է  լինել  միայն  ԼՂՀ  քաղաքացիական
օրենսգրքի 411-րդ հոդվածի 1-ին մասի համատեքստում, սակայն նման
եզրահանգումն անհիմն է:

Գերագույն  դատարանը  փաստում  է,  որ  Վերաքննիչ  դատարանը
ճիշտ  չի  հղում  կատարել  ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի  411-րդ
հոդվածի  1-ին  մասում  ամրագրված  ՀՀ  կենտրոնական  բանկի
սահմանած  բանկային  տոկոսի  հաշվարկային  դրույքի  կիրառման
անհրաժեշտությանը,  դրանով  անտեսելով  նույն  հոդվածի  նույն  մասի
երկրորդ  պարբերության  կարգավորումը,  քանի  որ  տվյալ  դեպքում
կողմերի  միջև  կնքված  վարկային  պայմանագրով  նախատեսված  է
տոկոսի այլ չափ:

Չեն  բխում  նաև  կողմերի  միջև  կնքված  վարկային  պայմանագրի
բովանդակությունից  ստորադաս դատարանների հետևություններն  այն
մասին, որ վարկային պայմանագրի գործողության ժամկետը ավարտվել է
27.02.2015թ.,  քանի  որ  նշված  պայմանագրի  6.1  կետի
բովանդակությունից  ուղղակի  բխում  է,  որ  պայմանագիրը  գործում  է
մինչև  դրանով  նախատեսված  պարտավորությունների  ամբողջական
կատարումը:  

Այսպիսով,  քանի  որ  վարկային  պայմանագրով  նախատեսված
տոկոսները  պայմանագրի  ժամկետի  ավարտից  հետո  հաշվարկելու
պայման  սահմանված  է  տվյալ  պայմանագրով,  ապա  հայցապահանջն
այդ  մասով  ևս  հիմնավոր  է  և  ենթակա է  բավարարման:  Հետևաբար,
հիմնավոր է վճռաբեկ բողոքի առաջին հիմքը:

Վճռաբեկ  բողոքը  երկրորդ  հիմքով  հիմնավոր  է  հետևյալ
պատճառաբանությամբ.

ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի  375-րդ  հոդվածի  1-ին  մասի
համաձայն` երաշխավորը, երաշխավորության պայմանագրով, այլ անձի
պարտատիրոջ  առջև պարտավորվում  է  պատասխանատվություն  կրել
այդ անձի կողմից իր պարտավորությունը լրիվ կամ մասնակի կատարելու
համար:

ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի`  <<Երաշխավորի
պատասխանատվությունը>> վերտառությամբ 377-րդ հոդվածի 1-ին և 2-
րդ  մասերի  համաձայն`  պարտապանի  կողմից  երաշխավորությամբ
ապահովված  պարտավորությունը  չկատարելու  կամ  անպատշաճ
կատարելու  դեպքում  երաշխավորը  և  պարտապանը  պարտատիրոջ
առջև կրում են համապարտ պատասխանատվություն, եթե երաշխավորի
սուբսիդիար  պատասխանատվություն  նախատեսված  չէ  օրենքով  կամ
երաշխավորության պայմանագրով: Երաշխավորը պարտատիրոջ առջև
պատասխանատվություն  է  կրում  նույն  ծավալով,  ինչ  պարտապանը`
ներառյալ տոկոսներ վճարելը, պարտքը բռնագանձելու կապակցությամբ
դատական  ծախսերը  և  պարտապանի  կողմից  պարտավորությունը
չկատարելու  կամ  անպատշաճ  կատարելու  հետևանքով  առաջացած`
պարտատիրոջ  այլ վնասները հատուցելը, եթե այլ բան նախատեսված չէ
երաշխավորության պայմանագրով:
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Վերոգրյալից հետևում է, որ գործում է երաշխավորի լրիվ ծավալով
պատասխանատվության  սկզբունքը,  եթե  այլ  բան  նախատեսված  չէ
երաշխավորության պայմանագրով:

Գործի  նյութերով  հաստատված  է,  որ  երաշխավորության
պայմանագրերով  պատասխանողներ  Գ.Քոչարյանը  և  Ա.Ասծատրյանը`
որպես  երաշխավորներ,  պարտավորվել  են  Բանկի  առջև  Ընկերության
հետ  միասին  համապարտ  պատասխանատվություն  կրել  վարկային
պայմանագրով  <<Կակադու>>  ՍՊԸ-ի  կողմից  ստանձնած
պարտավորությունների  լրիվ  կատարման  համար:  Հետևաբար,
Գերագույն  դատարանը  հիմնավոր  չի  համարում  ստորադաս
դատարանների  հետևությունները  երաշխավորների
պատասխանատվության  ծավալի  մասին,  քանի  որ  դատարանները`
առանց ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 447-րդ հոդվածով սահմանված
կանոններով  գնահատելու  երաշխավորության  պայմանագրերի  բոլոր
դրույթները,  սահմանափակել  են  երաշխավորների
պատասխանատվության ծավալը:

Գերագույն  դատարանը  գտնում  է,  որ  հիմնավոր  է  նաև  բողոքի
փաստարկը  Վերաքննիչ  դատարանի  կողմից  դատավարական
իրավունքի  նորմերի,  մասնավորապես`  ԼՂՀ  քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 49-րդ և 50-րդ հոդվածների, պահանջների
խախտման մասին:

Այսպես` ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ
հոդվածի համաձայն` դատարանը յուրաքանչյուր ապացույց գնահատում
է գործում եղած բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ
հետազոտության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ, դատարանի համար
որևէ  ապացույց  նախապես  հաստատվածի  ուժ  չունի,  բացառությամբ
նույն  օրենսգրքի  48-րդ  հոդվածով  նախատեսված  դեպքերի:  ԼՂՀ
քաղաքացիական  դատավարության  օրենսգրքի  50-րդ  հոդվածը
վերաբերում  է  գրավոր  ապացույցներին:  Բողոքաբերը  նշված
դատավարական  նորմերի  խախտման  մասին  իր  փաստարկները
հիմնավորել  է  նրանով,  որ  դատարանի  կողմից  վերը  նշված
պայմանագրերի դրույթները ոչ ճիշտ են վերլուծվել և գնահատվել, ինչը
հաստատվել  է  նաև  Գերագույն  դատարանի  վերը  շարադրված
պատճառաբանություններով:

Այսպիսով, սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքերի առկայությունը Գերագույն
դատարանը  համարում  է  բավարար`  ԼՂՀ  քաղաքացիական
դատավարության  օրենսգրքի  240-րդ  և  241-րդ  հոդվածների  ուժով
Վերաքննիչ դատարանի որոշումը մասնակիորեն բեկանելու համար:

Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ գործի նյութերը թույլ են տալիս
կայացնելու  որոշում`  առանց  գործը  նոր  քննության  ուղարկելու,
Գերագույն  դատարանն  անհրաժեշտ  է  համարում  կիրառելու  ԼՂՀ
քաղաքացիական դատավարության   օրենսգրքի  253-րդ  հոդվածի  1-ին
մասի 4-րդ կետը, համաձայն որի` գործն ըստ էության լուծող դատական
ակտերի վերանայման արդյունքով Գերագույն դատարանը մասնակիորեն
բեկանում  և  փոփոխում  է  ստորադաս  դատարանի  ակտը,  եթե
ստորադաս  դատարանի  կողմից  հաստատված  հանգամանքները
հնարավորություն են տալիս կայացնելու նման ակտ, և եթե դա բխում է
արդարադատության արդյունավետության շահերից:

Անդրադառնալով  դատական  ծախսերի  բաշխման  հարցին,
Գերագույն  դատարանը  փաստում  է,  որ  ԼՂՀ  քաղաքացիական
դատավարության  օրենսգրքի  69-րդ  հոդվածի  1-ին  և  3-րդ  մասերի
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համաձայն`  դատական  ծախսերը  գործին  մասնակցող  անձանց  միջև
բաշխվում  են  բավարարված  հայցապահանջների  չափին
համամասնորեն, վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք բերելու հետ կապված
դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են
նույն հոդվածի կանոններով: 

Սույն  գործով  դատական  ծախսերը  բաղկացած  են  պետական
տուրքից:

<<Պետական  տուրքի  մասին>>  ԼՂՀ  օրենքի  9-րդ  հոդվածի
համաձայն  գույքային  պահանջով  դատարան տրվող  հայցադիմումների
համար պետական տուրքը գանձվում է հայցագնի 2 տոկոսի չափով, բայց
ոչ  պակաս  բազային  տուրքի  150  տոկոսից,  վերաքննիչ  բողոքների
համար`  վերաքննիչ  բողոքում  նշված  վիճարկվող  գումարի  3  տոկոսի
չափով, վճռաբեկ բողոքների համար` հայցագնի 3 տոկոսի չափով, բայց
ոչ  պակաս  բազային  տուրքի  տասնապատիկից  և  ոչ  ավելի  բազային
տուրքի հազարապատիկից: 

Քանի  որ  սույն  վճռաբեկ  բողոքը  բավարարվում  է,   հետևաբար
պատասխանողներից  համապարտության  կարգով  հօգուտ
<<Արցախբանկ>>  ՓԲԸ  պետք  է  բռնագանձվի  պետական  տուրք
հայցադիմում ներկայացնելու համար` 1818 ՀՀ դրամ, վերաքննիչ բողոք
ներկայացնելու  համար`  2781  ՀՀ  դրամ  և  62112  ՀՀ  դրամ`  վճռաբեկ
բողոք ներկայացնելու համար:

Ելնելով  վերոգրյալից  և ղեկավարվելով ԼՂՀ  քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 253-256-րդ  հոդվածներով`   Գերագույն
դատարանը   

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել:
 ԼՂՀ  վերաքննիչ  դատարանի  2016  թվականի  ապրիլի  4-ի

որոշումը  մասնակիորեն  բեկանել  և  փոփոխել.  բողոքարկված
մասով հայցը բավարարել:

<<Կակադու>>  սահմանափակ  պատասխանատվությամբ
ընկերությունից,  Գեղամ  Վիտալիի  Քոչարյանից  և  Արմինե
Վյաչեսլավի  Ասծատրյանից  համապարտության  կարգով  հօգուտ
<<Արցախբանկ>>  փակ  բաժնետիրական  ընկերության
բռնագանձել  90.883,8  /իննսուն  հազար ութ  հարյուր  ութսուներեք
ամբողջ ութ տասնորդական/ ՀՀ դրամ` որպես վարկի նկատմամբ
հաշվարկված տոկոսագումար:

<<Կակադու>>  սահմանափակ  պատասխանատվությամբ
ընկերությունից,  Գեղամ  Վիտալիի  Քոչարյանից  և  Արմինե
Վյաչեսլավի  Ասծատրյանից  համապարտության  կարգով  հօգուտ
<<Արցախբանկ>>  փակ  բաժնետիրական  ընկերության
բռնագանձել  վարկի  փաստացի մնացորդի  նկատմամբ /1.954.710
ՀՀ  դրամի/  տարեկան  22  /քսաներկու/  տոկոս  տոկոսադրույք`
սկսած 2015 թվականի նոյեմբերի 10-ից մինչև վարկի լրիվ մարման
օրը:

<<Կակադու>>  սահմանափակ  պատասխանատվությամբ
ընկերությունից,  Գեղամ  Քոչարյանից  և  Արմինե  Ասծատրյանից
համապարտության  կարգով  հօգուտ  <<Արցախբանկ>>  փակ
բաժնետիրական  ընկերության  ժամկետանց  տոկոսագումարի  /
90.883,8 ՀՀ դրամի/ նկատմամբ հաշվարկել տույժ` տարեկան 36,5
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տոկոս տոկոսադրույքով`  սկսած 2015 թվականի նոյեմբերի 10-ից
մինչև պարտավորության լրիվ կատարման օրը:

2.<<Կակադու>>  սահմանափակ  պատասխանատվությամբ
ընկերությունից,  Գեղամ  Քոչարյանից  և  Արմինե  Ասծատրյանից
համապարտության  կարգով  հօգուտ  <<Արցախբանկ>>  փակ
բաժնետիրական ընկերության վճարված պետական տուրքի դիմաց
բռնագանձել 66.711 /վաթսունվեց հազար յոթ հարյուր տասնմեկ/ ՀՀ
դրամ,  որից`  1.818 ՀՀ դրամ`հայցային  դիմումի,  2.781 ՀՀ դրամ`
վերաքննիչ բողոքի, 62.112 ՀՀ դրամ` վճռաբեկ բողոքի համար:

3.  Որոշումն  օրինական  ուժի  մեջ  է  մտնում  դատական
նիստերի  դահլիճում  հրապարակման  պահից,  վերջնական  է  և
ենթակա չէ բողոքարկման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ                                 Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
                    
                  ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ                            Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
                                                            
                                                                        Գ.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ
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