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ՀԱՆՈՒՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 

ք. Ստեփանակերտ                                                      28-ին հուլիսի 2016թ. 

 

ԼՂՀ Գերագույն դատարանը /այսուհետ` Գերագույն դատարան/ վճռաբեկության  

կարգով. 

           

       նախագահությամբ` դատավոր             Գ.Արզումանյանի 

                                  դատավորներ`             Գ. Գրիգորյանի 

                                                                         Ի.Կարապետյանի 

 

  դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ հայցի «Արցախբանկ» ՓԲԸ ընդդեմ 

«Կակադու» ՍՊԸ, Գեղամ Վիտալիի Քոչարյանի, Արմինե Վյաչեսլավի Ասծատրյանի՝ 

21.920.478.1 /քսանմեկ միլիոն ինը հարյուր քսան հազար չորս հարյուր յոթանասունութ 

ամբողջ մեկ տասնորդական/ ՀՀ դրամ բռնագանձելու մասին քաղաքացիական գործով 

ԼՂՀ վերաքննիչ  դատարանի  2016թ. ապրիլի 4-ի որոշման դեմ հայցվոր «Արցախբանկ» 

ՓԲԸ ներկայացուցիչ Տիգրան Ավետիսյանի վճռաբեկ բողոքը,  

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը. 

 Դիմելով դատարան «Արցախբանկ» ՓԲԸ /այսուհետ՝ նաև Բանկ/ խնդրել է 

բռնագանձել «Կակադու» ՍՊԸ-ից /այսուհետ՝ նաև Ընկերություն/, ՍՊԸ տնօրեն Գեղամ 

Քոչարյանից և Արմինե Ասծատրյանից  21.920.478,1 /քսանմեկ միլիոն ինը հարյուր քսան 

հազար չորս հարյուր յոթանասունութ ամբողջ մեկ տասնորդական/ ՀՀ դրամ: 

 ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը /այսուհետ՝ նաև 

Դատարան/ 2016թ. փետրվարի 2-ի վճռով հայցը բավարարել է մասնակի: Վճռվել է 
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Ընկերությունից և Գ.Քոչարյանից հօգուտ Բանկի համապարտության կարգով գանձել 

13.198.895.2 /տասներեք միլիոն հարյուր իննսունութ հազար ութ հարյուր իննսուն 

ամբողջ երկու տասնորդական/ ՀՀ դրամ, որից՝ 12.700.000 /տասներկու միլիոն յոթ 

հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ՝ վարկի գումար, 498.895.2 /չորս հարյուր իննսունութ հազար 

ութ հարյուր իննսունհինգ ամբողջ երկու տասնորդական/ ՀՀ դրամ՝ վարկի նկատմամբ 

հաշվարկված տոկոսներ: Ընկերությունից հօգուտ Բանկի գանձվել է 5.557.596.7 /հինգ 

միլիոն հինգ հարյուր հիսունյոթ հազար հինգ հարյուր իննսունվեց ամբողջ յոթ 

տասնորդական/ ՀՀ դրամ՝ վարկի նկատմամբ հաշվարկված տույժ և 172.617.75 /հարյուր 

յոթանասուներկու հազար վեց հարյուր տասնյոթ ամբողջ յոթանասունհինգ 

տասնորդական/ ՀՀ դրամ՝ ժամկետանց տոկոսների նկատմամբ հաշվարկված տույժ: 

Ընկերությունից հօգուտ Բանկի վճռվել է գանձել ժամկետանց՝ 12.700.000 /տասներկու 

միլիոն յոթ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ վարկի գումարի նկատմամբ հաշվարկվող, 

պայմանագրի 5.2 կետերով սահմանված տույժերը և 498.895.2 /չորս հարյուր իննսունութ 

հազար ութ հարյուր իննսունհինգ ամբողջ երկու տասնորդական/ ՀՀ դրամ ժամկետանց 

տոկոսների նկատմամբ տարեկան 36.5 տոկոսի չափով հաշվարկվող տույժերը՝ սկսած 

2015թ. նոյեմբերի 10-ից մինչև պարտավորության փաստացի մարումը: Բանկի հայցն 

ընդդեմ Ընկերության և Գ.Քոչարյանի՝ 2.991.368.45 /երկու միլիոն ինը հարյուր 

իննսունմեկ հազար երեք հարյուր վաթսունութ ամբողջ քառասունհինգ տասնորդական/ 

ՀՀ դրամ, որից 2.818.750.7 /երկու միլիոն ութ հարյուր տասնութ հազար յոթ հարյուր 

հիսուն հազար ամբողջ յոթ տասնորդական/ ՀՀ դրամ՝ վարկի ժամկետանց մասի 

նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսներ, 172.617.75 /հարյուր յոթանասուներկու հազար վեց 

հարյուր տասնյոթ ամբողջ յոթանասունհինգ տասնորդական/ ՀՀ դրամ՝ ժամկետանց 

տոկոսների նկատմամբ հաշվարկված տույժ, 2015թ. նոյեմբերի 10-ից մինչև 

պարտավորության փաստացի մարման օրը պայմանագրի 1.1 կետով սահմանված 

տոկոսները գանձելու պահանջի մասով՝ մերժվել է: Բռնագանձումը տարածվել է 

Գ.Քոչարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող ԼՂՀ ք.Ստեփանակերտ, 

Վ.Մամիկոնյան փող, թիվ 56/5 հասցեում գտնվող 251.16 ք/մ մակերեսով առևտրի 

կենտրոնի և 0.0114 հա հողամասի վրա: 

 Հայցվորի ներկայացուցիչ Տ.Ավետիսյանի վերաքննիչ բողոքի  քննության 

արդյունքում ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանը /այսուհետ՝ նաև Վերաքննիչ դատարան/ 

2016թ. ապրիլի 4-ի որոշմամբ վերաքննիչ բողոքը մերժել է, Դատարանի 2016թ. 

փետրվարի 2-ի վճիռը թողել է օրինական ուժի մեջ: 

 Նշված որոշման դեմ վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել հայցվորի ներկայացուցիչ 

Տ.Ավետիսյանը: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

 

2.ՎՃռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը. 

Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում, ներքոհիշյալ 

հիմնավորումներով. 

 Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանը թույլ է տվել ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով նախատեսված 
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նյութական իրավունքի նորմերի խախտումներ՝ սխալ մեկնաբանելով ԼՂՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքի 369-րդ, 372-րդ հոդվածների, կողմերի միջև կնքված 

երաշխավորության պայմանագրի 2.1, 2.2, 3.1, 4.3, 5.1 և 5.2 կետերի պահանջները, 

անտեսելով ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 345-րդ, 347-րդ, 375-377-րդ, 408-րդ,     437-

րդ, 879-881-րդ, 887-րդ, 888-րդ հոդվածների պահանջները: 

 Բողոքաբերը նաև նշել է, որ Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի և 

50-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջները, որի հետևանքով գործում առկա 

ապացույցները՝ վարկային և երաշխավորության պայմանագրերը բազմակողմանի, լրիվ 

և օբյեկտիվ չի վերլուծել և գնահատական չի տվել՝ արդյունքում կայացնելով ակնհայտ 

սխալ որոշում: 

 Ըստ բողոքաբերի՝ 2015թ. նոյեմբերի 10-ի դրությամբ Բանկի նկատմամբ 

Ընկերության պարտավորությունները կազմել են 21.920.478.1 /քսանմեկ միլիոն ինը 

հարյուր քսան հազար չորս հարյուր յոթանասունութ ամբողջ մեկ տասնորդական/ ՀՀ 

դրամ, այդ թվում՝ վարկի գծով՝ 12.700.000 /տասներկու միլիոն յոթ հարյուր հազար/ ՀՀ 

դրամ /ժամկետանց պարտավորություն/, 3.317.645.90 /երեք միլիոն երեք հարյուր 

տասնյոթ հազար վեց հարյուր քառասունհինգ ամբողջ իննսուն տասնորդական/ ՀՀ 

դրամ՝ տոկոսագումարը, որից ժամկետանցը՝ 498.895.2  /չորս հարյուր իննսունութ 

հազար ութ հարյուր իննսունհինգ ամբողջ երկու տասնորդական/ ՀՀ դրամ,   5.557.596.7 

/հինգ միլիոն հինգ հարյուր հիսունյոթ հազար հինգ հարյուր իննսունվեց ամբողջ յոթ 

տասնորդական/ ՀՀ դրամ՝ վարկի նկատմամբ հաշվարկված տույժ, 345.235.50 /երեք 

հարյուր քառասունհինգ հազար երկու հարյուր երեսունհինգ ամբողջ հիսուն 

հարյուրերորդական/ ՀՀ դրամ տույժ՝ տոկոսների գծով: 

 Բողոքաբերն իր հիմնավորումները պատճառաբանել է նրանով, որ Վերաքննիչ 

դատարանն օրինական ուժի մեջ թողնելով Դատարանի վճիռը, չի հիմնավորել, թե 

պատասխանողների կողմից վարկային պարտավորությունների խախտման 

պայմաններում հաշվարկված տուժանքի չափը որքանով է անհամաչափ 

պարտավորության խախտման հետևանքներին, և պատշաճ իրավական գնահատական 

չի տվել Դատարանի կողմից Հայցվորի՝ երաշխավորից ժամկետանց վարկի գումարի 

նկատմամբ հաշվեգրված 172.017.75 /հարյուր յոթանասուներկու հազար տասնյոթ 

ամբողջ, յոթանասունհինգ հարյուրերորդական/ ՀՀ դրամ գումարի, ժամկետանց 

տոկոսագումարի և վարկի գումարի նկատմամբ հաշվեգրվող տույժի գումարները 

գանձելու վերաբերյալ պահանջները մերժելուն:  

 Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանը հաշվի չի առել, որ վարկային 

պայմանագրում նախատեսված են պատասխանատվության պայմանները վարկառուի 

կողմից պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման 

կամ չկատարման դեպքում, այն է՝ պայմանագրի համաձայն հաշվարկված 

տոկոսագումարները ժամանակին չվճարելու համար վարկառուն վճարում է տույժ՝ 

յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար ժամկետանց տոկոսագումարի 73% չափով /5.1 

կետ/, իսկ վարկի գումարը, այդ թվում մասնակի մարումների գումարները ժամանակին 

չվճարելու դեպքում՝ վարկի սկզբնական տոկոսադրույքին գումարվում է տույժ՝ 
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ժամկետանց գումարի տարեկան 36.5% չափով: Բողոքաբերը պնդում է, որ ստորադաս 

դատարանների կողմից վարկային պայմանագրով նախատեսված 73% չափով տույժն 

ակնհայտ անհամաչափ համարելը և կիսով չափ նվազեցնելն անհիմն է, քանի որ ըստ 

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 372-րդ հոդվածի՝ չի հիմնավորել տուժանքի չափի 

ակնհայտորեն անհամաչափությունը պարտավորության խախտման հետևանքներին:   

Այսպիսով, վճռաբեկ բողոքում բողոքաբերն ըստ էության բարձրացրել է հետևյալ 

իրավական հարցերը. 

1/ արդյո±ք,  ենթակա են գանձման  Ընկերությունից և Գ.Քոչարյանից վարկի 

մարման վերջնաժամկետի ավարտից հետո մինչև պարտավորության փաստացի 

մարման օրը վարկային պայմանագրով սահմանված տարեկան 18% տոկոսադրույքով 

գումարները, թե ոչ. 

2/ համաչափ է, արդյո±ք, պարտավորության կետանցի դեպքում վարկային 

պայմանագրով նախատեսված տույժը պարտավորության խախտման հետևանքներին. 

3/ կրում է, արդյո±ք երաշխավոր Գ.Քոչարյանը վարկային պայմանագիրը 

չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու հետևանքով հաշվարկված տույժերը 

հատուցելու պարտականություն: 

  Վերոգրյալի հիման վրա բողոք բերողը խնդրել է բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 

2016թ. ապրիլի 4-ի որոշումը և գործն ուղարկել Դատարան՝ նոր քննության: 

  

 3.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը. 

Սույն վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ 

փաստերը. 

1. Բանկի և Ընկերության միջև 2014թ. փետրվարի 11-ին կնքվել է թիվ 9/176G/ 

վարկային պայմանագիրը, որի 1.1 կետի համաձայն՝ Բանկն Ընկերությանը 

տրամադրում է 14.000.000 /տասնչորս միլիոն/ ՀՀ դրամ գումարի չափով վարկ, 18% 

տարեկան տոկոսադրույքով, մինչև 2014թ. օգոստոսի 11-ը մարելու պայմանով: 

2. Բանկի, Ընկերության և Գեղամ Քոչարյանի միջև 2014թ. փետրվարի 11-ին կնքվել 

է թիվ 9/176G/ երաշխավորության պայմանագիրը, որով Գեղամ Քոչարյանը 

պարտավորվել է Բանկի առջև Ընկերության հետ համապարտ  

պատասխանատվություն կրել Ընկերության կողմից թիվ 9/176G/ վարկային 

պայմանագրով ստանձնած պարտավորության լրիվ կատարման համար: 

 3. Բանկի ներկայացրած տեղեկանքի համաձայն՝ Ընկերության 

պարտավորությունները 2014թ. փետրվարի 11-ի դրությամբ ընդամենը կազմել են 

21.920.478.1 /քսանմեկ միլիոն ինը հարյուր քսան հազար չորս հարյուր յոթանասունութ 

ամբողջ մեկ տասնորդական/ ՀՀ դրամ, այդ թվում՝ վարկի գծով՝ 12.700.000 /տասներկու 

միլիոն յոթ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ  /ժամկետանց պարտավորություն/,  3.317.645.90 

/երեք միլիոն երեք հարյուր տասնյոթ հազար վեց հարյուր քառասունհինգ ամբողջ 

իննսուն տասնորդական/ ՀՀ դրամ՝ տոկոսագումարը, որից ժամկետանցը՝ 498.895.2  

/չորս հարյուր իննսունութ հազար ութ հարյուր իննսունհինգ ամբողջ երկու 

տասնորդական/ ՀՀ դրամ,   5.557.596.7 /հինգ միլիոն հինգ հարյուր հիսունյոթ հազար 

հինգ հարյուր իննսունվեց ամբողջ յոթ տասնորդական/ ՀՀ դրամ՝ վարկի նկատմամբ 
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հաշվարկված տույժ, 345.235.50 /երեք հարյուր քառասունհինգ հազար երկու հարյուր 

երեսունհինգ ամբողջ հիսուն հարյուրերորդական/ ՀՀ դրամ՝ տույժ՝ տոկոսների գծով: 

4.  Բանկի և Ընկերության միջև 2014թ. փետրվարի 11-ին կնքված  թիվ 9/176G/ 

վարկային պայմանագրի 6.1 կետը սահմանում է, որ պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում 

ստորագրման պահից և գործում է մինչև դրանով նախատեսված 

պարտավորությունների ամբողջական կատարումը: 

 

4.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները. 

Քննելով վճռաբեկ բողոքը նշված հիմքերի սահմաններում՝ Գերագույն դատարանը 

գտնում է, որ բողոքը հիմնավոր է և ենթակա է բավարարման հետևյալ 

պատճառաբանությամբ. 

 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 իրավունքներն ու պարտականությունները, որոշելու 

պայմանագրի՝ օրենսդրությանը չհակասող ցանկացած պայման:  

 Քաղաքացիական իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով, եթե 

դա անհրաժեշտ է պետական և հասարակական անվտանգության, հասարակական 

կարգի պահպանության, հանցագործությունների կանխման, առողջության ու 

բարոյականության, այլոց իրավունքների և ազատությունների, պատվի ու բարի 

համբավի պաշտպանության համար: 

Նշված հոդվածը սահմանում է կարևոր քաղաքացիաիրավական սկբունքի՝ 

պայմանագրի ազատության հասկացությունը, որն ավելի մանրամասն կարգավորում է 

ստացել նույն օրենսգրքի 437-րդ հոդվածով:  Այդ պատճառով Գերագույն դատարանը 

պայմանագրի  ազատության  հարցը  քննարկում  է  ԼՂՀ  քաղաքացիական օրենսգրքի 3-

րդ և 437-րդ հոդվածների համատեքստում:  

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 437-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք ազատ են պայմանագիր կնքելիս: 

Պայմանագիր կնքելուն հարկադրել չի թույլատրվում, բացառությամբ այն դեպքերի, 

երբ պայմանագիր կնքելու պարտականությունը նախատեսված է նույն օրենսգրքով, 

օրենքով կամ կամովին ստանձնած պարտավորությամբ:  

Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ պայմանագրի պայմանները որոշվում են 

կողմերի հայեցողությամբ, բացի այն դեպքերից, երբ համապատասխան պայմանի 

բովանդակությունը սահմանված է օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով: 

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 887-րդ հոդվածի համաձայն՝ վարկային 

պայմանագրով բանկը կամ այլ վարկային կազմակերպությունը /վարկատուն/ 

պարտավորվում է պայմանագրով նախատեսված չափերով ու պայմաններով 

դրամական միջոցներ /վարկ/ տրամադրել փոխառուին, իսկ փոխառուն 

պարտավորվում է վերադարձնել ստացված գումարը և տոկոսներ վճարել դրանից: 

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ վարկային պայմանագրից բխող 

հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենսգրքի 47-րդ գլխում 
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նախատեսված կանոնները, եթե այլ բան նախատեսված չէ նույն գլխի կանոններով և 

վարկային պայմանագրով: 

Վերլուծելով շարադրված հոդվածները, պարզ է դառնում, որ վարկային 

հարաբերությունները կարգավորվում են քաղաքացիական օրենսդրության՝ 

փոխառության ու վարկի մասին նորմերով: Միևնույն ժամանակ, Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է, որ վարկային պայմանագրից բխող հարաբերությունների 

նկատմամբ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝ փոխառությանը վերաբերող 47-րդ գլխի 

կանոնները չեն կիրառվում, եթե կողմերն այլ կանոններ են սահմանել վարկային 

պայմանագրով, և  որոնք չեն հակասում վարկային հարաբերությունները կարգավորող 

նորմերի պահանջներին: Այսինքն՝ վարկային պայմանագրի իրավակարգավորումը 

փոխառության պայմանագրի նորմերի հիման վրա կատարվում է միայն վարկային 

պայմանագրի էությանը չհակասող մասով: Ավելին՝ օրենսդիրը, ելնելով ԼՂՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքի 3-րդ և 47-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 ՝ վարկին 

վերաբերող 48-րդ գլխի իմպերատիվ նորմերով: 

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 447-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

պայմանագրի պայմանները մեկնաբանելիս՝ դատարանը պետք է ելնի նրանում 

պարունակվող բառերի և արտահայտությունների տառացի նշանակությունից: 

Պայմանագրի պայմանի տառացի նշանակությունը պարզ չլինելու դեպքում այն 

սահմանվում է պայմանագրի մյուս պայմանների ամբողջական իմաստի հետ 

համադրելու միջոցով: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ եթե այդ հոդվածի 1-ին 

կետում պարունակվող կանոնները հնարավորություն չեն տալիս որոշել պայմանագրի 

բովանդակությունը, ապա պետք է պարզվի կողմերի իրական ընդհանուր կամքը՝ հաշվի 

առնելով պայմանագրի նպատակը:  

Վերոգրյալից պարզ հետևում է, որ վարկային պայմանագրով նախատեսված 

տոկոսների հաշվարկման ժամկետի, պարտավորության ոչ պատշաճ կատարման կամ 

չկատարման դեպքում պատասխանատվության և այլ հարցերը որոշվում են կողմերի 

միջև կնքված պայմանագրի դրույթների վերլուծության և գնահատման արդյունքում: 

Սույն գործով Բանկի և Ընկերության միջև 2014թ. փետրվարի 11-ին կնքվել է թիվ 

9/176G/ վարկային պայմանագիրը, որի 1.1 կետի համաձայն՝ Բանկն /վարկատու/  

Ընկերությանը /վարկառու/ տրամադրում է 14.000.000 /տասնչորս միլիոն/ ՀՀ դրամ 

գումարի չափով վարկ, 18% տարեկան տոկոսադրույքով, մինչև 2014թ. օգոստոսի 11-ը 

մարելու պայմանով: Պայմանագրի 4.3.1 կետի համաձայն՝ վարկառուն պարտավորվում 

է վարկը և /կամ/ հաշվարկված տոկոսագումարները վերադարձնել ժամանակին, իսկ 

ժամկետանցի դեպքում վճարել նաև նույն պայմանագրով սահմանված տույժերը: 

Պայմանագրի 5.1 կետը սահմանում է, որ նույն պայմանագրի համաձայն հաշվարկված 

տոկոսագումարները ժամանակին չվճարելու համար վարկառուն վճարում է տույժ՝ 

յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար ժամկետանց տոկոսագումարի 73% չափով: 

Պայմանագրի 5.2 կետի համաձայն՝ վարկի գումարը, այդ թվում մասնակի մարումների 
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գումարները ժամանակին չվճարելու դեպքում վարկի սկզբնական տոկոսադրույքին 

գումարվում է տույժ՝ ժամկետանց տոկոսագումարի 36.5% չափով: Պայմանագրի 6.1 

կետով սահմանվում է, որ պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և 

գործում է մինչև դրանով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջական 

կատարումը: 

Գերագույն դատարանը, հիմք ընդունելով շարադրված նորմերի պահանջները, 

անհիմն է համարում Դատարանի պատճառաբանությունն այն մասին, որ «հաշվի 

առնելով, որ պայմանագրի գործողության ժամկետը ավարտվել է 2014թ. օգոստոսի 11-

ին, որից հետո վարկի ժամկետանց մասի նկատմամբ հաշվարկվել է 2.818.750.7 /երկու 

միլիոն ութ հարյուր տասնութ հազար յոթ հարյուր հիսուն հազար ամբողջ յոթ 

տասնորդական/ ՀՀ դրամ տոկոս, Դատարանը գտնում է, որ նշված տոկոսը ենթակա չէ 

գանձման քանի որ այդպիսի պարտավորություն չկա նախատեսված ոչ պայմանագրով, 

ոչ էլ օրենքով»: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է և 

հիմնավոր է համարել այն, որ Դատարանը չի տարբերակել «վարկային պայմանագրի 

ժամկետ» և «վարկի մարման ժամկետ» եզրույթները, ինչի արդյունքում հանգել է սխալ 

հետևության և թույլ է տվել առերևույթ դատական սխալ, որն ազդել է գործի ելքի վրա: 

Ավելին՝ Գերագույն դատարանը հիմնավոր չի համարում Վերաքննիչ դատարանի 

դիրքորոշումն այն մասին, որ անկախ վարկային պայմանագրի կարգավորումներից, 

պարտավորության կետանցի դեպքում պետք է հաշվարկվեն ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 411-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված տույժերը: 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ Վերաքննիչ դատարանի 

պատճառաբանություններն այն մասին, որ ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ 

մինչև պարտավորության փաստացի մարման օրը տարեկան 18% տոկոսադրույքով 

տոկոսներ վճարելու վերաբերյալ Ընկերությունը պարտավորություն չի կրում, քանի 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», չեն բխում վարկային պայմանագրի դրույթներից: 

Գերագույն դատարանն այս հարցի վերաբերյալ հայտնել է իր դիրքորոշումը 

նախկինում կայացրած որոշումներում /տես՝ ԸԻԴ 2431/02/15թ. քաղաքացիական 

գործով՝ ըստ հայցի «Արցախբանկ» ՓԲԸ ընդդեմ Վ.Գրիգորյանի և մյուսների՝ 2016թ. 

հուլիսի 4-ի, ԸԻԴ 2221/02/15թ. քաղաքացիական գործով՝ ըստ հայցի  «Արցախբանկ» ՓԲԸ 

ընդդեմ «Կակադու» ՍՊԸ և մյուսների՝ 2016թ. հուլիսի 8-ի որոշումները/, ուստի կրկին չի 

մեկնաբանում նշված հարցը, հիմնավոր համարելով վճռաբեկ բողոքն այս հիմքով: 

Բողոքաբերը Գերագույն դատարանի առջև բարձրացրել է հետևյալ հարցը՝ կրում է, 

արդյո±ք, երաշխավոր Գ.Քոչարյանը վարկային պայմանագիրը չկատարելու կամ 

անպատշաճ կատարելու հետևանքով հաշվարկված տույժերը հատուցելու 

պարտականություն: 
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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 377-րդ հոդվածի 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: Համատեղ երաշխավորություն ստանձնած անձինք 

պարտատիրոջ առջև պատասխանատվություն են կրում համապարտ, եթե այլ բան 

նախատեսված չէ երաշխավորության պայմանագրով: 

Վկայակոչված իրավադրույթներից հետևում է, որ օրենսդիրն ամրագրել է 

երաշխավորի համապարտ պատասխանատվության կանխավարկածը, ինչը ենթադրում 

է, որ պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում 

պարտատերն իրավունք ունի կատարման պահանջ ներկայացնել ինչպես 

պարտապանին և երաշխավորին միասին, այնպես էլ նրանցից յուրաքանչյուրին ինչպես 

լրիվ, այնպես էլ պարտքի մի մասով: Օրենսդիրը ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 377-

րդ հոդվածի 2-րդ մասով ամրագրել է նաև երաշխավորի պատասխանատվության 

ծավալը, սահմանելով, որ 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: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալները, ինչպես նաև երաշխավորության ինստիտուտի մի 

շարք իրավանորմերի դիսպոզիտիվ կարգավորումը՝ Գերագույն դատարանը գտնում է, 

որ յուրաքանչյուր դեպքում երաշխավորի պատասխանատվության բնույթը և ծավալը 

հնարավոր է պարզել՝ երաշխավորության պայմանագրի դրույթները վերլուծելով և 

գնահատելով գործող իրավակարգավորման համատեքստում: 

Սույն գործով Վերաքննիչ դատարանը «միանգամայն իրավաչափ» է համարել 

Գ.Քոչարյանից համապարտության կարգով հաշվեգրվելիք տույժերը գանձելու մասով  

Դատարանի վճռով հայցապահանջը մերժելն այն պատճառաբանությամբ, որ 

«Գ.Քոչարյանը Հայցվորի առջև պատասխանատվություն է կրում միայն հետևյալ 

ծավալով. վարկը՝ ներառյալ տոկոսները, վճարելը, պարտքը բռնագանձելու 

կապակցությամբ դատական ծախսերը և Ընկերության կողմից պարտավորությունը 
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չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու հետևանքով առաջացած՝ Հայցվորի այլ 

վնասները հատուցելը: Անվիճելի է, որ նշվածների ցանկում տույժը որևէ կերպ չի 

արծարծվում, հետևաբար, այն երաշխավորից բռնագանձելու պահանջը դատարանի 

կողմից մերժելը միանգամայն իրավաչափ է»: 

Մինչդեռ գործում առկա է Բանկի, Ընկերության և Գեղամ Քոչարյանի միջև 2014թ. 

փետրվարի 11-ին կնքված  թիվ 9/176G/ երաշխավորության պայմանագիրը, որով Գեղամ 

Քոչարյանը պարտավորվել է Բանկի առջև Ընկերության հետ համապարտ  

պատասխանատվություն կրել Ընկերության կողմից թիվ 9/176G/ վարկային 

պայմանագրով ստանձնած պարտավորության լրիվ կատարման համար: Նշված 

պայմանագրի 2.2 կետի համաձայն՝ երաշխավորը պարտավոր է նույն պայմանագրի 1.1 

կետում նշված վճարման ժամկետը լրանալուց հետո վարկատուի առաջին իսկ 

պահանջով երեք օրվա ընթացքում վերջինիս վճարել պարտապանի կողմից չմուծված 

գումարը, ինչպես նաև հատուցել պարտապանի կողմից պարտավորությունը 

չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու հետևանքով առաջացած վարկատուի այլ 

վնասները: Պայմանագրի 3.1 կետը սահմանում է, որ երաշխավորությունը դադարում է, 

եթե վարկատուն, երաշխավորությամբ ապահովված պարտավորության կատարման 

ժամկետը լրանալուց հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում երաշխավորին վճարելու 

վերաբերյալ որևէ պահանջ չի ներկայացրել, ինչպես նաև ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի 382-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերի ու պայմանների առկայության 

դեպքում: 

Գերագույն դատարանը հիմնավոր չի համարում երաշխավոր Գ.Քոչարյանի 

պատասխանատվության սահմանափակումը ստորադաս դատարանների կողմից և 

գտնում է, որ երաշխավոր Գ.Քոչարյանի պատասխանատվության ծավալը 

սահմանափակվել է առանց ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 447-րդ հոդվածի հիման 

վրա երաշխավորության պայմանագրի դրույթները պատշաճ գնահատելու: 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Դատարանը նշված հարցի լուծման համար 

էական նշանակություն ունեցող փաստերի շրջանակը երաշխավորության 

պայմանագրի իրավակարգավորումների շրջանակներում պատշաճ չի պարզել և 

գնահատել, ինչն ազդել է գործի ելքի վրա, ուստի այս հիմքով վճռաբեկ բողոքը նույնպես 

հիմնավոր է: 

Ինչ վերաբերում է պարտավորության կետանցի դեպքում վարկային 

պայմանագրով նախատեսված տույժը պարտավորության խախտման հետևանքներին 

համաչափ լինելու հարցին, ապա Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է համարում 

արձանագրել հետևյալը. 

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 369-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ տուժանք 

/տուգանք,տույժ/ է համարվում օրենքով կամ պայմանագրով որոշված այն դրամական 

գումարը, որը պարտապանը պարտավոր է վճարել պարտատիրոջը՝ 

պարտավորությունը չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու դեպքում՝ ներառյալ 

կատարման կետանցի դեպքում: Տուժանք վճարելու պահանջով պարտատերը 

պարտավոր չէ ապացուցել, որ իրեն վնաս է պատճառվել: 
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ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 372-րդ հոդվածի համաձայն՝ եթե վճարման 

ենթակա տուժանքն ակնհայտորեն անհամաչափ է պարտավորության խախտման 

հետևանքներին, դատարանն իրավունք ունի պակասեցնել այն: 

Նշված նորմերի մեկնաբանությունից հետևում է, որ տուժանքը հանդիսանում է 

պարտավորությունների կատարումն ապահովող երաշխիք և նպատակաուղղված է 

ապահովելու պարտապանի կողմից պարտավորության կատարումը, իսկ դրա 

չկատարման կամ անպատշաճ կատարման դեպքում նրա համար նախատեսել 

գույքային անբարենպաստ հետևանքներ՝ դրամական պատասխանատվություն, իսկ 

դատարանը կոչված է ապահովելու սահմանված տուժանքի չափի և պարտավորության 

խախտման հետևանքների ողջամիտ հարաբերակցությունը: Տուժանքը պակասեցնելու 

դատարանի իրավունքը կոչված է կանխելու անձի կողմից իր քաղաքացիական 

իրավունքների իրականացման չարաշահումները:  

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ յուրաքանչյուր դեպքում տուժանքը 

պակասեցնելիս,  դատարանը նախ պետք է գնահատման առարկա դարձնի այն հարցը, 

թե պայմանագրով նախատեսված տուժանքը որքանով է անհամաչափ 

պարտավորության խախտման հետևանքներին, այսինքն դատարանը չի կարող զուտ 

հաշվարկային մոտեցում ցուցաբերել և, տեսնելով, որ տուժանքի չափը հիմնական 

պարտավորությամբ գումարի հետ համեմատած ավելի մեծ է՝ պակասեցնել այն, առանց 

իր եզրահանգումը պատշաճ հիմնավորելու /տես՝ ԸԻԴ 1501/02/14թ. քաղաքացիական 

գործով՝ ըստ հայցի «Արցախբանկ» ՓԲԸ ընդդեմ Է.Մարտիրոսյանի և Ա.Մխիթարյանի 

Գերագույն դատարանի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի որոշումը/:   

Վերը նշված մեկնաբանությունների լույսի ներքո անդրադառնալով ստորադաս 

դատարանների պատճառաբանությունների հիմնավորվածությանը՝ Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է հետևյալը. 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ դատարանը յուրաքանչյուր ապացույց գնահատում է գործում եղած բոլոր 

ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազորության վրա հիմնված 

ներքին համոզմամբ:  

Նշված նորմի վերլուծությունից հետևում է, որ գործի լուծման համար էական 

նշանակություն ունեցող փաստի հաստատված լինելու հարցը դատարանը պարզում է 

գործում եղած բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտման 

վրա հիմնված ներքին համոզմամբ:  

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 230-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-

րդ կետի  ա/ և բ/ ենթակետերի համաձայն՝ վերաքննիչ դատարանի որոշման 

պատճառաբանական մասը պետք է պարունակի եզրահանգում՝ բողոքի յուրաքանչյուր 

հիմքի հիմնավոր լինելու վերաբերյալ, մասնավորապես, պատասխանելով հետևյալ 

հարցերին՝ արդյո±ք հիմնավոր է վերաքննիչ բողոքի հիմքը՝ բողոքում տվյալ հիմքի 

վերաբերյալ նշված հիմնավորումների սահմաններում: Եթե վերաքննիչ բողոքի հիմքում 

դրված պահանջը հիմնավոր չէ, ապա ի±նչ հիմնավորմամբ՝ հղում կատարելով 

միջազգային պայմանագրերի, օրենքների և այլ իրավական ակտերի այն նորմերին, 
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Գերագույն դատարանի այն որոշումներին, որոնց հիման վրա վերաքննիչ դատարանը 

գտնում է, որ բողոքի հիմքում դրված պահանջը հիմնավոր չէ:  

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ բողոքաբերը պահանջել է Վերաքննիչ 

դատարանի որոշումը բեկանել և գործն ուղարկել համապատասխան ստորադաս 

դատարան՝ նոր քննության և գտնում է, որ բողոքաբերի պահանջը հիմնավոր է:   

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

2-րդ կետի համաձայն` գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի վերանայման 

արդյունքում Գերագույն դատարանը` ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն 

բավարարում է վճռաբեկ բողոքը` համապատասխանաբար ամբողջությամբ կամ 

մասնակիորեն բեկանելով դատական ակտը: Բեկանված մասով գործն ուղարկվում է 

համապատասխան ստորադաս դատարան` նոր քննության` սահմանելով նոր 

քննության ծավալը: Չբեկանված մասով դատական ակտը մնում է օրինական ուժի մեջ: 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն գործով ստորադաս դատարանների 

հետևությունները հիմնված չեն գործում առկա ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և 

օբյեկտիվ հետազոտման և գնահատման վրա, իսկ վճռաբեկ բողոքում բերված 

փաստարկները գործի ըստ էության ճիշտ լուծման համար ունեն էական 

նշանակություն, ուստի ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 253-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված լիազորության ուժով վճռաբեկ բողոքը 

պետք է  բավարարել, իսկ վերանայվող դատական ակտը` բեկանել,  գործն ուղարկելով 

ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան` նոր քննության: Նոր 

քննության արդյունքում անհրաժեշտ է անդրադառնալ վճարման ենթակա տուժանքի  

անհամաչափության հարցին՝ սույն որոշմամբ հայտնված դիրքորոշումների 

համատեքստում: 

 

5.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները դատական ծախսերի  

բաշխման վերաբերյալ. 

Անդրադառնալով դատական ծախսերի բաշխման հարցին, Գերագույն 

դատարանը փաստում է. 

 ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի համաձայն` 

դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և փորձագետին, վկային 

կանչելու, ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում զննելու, փաստաբանի խելամիտ 

վարձատրության և գործի քննության հետ կապված այլ գործողությունների համար 

վճարման ենթակա գումարներից:  

ԼՂՀ  քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-

ին և 7-րդ կետերի համաձայն` պետական տուրքը վճարվում է` հայցադիմումների, 

դատարանի վճիռների և որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների համար: 

  ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ 

մասերի 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: 
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 Գերագույն դատարանը, նկատի ունենալով այն, որ վճռաբեկ բողոքը ենթակա է 

բավարարման, իսկ գործն ուղարկվում է նոր քննության, որպիսի պարագայում 

դատական ծախսերի բաշխման հարցին հնարավոր չէ անդրադառնալ գործի քննության 

ներկա փուլում, գտնում է, որ դատական ծախսերի բաշխման հարցը ենթակա է լուծման 

գործի նոր քննության ընթացքում:  

 Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածով` Գերագույն դատարանը 

 

Ո  Ր  Ո  Շ  Ե  Ց 

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

որոշումը բեկանել և գործն ուղարկել ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

դատարան՝ նոր քննության: 

2. Դատական ծախսերի բաշխման հարցին անդրադառնալ նոր քննության 

արդյունքներով: 

3.  Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի դահլիճում 

հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:  

     

          ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ`                                    Գ.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ                                                            

             ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ`                                  Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

                                                                        Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 


