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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում                Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 2433/02/15թ. 

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 2433/02/15թ.  

Նախագահող դատավոր`   Հ.Աբրահամյան 

Դատավորներ`                    Հ.Գրիգորյան 

                                                 Ն.Գրիգորյան 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ք. Ստեփանակերտ                                                      11-ին օգոստոսի 2016թ. 

 

ԼՂՀ Գերագույն դատարանը /այսուհետ` Գերագույն դատարան/ վճռաբեկության  

կարգով. 

     նախագահությամբ` դատավոր              Ա.Աբրահամյանի 

                                  դատավորներ`            Գ.Գրիգորյանի 

                                                                       Ի.Կարապետյանի 

 

  դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ հայցի «Արցախբանկ» ՓԲԸ ընդդեմ 

Գագիկ Կարենի Անդրյանի և Արմեն Կարենի Անդրյանի՝ 3.722.843.8 /երեք միլիոն յոթ 

հարյուր քսաներկու հազար ութ հարյուր քառասուներեք ամբողջ ութ տասնորդական/ 

ՀՀ դրամ, ինչպես նաև 2015թ. դեկտեմբերի 4-ից մինչև պարտավորության փաստացի 

կատարման օրը պայմանագրով հաշվարկվելիք տոկոսներն ու տույժերը 

բռնագանձելու մասին քաղաքացիական գործով ԼՂՀ վերաքննիչ  դատարանի  2016թ. 

մայիսի 13-ի որոշման դեմ հայցվոր «Արցախբանկ» ՓԲԸ ներկայացուցիչ Տիգրան 

Ավետիսյանի վճռաբեկ բողոքը, 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը. 

 2015 թ. դեկտեմբերի 11-ին «Արցախբանկ» ՓԲԸ /այսուհետ՝ նաև Հայցվոր/ հայց է 

ներկայացրել ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան 

/այսուհետ՝ նաև Դատարան/ ընդդեմ Գագիկ Կարենի և Արմեն Կարենի Անդրյանների 
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/այսուհետ՝ նաև Պատասխանողներ/՝ 3.722.843.8 /երեք միլիոն յոթ հարյուր քսաներկու 

հազար ութ հարյուր քառասուներեք ամբողջ ութ տասնորդական/ ՀՀ դրամ 

բռնագանձելու, ինչպես նաև 2015թ. դեկտեմբերի 4-ից մինչև պարտավորության 

փաստացի կատարման օրը պայմանագրով հաշվեգրվելիք տոկոսներն ու տույժերը 

բռնագանձելու պահանջով: 

 Դատարանի 2016թ. փետրվարի 12-ի վճռով հայցը բավարարվել է 

մասնակիորեն.   

 Գ.Անդրյանից և Ա.Անդրյանից համապարտության կարգով հօգուտ 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ գանձվել է 2.986.918.90 /երկու միլիոն ինը հարյուր ութսունվեց 

հազար ինը հարյուր տասնութ ամբողջ իննսուն հարյուրերոդական/ ՀՀ դրամ՝ որպես 

վարկի գումար: 

 Գ.Անդրյանից հօգուտ «Արցախբանկ» ՓԲԸ գանձվել է 532.137.7 /հինգ հարյուր 

երեսուներկու հազար հարյուր երեսունյոթ ամբողջ յոթ տասնորդական/ ՀՀ դրամ՝ 

որպես ժամկետանց վարկի նկատմամբ հաշվարկված տույժի գումար: 

 Գ.Անդրյանից հօգուտ «Արցախբանկ» ՓԲԸ գանձվել է 2.986.918.90 /երկու միլիոն 

ինը հարյուր ութսունվեց հազար ինը հարյուր տասնութ ամբողջ իննսուն 

տասնորդական/ ՀՀ դրամ ժամկետանց վարկի նկատմամբ օրական 0.1 տոկոս 

տոկոսադրույքով հաշվարկվող տույժերը՝ սկսած 2015թ. դեկտեմբերի 4-ից մինչև 

պարտավորության դադարման օրը; 

 Գ.Անդրյանից և Ա.Անդրյանից Պայմանագրի 1.1 և 4.2 կետերով ժամկետանց 

վարկի գումարի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսները և ժամկետանց տոկոսների 

նկատմամբ հաշվարկված տույժերը, ինչպես նաև 2015թ. դեկտեմբերի 4-ից մինչև 

պարտավորության փաստացի մարման օրը Պայմանագրի 1.1 և 4.2 կետերով 

հաշվարկվելիք տոկոսները ու դրանց ժամկետանցման հետևանքով հաշվարկվելիք 

տույժերը գանձելու պահանջների մասով «Արցախբանկ» ՓԲԸ հայցը մերժվել է: 

  Գ.Անդրյանից և Ա.Անդրյանից համապարտության կարգով հօգուտ 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ գանձվել է 59.738.3 /հիսունինը հազար յոթ հարյուր երեսունութ 

ամբողջ երեք տասնորդական/ ՀՀ դրամ որպես պետական տուրքից կազմված 

դատական ծախս: 

 Գ.Անդրյանից հօգուտ «Արցախբանկ» ՓԲԸ գանձվել է 10.643 /տասը հազար վեց 

հարյուր քառասուներեք հազար/ ՀՀ դրամ որպես պետական տուրքից կազմված 

դատական ծախս: 

 Հայցվորի ներկայացուցիչ Տ.Ավետիսյանի վերաքննիչ բողոքի քննության 

արդյունքում ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի /այսուհետ՝ նաև Վերաքննիչ դատարան/ 

2016թ. մայիսի 13-ի որոշմամբ վերաքննիչ բողոքը բավարարվել է մասնակի, 

Դատարանի 2016թ. փետրվարի 12-ի վճիռը մասնակիորեն՝ ժամկետանց վարկի 

նկատմամբ հաշվարկված տույժի գումարի մասով բեկանվել և փոփոխվել է. 

 Գ.Անդրյանից հօգուտ  «Արցախբանկ» ՓԲԸ բռնագանձվել է 240.832.8 /երկու 

հարյուր քառասուն հազար ութ հարյուր երեսուներկու ամբողջ ութ տասնորդական 

/ՀՀ դրամ՝ որպես ժամկետանց վարկի նկատմամբ հաշվարկված տույժ: 
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 Գ.Անդրյանից և Ա.Անդրյանից համապարտության կարգով հօգուտ 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ բռնագանձվել է 59.738.4 /հիսունինը հազար յոթ հարյուր 

երեսունութ ամբողջ չորս տասնորդական/ ՀՀ դրամ՝ որպես պետական տուրքի 

գումար: 

 Գ.Անդրյանից հօգուտ  «Արցախբանկ» ՓԲԸ բռնագանձվել է 4.816.6 /չորս հազար 

ութ հարյուր տասնվեց ամբողջ վեց տասնորդական/ ՀՀ դրամ՝ որպես պետական 

տուրքի գումար: 

 Սույն գործով վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել հայցվորի ներկայացուցիչ 

Տ.Ավետիսյանը՝ խնդրելով բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 2016թ. մայիսի 13-ի 

որոշումը և գործն ուղարկել Դատարան՝ նոր քննության: 

 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 

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: 

 Ըստ բողոք բերողի կողմից ներկայացված տեղեկանքի՝ Գ.Անդրյանին 2012թ. 

դեկտեմբերի 28-ի «Քարտային հաշվին վերականգնվող վարկային գծի տրամադրման» 

թիվ MGA-174 պայմանագրով տրավադրված 3.000.000 /երեք միլիոն/ ՀՀ դրամ 

գումարի չափով վարկային պարտավորությունները 2015թ. դեկտեմբերի 4-ի 

դրությամբ ընդամենը կազմում են 3.722.843.80 /երեք միլիոն յոթ հարյուր քսաներկու 

հազար ութ հարյուր քառասուներեք ամբողջ ութսուն հարյուրերորդական/ ՀՀ դրամ, 

այդ թվում՝ վարկի գծով՝ 2.986.918.90 /երկու միլիոն ինը հարյուր ութսունվեց հազար 

ինը հարյուր տասնութ ամբողջ իննսուն հարյուրերորդական/ ՀՀ դրամ, տոկոսների 

գծով՝ 495.092.10 /չորս հարյուր իննսունհինգ հազար իննսուներկու ամբողջ տասը 

հարյուրերորդական/ ՀՀ դրամ, տույժ՝ տոկոսների գծով՝ 0 դրամ, տույժ վարկի գծով՝ 

240.832.80 /երկու հարյուր քառասուն հազար ութ հարյուր երեսուներկու ամբողջ 

ութսուն հարյուրերորդական/ ՀՀ դրամ:  

 Բողոքաբերը 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: 
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 Բողոքաբերն իր փաստարկները պատճառաբանել է նրանով, որ Վերաքննիչ 

դատարանը իրավաչափ է համարել, Դատարանի կողմից 495.092.10 /չորս հարյուր 

իննսունհինգ հազար իննսուներկու ամբողջ տասը հարյուրերորդական/ ՀՀ դրամ 

տոկոսագումարների և երաշխավորից ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ 

հաշվեգրված տույժի գումարները գանձելու վերաբերյալ պահանջները մերժելը:  

 Ըստ բողոքաբերի՝ ստորադաս դատարանները հաշվի չեն առել, որ վարկային 

պայմանագրի գործողության ժամկետը չի ավարտվել 2014թ. դեկտեմբերի 28-ին, այլ 

ըստ «Քարտային հաշվին վերականգնվող վարկային գծի տրամադրման» թիվ MGA-

174 պայմանագրի 5.1 կետի՝ այն գործում է մինչև դրանով նախատեսված  

պարտավորությունների ամբողջական կատարումը: 

Այսպիսով, վճռաբեկ բողոքում բողոքաբերն ըստ էության բարձրացրել է հետևյալ 

իրավական հարցերը. 

1/ արդյո±ք, ենթակա են գանձման Գ.Անդրյանից վարկի մարման 

վերջնաժամկետի ավարտից հետո մինչև պարտավորության փաստացի մարման օրը 

վարկային պայմանագրով սահմանված 22% չափով տոկոսագումար տարեկան 20.6% 

փաստացի տոկոսադրույքով գումարները, թե ոչ. 

2/ կրում է, արդյո±ք երաշխավորը վարկային պայմանագիրը չկատարելու կամ 

անպատշաճ կատարելու հետևանքով հաշվարկված տույժերը հատուցելու 

պարտականություն: 

  Վերոգրյալի հիման վրա բողոք բերողը խնդրել է բեկանել Վերաքննիչ 

դատարանի 2016թ. մայիսի 13-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 Գ.Անդրյանի միջև 2012թ. դեկտեմբերի 28-ին կնքվել է  «Քարտային 

հաշվին վերականգնվող վարկային գծի տրամադրման» թիվ MGA-174 պայմանագիրը, 

որով Բանկը վարկառուի քարտային հաշվին բացում է 3.000.000 /երեք միլիոն/ ՀՀ 

դրամ գումարի սահմանաչափով վերականգնվող վարկային գիծ, վարկառուի կողմից 

օգտագործված միջոցների նկատմամբ հաշվարկելով 22% չափով տոկոսագումար 

20.6% տարեկան փաստացի տոկոսադրույքով: 

 2/ Նշված պայմանագրի 2.1 կետի համաձայն՝ վարկային գիծը գործում է մինչև 

2014թ. սեպտեմբերի 28-ը և մարվում 2014թ. դեկտեմբերի 28-ին: 

 3/ Բանկի, Գ.Անդրյանի /պարտապան/ և Ա.Անդրյանի /երաշխավոր/ միջև 

դեկտեմբերի 28-ին կնքվել է թիվ MGA-174/1 «Երաշխավորության պայմանագիրը», 

որով երաշխավորը Բանկի առջև պարտապանի հետ համապարտ 

պատասխանատվություն է կրում պայմանագրի դրույթների  կատարման համար: 

 4/ Ըստ Բանկի կողմից 2015թ. դեկտեմբերի 4-ին ներկայացված թիվ 160 

տեղեկանքի՝ Գ.Անդրյանին 2012թ. դեկտեմբերի 28-ի «Քարտային հաշվին 
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վերականգնվող վարկային գծի տրամադրման» թիվ MGA-174 պայմանագրով 

տրավադրված 3.000.000 /երեք միլիոն/ ՀՀ դրամ գումարի չափով վարկային 

պարտավորությունները 2015թ. դեկտեմբերի 4-ի դրությամբ ընդամենը կազմում են 

3.722.843.80 /երեք միլիոն յոթ հարյուր քսաներկու հազար ութ հարյուր քառասուներեք 

ամբողջ ութսուն հարյուրերերդական/ ՀՀ դրամ, այդ թվում՝ վարկի գծով՝ 2.986.918.90 

/երկու միլիոն ինը հարյուր ութսունվեց հազար ինը հարյուր տասնութ ամբողջ 

իննսուն հարյուրերորդական/ ՀՀ դրամ, տոկոսների գծով՝ 495.092.10 /չորս հարյուր 

իննսունհինգ հազար իննսուներկու ամբողջ տասը հարյուրերորդական/ ՀՀ դրամ, 

տույժ՝ տոկոսների գծով՝ 0 դրամ, տույժ վարկի գծով՝ 240.832.80 /երկու հարյուր 

քառասուն հազար ութ հարյուր երեսուներկու ամբողջ ութսուն հարյուրերորդական/ 

ՀՀ դրամ: Վերջին վճարումը կատարվել է 2015թ. սեպտեմբերի 30-ին՝ 50.000 /հիսուն 

հազար/ ՀՀ դրամի չափով:  

5/ Բանկի և Գ.Անդրյանի միջև 2012թ. դեկտեմբերի 28-ին կնքված «Քարտային 

հաշվին վերականգնվող վարկային գծի տրամադրման» թիվ MGA-174 պայմանագրի 

5.1 կետը սահմանում է, որ պայմանագիրն 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. 

Գերագույն դատարանը փաստում 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: 

 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 սկզբունքի՝ 

պայմանագրի ազատության հասկացությունը, որն ավելի մանրամասն կարգավորում 

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

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 
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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 Գ.Անդրյանի միջև 2012թ. դեկտեմբերի 28-ին կնքվել է 

«Քարտային հաշվին վերականգնվող վարկային գծի տրամադրման» թիվ MGA-174 

պայմանագիրը, որով Բանկը վարկառուի քարտային հաշվին բացում է 3.000.000          

/երեք միլիոն/ ՀՀ դրամ գումարի սահմանաչափով վերականգնվող վարկային գիծ, 

վարկառուի կողմից օգտագործված միջոցների նկատմամբ հաշվարկելով 22% չափով 

տոկոսագումար 20.6% տարեկան փաստացի տոկոսադրույքով: Նշված պայմանագրի 

2.1 կետի համաձայն՝ վարկային գիծը գործում է մինչև 2014թ. սեպտեմբերի 28-ը և 

մարվում 2014թ. դեկտեմբերի 28-ին: Վարկառուի պարտավորությունները սահմանող 

բաժնի 3.4.1 կետի համաձայն՝ վարկառուն պարտավոր է՝ նույն պայմանագրով 

նախատեսված ժամկետներում կատարել վարկի գումարի և դրա դիմաց 

հաշվարկված տոկոսագումարների վճարումները: Պայմանագրի 4 բաժինը 

սահմանում է կողմերի պատասխանատվությունը: Նշված բաժնի 4.1 կետի 

համաձայն՝ վարկի գումարը նույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում չմարելու 

դեպքում վարկառուն յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար վճարում է տույժ՝ 

չվճարած գումարի 0.1% չափով: Նույն բաժնի 4.2 կետը կարգավորում է 

պատասխանատվությունը՝ պայմանագրի 2.2 կետով սահմանված ժամկետում 

տոկոսագումարները չվճարելու համար, այն է՝ յուրաքանչյուր օրվա համար տույժ՝ 

վճարման ենթակա գումարի 0.1% չափով: Բանկի և Գ.Անդրյանի միջև 2012թ. 

դեկտեմբերի 28-ին կնքված «Քարտային հաշվին վերականգնվող վարկային գծի 

տրամադրման» թիվ MGA-174 պայմանագրի 5.1 կետը սահմանում է, որ 

պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև դրանով 

նախատեսված պարտավորությունների ամբողջական կատարումը: 

 Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ստորադաս դատարաններն 

անտեսել են «վարկային պայմանագրի ժամկետ» և «վարկի մարման ժամկետ» 

եզրույթների միջև առկա տարբերությունը, ինչի արդյունքում հանգել են սխալ 

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

Վարկային պայմանագրի գործողության ժամկետը որոշվում է ԼՂՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքի 441-րդ հոդվածով սահմանված ընդհանուր կանոններով, 

այն է` 1. պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում և կողմերի համար պարտադիր է դառնում 

կնքելու պահից. 2. կողմերն իրավունք ունեն սահմանելու, որ իրենց կնքած 

պայմանագրի պայմանները կիրառվում են մինչև պայմանագիր կնքելն իրենց միջև 

ծագած հարաբերությունների նկատմամբ. 3. օրենքով կամ պայմանագրով կարող է 

նախատեսվել, որ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտով դադարում են 
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կողմերի պարտավորությունները: Պայմանագիրը, որում բացակայում է նման 

պայմանը, գործում է մինչև դրանով որոշված պարտավորության կատարման 

ավարտը: 4. պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտը կողմերին չի ազատում 

մինչ այդ պայմանագիրը խախտելու համար պատասխանատվությունից: 

Վարկային պայմանագրի գործողության ժամկետը տարբերվում է վարկի 

ժամկետից: Վարկի ժամկետը վարկառուի կողմից վարկը ստանալու և այն 

վերադարձնելու միջև ընկած ժամկետն է, որն իր հերթին կարող է պարունակել 

առանձին ժամկետներ /վարկի մարման ժամկետներ/:  

Իր իրավաբանական բնույթով տոկոսների հաշվարկման ժամկետը 

վարկատուի` տոկոսներ հաշվարկելու իրավունք ունենալու ժամկետն է: 

 Բանկի և Գ.Անդրյանի միջև 2012թ. դեկտեմբերի 28-ին կնքված «Քարտային 

հաշվին վերականգնվող վարկային գծի տրամադրման» թիվ MGA-174 պայմանագրի 

5.1 կետը սահմանում է, որ պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և 

գործում է մինչև դրանով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջական 

կատարումը: 

  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 

պատճառաբանությունն այն մասին, որ ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ 

մինչև պարտավորության փաստացի մարման օրը տարեկան 22% չափով տարեկան 

փաստացի 20.6% 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», չի բխում վարկային 

պայմանագրի դրույթներից: 

Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է համարում ընդգծել, որ օրենսդիրը 

վարկային պայմանագրին առաջադրել է տոկոսների հաշվարկման պայման, ինչը 

դրված է վարկային պայմանագրի օրենսդրական բնորոշման հիմքում: ԼՂՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքի 887-րդ հոդվածի համաձայն՝ վարկային պայմանագրով 

բանկը կամ վարկային կազմակերպությունը /վարկատուն/ պարտավորվում է 

պայմանագրով նախատեսված չափերով և պայմաններով դրամական միջոցներ 

/վարկ/ տրամադրել փոխառուին, իսկ փոխառուն պարտավորվում է վերադարձնել 

ստացված գումարը և տոկոսներ վճարել դրանից: Վարկառուի /փոխառուի/ կողմից 

վարկի գումարի նկատմամբ վարկային պայմանագրով սահմանված չափով ու 

կարգով վճարվող տոկոսները չեն կարող դիտարկվել որպես պարտավորության 

խախտման համար սահմանված պատասխանատվության միջոց: Մինչդեռ 
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ստորադաս դատարանները վարկի գումարի նկատմամբ վարկային պայմանագրով 

սահմանված տոկոսները փաստացի նույնացրել են վարկի գումարը և սահմանված 

տոկոսագումարները սահմանված ժամկետում չվճարելու համար պայմանագրով 

սահմանված տույժերին /տոկոսներին/, ինչը չի կարող համարվել իրավաչափ և 

հիմնավորված: 

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/: 

Բողոքաբերը Գերագույն դատարանի առջև բարձրացրել է նաև հետևյալ հարցը՝ 

կրում է, արդյո±ք, երաշխավոր Ա.Անդրյանը վարկային պայմանագիրը չկատարելու 

կամ անպատշաճ կատարելու հետևանքով հաշվարկված տույժերը հատուցելու 

պարտականություն: 

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 
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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 

Ա.Անդրյանից համապարտության կարգով հաշվեգրվելիք տույժերը գանձելու մասով  

Դատարանի վճռով հայցապահանջը մերժելը հետևյալ պատճառաբանությամբ՝  

«Ա.Անդրյանը Հայցվորի առջև պատասխանատվություն է կրում միայն հետևյալ 

ծավալով. վարկը՝ ներառյալ տոկոսները, վճարելը, պարտքը բռնագանձելու 

կապակցությամբ դատական ծախսերը և Գ.Անդրյանի կողմից պարտավորությունը 

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, Գ.Անդրյանի և Ա.Անդրյանի միջև 2012թ. 

դեկտեմբերի 28-ին կնքված «Երաշխավորության» թիվ MGA-174/1, որով երաշխավոր 

Ա.Անդրյանը պարտավորվել է Բանկի առջև Գ.Անդրյանի /պարտապան/ հետ 

համապարտ պատասխանատվություն կրել կնքված պայմանագրով ստանձնած 

պարտավորության 1.1 կետով մատնանշված պայմանագրի դրույթների կատարման 

համար: Նշված պայմանագրի 1.1 կետի համաձայն՝ երաշխավորը պարտավորվում է 

բանկի առջև պատասխանատվություն կրել կնքված «Քարտային հաշվին 

վերականգնվող վարկային գծի տրամադրման» թիվ MGA-174 պայմանագրի 

համաձայն պարտապանի կողմից ստանձնած հետևյալ պարտավորությունների լրիվ 

կատարման համար: Նույն պայմանագրի 2.2 կետի համաձայն՝ երաշխավորը 

պարտավոր է նույն պայմանագրի 1.1 կետում մատնանշված պայմանագրի 1.1 կետով 

սահմանված վճարման ժամկետը լրանալուց հետո Բանկի 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 

բանկը, 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 Ա.Անդրյանի 

պատասխանատվության սահմանափակումը ստորադաս դատարանների կողմից և 
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գտնում է, որ երաշխավոր Ա.Անդրյանի 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: 

Այսպիսով, սույն վճռաբեկ բողոքի առաջին և երկրորդ հիմքերի առկայությունը 

Գերագույն դատարանը  համարում է բավարար` ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 

240-րդ հոդվածի 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 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: 

 

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: 

 Սույն գործով դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից: 
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 Հաշվի առնելով, որ վճռաբեկ բողոքը ենթակա է բավարարման, ուստի 

պատասխանողներից համապարտության կարգով ենթակա է գանձման 131.588 

/հարյուր երեսունմեկ հազար հինգ հարյուր ութսունութ/ ՀՀ դրամ, որից՝ 111.686 

/հարյուր տասնմեկ հազար վեց հարյուր ութսունվեց/ ՀՀ դրամ՝ վճռաբեկ բողոքի, 

10.000 /տասը հազար/ ՀՀ դրամ՝ վերաքննիչ բողոքի և 9.902 /ինը հազար ինը հարյուր 

երկու/ ՀՀ դրամ՝ հայցապահանջի բավարարված  մասի դիմաց: 

 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 2016 թվականի 

մայիսի 13-ի որոշումը մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել. բողոքարկված մասով 

հայցը բավարարել: 

Գագիկ Կարենի Անդրյանից և Արմեն Կարենի Անդրյանից համապարտության 

կարգով հօգուտ «Արցախբանկ» ՓԲԸ բռնագանձել 495.092.10 /չորս հարյուր 

իննսունհինգ հազար իննսուներկու ամբողջ տասը հարյուրերորդական/ ՀՀ դրամ՝ 

որպես վարկի նկատմամբ հաշվարկված ժամկետանց տոկոսագումար: 

 Գագիկ Կարենի Անդրյանից և Արմեն Կարենի Անդրյանից համապարտության 

կարգով հօգուտ «Արցախբանկ» ՓԲԸ բռնագանձել վարկի փաստացի մնացորդի 

նկատմամբ՝ 2.986.918.90 /երկու միլիոն ինը հարյուր ութսունվեց հազար ինը հարյուր 

տասնութ ամբողջ իննսուն հարյուրերորդական/ ՀՀ դրամ, 22% չափով 

տոկոսագումար 20.6% տարեկան փաստացի տոկոսադրույքով, ինչպես նաև 

ժամկետանց տոկոսագումարները չվճարելու համար տույժ՝ ժամկետանց 

յուրաքանչյուր օրվա համար 0.1% չափով՝ սկսած 2015թ. դեկտեմբերի 4-ից մինչև 

պարտավորության փաստացի մարման օրը: 

 Որոշումը մնացած մասով թողնել անփոփոխ: 

 2. Գագիկ Կարենի Անդրյանից և Արմեն Կարենի Անդրյանից համապարտության 

կարգով հօգուտ «Արցախբանկ» ՓԲԸ բռնագանձել 131.588 /հարյուր երեսունմեկ 

հազար հինգ հարյուր ութսունութ ՀՀ դրամ՝ վճարված պետական տուրքի դիմաց: 

3. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի դահլիճում 

հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:  

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝                               Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

         ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝                                   Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

                                                                                                            Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 


