
1 
 

 

 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

 

                                                                                         Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ N 2457/02/16թ. 

ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում 

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴN 2457/02/16թ. 

Նախագահող՝ դատավոր Լ.Ավանեսյան 

Դատավորներ՝                   Հ. Գրիգորյան 

                                              Ն.Գրիգորյան 

 

 

 

                                                  Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ք.Ստեփանակերտ                                   13-ին հունիսի 2017թ. 

 

 ԼՂՀ Գերագույն դատարանը /այսուհետ՝ Գերագույն դատարան/ վճռաբեկության 

կարգով 

   Նախագահությամբ՝  դատավոր             Գ. Գրիգորյանի 

              Դատավորներ՝                                           Ի. Կարապետյանի 

                                                                                    Վ. Հովսեփյանի 

 

դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ հայցի ԼՂՀ գյուղի և 

գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի ընդդեմ Ռևիկ Ներսեսի 

Հայրապետյանի՝ 210.720 ՀՀ դրամ և 2016 թվականի նոյեմբերի 1-ից մինչև 

պարտավորության դադարման օրը տույժ գանձելու, 158.070 ՀՀ դրամ և 2016 թվականի 

նոյեմբերի 3-ից մինչև պարտավորության դադարման օրը տույժ գանձելու, 101.694,6 ՀՀ 

դրամ և 2016 թվականի նոյեմբերի 3-ից մինչև պարտավորության դադարման օրը տույժ 

գանձելու, 113.556,75 ՀՀ դրամ և 2016 թվականի նոյեմբերի 3-ից մինչև պարտավորության 

դադարման օրը տույժ գանձելու, 157.626,63 ՀՀ դրամ և 2016 թվականի նոյեմբերի 3-ից 

մինչև պարտավորության դադարման օրը տույժ գանձելու, 301.821,91 ՀՀ դրամ և 2016 

թվականի նոյեմբերի 17-ից մինչև պարտավորության դադարման օրը տույժ գանձելու 
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պահանջների մասին քաղաքացիական գործով ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 2017 

թվականի ապրիլի 11-ի որոշման դեմ ԼՂՀ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության 

հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ա.Բախշիյանի վճռաբեկ բողոքը,  

                                              Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը 

 ԼՂՀ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը /այսուհետ՝ նաև 

Հիմնադրամ կամ Հայցվոր/ 2016 թվականի նոյեմբերի 4-ին, 11-ին, 18-ին առանձին 

հայցադիմումներ է ներկայացրել ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

դատարան /այսուհետ՝ Առաջին ատյանի դատարան/ ընդդեմ Ռևիկ Հայրապետյանի 

/այսուհետ՝ նաև Պատասխանող/՝ համապատասխանաբար 210.720 ՀՀ դրամ, 158.070 ՀՀ 

դրամ, 101.694,6 ՀՀ դրամ, 113.556,75 ՀՀ դրամ, 157.626,63 ՀՀ դրամ, 301.821,91 ՀՀ դրամ և 

յուրաքանչյուր պահանջով տույժ գանձելու մասին: 

 Առաջին ատյանի դատարանի 2016 թվականի դեկտեմբերի 23-ի և դեկտեմբերի 

28-ի որոշումներով նշված հայցերով հարուցված քաղաքացիական գործերը միացվել են 

մեկ վարույթում: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2017 թվականի փետրվարի 2-ի վճռով /դատավոր 

Ա.Թադևոսյան/ հայցերը բավարարվել են մասնակիորեն. Ռևիկ Հայրապետյանից 

հօգուտ ԼՂՀ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի գանձվել է 

946.500 ՀՀ դրամ՝ որպես 2014 թվականի հոկտեմբերի 8-ին կնքված համաձայնագրից 

առաջացած պարտավորության գումար, և վճարված պետական տուրքի դիմաց 18.930 ՀՀ 

դրամ: 

ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանը /այսուհետ՝ Վերաքննիչ դատարան/ 2017 թվականի 

ապրիլի 11-ի որոշմամբ մերժել է Առաջին ատյանի դատարանի վճռի դեմ բերված 

Հիմնադրամի վերաքննիչ բողոքը և վճիռը թողել օրինական ուժի մեջ: 

Վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ 2017 թվականի մայիսի 11-ին վճռաբեկ 

բողոք է բերել հայցվոր ԼՂՀ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը: 

Վճռաբեկ բողոքը և քաղաքացիական գործը Գերագույն դատարանի դատական 

կազմին է հանձնվել 2017 թվականի մայիսի 15-ին: 

Գերագույն դատարանի 2017 թվականի մայիսի 25-ի որոշմամբ վճռաբեկ բողոքն 

ընդունվել է վարույթ: 

Վճռաբեկ բողոքին պատասխան  չի ներկայացվել: 

 

2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Վճռաբեկ բողոքը բերվել է նյութական իրավունքի խախտման հիմքով: 

 Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի և հիմնավորումների 

սահմաններում. 

 Վերաքննիչ դատարանի որոշումը կայացվել է նյութական իրավունքի նորմերի 

խախտմամբ. Վերաքննիչ դատարանի հետևությունները հակասում են ԼՂՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքի 3-րդ, 345-րդ, 347-րդ, 447-րդ, 466-րդ, 468-րդ և 469-րդ 

հոդվածների պահանջներին: 

Մեջբերելով ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 447-րդ 

հոդվածի բովանդակությունը, բողոքաբերը նշել է, որ Հիմնադրամի և Պատասխանողի 
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միջև կնքված համաձայնագրի տառացի մեկնաբանությունից հետևում է, որ 

համաձայնագիրն ուղղակիորեն ոչ մի պայման չի պարունակում Պատասխանողի 

պարտավորությունները նորացնելու վերաբերյալ, մինչդեռ Վերաքննիչ դատարանը 

հանգել է այն եզրակացության, որ Պատասխանողի պարտավորությունը նորացվել է 

հենց փոխառության պարտավորությամբ: Ըստ բողոքի՝ համաձայնագրի ընդհանուր 

բովանդակությունից հստակ երևում է, որ Պատասխանողի՝ տարբեր պայմանագրերից 

ծագած պարտավորությունները չեն միացվել մեկ պարտավորության մեջ: 

Մասնավորապես՝ համաձայնագրի 1-ին կետում նշված է, որ պարտավորությունները 

սահմանված են համաձայն կից հավելվածի, իսկ կից հավելվածում առանձին-առանձին 

նշված են յուրաքանչյուր պայմանագրի գծով տոկոսների և տույժերի չափերը: 

Բողոքաբերի կարծիքով, նշվածն արդեն իսկ հիմք է պնդելու, որ տարբեր 

պայմանագրերից ծագած պարտավորությունները չեն միացվել մեկ պարտավորության 

մեջ: Համաձայնագրի 2-րդ կետով սահմանվում է, որ <<համաձայնագրով 

պարտավորությունների կատարման ժամկետը համարվում է երկարաձգված՝  

ժամկետանց պարտավորությունների համար՝ համաձայնագիրը կնքելու պահից սկսած, 

մնացած պարտավորությունների համար՝ պայմանագրով սահմանված մարման 

ժամկետը լրանալու օրվանից սկսած>>: Այսինքն՝ նույնիսկ համաձայնագրով 

յուրաքանչյուր պայմանագրի գծով առաջացած  պարտավորությունների համար 

սահմանվել են պարտավորությունների մարման տարբեր վերջնաժամկետներ: Եթե 

նույնիսկ ընդունենք, որ համաձայնագրի տառացի մեկնաբանությունը կարող է ինչ-որ 

կերպ թույլ տալ եզրակացնելու, որ տեղի է ունեցել պարտավորությունների միացում և 

սահմանվել է պարտավորության այլ առարկա, քանի որ Պատասխանողի՝ Հիմնադրամի 

հանդեպ ունեցած  տարբեր պայմանագրերի շրջանակներում առաջացած 

պարտավորությունները նշվել են ընդհանուր մեկ թվով, ապա այս պարագայում պետք է 

հաշվի առնվեր նաև կողմերի դրսևորած իրական կամքը: Պատասխանողը 

պարտավորությունը նորացնելու վերաբերյալ ոչ մի ցուցմունք չի տվել և տույժերի ու 

տոկոսների վերաբերյալ առարկություններ չի ներկայացրել: 

Ինչ վերաբերում է Վերաքննիչ դատարանի այն եզրահանգմանը, որ 

համաձայնագրով սահմանվել է պարտավորության կատարման այլ եղանակ՝ մեկ 

տարվա ժամկետ, ապա պարտավորության կատարման ժամկետը հանդիսանում է 

պարտավորության կատարման պայման, այլ ոչ թե եղանակ: Պարտավորությունների 

կատարման եղանակները հստակ սահմանված են քաղաքացիական օրենսգրքի 345-րդ 

հոդվածում: 

Բողոքաբերը, մեջբերելով ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 347-րդ հոդվածի 

բովանդակությունը, նշել է, որ պարտավորությունների կատարման պայմաններն են 

պարտավորության կատարման ժամկետը, վայրը և այլն: 

Ըստ բողոքի՝ քաղաքացիական օրենսդրությունը նախատեսում է, կողմերի 

փոխադարձ համաձայնությամբ, պայմանագրում առանձին պայմանների փոփոխության 

հնարավորություն /քաղաքացիական օրենսգրքի 466-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 468-րդ 

հոդվածի 1-ին մաս, 469-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերը/: Սակայն և´ Առաջին ատյանի 

դատարանը, և´ Վերաքննիչ դատարանն անտեսել են պարտավորությունների առանձին 
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պայմանների փոփոխության հնարավորությունը և Հիմնադրամի ու Պատասխանողի 

միջև կնքված համաձայնագիրը դիտարկել են որպես պարտավորությունների 

նորացման վերաբերյալ համաձայնություն: 

Բողոքաբերը, վճռաբեկ բողոքին կցելով թիվ ԸԻԴ 2279/02/15, 0286/02/17, 0289/02/17 

քաղաքացիական գործերով Առաջին ատյանի դատարանի վճիռները, նշել է, որ 

նմանատիպ գործերով  լրիվությամբ բավարարվել են Հիմնադրամի կողմից 

ներկայացված հայցերը: Բողոքաբերի կարծիքով, նույնանման գործերով իրար հակասող 

վճիռների կայացումը խառնաշփոթ է առաջացնում քաղաքացիական օրենսգրքի՝ 

պարտավորությունների նորացման և պայմանագիրը փոփոխելու վերաբերյալ նորմերի 

և գործարքների պայմանների մեկնաբանման հարցում:   

Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը բողոքաբերը հիմնավորել է նրանով, որ 

Գերագույն դատարանի որոշումը   կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի 

միատեսակ կիրառության համար: 

 Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 

2017 թվականի ապրիլի 11-ի որոշումը, այն փոփոխել և հայցը բավարարել 

ամբողջությամբ, ինչպես նաև անդրադառնալ դատական ծախսերի բաշխման հարցին: 

 

3.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստերը 

Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ 

փաստերը. 

1. Հիմնադրամի և Պատասխանողի /այսուհետ նաև`Կողմեր/ միջև 2009թ. 

նոյեմբերի 19-ին կնքվել է թիվ 64 նպատակային գույքային փոխառության 

պայմանագիրը, ըստ որի` Հիմնադրամը Պատասխանողին  հանձնել է 4.500 կգ գարի 

(որի 1-կգ-ի գինը կազմել է 100 ՀՀ դրամ), իսկ վերջինս   պարտավորվել է մինչև 2010 

թվականի օգոստոսի 1-ը Հիմնադրամին վճարել ապրանքի գինը` 450.000 ՀՀ դրամ: 

Սահմանված ժամկետում Պատասխանողը պարտավորությունը չի կատարել, ուստի, 

Կողմերի միջև 2010թ. հոկտեմբերի 23-ին կնքվել է համաձայնագիր, որով 

Պատասխանողը  պարտավորվել է 450.000 ՀՀ դրամ  պարտքը Հիմնադրամին 

վերադարձնել երեք տարվա ընթացքում`հավասար 150.000-ական ՀՀ դրամ չափերով, 

մինչև յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա օգոստոսի 1-ը սահմանված ժամկետներում: 

Նշված ժամկետներում Պատասխանողը պարտավորությունը ոչ պատշաճ  է կատարել` 

վճարել է 300.000 ՀՀ դրամ փոխառոթյան  գումարը (գ.թ. 50-51): 

2. Կողմերի միջև 2010 թվականի հոկտեմբերի 18-ին կնքվել է նպատակային 

անտոկոս փոխառության պայմանագիր, համաձայն որի` Պատասխանողը 

պարտավորվել է <<Քեթրին Գրուպ>> ՍՊ  ընկերությունից առուվաճառքի 

պայմանագրով ձեռք բերված  2.000 կգ ամոֆոսի դիմաց Հիմնադրամի կողմից իր 

փոխարեն վճարված  400.000 ՀՀ դրամից  200.000 ՀՀ դրամը Հիմնադրամին վերադարձնել 

մինչև 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ը, իսկ մյուս 200.000 ՀՀ դրամը`մինչև 2012 

թվականի հոկտեմբերի 18-ը: Պատասխանողը ոչ պատշաճ է կատարել 

պարտավորությունը. 2011 թվականի դեկտեմբերի 14-ին վճարել է 225.500 ՀՀ դրամ, որից 

200.000 ՀՀ դրամն ուղղվել է փոխառության պարտավորության, 25.500 ՀՀ դրամը` տույժի 

մարմանը, իսկ 2014 թվականի հոկտեմբերի 8-ին վճարել է 10.000 ՀՀ դրամ տույժը (գ.թ.8): 

3. Կողմերի միջև 2013 թվականի նոյեմբերի 27-ին կնքվել է փոխառության 

պայմանագիր, ըստ որի` Հիմնադրամը Պատասխանողին հանձնել է 266.500 ՀՀ դրամ 

փոխառություն`տարեկան 6 տոկոս տոկոսադրույքով` մինչև 2014 թվականի 
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հոկտեմբերի 1-ը վերադարձնելու պայմանով: Սահմանված ժամկետում 

Պատասխանողը պարտավորությունը  չի կատարել (գ.թ.137 ): 

4. Կողմերի միջև 2014 թվականի ապրիլի 17-ին կնքվել է առուվաճառքի 

պայմանագիր, ըստ որի` Հիմնադրամը Պատասխանողին հանձնել է  20 լ 2.4 D 

դիամինային աղ տեսակի հերբեցիդ, իսկ վերջինս պարտավորվել է ապրանքի գինը` 

90.000 ՀՀ դրամը, Հիմնադրամին վճարել մինչև 2014 թվականի սեպտեմբերի 1-ը: Նույն 

օրը Կողմերի միջև ձևակերպված փոխառության պայմանագրով առուվաճառքի 

պայմանագրից ծագած 90.000 ՀՀ դրամ պարտավորությունը փոխարինվել է 

փոխառության պարտավորությամբ, որով Պատասխանողը պարտավորվել է 90.000 ՀՀ 

դրամը` տարեկան 6 տոկոս տոկոսադրույքով, Հիմնադրամին վճարել մինչև 2014 

թվականի սեպտեմբերի 1-ը: Սահմանված ժամկետում Պատասխանողը 

պարտավորությունը  չի կատարել (գ.թ.73-74): 

5. Կողմերի միջև 2014 թվականի ապրիլի 17-ին  կնքվել է առուվաճառքի 

պայմանագիր, ըստ որի` Հիմնադրամը Պատասխանողին հանձնել է 75 կգ <<Յարա 

Կրիստալոն 18-18-18+3>> տեսակի տերևային սնուցիչ, իսկ վերջինս պարտավորվել է 

մինչև 2014 թվականի սեպտեմբերի 1-ը Հիմնադրամին վճարել ապրանքի գինը` 100.500 

ՀՀ դրամը: Նույն օրը Կողմերի միջև ձևակերպված փոխառության պայմանագրով` 

առուվաճառքի պայմանագրից ծագած 100.500 ՀՀ դրամ պարտավորությունը 

փոխարինվել է փոխառության պարտավորությամբ, որով Պատասխանողը 

պարտավորվել է 100.500 ՀՀ դրամը` տարեկան 6 տոկոս տոկոսադրույքով, 

Հիմնադրամին վճարել մինչև 2014 թվականի սեպտեմբերի 1-ը: Սահմանված 

ժամկետում Պատասխանողը պարտավորությունը չի կատարել (գ.թ.94-95): 

6. Կողմերի միջև 2014 թվականի ապրիլի 17-ին կնքվել է առուվաճառքի 

պայմանագիր, ըստ որի` Հիմնադրամը Պատասխանողին հանձնել է 15,5 լ <<Պումա 

Սուպեր>> տեսակի հերբեցիդ, իսկ վերջինս պարտավորվել է մինչև 2014 թվականի 

սեպտեմբերի 1-ը Հիմնադրամին վճարել ապրանքի գինը` 139.500 ՀՀ դրամը: Նույն օրը 

Կողմերի միջև ձևակերպված փոխառության պայմանագրով առուվաճառքի 

պայմանագրից ծագած 139.500 ՀՀ դրամ պարտավորությունը փոխարինվել է 

փոխառության պարտավորությամբ, որով Պատասխանողը պարտավորվել է 139.500 ՀՀ 

դրամը` տարեկան 6 տոկոս տոկոսադրույքով, Հիմնադրամին վճարել մինչև 2014 

թվականի  սեպտեմբերի 1-ը: Սահմանված ժամկետում Պատասխանողը 

պարտավորությունը չի կատարել ( գ.թ.115-116): 

7. Կողմերի միջև 2014 թվականի հոկտեմբերի 8-ին կնքվել է համաձայնագիր, որով 

նրանց միջև կնքված վեց պայմանագրերից առաջացած պարտավորությունները 

փոխարինվել են /միացվել են/ նույն օրվա դրությամբ հաշվարկված ընդհանուր 946.500 

ՀՀ դրամ  պարտավորությամբ, որի կատարման համար սահմանվել է մեկ տարվա 

ժամկետ: Տուժանքի մասին պայման համաձայնագրով չի սահմանվել (գ.թ.11):  

8.Համաձայնագրով սահմանված ժամկետում Պատասխանողը 

պարտավորությունը չի կատարել: 

9. Բողոքաբերը վիճարկում է Հայցվորի և Պատասխանողի միջև նախկինում 

կնքված  պայմանագրերը  2014 թվականի հոկտեմբերի 8-ի համաձայնագրով 

նորացվելու և սկզբնական պարտավորությունները դադարելու մասին  ստորադաս 

դատարանների  դիրքորոշումները:  

  

4.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը 

և բողոքարկված դատական ակտը վճռաբեկության կարգով վերանայման ենթարկելը 
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բխում է օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման գործառույթից: Գերագույն 

դատարանը պետք է պարզաբանի բողոքում բարձրացված  հետևյալ իրավական 

հարցերը. 1/ինչպե՞ս պետք է տարանջատել պարտքի նորացման և պայմանագրի 

փոփոխության վերաբերյալ համաձայնագրերը, 2/ ո՞րն է պայմանագրի առարկան և 

պայմանագրի կատարման եղանակը, 3/ վեճը լուծելիս կարևորությունը տրվում է 

կնքված գործարքի բովանդակությանը, թե՞ կողմերի դրսևորած իրական կամքին: 

Գերագույն դատարանը, վճռաբեկ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների 

սահմաններում վերանայելով Վերաքննիչ դատարանի որոշումը, գտնում է, որ վճռաբեկ 

բողոքը պետք է մերժել և որոշումը թողնել օրինական ուժի մեջ՝ հետևյալ 

պատճառաբանությամբ. 

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի համաձայն՝  

<<1. Քաղաքացիական օրենսդրությունը հիմնվում է իր կողմից կարգավորվող 

հարաբերությունների մասնակիցների հավասարության, կամքի ինքնավարության և 

գույքային ինքնուրույնության, սեփականության անձեռնմխելիության, պայմանագրի 

ազատության, մասնավոր գործերին որևէ մեկի կամայական միջամտության 

անթույլատրելիության, քաղաքացիական իրավունքների անարգել իրականացման 

անհրաժեշտության, խախտված իրավունքների վերականգնման ապահովման, դրանց 

դատական պաշտպանության սկզբունքների վրա: 

2. 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:…>>: 

Իրավահարաբերությունների ծագման պահին և ներկայումս գործող ԼՂՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքի 430-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի համաձայն՝ 

պարտավորությունը դադարում է կողմերի միջև գոյություն ունեցող սկզբնական 

պարտավորությունը նույն անձանց միջև մեկ այլ պարտավորությամբ փոխարինելու 

մասին համաձայնությամբ, որը նախատեսում է դրա այլ առարկա կամ կատարման այլ 

եղանակ /նորացում/: Նորացումը դադարեցնում է սկզբնական պարտավորության հետ 

կապված լրացուցիչ պարտավորությունները, եթե այլ բան նախատեսված չէ կողմերի 

համաձայնությամբ: 

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 466-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

պայմանագրի փոփոխումը և լուծումը հնարավոր է կողմերի համաձայնությամբ, եթե այլ 

բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով: Իսկ ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի 468-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ պայմանագրի փոփոխման կամ 

լուծման համաձայնությունը կնքվում է այն ձևով, ինչով պայմանագիրը, եթե այլ բան չի 

բխում օրենքից, այլ իրավական ակտերից, պայմանագրից կամ գործարար 

շրջանառության սովորույթներից: Իսկ նույն օրենսգրքի 469-րդ հոդվածի 1-ին մասը 

սահմանում է, որ պայմանագիրը փոփոխելիս կողմերի պարտավորությունները 

պահպանվում են ըստ փոփոխված պայմանագրի:   

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝ <<Պայմանագրի մեկնաբանումը>> 

վերտառությամբ 447-րդ հոդվածի համաձայն՝ <<1. 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 և պայմանագրի ամբողջական իմաստի հետ համադրելու միջոցով: 2. Եթե 

սույն հոդվածի 1-ին մասում պարունակվող կանոնները հնարավորություն չեն տալիս 
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որոշել պայմանագրի բովանդակությունը, ապա պետք է պարզվի կողմերի իրական 

ընդհանուր կամքը՝ հաշվի առնելով պայմանագրի նպատակը: Ընդ որում, նկատի են 

առնվում բոլոր համապատասխան հանգամանքները՝ ներառյալ պայմանագրին 

նախորդող բանակցությունները և թղթակցությունը, կողմերի փոխադարձ 

հարաբերություններում հաստատված գործելակերպը, գործարար շրջանառության 

սովորույթները, կողմերի հետագա վարքը:>>: 

Վերը նշված իրավական նորմերի վերլուծության արդյունքում Գերագույն 

դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ քաղաքացիական 

իրավահարաբերություններն այլ իրավահարաբերություններից տարբերվում են նախ և 

առաջ նրանով, որ /որպես կանոն/ կամային հարաբերություններ են: Այդ 

հարաբերությունների ձևավորման համար առավել կարևոր է մասնակիցների ազատ 

կամահայտնությունը, և եթե քաղաքացիական իրավահարաբերությունում իրավազոր 

կողմն իրավասու է պարտավոր անձից պահանջել որոշակի վարքագծի դրսևորում, 

ապա միայն նրանց միջև գոյություն ունեցող պայմանագրի ուժով կամ օրենքի 

պահանջով: 

Քաղաքացիական իրավական պարտավորությունների կատարման 

սկզբունքներից բխում է, որ կողմերի միջև կնքված պայմանագրերը պետք է կատարվեն 

այն պայմաններով, որոնցով կնքվել են: Սակայն այս ընդհանուր կանոնից 

նախատեսվում են բացառություններ այնպիսի իրավիճակների համար, երբ առաջանում 

է կնքված պայմանագիրը փոփոխելու կամ լուծելու անհրաժեշտություն կամ սկզբնական 

պարտավորությունը դադարում է նորացմամբ: 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ օրենսդիրը կողմերին իրավունք է 

վերապահում փոխադարձ համաձայնությամբ փոփոխել պայմանագիրը 

/քաղաքացիական օրենսգրքի 466-րդ հոդված/, իսկ օրենսգրքի 468-րդ հոդվածը 

սահմանում է, որ պայմանագրի փոփոխման /կամ լուծման/ համաձայնությունը կնքվում 

է այն ձևով, ինչ ձևով որ կնքվել է պայմանագիրը: 

Պայմանագիրը փոփոխվելու դեպքում կողմերի պարտավորությունները 

պահպանվում են ըստ փոփոխված պայմանագրի: Պայմանագրի փոփոխման դեպքում 

թույլատրվում է միայն փոփոխել պայմանագրի կոնկրետ տարրերը, այլ ոչ թե 

պարտավորության տեսակը: Այլ պարտավորության անցնելը ենթադրում է սկզբնական 

պարտավորության նորացում: 

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 430-րդ հոդվածը սահմանում է <<նորացում>>  

հասկացության իրավական բնորոշումը և դիտում է նորացումն որպես 

պարտավորության դադարման հիմքերից մեկը: Նորացման ժամանակ 

պարտավորության սուբյեկտների կազմը պահպանվում է, սակայն սկզբնական 

պարտավորությունը դադարում է և դրա տեղը ծագում է նոր պարտավորություն: Եթե 

խոսքը գնում է սկզբնական պարտավորության առանձին տարրերի փոփոխման մասին 

/ինչը տեղի է ունենում պայմանագրի փոփոխման դեպքում/, ապա դա 

պարտավորության նորացում չէ: 

Պետք է նկատի ունենալ, որ նորացման մասին համաձայնությունը  գործարք է, 

հետևաբար դրա նկատմամբ ամբողջ ծավալով կիրառվում են գործարքի ձևին 

վերաբերող քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կանոնները: Նորացումը 

ենթադրում է, որ այն պարտավորությունը, որով փոխարինվում է հինը, պետք է ունենա 

այլ առարկա կամ առարկան կարող է չտարբերվել սկզբնական պարտավորության 

առարկայից, սակայն փոփոխվի դա կատարման եղանակը: Նորացումը ձևակերպվում է 

համաձայնության ձևով, այլ ոչ թե նոր պայմանագիր կնքելով: Հետևաբար, որպեսզի 

կողմերի միջև շարունակեն գործել սկզբնական պարտավորությամբ սահմանված 
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տուժանքի /կամ դրամական պարտավորությունը չկատարելու համար 

պատասխանատվության/ միջոցները, դրանք պետք է կրկին սահմանվեն  նորացված 

պարտավորության մեջ /համաձայնագրում/: 

Այսպիսով, Գերագույն դատարանը, ամփոփելով վերոնշյալը, արձանագրում է, որ 

պարտավորության նորացումը կողմերի համաձայնությամբ պարտավորությունը 

դադարեցնելու հատուկ տեսակ է: Նորացման դեպքում կողմերի միջև գոյություն 

ունեցող սկզբնական պարտավորությունը դադարում է նույն անձանց միջև մեկ այլ 

պարտավորությամբ փոխարինվելու մասին համաձայնությամբ: Հետևաբար, նորացման 

անհրաժեշտ  պայման է հանդիսանում նոր պարտավորության միջոցով նախկին 

պարտավորությունը դադարեցնելու ցանկությունը: 

Ինչպես հետևում է գործի նյութերից, ԼՂՀ գյուղի և գյուղատնտեսության 

աջակցության հիմնադրամի և պատասխանող Ռ.Հայրապետյանի միջև 2014 թվականի 

հոկտեմբերի 8-ին ձևակերպված գրավոր համաձայնությամբ /պարտավորությունների 

կատարման ժամկետը երկարաձգելու մասին համաձայնագիր/ նրանց միջև կնքված վեց 

պայմանագրերից առաջացած սկզբնական պարտավորությունները փոխարինվել են 

/միացվել են/ նույն օրվա դրությամբ հաշվարկված ընդհանուր 946.500 ՀՀ դրամ 

պարտավորությամբ, որի կատարման համար սահմանվել է մեկ տարվա ժամկետ:   

Համաձայն վճռաբեկ բողոքի, բողոքաբերը վիճարկում է միայն 2014 թվականի 

հոկտեմբերի 8-ին կողմերի միջև կնքված համաձայնագրով Պատասխանողի 

պարտավորությունները նորացվելու և համաձայնագրում տույժերի վերաբերյալ 

պայման չսահմանելու մասին ստորադաս դատարանների հետևությունները, գտնելով, 

որ Պատասխանողի պարտավորություններն ոչ թե նորացվել են, այլ դրանց կատարումը 

երկարաձգվել է մեկ տարի ժամկետով և համաձայնագրի բովանդակությունից  երևում է, 

որ Պատասխանողի՝ տարբեր պայմանագրերից ծագած պարտավորությունները չեն 

միացվել մեկ պարտավորության մեջ:  

Գերագույն դատարանն անհիմն է համարում բողոքաբերի վերը նշված պնդումը, 

քանի որ ինչպես հետևում է կողմերի միջև 8.10.2014թ. կնքված համաձայնագրից՝  

կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ տեղի է ունեցել մի քանի պայմանագրերից 

ծագած պարտավորությունների միացում, որի չափն համաձայնագրում արտացոլվել է 

ընդհանուր մեկ թվով՝ 946.500 ՀՀ դրամ, և տվյալ դեպքում այդքան կարևոր չէ 

համաձայնագրի անվանումը /նորացում, թե պայմանագրի փոփոխում/, ինչքան կարևոր 

է դրա բովանդակությունը և այն, թե ինչպես են կողմերի կողմից ընկալվում 

համաձայնագրի պայմանները: Այդ կապակցությամբ անդրադառնալով վճռաբեկ բողոքի 

փաստարկին այն մասին, որ Պատասխանողը պարտավորությունները նորացնելու 

վերաբերյալ ոչ մի ցուցմունք չի տվել և տույժերի ու տոկոսների վերաբերյալ 

առարկություններ չի ներկայացրել, Գերագույն դատարանը հարկ է համարում 

արձանագրել, որ ինչպես հետևում է Առաջին ատյանի դատարանի 24.01.2017թ. 

դատական նիստի արձանագրությունից, պատասխանող Ռ.Հայրապետյանը 

դատարանում ցուցմունք է տվել այն մասին, որ <<2014թ. հոկտեմբերի 8-ին հիմնադրամի 

հետ կնքել եմ համաձայնագիր, որով բոլոր պայմանագրերից բխող 

պարտավորությունների ընդհանուր 946.500 ՀՀ դրամ գումարը պարտավորվել եմ մեկ 

տարվա ժամկետում վճարել հիմնադրամին: Նշված համաձայնագրով տուժանք 

վճարելու պայման չի սահմանվել>>: Դատական նիստի արձանագրությունից հետևում է 

նաև, որ Հայցվորի ներկայացուցիչը ևս փաստել է, որ համաձայնագրում միայն 946.500 

ՀՀ դրամ գումարի մասին է նշված, տույժերի մասին պայման առկա չէ /հատոր1-ին 

գ.թ.33 /հակ.կողմ//: 
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Այսինքն, Պատասխանողի համար գործում է կողմերի միջև ձևակերպված վերջին 

փաստաթղթում /8.10.2014թ./ ամրագրված պարտքի վճարմամ պարտավորությունը: 

Ուստի ստորադաս դատարանները, հաշվի առնելով, որ առուվաճառքի և փոխառության 

պայմանագրերից բխող սկզբնական պարտավորությունները միացվել են մեկ 

պարտավորության մեջ և նախատեսվել դրանց կատարման այլ ժամկետ, հիմնավոր են 

եկել այն եզրակացության, որ 2014թ. հոկտեմբերի 8-ին կնքված համաձայնագրով տեղի է 

ունեցել պարտավորության նորացում, որով սկզբնական պարտավորությունները 

դադարել են: Իսկ հայցվոր կողմն որևէ ապացույց չի ներկայացրել նշված 

համաձայնագրի այլ բնույթ ունենալու մասին: Եթե Հայցվորը ցանկացել է կատարել 

պայմանագրերի փոփոխում, ապա դա պետք է կատարվեր ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի 468-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով, այսինքն՝ 

համաձայնությունը պետք է կնքվեր նույն ձևով, ինչով յուրաքանչյուր պայմանագիրը: 

Գերագույն դատարանի վերը նշված պատճառաբանությունները համահունչ են 

նաև ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 347-րդ հոդվածի պահանջներին, համաձայն 

որոնց՝ պարտավորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ՝ պարտավորության 

պայմաններին, օրենքին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան, 

իսկ նման պայմանների ու պահանջների բացակայության դեպքում՝ գործարար 

շրջանառության սովորույթներին կամ սովորաբար ներկայացվող այլ պահանջներին 

համապատասխան: 

Անդրադառնալով վճռաբեկ բողոքում Առաջին ատյանի դատարանի վճիռները 

վկայակոչելուն, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ԼՂՀ դատական օրենսգրքի 

15-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք իր գործի քննության ժամանակ 

որպես իրավական փաստարկ իրավունք ունի մատնանշելու նույնանման փաստական 

հանգամանքներով մեկ այլ գործով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի հիմնավորումները /այդ 

թվում՝ օրենքի մեկնաբանությունները/: 

Մեկնաբանելով նշված նորմը, Գերագույն դատարանը փաստում է, որ  օրենսդիրը 

վերը նշված <<հիմնավորումները, օրենքի մեկնաբանությունները>> պարտադիր չի 

համարել այլ գործ քննող դատարանի համար: Օրենսդիրը սահմանել է դատարանների 

համար միայն Գերագույն դատարանի դատական ակտերի հիմնավորումների 

պարտադիրությունը, այն էլ՝ բացառություն սահմանելով այն դեպքերի համար, երբ 

դատարանը ծանրակշիռ փաստարկների մատնանշմամբ հիմնավորում է, որ դրանք 

կիրառելի չեն տվյալ փաստական հանգամանքների նկատմամբ /ԼՂՀ դատական 

օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասը/: 

Այսպիսով, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ հիմքեր չկան վճռաբեկ բողոքը 

բավարարելու համար, քանի որ որոշում կայացնելիս Վերաքննիչ դատարանը թույլ չի 

տվել նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմերի խախտում: Հետևաբար, 

վճռաբեկ բողոքը պետք է մերժել և որոշումը թողնել օրինական ուժի մեջ, ինչը բխում է 

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

կետի պահանջներից, համաձայն որոնց՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի 

վերանայման արդյունքով Գերագույն դատարանը մերժում է վճռաբեկ բողոքը՝ 

դատական ակտը թողնելով օրինական ուժի մեջ: 

Անդրադառնալով դատական ծախսերի բաշխման հարցին, Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է, որ համաձայն ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի՝ դատական ծախսերը գործին 

մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին 

համամասնորեն: Վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք բերելու հետ կապված դատական 
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ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են նույն հոդվածի կանոններին 

համապատասխան: 

Քանի որ սույն գործով վճռաբեկ բողոքը մերժվում է, դատական ծախսերի հարցը 

պետք է համարել լուծված: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով, Գերագույն դատարանը  

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

1. ԼՂՀ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի գործադիր 

տնօրեն Ա.Բախշիյանի  վճռաբեկ բողոքը մերժել: ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 2017թ. 

ապրիլի 11-ի որոշումը թողնել օրինական ուժի մեջ:    

2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի դահլիճում 

հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման: 

 

 

             ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ                                          Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

             ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ                                         Ի. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

                                                                                  Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

 


