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27 փետրվարի 2017թ.                                                                                  ք.Ստեփանակերտ 

 

 Ծանոթանալով ԸԻԴ 2389/02/16թ. քաղաքացիական գործի նյութերին և հայցվոր՝ 

<<Արցախբանկ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչ Տիգրան Ավետիսյանի վճռաբեկ բողոքին, ԼՂՀ 

Գերագույն դատարանի մեծամասնությամբ /դատավորներ Ա.Աբրահամյան և 

Գ.Գրիգորյան/ կայացրած որոշման հետ համաձայն չլինելու պատճառով՝ ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի պահանջներին 

համապատասխան շարադրում եմ իմ հատուկ կարծիքը: 

 

 Գործի դատավարական նախապատմությունը հետևյալն է. 

 2016թ. հոկտեմբերի 21-ին <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչ Տիգրան 

Ավետիսյանը հայց է հարուցել ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

դատարան /այսուհետ՝ Առաջին ատյանի դատարան/ ընդդեմ Սամվել և Սիմոն 

Հայրապետյանների` խնդրելով պատասխանողներից համապարտության կարգով 

հօգուտ հայցվորի բռնագանձել 10.592,66 ԱՄՆ դոլար, որպես 21.10.2016թ. դրությամբ 

բանկի հանդեպ ունեցած պարտավորություններ, որից 7.400,62 ԱՄՆ դոլար՝ վարկի 

գծով ժամկետանց պարտավորություն, 1.119,43 ԱՄՆ դոլար՝ տոկոսներ /որից 109,77 

ԱՄՆ դոլարը ժամկետանց տոկոսներ/, 30,04 ԱՄՆ դոլար՝ տույժ տոկոսների գծով, 

2.042,57 ԱՄՆ դոլար՝ տույժ վարկի գծով: Միաժամանակ խնդրել է 

պատասխանողներից համապարտության կարգով բռնագանձել նախապես մուծված 

պետական տուրքի գումարը, ինչպես նաև տոկոսներ և տույժեր՝ հիմք ընդունելով 

վարկային պայմանագրի 1.4-րդ, 4.1-րդ և 4.2-րդ կետերը: 

 2016թ. նոյեմբերի 28-ի վճռով Առաջին ատյանի դատարանը հայցը բավարարել 

է մասնակիորեն՝ 9.583 ԱՄՆ դոլարի չափով, որից 7.400,62 ԱՄՆ դոլար՝ որպես վարկի 

գումար, 109,77 ԱՄՆ դոլար՝ որպես վարկի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսներ, 

2.042,57 ԱՄՆ դոլար՝ որպես ժամկետանց վարկի նկատմամբ հաշվարկված տույժ, 

30,04 ԱՄՆ դոլար՝ տոկոսների նկատմամբ հաշվարկված տույժ: Վճռվել է նաև 

պատասխանողներից համապարտության կարգով գանձել պայմանագրի 4.1-րդ և 4.2-
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րդ կետերով հաշվարկվող տույժերը՝ սկսած 2016թ. հոկտեմբերի 22-ից մինչև 

պարտավորության դադարման օրը: 

 2016թ. դեկտեմբերի 2-ին <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչ Տիգրան 

Ավետիսյանը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել, խնդրելով մասնակիորեն բեկանել և 

փոփոխել վճիռը՝ բավարարելով մինչև պարտավորության փաստացի մարումը 

վարկի գումարի նկատմամբ վարկային պայմանագրի 1.4-րդ կետով սահմանված 

18%-ի չափով տոկոսագումար հաշվեգրելու և 1.119,43 ԱՄՆ դոլար 

տոկոսագումարները գանձելու պահանջները: 

 ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 2017թ. հունվարի 19-ի որոշմամբ վերաքննիչ 

բողոքը մերժվել է՝ Առաջին ատյանի դատարանի 2016թ. նոյեմբերի 28-ի վճիռը 

թողնվել օրինական ուժի մեջ:  

Վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ վճռաբեկ բողոք է բերել հայցվոր` 

<<Արցախբանկ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչ Տիգրան Ավետիսյանը, խնդրելով բեկանել և 

փոփոխել Վերաքննիչ դատարանի որոշումը՝ բավարարելով մինչև 

պարտավորության փաստացի մարումը վարկի գումարի նկատմամբ վարկային 

պայմանագրի 1.4-րդ կետով սահմանված 18%-ի չափով տոկոսագումար հաշվեգրելու, 

1.119,43 ԱՄՆ դոլար տոկոսագումարները ևս գանձելու, ինչպես նաև չբավարարված 

չափով պետական տուրքի գումարը բռնագանձելու պահանջները: 

ԼՂՀ Գերագույն դատարանը 2017թ. փետրվարի 27-ին դատավորների 

մեծամասնությամբ որոշում է կայացրել վճռաբեկ բողոքը մասնակիորեն 

բավարարելու մասին: Բեկանվել և փոփոխվել է ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 2017թ. 

հունվարի 19-ի որոշումը: Բողոքարկված մասով հայցը բավարարվել է: 

 

Դատական նիստում հետազոտված ապացույցներով հաստատված են հետևյալ 

փաստական հանգամանքները. 

Դատական նիստում հետազոտված թիվ MGU-170 քարտային հաշվին 

վերականգնվող վարկային գծի տրամադրման պայմանագրից դիտվում է, որ 2013թ. 

նոյեմբերի 20-ին <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ-ն և Սամվել Հենրիխի Հայրապետյանը 

/վարկառու/  կնքել են պայմանագիր, որի համաձայն վարկառուի հաշվին բացվել է 

7.405 ԱՄՆ դոլար գումարի վերականգնվող վարկային գիծ: Վարկային գիծը գործում է 

մինչև 20.09.2015թ. և մարվում 20.11.2015թ.: Պայմանագրի 1.4-րդ կետի համաձայն՝ 

վարկային գծի շրջանակներում վարկառուի կողմից օգտագործված միջոցների 

նկատմամբ հաշվարկվում է 18%-ի չափով տոկոսագումար 16,62% տարեկան 

փաստացի տոկոսադրույքով: Պայմանագրի 4.1-րդ կետի համաձայն՝ վարկի գումարը 

սահմանված ժամկետում չմարելու դեպքում վարկառուն յուրաքանչյուր ժամկետանց 

օրվա համար վճարում է տույժ՝ չվճարված գումարի 0,1%-ի չափով: Պայմանագրի 5.1-

րդ կետի համաձայն՝ պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և 

գործում է մինչև դրանով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջական 

կատարումը:  

Սիմոն Հենրիխի Հայրապետյանը հանդիսանում է նշված պայմանագրով 

պարտապանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների երաշխավոր: 

 

Հատուկ կարծիքի հիմնավորումները հետևյալն են. 

Սույն գործով ներկայացրած հայցն Առաջին ատյանի դատարանը բավարարել 

է մասնակիորեն այն պատճառաբանությամբ, որ վարկային գծի տրամադրման 

պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո 18% դրույքաչափով տոկոսներ վճարելու 
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պարտավորություն նախատեսված չէ, իսկ պայմանագրի ժամկետի ավարտի օր է 

համարել 2015թ. նոյեմբերի 20-ը՝ պայմանագրի 1.2-րդ կետով նախատեսված՝ 

վարկային գծի մարման ժամկետը: 

Վերաքննիչ դատարանը բողոքը մերժելով՝ իրավաչափ և հիմնավոր է համարել 

Առաջին ատյանի դատարանի հաստատած այն փաստերը, ըստ որոնց՝ վարկի 

գումարի, դրա դիմաց  մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը (20.11.2015թ.) 

հաշվարկված 109,77 ԱՄՆ դոլարի չափով տոկոսների, ինչպես նաև տույժերի 

գանձման մասին բանկի պահանջը բխում է ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 369-րդ 

հոդվածի 1-ին, 411-րդ հոդվածի 1-ին կետերից, պայմանագրի 1.4-րդ, 4.1-րդ և 4.2-րդ 

կետերից, իսկ պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո մինչև 2016թ. հոկտեմբերի 21-

ը հաշվարկված 1.009,66 ԱՄՆ դոլարի չափով և 2016թ. հոկտեմբերի 22-ից մինչև 

պարտավորության դադարման օրը հաշվարկվելիք տոկոսները գանձելու բանկի 

պահանջը հիմնված չէ օրենքի, այլ իրավական ակտի կամ պայմանագրի վրա: 

Այսպիսով, ստորադաս դատարանները պայմանագրի ժամկետի ավարտի օր 

/պայմանագրի 1.4-րդ կետով սահմանված տոկոսագումարի վճարման ժամկետ/ են 

համարել պայմանագրի 1.2-րդ կետով նախատեսված վարկային գծի մարման 

ժամկետը, որից հետո վճարման ենթակա են համարել մինչ այդ առաջացած 

պարտավորությունները և միայն պայմանագրով նախատեսված տուժանքները: 

Գերագույն դատարանն անհիմն է համարել վերը նշված եզրահանգումը և հիմք 

ընդունելով պայմանագրի 5.1-րդ կետը, արձանագրել է, որ պայմանագրի ժամկետն 

ավարտվում է պարտավորությունների ամբողջական կատարման օրը: Արդյունքում, 

Գերագույն դատարանի որոշմամբ <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ-ի հայցը ընդդեմ Սամվել 

Հայրապետյանի և Սիմոն Հայրապետյանի լրիվությամբ բավարարվել է: 

Չանդրադառնալ սույն գործով քննարկվող վարկային գծի տրամադրման 

պայմանագրի ժամկետի ավարտման հարցին, այդուհանդերձ գտնում եմ, որ 

ստեղծված հանգամանքներում, երբ սահմանվում է վարկառուի պարտականությունը 

տույժերի հետ մեկտեղ շարունակել վճարել պայմանագրի 1.4-րդ կետով սահմանված 

18%-ի չափով տոկոսագումարը, անհրաժեշտություն է առաջանում քննարկել 

վճարման ենթակա տուժանքների անհամաչափության հարցը՝ ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի 372-րդ հոդվածին համապատասխան:  

Մինչդեռ, Առաջին ատյանի դատարանում սույն գործով դատական ակտ 

կայացնելիս նշված հարցը չէր առաջացել և չէր էլ քննարկվել, ուստի գտնում եմ, որ 

վճռաբեկ բողոքը մասնակիորեն բավարարելով, քաղաքացիական գործը ենթակա էր 

ուղարկման Առաջին ատյանի դատարան՝ նոր քննության:  

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 372-րդ հոդվածի համաձայն՝ եթե վճարման 

ենթակա տուժանքն ակնհայտորեն անհամաչափ է պարտավորության խախտման 

հետևանքներին, դատարանն իրավունք ունի պակասեցնել այն: Նշված հոդվածից 

հետևում է, որ դատարանը կոչված է ապահովելու սահմանված տուժանքի չափի և 

պարտավորության խախտման հետևանքների ողջամիտ հարաբերակցությունը և 

տուժանքը պակասեցնելու դատարանի իրավունքը կոչված է կանխելու 

իրավունքների իրականացման չարաշահումը: Ու չնայած տուժանքի չափը 

նվազեցնելը դատարանի իրավունքն է, այդուհանդերձ իրավունքի չարաշահումը 

կանխելու տեսանկյունից այն նաև դատարանի պարտականությունն է, քանի որ 

հարցը վերաբերվում է սահմանված տուժանքի չափի և պարտավորության 

խախտման հետևանքների միջև հավասարակշռության կամ ողջամիտ 

հարաբերակցության ապահովմանը: 
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Ելնելով վերոգրյալից՝ գտնում եմ, որ առկա էր գործի նոր քննության 

անհրաժեշտություն, որի ընթացքում դատարանը պետք է քննության առարկա 

դարձներ վարկառու Սամվել Հայրապետյանի վարկային պարտավորությունների 

խախտման պայմաններում հաշվարկված տուժանքի չափի և պարտավորության 

խախտման հետևանքների համաչափությունը: 

 

 

ԼՂՀ Գերագույն դատարանի դատավոր                                                  Ա.Հայրապետյան 


