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Հաշտարարություն

Հաշտարարությունը վեճերի լուծման այլընտրանքային տեսակներից մեկն է, որը ենթադրում է վեճի մեջ եր- 
րորդ չեզոք, անկողմնակալ կողմի՝ միջնորդի մասնակցությունը: Միջնորդը կողմերին օգնում է  վեճի վերաբերյալ  
որոշակի համաձայնության գալ, մինչդեռ կողմերը լիովին ազատ են որոշման կայացման հարցում: 
Պատմության մեջ հաշտարարության դեպքեր գրանցվել են հնագույն ժամանակներից ի վեր, աշխարհի 
տարբեր մասերում: Հաշտարարությունը ժամանակակից աշխարհում սկսել է զարգանալ քսաներորդ դարի  
երկրորդ կեսին հիմնականում անգլոսաքսոնյան իրավական համակարգի երկրներում՝ ԱՄՆ-ում, Ավստրա- 
լիայում, Մեծ Բրիտանիայում, այնուհետև տարածվել է Եվրոպայում: Ի սկզբանե հաշտարարությունն ավելի 
հաճախ կիրառվել է ընտանեկան վեճերի լուծման համար՝ հետագայում  լայն կիրառում ստանալով նաև 
տարբեր ոլորտներում:
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Խորհրդի նախագահի խոսք

Հարգելի՛ ընթերցող,

Հաշվետու տարում՝ 2018 թվականին, Ֆինանսա- 
կան համակարգի հաշտարարի գրասենյակի  
կատարած աշխատանքները, իրականացրած 
միջոցառումներն ուղղված են եղել Գրասենյա- 
կի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից հաստատ- 
ված՝ Գրասենյակի ռազմավարական ծրագրում 
նախանշված նպատակների իրագործմանը։ 

Նախ և առաջ, կարևորելով սպառողների և ֆի- 
նանսական կազմակերպությունների միջև ծա- 
գող վեճերի քննության արդյունավետության 
բարձրացումը, Գրասենյակը ձեռնարկել է գոր- 
ծուն քայլեր՝ ներդնելով և զարգացնելով վեճերի 
լուծման նոր՝ էլեկտրոնային համակարգ, որն 
էապես բարելավել է պահանջների քննության 
արագությունը և արդյունավետությունը։ 

Գրասենյակն ակտիվ է եղել նաև Ֆինանսական  
համակարգի հաշտարարի վերաբերյալ հան- 
րության ճանաչողության բարձրացման, Հաշ- 
տարարի ինստիտուտի նկատմամբ վստա- 
հության ամրապնդման և ծառայությունների 
հասանելիության ապահովման ուղղությամբ 
իրականացվող աշխատանքներում։ 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակի հոգաբարձուների խորհուրդը մշտապես  
կարևորել է Գրասենյակի միջազգային համա- 
գործակցությունն արտասահմանյան գործըն- 
կերների՝ ֆինանսական օմբուդսմենների, ինչ- 
պես նաև այլ երկրների շահագրգիռ պետական  
մարմինների և հասարակական կազմակերպու- 
թյունների հետ փորձի և գիտելիքների փոխա- 
նակման նպատակով։ Այս ուղղությամբ կատար- 
ված աշխատանքները, կազմակերպված մի- 
ջոցառումները, այցելություններն ակտիվորեն  
շարունակվել են նաև հաշվետու ժամանակա- 
շրջանում։

Նշված աշխատանքների արդյունքում Գրա- 
սենյակը գրանցել է ներկայացված դիմումների, 
զանգերի, այցելությունների զգալի աճ։ 

Ամփոփելով ցանկանում եմ նշել, որ Գրասենյա- 
կի հոգաբարձուների խորհուրդը հետևողական է  
լինելու իր հաստատած ռազմավարական նպա- 
տակներում՝ ներկայացնելով նոր հարցադրում- 
ներ, հեռանկարային զարգացման ծրագրեր, 
որոնք ավելի արդյունավետ կդարձնեն Գրասեն- 
յակի գործունեությունը, կապահովեն պահանջի 
անկողմնակալ և արդյունավետ քննություն, քա- 
ղաքացիների իրազեկվածության բարձրացում, 
ինչպես նաև վերջիններիս և ֆինանսական կազ- 
մակերպությունների հետ շահավետ համագոր- 
ծակցություն:

Արկադի Խաչատրյան

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի 
գրասենյակի հոգաբարձուների 

խորհրդի նախագահ
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Հաշտարարի խոսք

Սիրելի՛ ընթերցող,

Սիրով Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում 
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակի կողմից ռազմավարական նպատակ- 
ներին ուղղված աշխատանքները հաշվետու 
2018 թ. ընթացքում: 

2018 թվականը նշանավորվել է Գրասենյակ դի- 
մած քաղաքացիների բողոքների և պահանջ- 
դիմումների էական աճով։ Այսպես՝ 2018 թ. Գրա- 
սենյակ է ներկայացվել ընդհանուր 6364 բո- 
ղոք, որոնցից 5848-ը առնչվել են ֆինանսական 
համակարգին: Նախորդ տարվա համեմատ՝ 
քննության ընդունված պահանջ-դիմումների 
թիվն աճել է 76.97%-ով՝ կազմելով 2959, որի 
շրջանակներում Հաշտարարի միջնորդությամբ 
ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից 
հաճախորդներին հատուցվել է 303,801,688 ՀՀ  
դրամ գումար։ Բողոքների նման աճը պայմա- 
նավորված է նախ և առաջ Գրասենյակի նկատ- 
մամբ վստահության բարձրացմամբ և ամրա- 
պընդմամբ, կողմերի միջև վեճի լուծման նպա- 
տակով հաշտության ինստիտուտի արդյունավետ  
կիրառմամբ, սպառողների իրազեկվածության 
մակարդակի աճով և այլ գործոններով։ 

Ինչպես բազմիցս նշել եմ, Գրասենյակի կարևոր  
խնդիրն է ֆինանսական ոլորտում իրազեկվա- 
ծության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ  
աշխատանքների իրականացումը։ Սպառող- 
ների ֆինանսական իրազեկվածության բարձ- 
րացմանն ուղղված ծրագրի շրջանակներում 
մեր մասնագետներն իրականացրել են սեմի- 
նարներ ինչպես Հայաստանի տարբեր մարզե- 
րում, այնպես էլ Արցախի Հանրապետությունում։ 
Ծրագրում ընդգրկվել են մի շարք թիրախային 
խմբեր՝ ավագ դպրոցի աշակերտներ, այլ տարի- 
քային խմբերի երեխաներ, ուսանողներ, պետա- 
կան կառույցների ու խոշոր ընկերությունների 
աշխատակիցներ և այլք:

Մենք կարևորում ենք միջազգային լավագույն 
փորձի ներդնումը և արտասահմանյան գործ- 
ընկերների հետ փորձի փոխանակումը։ 2018 թ.  
Գրասենյակը հյուրընկալել է մի շարք երկրնե- 
րի ներկայացուցիչների, ովքեր ծանոթացել են  
Հաշտարարի գրասենյակի գործունեության հիմ- 
նական սկզբունքներին, գործերի ընդունման 
և քննության ընթացակարգերին, ինչպես նաև 
սպառողների իրազեկման ծրագրերին։ Հաշ- 
վետու տարում միջազգային կոնֆերանսների 
ընթացքում հանդես ենք եկել որպես բանախոս, 
ներկայացրել զեկույցներ մեր գործունեության, 
փորձի և ծրագրերի վերաբերյալ։

Գրասենյակի իրականացրած աշխատանքնե- 
րին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ  
այս հաշվետվության մեջ։ Մեր մասնագիտա- 
կան թիմն այսուհետ ևս նվիրվածությամբ և հե- 
տևողականորեն կշարունակի իր աշխատանքը՝ 
օրենքով մեզ վրա դրված առաքելությունն իրա- 
գործելու համար։

Փիրուզ Սարգսյան

Ֆինանսական  
համակարգի հաշտարար
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ՖԻնանՍաԿան  
ՀաՄաԿարԳԻ ՀաշտարարԻ 
ԳրաՍԵնյաԿԻ ՄաՍԻն
ՕՄԲուԴՍՄԵն

«Օմբուդսմեն» տերմինն ունի շվեդական ծագում, իսկ Օմբուդսմենի առաջին գրասենյակը հիմնադրվել 
է Շվեդիայում, 1809 թվականին: «Օմբուդսմեն» բառը թարգմանվում է «քաղաքացու պաշտպան» կամ 
«քաղաքացու ներկայացուցիչ»: 1809 թվականից օմբուդսմենի գրասենյակներ հիմնադրվել են աշխարհի 
բազմաթիվ երկրների պետական և մասնավոր ոլորտներում, ինչպես օրինակ՝ ֆինանսական և աշխատանքային  
օմբուդսմենների գրասենյակները: 
Ֆինանսական օմբուդսմենն իր հերթին մի կառույց է, որը ստեղծված է լուծելու ֆիզիկական անձանց 
և ֆինանսական կազմակերպությունների միջև ծագած վեճերը: Այս պահին աշխարհում գործում են շուրջ  
60 ֆինանսական օմբուդսմենների գրասենյակներ, որոնք գրանցված են INfO Ֆինանսական օմբուդսմենների  
միջազգային ցանցում:



Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակն անկախ կառավարման համակարգով 
կառույց է, որի հիմնադիրն է ՀՀ կենտրոնական 
բանկը: Հաշտարարի գրասենյակը կոչված է լու- 
ծելու ֆիզիկական անձ սպառողների և ֆինան- 
սական կազմակերպությունների միջև ծագած  
գույքային վեճերը: Հաշտարարի ծառայություն- 
ներն անվճար են, իսկ բողոքի քննման գործըն- 
թացը պարզ է, արագ և թափանցիկ: Հաշտա- 
րարի գրասենյակը ստեղծվել է 2008 թվականի 
հունիսի 17-ին ընդունված «Ֆինանսական հա- 
մակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի հա- 
մաձայն: Ֆինանսական համակարգի հաշտա- 
րարն իր մասնագիտական գործունեությունը 
սկսել է 2009 թվականի հունվարի 24-ից: 

Գործունեության նպատակները 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գոր- 
ծունեության նպատակներն են. 

•	 Ֆինանսական	ոլորտում	սպառողների	իրա- 
վունքների ու շահերի պաշտպանությունը, 

•	 Սպառողների	պահանջների	արագ,	արդյու- 
նավետ և անվճար քննությունը, 

•	 Ֆինանսական	համակարգի	նկատմամբ	հան- 
րության վստահության բարձրացումը: 

Գրասենյակի  
հիմնարար արժեքները 

Գրասենյակի՝ արդյունավետ գործելու և հան- 
րության վստահությունը շահելու կարևորագույն 
գրավականն այն արժեքներն են, որոնք, որպես  
հիմնարար սկզբունքներ, դրված են Գրասենյակի  
գործունեության հիմքում: Գրասենյակն առաջ- 
նորդվում է հետևյալ հիմնարար արժեքներով, 
որոնք ամրագրված են նաև Գրասենյակի ռազ- 
մավարության մեջ.

•	 անկողմնակալություն	 պահանջի	 քննության	
ընթացքում,

•	 կողմերի	հավասարություն	կամ	կողմերի	իրա- 
վունքների հավասարակշռություն,

•	 հաճախորդների	նկատմամբ	հոգատար	վե- 
րաբերմունք,

•	 կողմերին	հաշտեցնելու	առաջնահերթություն,
•	 գործունեության	արդյունավետություն,
•	 գործունեության	թափանցիկություն,
•	 գործընկերություն	և	գաղտնիություն,
•	 պրոֆեսիոնալիզմ	և	թիմային	աշխատանք,
•	 միջազգային	համագործակցություն	և	նորա- 

րարական լուծումներ: 

Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի գրասենյակի 
կառավարման համակարգը 

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշ- 
տարարի մասին» ՀՀ օրենքի՝ Ֆինանսական հա- 
մակարգի հաշտարարի գրասենյակի կառավար- 
ման մարմիններն են.

•	 Հոգաբարձուների	խորհուրդը,
•	 Գրասենյակի	կառավարիչը/Հաշտարարը:	

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշ- 
տարարի մասին» ՀՀ օրենքի՝ Հաշտարարի գրա- 
սենյակի հոգաբարձուների խորհուրդը կազմված  
է յոթ անդամներից, որոնց նշանակում են. 

•	 Մեկին՝	Հայաստանի	Հանրապետության	կա- 
ռավարությունը,

•	 Մեկին՝	ՀՀ	կենտրոնական	բանկի	խորհուրդը,
•	 Մեկին՝	 սպառողների	 իրավունքները	պաշտ- 

պանող կազմակերպությունները,
•	 Չորսին՝	 կազմակերպությունների	 միություն- 

ները:
 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակի հոգաբարձուների խորհուրդը հաս- 
տատում է Գրասենյակի գործունեությունը կար- 
գավորող ներքին իրավական ակտերը, լսում  
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Հաշտարարի հաշվետվությունները, վերահսկում  
իր որոշումների կատարման ընթացքը, Գրա- 
սենյակի ընթացիկ և ֆինանսատնտեսական 
գործունեությունը, հաստատում Գրասենյակի 
բյուջեն, դրա փոփոխությունները, վերահսկում 
բյուջեի կատարումը, հաստատում տարեկան 
ֆինանսական հաշվետվությունները, ինչպես 
նաև իրականացնում է օրենքով նախատեսված 
այլ լիազորություններ: Օրենքի համաձայն՝ հո- 
գաբարձուների խորհուրդն իրավունք չունի մի- 
ջամտել Հաշտարարի մասնագիտական գործու- 
նեությանը: 

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշ- 
տարարի մասին» ՀՀ օրենքի՝ Ֆինանսական հա- 
մակարգի հաշտարարը պետք է ունենա բարձ- 
րագույն կրթություն, բարձր հեղինակություն և  
առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային փորձ:  
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար չի կա- 
րող լինել այն անձը, որը վերջին երեք տարինե- 
րի ընթացքում աշխատել է որևէ ֆինանսական 
կազմակերպությունում: Ֆինանսական համա- 
կարգի հաշտարարը չի կարող զբաղվել ձեռնար- 
կատիրական գործունեությամբ, լինել որևէ կու- 
սակցության ղեկավար մարմնի անդամ, զբա- 
ղեցնել պաշտոն պետական կամ տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններում, առև- 
տրային կազմակերպություններում, կատարել այլ  
վճարովի աշխատանք, բացի գիտական, ման- 
կավարժական և ստեղծագործական աշխատան- 
քից: Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը 
պետք է զերծ մնա իր անկախությունը և անա- 
չառությունը կասկածի տակ դնող գործողություն- 
ներից: Գրասենյակն ունի նաև վերստուգիչ, որը 
նշանակվում է Խորհրդի կողմից և հաշվետու է 
նրան: Վերստուգիչի գործունեությունն ուղղված 
է Գրասենյակի գործունեության անկախ և ան- 
կողմնակալ քննմանը և գնահատմանը, որն իրա- 
կանացվում է Գրասենյակի գործունեության ստու- 
գումների/ուսումնասիրությունների	միջոցով:	

Գրասենյակի գործունեության 
սահունությունն ապահովում են  
երկու խումբ. 

•	 Աջակցող խումբ, որն ունի վարչական բնույթ,  
և որի հիմնական գործառույթն է՝ ապահովել 
Գրասենյակի անխափան գործունեությունը:

•	Պահանջներն ընդունող և քննող խումբ, որն 
ապահովում է Հաշտարարի գրասենյակի՝ 
օրենքով սահմանված մասնագիտական գոր- 
ծունեության իրականացումը: 
Այն իր հերթին ներառում է.

◉ Պահանջներն ընդունող մասնագետների, որոնք  
հիմնականում ընդունում են հաճախորդնե- 
րին, տրամադրում առաջնային խորհրդա- 
տըվություն,

◉ Պահանջները քննող մասնագետների, որոնց  
հիմնական գործառույթներն են՝ պահանջնե- 
րի քննությունը, լուսաբանումը, Գրասենյակի 
իրավական սպասարկումը, միջազգային հա- 
մագործակցությունը,

◉ Պահանջները քննող մասնագետներին օժան- 
դակող մասնագետների, որոնք աջակցում են 
պահանջների քննության գործընթացին, ինչ- 
պես նաև պատասխանատու են «Սպառող- 
ների ֆինանսական կրթության և իրազեկվա- 
ծության բարձրացման ծրագրի» շրջանակ- 
ներում դպրոցներ այցելությունների և ծրագրի  
հետ կապված այլ աշխատանքների կատար- 
ման համար:
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ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ
ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
ՔՆՆՈՂ

ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ
ԸՆԴՈՒՆՈՂ

ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
ՔՆՆՈՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻՆ 

ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ
ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆՈՂ ԵՎ
ՔՆՆՈՂ ԽՄԲԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ՀԱՇՏԱՐԱՐԱՋԱԿՑՈՂ  
ԽՈՒՄԲ

ՕԳՆԱԿԱՆ

ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ

7

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի մասին



ՄԻՋոՑաՌուՄնԵրԻ  
ՕրաՑույՑ

Հաշտարարությունը ՉԻնաՍտանուՄ

Չինաստանը, որտեղ վեճերի լուծման եղանակները ծագում են Կոնֆուցիուսի սկզբունքներից, ընդունել է հաշ- 
տարարությունը՝ որպես վեճերի լուծման հիմնական ձև, դեռևս մեր թվարկությունից առաջ: Արևմտյան Չժոու 
արքայատոհմի իշխանության տարիներից սկսած՝ հաշտարարի պաշտոնը ներառվել է բոլոր պետական 
կառավարման մարմիններում: Ներկայիս Չինաստանում գործում են շուրջ 950,000 հաշտարարական 
հանձնաժողով և 6 միլիոն հաշտարար: Չինաստանի հաշտարարները ոչ միայն լուծում են վեճը, այլև 
բացատրում են կողմերին, թե ինչպես ավելի արդյունավետ գործել երկարաժամկետ հեռանկարում: 



Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի իննամյակի առթիվ անցկաց- 
վել է վիկտորինա:

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի գործունեության իննամյակի 
միջոցառում:
Հայտարարվել են վիկտորինայի հաղթողների անունները:

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 184 ավագ դպրոցում:

Հանդիպում Զամբիայի Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչների հետ:

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար Փիրուզ Սարգսյանը որպես բանախոս մաս- 
նակցել է Ֆինանսական գրագիտությանը և ֆինանսական մատչելիությանը նվիրված 
4-րդ միջազգային կոնֆերանսին:

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլ- 
տետի ուսանողների հետ: 

Անցկացվել է սեմինար AFI անդամ կառույցների պաշտոնատար անձանց հետ:
Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Ծովագյուղի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ:

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ուսա- 
նողների հետ։ 
Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Սարահարթի և Գոգարանի միջնակարգ դպրոց- 
ների աշակերտների հետ:

18

24

25

07

13

13

21

26

ՀՈՒՆՎԱՐ

ՓԵՏՐՎԱՐ

ՄԱՐՏ

9

Միջոցառումների օրացույց



Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Արծվանիստի միջնակարգ դպրոցի աշակերտ- 
ների հետ:

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Մարալիկի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի աշակերտ- 
ների հետ:

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Երվանդաշատի և Բագարանի միջնակարգ դպրոց- 
ների աշակերտների հետ:

27

28

30

Անցկացվել է սեմինար Սիսիանի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ:

Անցկացվել է սեմինար Կապանի թիվ 2 և թիվ 9 ավագ դպրոցների աշակերտների հետ:

Անցկացվել է սեմինար Գորիսի թիվ 1 և թիվ 4 ավագ դպրոցների աշակերտների հետ:

Հանդիպում Կիևում՝ Ուկրաինայի ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրա- 
կանացման պատասխանատու անձանց հետ:

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Բերքաբերի և Սարիգյուղի միջնակարգ դպրոցների  
աշակերտների հետ:

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Նոր Արտագերսի միջնակարգ դպրոցի աշակերտ- 
ների հետ:

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Թեղուտի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ:

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Սարիգյուղի միջնակարգ դպրոցի աշակերտնե- 
րի հետ:

04

05

06

10

13

15

16

17

ԱՊՐԻլ

ՄԱյԻՍ

10

Միջոցառումների օրացույց



Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Նորատուսի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ:

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Սոլակի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ:

22

23

Անցկացվել է սեմինար «ԿԱԶԱ» հիմնադրամի և ՄԱԿ-ի փախստականների գրասեն- 
յակի կողմից համատեղ կազմակերպված «Ճանապարհորդություն դեպի ՄԵՆՔ» խորա- 
գրով ճամբարում։

Անցկացվել է սեմինար «ԿԱԶԱ» հիմնադրամի և ՄԱԿ-ի փախստականների գրասեն- 
յակի կողմից համատեղ կազմակերպված «Ճանապարհորդություն դեպի ՄԵՆՔ» խո- 
րագրով ճամբարում։

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է ֆինանսական թեմայով կրթա- 
կան միջոցառում «Հեքիաթային կիրճ» ամառային ճամբարում։ 

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է ֆինանսական թեմայով կրթա- 
կան միջոցառում «Արագած» ամառային ճամբարում։

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է ֆինանսական թեմայով կրթա- 
կան միջոցառում «լուսաբաց» ամառային ճամբարում։

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է ֆինանսական թեմայով կրթա- 
կան միջոցառում «Հասմիկ» ամառային ճամբարում։

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է ֆինանսական թեմայով կրթա- 
կան միջոցառում «Խոտոր ջուր» ամառային ճամբարում։

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է ֆինանսական թեմայով կրթա- 
կան միջոցառում «լԱՎԱ աղբյուր» ամառային ճամբարում։

25

12

16

18

19

20

23

24

ՀՈՒՆԻՍ

ՀՈՒլԻՍ

11

Միջոցառումների օրացույց



Մեկնարկել է ամառային պրակտիկայի հատուկ ծրագիրն ուսանողների համար։

Ամառային պրակտիկայի հատուկ ծրագրի շրջանակներում տեղի է ունեցել հանդիպում  
«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՓԲԸ–ի գրասենյակում։

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է կրթական միջոցառում «Աժդա- 
հակ» բնապահպանական կենտրոնի էկոակումբում:

Ամառային պրակտիկայի հատուկ ծրագրի շրջանակներում տեղի է ունեցել հանդիպում  
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար Փիրուզ Սարգսյանի հետ։

Հրապարակվել է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի 2017 թվականի  
գործունեության հաշվետվությունը:

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար Փիրուզ Սարգսյանը մասնակցել է Ֆինանսա- 
կան օմբուդսմենների միջազգային ցանցի ամենամյա կոնֆերանսին՝ Info 2018-ին:

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար Փիրուզ Սարգսյանը որպես բանախոս մաս- 
նակցել է Ֆինանսական ծառայություններից օգտվողների շահերի պաշտպանությանը 
նվիրված 3-րդ միջազգային կոնֆերանսին:
Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Արևածագի միջնակարգ դպրոցի աշակերտնե- 
րի հետ:

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Ջանֆիդայի միջնակարգ դպրոցի աշակերտնե- 
րի հետ:

06

09

14

16

20

25

02

03

ՕԳՈՍՏՈՍ

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

12

Միջոցառումների օրացույց



Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Երանոսի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի աշակերտ- 
ների հետ:

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Արագածավանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի աշա- 
կերտների հետ:

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում լճաշենի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ:

Մեկնարկել է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի կողմից կազմա- 
կերպվող ամենամյա 8-րդ կոնֆերանսը՝ «Ֆինանսական ոլորտի թվայնացումը և ֆինան- 
սական համակարգի ապագան» թեմայով։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Արենիի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ:

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Արևիկի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ:

Անցկացվել է սեմինար «Հերացի» հենակետային ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Մեծ Մանթաշի միջնակարգ դպրոցի աշակերտ- 
ների հետ:

Մասնակցություն Խնայողությունների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումներին։
Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Զովաբերի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ:

04

09

10

17

24

25

29

30

31

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Արևաշողի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ:

«Իմ ֆինանսների ամիս» ծրագրի շրջանակներում այցելություն Ֆինանսական համա- 
կարգի հաշտարարի գրասենյակ։ 

Տեղի է ունեցել ավանդական կլոր սեղան-հանդիպումը Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի գրասենյակի մասնագետների և ՀՀ ապահովագրական շուկայի ներկա- 
յացուցիչների մասնակցությամբ։ 

Անցկացվել է սեմինար Մեծամորի թիվ 2 ավագ դպրոցում։

Անցկացվել է սեմինար Գառնիի թիվ 2 ավագ դպրոցում։

01

07

17

19

21

ՆՈյԵՄԲԵՐ

13

Միջոցառումների օրացույց



Անցկացվել է սեմինար Հրազդանի թիվ 13 ավագ դպրոցում։

Տեղի է ունեցել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի մասնագետների  
և ՀՀ բանկերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ 6-րդ ավանդական հանդիպումը։

Անցկացվել է սեմինար Վաղարշապատի թիվ 2 ավագ դպրոցում։

Անցկացվել է սեմինար Սևանի Խ. Աբովյանի անվան ավագ դպրոցում։

Անցկացվել է սեմինար Եղվարդի թիվ 1 ավագ դպրոցում։

23

24

26

28

30

Անցկացվել է սեմինար Գավառի  ավագ դպրոցում:

Անցկացվել է սեմինար Հրազդանի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 1 ավագ դպրոցում։

Անցկացվել է սեմինար Աբովյանի թիվ 4 ավագ դպրոցում:

Անցկացվել է սեմինար Աբովյանի թիվ 1 ավագ դպրոցում:

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 182 ավագ դպրոցում:

«Բաց դռների օրեր» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է այցելություն Գյումրի՝ 
կազմակերպելով հաճախորդների ընդունելություն։

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 190 ավագ դպրոցում:

Անցկացվել է սեմինար Վաղարշապատի պետական քոլեջի ուսանողների հետ:
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ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
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Միջոցառումների օրացույց



Խորհրդի նախագահի խոսք

Հաշտարարի խոսք

Ֆինանսական համակարգի  
հաշտարարի գրասենյակի մասին

Միջոցառումների օրացույց

2018 թվականին իրականացված  
ծրագրերի մասին

2019 թվականին իրականացվելիք  
ծրագրերի մասին

Ստացված բողոքների  
մասին վիճակագրություն

Ֆինանսական հաշվետվություն  
և աուդիտի եզրակացություն

Ամփոփված սովորույթներ  
և տիպային գործերի ներկայացում

Հաճախորդների շնորհակալական  
նամակներ

Համաձայնագիր չկնքած  
կազմակերպությունների ցանկ
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24

28

52

60
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156



2018 թՎաԿանԻն  
ԻրաԿանաՑՎաԾ  
ԾրաԳրԵրԻ ՄաՍԻն
արԲԻտրաժը ԵՎ Հաշտարարությունը ՀԻն ՀունաՍտանուՄ

Սկսած չորրորդ դարի վերջից և նույնիսկ ավելի վաղ՝ հույները լայնորեն կիրառել են արբիտրաժն 
ու հաշտարարությունը միջպետական, միջքաղաքային վեճեր լուծելու համար: Սովորաբար փոքր 
քաղաքներն իրենց միջև ծագած վեճերը լուծելու համար դիմում էին ավելի խոշոր և հզոր քաղաքների 
իշխանություններին, որոնք հանդես էին գալիս որպես արբիտր՝ տվյալ վեճում: Այդ վեճերը հիմնականում 
տարածքային բնույթ էին կրում և հաճախ վերաբերում էին որոշ տաճարների պատկանելությանը: Վեճերի 
որոշումները սովորաբար հրապարակվում էին քարե սալերի կամ տաճարների սյուների վրա փորագրվելով:



ՍպաՌողնԵրԻ 
ՖԻնանՍաԿան Կրթության/
ԻրազԵԿՎաԾության 
ԲարձրաՑՄան ԾրաԳԻր

Սեմինարներ դպրոցներում

Նախապես որոշված ժամանակացույցի համա- 
ձայն՝ հաշվետու ժամանակաշրջանում Ֆինան- 
սական համակարգի հաշտարարի գրասենյա- 
կում աշխատակիցները սեմինարներ են անցկաց- 
րել Երևանի և ՀՀ մարզերի 18 ավագ դպրոցների  
11-րդ և 12-րդ դասարանների 1840 աշակերտ- 
ների հետ: Մասնավորապես, սեմինարներ են  
անցկացվել Երևանի թիվ 184, 182, 190, Կապանի  
թիվ 2 և 9, Գորիսի թիվ 1 և 4, Մեծամորի թիվ 2,  
Գառնիի թիվ 2, Հրազդանի թիվ 13, Վաղարշա- 
պատի թիվ 2, Հրազդանի թիվ 1, Աբովյանի թիվ 1  
և թիվ 4, Սիսիանի, Եղվարդի, Սևանի և Գավառի  
ավագ դպրոցներում:

Սեմինարներ  
համալսարաններում և քոլեջներում 

Գրասենյակի մասնագետները սեմինարներ են  
անցկացրել Հայաստանում ֆրանսիական հա- 
մալսարանի, Երևանի պետական համալսարա- 
նի տնտեսագիտության և կառավարման ֆա- 
կուլտետի, ինչպես նաև «Հերացի» հենակետային  
ավագ դպրոցի և Վաղարշապատի պետական 
քոլեջի ավելի քան 200 ուսանողների հետ:

աշակերտների  
հյուրընկալում Գրասենյակում ՝  
«20 օրեր՝ 20 դպրոցների համար» 
ծրագրի շրջանակներում 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ծրագրով ըն- 
տըրվել են ՀՀ մարզերի 21 դպրոցներ՝ Գրասեն- 
յակում սեմինար-հանդիպումներ կազմակեր- 

պելու նպատակով: Ծրագրի շրջանակներում 
Գրասենյակը սեմինար է անցկացրել Ծովագյու- 
ղի, Սարահարթի, Գոգարանի, Արծվանիստի, Մա- 
րալիկի, Բերքաբերի, Սարիգյուղի, Նոր Արտագեր- 
սի, Թեղուտի, Նորատուսի, Սոլակի, Արևածագի, 
Ջանֆիդայի, Երանոսի, Արագածավանի, լճա- 
շենի, Արենիի, Արևիկի, Մեծ Մանթաշի, Զովա- 
բերի և Արևաշողի միջնակարգ դպրոցների 920 
աշակերտների հետ: 

Աշակերտներն այցելել են ՀՀ կենտրոնական 
բանկի այցելուների կենտրոն, անցկացվել է սե- 
մինար, ինչպես նաև կազմակերպվել հյուրասի- 
րություն և այցելություն Հայաստանի պատմու- 
թյան թանգարան:

այցելություն արցախ 

«Սպառողների ֆինանսական կրթության և իրա- 
զեկվածության բարձրացման ծրագրի» շրջա- 
նակներում սեմինարներ են անցկացվել Արցախի  
Հանրապետությունում, ընդ որում՝ տարբեր թի- 
րախային խմբերի մասնակցությամբ: Մասնա- 
վորապես, սեմինարներ են անցկացվել Արցախի  
Հանրապետության բանկերի և ապահովագրա- 
կան ընկերությունների ներկայացուցիչների, Կա- 
ռավարության և Ազգային ժողովի աշխատա- 
կիցների, ինչպես նաև խոշոր գործատուների 
հետ, որոնց ներկայացվել է տեղեկատվություն 
Գրասենյակի գործունեության, Գրասենյակում 
քննվող գործերի և նախադեպերի մասին:

պրակտիկանտների  
ներգրավում 

Գրասենյակի գործունեության վերաբերյալ երի- 
տասարդներին իրազեկելու և ուսանողությանը 
աշխատանքներում ներգրավելու նպատակով 
2018 թ. Գրասենյակն ուսումնական պրակտիկա  
է կազմակերպել ՀՀ տարբեր բուհերի 13 ուսա- 
նողների համար: Նրանց հնարավորություն է 
ընձեռվել ստանալ ինչպես տեսական, այնպես 
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2018 թվականին իրականացված ծրագրերի մասին



էլ գործնական գիտելիքներ Գրասենյակի գոր- 
ծունեության և, ընդհանրապես, ֆինանսական 
համակարգի մասին:

Սեմինար՝ սպառողների  
շահերի պաշտպանության  
համատեղ ուսուցման  
ծրագրի շրջանակներում 

ՀՀ կենտրոնական բանկը և Ֆինանսական ներ- 
գրավման միությունը (Alliance for Financial Inclu- 
sion (AFI)) 2018 թվականի մարտի 19-23-ը իրա- 
կանացրել են սպառողների պաշտպանության 
վերաբերյալ համատեղ ուսուցման ծրագիր: Ծրագ- 
րին մասնակցել են AFI անդամ կառույցների 
ավելի քան 40 պաշտոնատար անձինք, որոնք 
զբաղվում են սպառողների պաշտպանության 
և շուկայի կառավարման վերաբերյալ ուղեցույց- 
ների մշակման, քաղաքականության զարգաց- 
ման և կիրառման աշխատանքներով:

Ծրագրի շրջանակներում 2018 թվականի մար- 
տի 21-ին անցկացվել է սեմինար նաև Ֆինան- 
սական համակարգի հաշտարարի գրասենյա- 
կի մասնագետների կողմից, որի ընթացքում 
ներկայացվել են Հաշտարարի գրասենյակի 
գործունեության նպատակները, սկզբունքները 
և ծրագրերը:

«Հաշտ ճամբար»

2018 թվականի ամռանը Գրասենյակի մասնա- 
գետները սեմինար-խաղեր են անցկացրել նաև 
ամառային ճամբարներում 11-13 տարեկան 
երեխաների համար, մասնավորապես, Հանքա- 
վանի «Խոտոր ջուր», «լուսաբաց», «Հեքիաթային 
կիրճ», «Արագած», «Հասմիկ» ճամբարներում, 
Ծաղկաձորի «լԱՎԱ Աղբյուր» և Գեղարքունիք 
գյուղի Էկոճամբարներում: 

Սեմինարներ  
«Ճանապարհորդություն  
դեպի ՄԵնՔ» ճամբարում 

2018 թվականի հունիս և հուլիս ամիսներին 
«Սպառողների ֆինանսական կրթության և իրա- 
զեկվածության բարձրացման ծրագրի» շրջա- 
նակներում Գրասենյակի կողմից անցկացվել է  
սեմինար՝ «ԿԱԶԱ» հիմնադրամի և ՄԱԿ-ի փա- 
խըստականների գրասենյակի կողմից համա- 
տեղ կազմակերպված՝ «Ճանապարհորդություն 
դեպի ՄԵՆՔ» խորագրով ճամբարում։ Սեմինա- 
րի ընթացքում ներկայացվել են Գրասենյակի 
գործունեությունը, ՀՀ ֆինանսական շուկայում 
գործող կազմակերպությունները և նրանց կող- 
մից մատուցված ծառայությունները, ցուցադրվել  
ֆինանսական համակարգի, բանկային հաշվի, 
ավանդի, վարկի և ապահովագրության վերա- 
բերյալ տեղեկատվական հոլովակներ։

«ամառային պրակտիկայի  
հատուկ ծրագիր»

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակը հաշվետու տարում առաջին անգամ 
իրականացրել է հատուկ մշակված ծրագրով 
ուսումնական պրակտիկա ուսանողների համար:  
Ծրագրի շրջանակներում ուսանողներին հնա- 
րավորություն է ընձեռվել ծանոթանալ ֆինան- 
սական համակարգի կառուցվածքին, գործու- 
նեությանը և իրավական կարգավորումներին, 
ստանալ գործնական և տեսական գիտելիքներ 
Գրասենյակի գործունեության վերաբերյալ, մաս- 
նակցել բողոքների ընդունման և պահանջների 
քննության գործընթացին, սովորել վեճերի լուծ- 
ման այլընտրանքային եղանակները, այդ թվում՝  
հաշտարարության և արբիտրաժի մասին, մաս- 
նակցել քաղաքից դուրս կազմակերպվող միջո- 
ցառումներին։ Ծրագրի ավարտին երկու լավա- 
գույն ուսանողները պայմանագրային հիմունք- 
ներով աշխատանքի են ընդունվել Հաշտարարի  
գրասենյակում։
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Մասնակցություն  
«Խնայողությունների  
միջազգային օրվան»  
նվիրված միջոցառումներին

Խնայողությունների միջազգային օրվա առթիվ  
Միջազգային համագործակցության խնայո- 
ղական բանկերի հիմնադրամը, Հայաստանի 
բանկերի միությունը, ՀՀ կենտրոնական բանկը,  
Գրասենյակը և Ավանդների հատուցումը երաշ- 
խավորող	 հիմնադրամը	 ս/թ	 հոկտեմբերի	 31-ին  
Երևանի «Արմենիա Մարիոթ» հյուրանոցում անց- 
կացրել են միջոցառում։ Միջոցառման ժամանակ  
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար Փիրուզ  
Սարգսյանը ներկայացրել է զեկույց՝ «Ինչպես կա- 
րող եք պաշտպանել ձեր իրավունքները՝ որպես  
հաճախորդ» թեմայով, իրականացվել է «Խնա- 
յողությունների էքսպո» Միջազգային համագոր- 
ծակցության խնայողական բանկերի հիմնա- 
դրամի, ՀՀ կենտրոնական բանկի, Գրասենյակի  
և բանկերի ներկայացուցիչների մասնակցու- 
թյամբ, ինչպես նաև անցկացվել են ինտերակ- 
տիվ միջոցառումներ՝ երեխաների համար։ 

Միջոցառման ավարտին տեղի է ունեցել վի- 
ճակահանություն, մասնակիցները ստացել են  
նվերներ ֆինանսական կազմակերպություննե- 
րի կողմից։

այցելություն Գյումրի

Գրասենյակի աշխատակիցները հաշվետու տար- 
վա դեկտեմբերի 12-ին և 13-ին այցելել են Շի- 
րակի մարզ և Գյումրի քաղաքում ընդունել այն 
քաղաքացիներին, ովքեր ունեցել են խնդիրներ 
բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, 
ապահովագրական ընկերությունների կամ այլ  
ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կամ  
ցանկացել են ավելի մանրամասն տեղեկանալ 
Գրասենյակի գործունեության մասին: Բաց դռնե- 
րի օրերի շրջանակներում Գրասենյակի մասնա- 
գետներն իրականացրել են շուրջ 80 հաճախորդ- 
ների ընդունելություն։ 

Գյուղական համայնքներում  
բնակվող հաճախորդների 
դիմելիության վրա ազդող 
պատճառների բացահայտում

Գրասենյակի հայտարարած մրցույթով ընտրվել  
է Կազմակերպություն՝ գյուղական համայնքնե- 
րում բնակվող հաճախորդների դիմելիության 
վրա ազդող պատճառների բացահայտման հա- 
մար հետազոտության կազմակերպման և իրա- 
կանացման նպատակով։ 

Լուսաբանման  
աշխատանքներ

Հաշվետու տարվա ընթացքում պայմանագրեր 
են կնքվել մի շարք հեռուստաընկերությունների 
հետ՝ Գրասենյակի վերաբերյալ տեղեկատվա- 
կան հոլովակները ցուցադրելու նպատակով: 

Ինտերնետային կայքի  
և սոցիալական մեդիայի  
միջոցով տեղեկատվության  
տարածում

Պարբերաբար մշակվել և Գրասենյակի ինտեր- 
նետային կայքում, ինչպես նաև “Facebook” և 
“Twitter” սոցիալական ցանցերում տեղադրվել 
են տարաբնույթ նորություններ Գրասենյակի կող- 
մից իրականացվող և իրականացվելիք միջո- 
ցառումների, ինչպես նաև Հաշտարարի գրասեն- 
յակի գործունեության վերաբերյալ, Գրասենյակի  
ընթացիկ գործունեության մասին հաշվետվու- 
թյուններ, պահանջների տիպային օրինակներ, 
գործարար շրջանառության սովորույթներ և այլն: 
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ՀաՄաԳորԾաԿՑություն 
ՖԻնանՍաԿան 
ԿազՄաԿԵրպություննԵրԻ ՀԵտ

Առաջնորդվելով միջազգային լավագույն փոր- 
ձով և ձգտելով լինել անկողմնակալ ու վստահելի  
կառույց՝ Գրասենյակն արդյունավետ գործու- 
նեություն է ծավալում ՀՀ ֆինանսական համա- 
կարգում՝ ձգտելով բարձրացնել հանրության 
վստահությունը համակարգում գործող կազմա- 
կերպությունների նկատմամբ: Իր առջև դրված 
խնդրի լուծման նպատակով Գրասենյակը մշտա- 
պես գործընկերային հարաբերություններ է պահ- 
պանում ֆինանսական կազմակերպությունների  
հետ՝ ձգտելով վեճը լուծել կողմերի հաշտեցմամբ՝  
գործի ավելի արագ ելք ապահովելու, կողմերի  
համար երկուստեք նախընտրելի լուծում գտնե- 
լու և կազմակերպության ու նրա հաճախորդի 
միջև առկա գործարար հարաբերությունները 
պահպանելու նպատակով:

Հանդիպում-սեմինար բանկային 
համակարգի ներկայացուցիչների հետ

Հաշտարարի գրասենյակի մասնագետների և 
բանկային աշխատակիցների միջև գործընկե- 
րային հարաբերությունների ամրապնդման, 
փորձի փոխանակման և ոլորտում առկա հիմ- 
նախնդիրների լուծմանն ուղղված քայլերի մշակ- 
ման նպատակով հաշվետու ժամանակահատ- 
վածում տեղի է ունեցել Գրասենյակի և ՀՀ բան- 
կերի մասնագետների մասնակցությամբ 6-րդ  
հանդիպումը: Հանդիպմանը ներկա են եղել  
30 մասնակիցներ՝ ներկայացնելով 16 բանկ: Հան- 
դիպման ընթացքում ներկայացվել են 2017-2018 թթ.  
նախադեպային գործերը, հաճախորդների պա- 
հանջների քննության ընթացքում ի հայտ եկած  
խնդիրները, ինչպես նաև ներկայացվել է Հաշ- 
տարարի պահանջների ընդունման և քննության  
ընթացակարգի նախագիծը, անցկացվել են թի- 
մային վարժություններ և քննարկումներ: 

ապահովագրական  
ընկերությունների հետ  
կլոր սեղան-հանդիպում

Հաշվետու ժամանակահատվածում Հաշտարարի  
նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել ամենամյա  
հանդիպում-քննարկումը ՀՀ ապահովագրական  
շուկայի մասնակիցների հետ: Հանդիպմանը 
ներկա են եղել ապահովագրական ընկերու- 
թյունների, Ավտոապահովագրողների բյուրոյի 
և ապահովագրական շուկայի 17 մասնակիցներ, 
որոնք պատասխանատու են Գրասենյակի հետ 
հարաբերությունների համար: Հանդիպման ըն- 
թացքում ներկայացվել են 2017-2018 թթ. նախա- 
դեպային գործերը, հաճախորդների պահանջ- 
ների քննության ընթացքում ի հայտ եկած խնդիր- 
ները, բացահայտված գործարար շրջանառու- 
թյան սովորույթները, ինչպես նաև Հաշտարարի 
պահանջների ընդունման և քննության ընթա- 
ցակարգի նախագիծը, հաջորդ տարում իրա- 
կանացվելիք միջոցառումները: 

Լավագույն համագործակցողները

Պահպանելով և շարունակելով գործունեության 
ինը տարիների ընթացքում ձևավորված ավան- 
դույթը՝ Գրասենյակի իննամյակի առթիվ կազմա- 
կերպված միջոցառման ժամանակ Ֆինանսա- 
կան համակարգի հաշտարարի կողմից ներկա- 
յացվել են «լավագույն համագործակցող կազ- 
մակերպություն» և «լավագույն համագործակցող  
աշխատակից» անվանակարգերի հաղթողները:  
լավագույն համագործակցող կազմակերպու- 
թյուններն ընտրելիս հիմք են ընդունվել մի շարք  
չափանիշներ, այդ թվում՝ գործերի քննման ըն- 
թացքում կազմակերպության համագործակցու- 
թյան որակը, քննած գործերի մեջ հաշտեցման 
ելքով գործերի տեսակարար կշիռը և այլն: Այս- 
պես՝ 2018 թ. արդյունքներով «լավագույն համա- 
գործակցող բանկ» է ճանաչվել «ՎՏԲ-Հայաստան  
Բանկ» ՓԲԸ-ն, իսկ «լավագույն համագործակ- 
ցող ապահովագրական ընկերություն»՝ «ԻՆԳՈ 
ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ-ն:
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Գրասենյակի կողմից պատվոգրերի են արժա- 
նացել բանկային ոլորտի և ապահովագրական 
ոլորտի այն աշխատակիցները, որոնք լավա- 
գույնս օժանդակել են Հաշտարարի կողմից գոր- 
ծի քննությանը: լավագույն համագործակցող 
աշխատակիցներ են ճանաչվել բանկային ոլոր- 
տում՝ «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ ընդհանուր  
գործերով իրավական սպասարկման բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Աննա Բաղդասարյանը, 
ապահովագրական ոլորտում՝ «Ռոսգոսստրախ  
Արմենիա» ԱՓԲԸ գույքային ապահովագրության  
հայտերի կարգավորման բաժնի մասնագետ 
լուսինե Հակոբյանը: 

ՄԻՋազԳայԻն 
ՀաՄաԳորԾաԿՑություն

Հաշվետու տարին Հաշտարարի գրասենյակի 
համար նշանավորվել է նաև միջազգային աս- 
պարեզում ունեցած ձեռքբերումներով: 2018 թ. ըն- 
թացքում Գրասենյակը կազմակերպել է միջազ- 
գային կոնֆերանսներ, փորձի փոխանակման 
նպատակով իրականացրել հանդիպումներ 
միջազգային կառույցների հետ, հյուրընկալել 
մասնագետներ տարբեր երկրներից՝ Գրասեն- 
յակի փորձն ուսումնասիրելու նպատակով: Բացի  
այս, Գրասենյակը հրավեր է ստացել որպես 
բանախոս մասնակցելու մի շարք միջազգային 
կոնֆերանսների, որտեղ ներկայացրել է Հաշտա- 
րարի գրասենյակի գործունեության սկզբունք- 
ները, առկա դժվարություններն ու դրանց լուծ- 
ման ուղիները: 

Հանդիպում ուկրաինայի 
ֆինանսական համակարգի 
բարեփոխումների իրականացման 
պատասխանատու անձանց հետ

Ուկրաինայում գործող ԱՄՆ միջազգային զար- 
գացման գործակալության (USAID) հրավերով 
2018 թվականի ապրիլի 10-11-ը Ֆինանսական 
համակարգի հաշտարար Փիրուզ Սարգսյանը և 
Գրասենյակի պահանջներն ընդունող ու քննող  
խմբի ղեկավար Հրանուշ Աղայանը մեկնել են 
Ուկրաինա՝ հանդիպելու Ուկրաինայի ֆինան- 
սական համակարգի բարեփոխումների իրա- 
կանացման պատասխանատու անձանց հետ:  
Ներկայումս Ուկրաինայում ակտիվ աշխատանք- 
ներ են իրականացվում ֆինանսական համա- 
կարգում սպառողների շահերի պաշտպանու- 
թյան մեխանիզմների ներդրման ուղղությամբ: 
Համակարգի կարևորագույն տարր է դիտվում 
Ուկրաինայում ֆինանսական օմբուդսմենի ինս- 
տիտուտի ներդրումը: Հաշտարարի գրասենյակի  
ներկայացուցիչները հրավիրվել էին Կիև՝ Հայաս- 
տանի փորձը ներկայացնելու նպատակով: Գլխա- 
վոր հանդիպումներից մեկի ժամանակ, որտեղ 
ներկա էին Ուկրաինայի խորհրդարանի, կառա- 
վարության, Ազգային բանկի և ֆինանսական 
համակարգի ներկայացուցիչներ, ներկայացվել 
է հայաստանյան փորձը, որը մեծ հետաքրքրու- 
թյուն է առաջացրել: Այնուհետև առանձին հան- 
դիպումներ են կազմակերպվել ապահովագրա- 
կան ընկերությունների միության, բանկերի ասո- 
ցիացիայի, վերահսկող մարմնի, Ազգային բանկի  
և միկրոֆինանսավորող կազմակերպությունների  
ներկայացուցիչների հետ: Հանդիպումների ըն- 
թացքում ներկայացվել են Գրասենյակի գործու- 
նեության նպատակները, սկզբունքները և Գրա- 
սենյակի կողմից իրականացվող ծրագրերը:
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Մասնակցություն Ֆինանսական 
օմբուդսմենների միջազգային  
ցանցի ամենամյա կոնֆերանսին՝  
Info 2018-ին

2018 թ. սեպտեմբերի 24-26-ը Իռլանդիայի Դուբ- 
լին քաղաքում տեղի է ունեցել Ֆինանսական 
օմբուդսմենների միջազգային ցանցի ամենամ- 
յա կոնֆերանսը՝ Info 2018-ը, որին որպես բանա- 
խոս հրավիրված է եղել Ֆինանսական համա- 
կարգի հաշտարար Փիրուզ Սարգսյանը՝ ներկա- 
յացնելով զեկույց «Օմբուդսմենի համակարգի 
անկախության պահպանումը» թեմայով: 

Մասնակցություն Ֆինանսական 
ծառայություններից  
օգտվողների շահերի 
պաշտպանությանը նվիրված  
3-րդ միջազգային կոնֆերանսին

2018 թ. հոկտեմբերի 2-3-ը Մոսկվայում տեղի է  
ունեցել Ֆինանսական ծառայություններից օգտը- 
վողների շահերի պաշտպանությանը նվիրված  
3-րդ միջազգային կոնֆերանսը, որին որպես 
բանախոս մասնակցել է նաև Ֆինանսական 
համակարգի հաշտարար Փիրուզ Սարգսյանը, 
ով հանդես է եկել Հայաստանում Ֆինանսա- 
կան համակարգի հաշտարարի գրասենյակի 
ներդրման, ինչպես նաև միջազգային և հայաս- 
տանյան փորձի մասին զեկույցով։

ամենամյա միջազգային  
կոնֆերանսի կազմակերպում

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակը 2018 թվականի հոկտեմբերի 17-18-ը Երևա- 
նի «Արմենիա Մարիոթ» հյուրանոցում կազմա- 
կերպել է 8-րդ ամենամյա միջազգային կոնֆե- 
րանսը՝ «Ֆինանսական ոլորտի թվայնացումը 
և ֆինանսական համակարգի ապագան» թե- 
մայով: Կոնֆերանսին քննարկվել են այնպիսի  
արդիական թեմաներ, ինչպիսիք են՝ ֆինանսա- 

կան համակարգի թվայնացումը, նորարարու- 
թյունները բանկային և ապահովագրական ոլոր- 
տում, վեճերի լուծումը ինտերնետի դարաշրջա- 
նում, բլոկչեյնները և կրիպտոարժույթները, վճար- 
ման համակարգերը և դրանց ապագա զարգա- 
ցումները: Կոնֆերանսի շրջանակներում նաև 
անդրադարձ է կատարվել ֆինանսական ոլոր- 
տում աշխատաշուկայի ապագա կառուցվածքին,  
մրցունակության խնդիրներին և ֆինանսական 
ծառայությունների շուկայում մի շարք կարևոր 
հիմնահարցերի: Կոնֆերանսի բանախոսներ են 
եղել ոլորտի առաջատար մասնագետներ Մեծ 
Բրիտանիայից, Կանադայից, Ավստրալիայից, 
ԱՄՆ-ից և Բուլղարիայից:

Համագործակցություն տնտեսական 
համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության (տՀզԿ) հետ

«Սպառողների ֆինանսական կրթության և իրա- 
զեկվածության բարձրացման ծրագրի» շրջա- 
նակներում ՏՀԶԿ-ի հետ նախնական համաձայ- 
նություն է ձեռք բերվել ֆինանսական կրթման 
համատեղ ծրագրեր իրականացնելու նպատա- 
կով։ Համաձայնության շրջանակներում ՏՀԶԿ  
միջոցների հաշվին կատարվելու է Գրասենյակի  
կողմից իրականացվող ֆինանսական կրթման 
ծրագրերի արդյունքների գնահատում, տեղեկատ- 
վական հոլովակների մշակում և նկարահանում։ 
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2019 թՎաԿանԻն 
ԻրաԿանաՑՎԵԼԻՔ  
ԾրաԳրԵրԻ ՄաՍԻն
Հաշտարարությունը ԿոՎԿաՍուՄ

Կովկասյան լեռներում աբխազ ժողովուրդը երկար տարիներ օգտագործել է հաշտարարությունը որպես 
վեճերի լուծման հիմնական միջոց: Մասնավորապես, այն վեճերը, որոնք ծագում էին աբխազ ցեղերի 
միջև, լուծում էին ստանում մեծ հարգանք վայելող տարեցների կողմից: Տարեցները հանդես էին գալիս 
որպես հաշտարարներ և օգնում կողմերին հասնել փոխզիջումների և փոխշահավետ լուծումների: Որպես 
հաշտարար՝ սովորաբար ընտրվում էին արական կամ, երբեմն էլ, իգական սեռի տարեցներ, ովքեր վայելում 
էին բոլորի հարգանքը:



Գործունեության տասը  
տարիների ամփոփում

2019 թ. հունվարի 24-ին լրանում է Գրասենյակի 
գործունեության տասը տարին, ինչի առթիվ նա- 
խատեսվում է հրավիրել մամլո ասուլիս: Միջո- 
ցառման ընթացքում կամփոփվի 2018 թվականի  
և ամփոփ տասը տարիների ընթացքում Գրա- 
սենյակի ընդունած բողոքների և քննած պա- 
հանջների, ինչպես նաև իրականացրած միջո- 
ցառումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 
Ասուլիսի ընթացքում կհայտարարվեն 2018 թվա- 
կանի ընթացքում Հաշտարարի հետ լավագույն  
համագործակցող կազմակերպությունների և լա- 
վագույն համագործակցող աշխատակիցների 
անունները, ինչպես նաև ամփոփ տասը տարի- 
ների ընթացքում լավագույն համագործակցող 
ճանաչված կազմակերպությունների անունները։ 

Սպառողների ֆինանսական 
կրթության ծրագրեր

2019 թ. նախատեսվում է ակտիվորեն շարունա- 
կել	 «Սպառողների	 ֆինանսական	 կրթության/
իրազեկվածության բարձրացման ծրագրի» իրա- 
կանացումը՝ ընդլայնելով թիրախային խմբերը։ 
Մասնավորապես, նախատեսվում է ՀՀ մարզերի  
20 ավագ դպրոցների աշակերտների հյուրըն- 
կալել Երևանում, դրան զուգահեռ՝ շարունակել 
սեմինարների իրականացումը ՀՀ մարզերի և  
Երևանի ավագ դպրոցների աշակերտների և  
ուսանողության շրջանում, ինչպես նաև իրակա- 
նացնել կրթական միջոցառումներ բժիշկների 
համար։

ընդգրկվածություն ֆինանսական 
կրթության ազգային 
ռազմավարության ծրագրում

Գրասենյակը շարունակելու է ակտիվ համագոր- 
ծակցությունը ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ՝ Ֆի- 
նանսական կրթության ազգային ռազմավա- 

րության ծրագրով նախատեսված միջոցառում- 
ների, այդ թվում՝ «Իմ ֆինանսների միամսյակը» 
ծրագրի իրականացման գործընթացում: 

«Հաշտ ճամբար»

Ամառային արձակուրդի ժամանակ, ոչ դասա- 
րանային պայմաններում խաղերի, մրցույթնե- 
րի և ինտերակտիվ սեմինարների օգնությամբ 
11-13 տարեկան երեխաներին ֆինանսական 
ծառայությունների վերաբերյալ գիտելիքներ 
փոխանցելու և վերջիններիս մեջ ֆինանսական 
համակարգի նկատմամբ հետաքրքրություն 
առաջացնելու նպատակով 2019 թ. Գրասենյակը 
կշարունակի «Հաշտ ճամբար» ծրագրի իրակա- 
նացումը: 

«Դատախաղ»

Ուսանողների կողմից ապահովագրական իրա- 
վունքի նկատմամբ հետաքրքրությունը բարձ- 
րացնելու և տվ յալ ոլորտը խորությամբ ուսում- 
նասիրելու նպատակով 2019 թ. Գրասենյակի 
կողմից կկազմակերպվի ապահովագրական 
իրավունքի թեմայով դատախաղ-մրցույթ:

«Ֆինանսական ճամբար»

«Սպառողների	 ֆինանսական	 կրթության/իրա- 
զեկվածության բարձրացման ծրագրի» շրջա- 
նակներում Շիրակի մարզի ավագ դպրոցների 
աշակերտների համար 2019 թ. Գյումրիում նախա- 
տեսվում է կազմակերպել եռօրյա «Ֆինանսական  
ճամբար»։ Ճամբարի ընթացքում աշակերտները  
կստանան տեսական և գործնական գիտելիք- 
ներ ֆինանսների, խնայողությունների, ապահո- 
վագրության, ՀՀ ֆինանսական համակարգի մա- 
սին, տարբեր ինտերակտիվ խաղերի միջոցով  
կամրապնդեն իրենց գիտելիքները և կմասնակ- 
ցեն ֆինանսների վերաբերյալ տարբեր մրցու- 
թային խաղերի։ 
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«Բաց դռների օրեր» ծրագրի 
իրականացում ՀՀ մարզերում

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակը 2019 թ. նախատեսում է իրականացնել 
հատուկ ծրագիր ՀՀ տասը մարզկենտրոններում 
և «Բաց դռների օրեր» ծրագրի շրջանակներում 
կազմակերպել հաճախորդների ընդունելություն 
մարզերում:

ամառային պրակտիկայի  
հատուկ ծրագիր

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակը 2019 թ. ևս նախատեսում է իրականաց- 
նել հատուկ մշակված ծրագրով ուսումնական 
պրակտիկա ուսանողների համար: Ծրագրի  
շրջանակներում ուսանողներին հնարավորու- 
թյուն կընձեռվի ծանոթանալ ֆինանսական հա- 
մակարգի կառուցվածքին, գործունեությանը և  
իրավական կարգավորումներին, ստանալ գործ- 
նական և տեսական գիտելիքներ Գրասենյակի 
գործունեության վերաբերյալ, մասնակցել բողոք- 
ների ընդունման և պահանջների քննության 
գործընթացին, սովորել վեճերի լուծման այլընտ- 
րանքային եղանակները, այդ թվում՝ հաշտա- 
րարության և արբիտրաժի մասին, մասնակցել 
Գրասենյակի կողմից քաղաքից դուրս կազմա- 
կերպվող միջոցառումներին։

Լուսաբանման աշխատանքների 
իրականացում

2019 թ. ևս արդյունավետորեն շարունակվելու են  
լուսաբանման աշխատանքները՝ ցուցադրելով  
Գրասենյակի կողմից պատրաստված տեղե- 
կատվական հոլովակները Հայաստանի առա- 
ջատար հեռուստաալիքներով: Նախատեսվում 
է նաև նոր հոլովակների ստեղծում: Ընդ որում, 
լուսաբանումն իրականացվելու է ոչ միայն հե- 
ռուստաընկերությունների, այլև՝ սոցիալական 
մեդիայի միջոցով:

Քննարկումների և սեմինարների 
իրականացում

Նախատեսվում է Գրասենյակում քննված պա- 
հանջների տիպային օրինակների, դրանց քննու- 
թյան արդյունքում ի հայտ եկած վիճահարույց 
խնդիրների և տարաբնույթ այլ հարցերի թեմա- 
յով կազմակերպել կլոր սեղան-հանդիպումներ  
ՀՀ ֆինանսական համակարգի կազմակերպու- 
թյունների աշխատակիցների մասնակցությամբ: 

ամենամյա՝ 10-րդ կոնֆերանսի 
կազմակերպում

2019 թ. նույնպես նախատեսվում է կազմակերպել  
ամենամյա միջազգային կոնֆերանս արդիա- 
կան թեմաների շուրջ՝ հրավիրելով ոլորտի առա- 
ջատար մասնագետների աշխարհի տարբեր 
երկրներից: 

ընթացակարգերի  
վերանայում և անցում 
փաստաթղթաշրջանառության 
էլեկտրոնային համակարգի

Հաճախորդների սպասարկման հարմարավե- 
տության և գործընթացի արագության բարձրաց- 
ման նպատակով 2019 թվականից ամբողջովին 
անցում կկատարվի էլեկտրոնային նամակա- 
գրության, ինչը հաճախորդներին հնարավորու- 
թյուն	 կտա	ներկայացնել	 իրենց	խնդիրը	և/կամ	
բողոք-պահանջը էլեկտրոնային եղանակով՝ 
առանց Գրասենյակ այցելելու:
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Հաշտարարի խոսք
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հաշտարարի գրասենյակի մասին

Միջոցառումների օրացույց

2018 թվականին իրականացված  
ծրագրերի մասին

2019 թվականին իրականացվելիք  
ծրագրերի մասին

Ստացված բողոքների  
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Ֆինանսական հաշվետվություն  
և աուդիտի եզրակացություն

Ամփոփված սովորույթներ  
և տիպային գործերի ներկայացում

Հաճախորդների շնորհակալական  
նամակներ
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ՍտաՑՎաԾ ԲողոՔնԵրԻ  
ՄաՍԻն ՎԻՃաԿաԳրություն

ԵրԵՍնաՄյա պատԵրազՄ

Վեստֆալ յան հաշտությունը կնքվել է 1648 թ. և վերջ դրել Երեսնամյա պատերազմին, որն իրականում տևել է 
47 տարի և աղետալի եղել ամբողջ Եվրոպայի համար: Վեստֆալ յան հաշտությունը համարվում է առաջին  
ժամանակակից դիվանագիտական համագումարի արդյունքը, որը հաջողվել է իրականացնել բանակ- 
ցությունների և հաշտարարության շնորհիվ։ Այն հիմք է դրել Եվրոպայի նոր կարգերին։ Համաձայնագիրն 
անդրադարձել է Սրբազան Հռոմեական կայսրությանը, Իսպանիային, Ֆրանսիային, Շվեդիային, 
Նիդերլանդներին։ Կոմս Մաքսիմիլիան ֆոն Տրաուտմանսդորֆը՝ Սրբազան Հռոմեական կայսրության 
ներկայացուցիչը, իր մեծ լուման է ունեցել խաղաղության հասնելու հարցում՝ հաշտեցնելով կողմերին:



Գրասենյակի կողմից ընդունված բողոքների և 
քննված պահանջների մասին

•	 2018 թվականի ընթացքում Գրասենյակ է 
ներկայացվել ընդհանուր 6,364 1 բողոք, որից  
5,848 2-ը վերաբերում է ֆինանսական հա- 
մակարգին: Նշված 5,848 բողոքներից 4,911-ը  
օրենքի համաձայն ենթակա է եղել քննու- 
թյան Հաշտարարի կողմից: Ֆինանսական 
կազմակերպությունների դեմ ներկայացված, 
սակայն Հաշտարարի կողմից քննության ոչ 
ենթակա 937 բողոքները կապված են եղել  
մինչ «Ֆինանսական համակարգի հաշտա- 
րարի մասին» ՀՀ օրենքի ուժի մեջ մտնելը 
տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ, 
որոշ պահանջների վերաբերյալ արդեն իսկ  
առկա է եղել դատարանի որոշում, կամ գոր- 
ծը գտնվել է դատարանի վարույթում, որոշ 
դեպքերում էլ դիմողը Հաշտարարի մասին 
օրենքի համաձայն չի հանդիսացել հաճա- 
խորդ: Մնացած դեպքերում բողոքները կրել 
են ընդհանուր բնույթ և, ըստ էության, չեն պա- 
րունակել գույքային պահանջ: 

•	 Քննության	 ենթակա	 4,911 բողոքներից 2018թ.  
ընթացքում Գրասենյակը քննության է ընդու- 
նել 2,959 պահանջ-դիմում, որոնց 65.57%-ը  
լուծվել է հօգուտ հաճախորդի: Հօգուտ հաճա- 
խորդի լուծված պահանջների 35.20%-ը լուծ- 
վել է կողմերի հաշտությամբ: 2017թ. հօգուտ  
հաճախորդի լուծված պահանջներից կող- 
մերի հաշտությամբ լուծվել էր պահանջների 
49.60%-ը, 2016թ.-ին՝ 55.55%-ը, իսկ 2015թ., 2014թ.,  
2013թ., 2012թ., 2011թ., 2010թ. և 2009թ. համապա- 
տասխանաբար՝ 56.32%-ը, 61.30%-ը, 79.70%-ը, 
73.36%-ը, 70.50%-ը, 59.10%-ը և 61.00%-ը:

•	 2018թ. գումարային արտահայտությամբ Հաշ- 
տարարի միջնորդությամբ ֆինանսական 
կազմակերպությունների կողմից հաճա- 
խորդներին հատուցվել է 304,233,688 ՀՀ դրամ:  
Ընդ որում, նշված գումարի մեջ ներառված 
չեն այն գործերը, որոնց լուծման արդյուն- 
քում հաճախորդներին փաստացի գումար չի  
հատուցվել, այլ բավարարվել է նրանց այլ 
պահանջ, ինչպես, օրինակ, հօգուտ հաճա- 
խորդի փոփոխություն է իրականացվել վար- 
կային պայմանագրում, ժամկետանց վարկի 
վերադասակարգում է տեղի ունեցել և այլն: 

•	 Ամենախոշոր	 հատուցումը	 եղել	 է	 6,611,000 ՀՀ  
դրամ, իսկ ամենափոքր հատուցումը՝ 59 ՀՀ  
դրամ: Նշենք, որ 2017թ. հաճախորդներին հա- 
տուցվել է 206,720,967 ՀՀ դրամ, 2016թ.՝ 188,897,125  
ՀՀ դրամ, 2015թ.՝ 198,369,625 ՀՀ դրամ, 2014թ.՝ 
199,147,628 ՀՀ դրամ, 2013թ.՝ 204,578,416 ՀՀ դրամ, 
2012թ.՝ 134,087,137 ՀՀ դրամ, 2011թ.՝ 58,137,847 ՀՀ 
դրամ, 2010թ.՝ 29,264,354 ՀՀ դրամ, իսկ 2009թ.՝ 
26,062,886 ՀՀ դրամ:

•	 2018թ. Գրասենյակ ներկայացված՝ ֆինան- 
սական կազմակերպություններին վերաբե- 
րող և Հաշտարարի քննության ենթակա 4,911 
բողոքներից քննության է ընդունվել 2,959  
պահանջ-դիմում, այսինքն՝ քննության են- 
թակա բողոքների 60.25%-ը (2017թ. Հաշտա- 
րարի քննության ենթակա 3,061 բողոքներից 
քննության է ընդունվել 1,672 պահանջ-դիմում,  
այսինքն՝ քննության ենթակա բողոքների 
54.62%-ը, 2016թ. Հաշտարարի քննության են- 
թակա 2,989 բողոքներից քննության է ընդուն- 
վել 1,523 պահանջ-դիմում, այսինքն՝ քննու- 
թյան ենթակա բողոքների 50.95%-ը, 2015թ. Հաշ- 
տարարի քննության ենթակա 2,668 բողոք- 
ներից՝ 1,448 պահանջ-դիմում, այսինքն՝ քննու- 
թյան ենթակա բողոքների 54.27%-ը, 2014թ. Հաշ- 
տարարի քննության ենթակա 2,667 բողոք- 
ներից՝ 1,276 պահանջ-դիմում, այսինքն՝ քննու- 
թյան ենթակա բողոքների 47.84%-ը, 2013թ. Հաշ- 
տարարի քննության ենթակա 1,627 բողոք- 

1 Ցուցանիշը ճգրտվել է 10-ամյակին հրապարակված 
ցուցանիշի համեմատությամբ՝ պայմանավորված 
տվյալների նոր շտեմարանի անցմամբ:

2 Ցուցանիշը ճգրտվել է 10-ամյակին հրապարակված 
ցուցանիշի համեմատությամբ՝ պայմանավորված 
տվյալների նոր շտեմարանի անցմամբ:
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ներից՝ 818 պահանջ-դիմում, այսինքն՝ քննու- 
թյան ենթակա բողոքների 50.28%-ը, 2012թ. Հաշ- 
տարարի քննության ենթակա 951 բողոքնե- 
րից՝ 392 պահանջ-դիմում, այսինքն՝ քննու- 
թյան ենթակա բողոքների 41.22%-ը, 2011թ. Հաշ- 
տարարի քննության ենթակա 551 բողոքնե- 
րից՝ 144 պահանջ-դիմում, այսինքն՝ քննու- 
թյան ենթակա բողոքների 26.13%-ը, 2010թ. Հաշ- 
տարարի քննության ենթակա 450 բողոքնե- 
րից 110 պահանջ-դիմում, այսինքն՝ քննության  
ենթակա բողոքների 24.44%-ը, իսկ 2009թ. Հաշ- 
տարարի քննության ենթակա 196 բողոք- 
ներից քննության է ընդունվել 57 պահանջ-
դիմում, այսինքն՝ քննության ենթակա բողոք- 
ների 29.08%-ը):

•	 Ամփոփվող	 տարվա	 ընթացքում	 ստացված	
բողոքների մեջ, ինչպես և նախորդ տարինե- 
րին, զգալի մաս են կազմել ապահովագրա- 
կան ընկերությունների դեմ ներկայացված 
բողոքները (54.51%), որոնց մեջ ամենամեծ տե- 
սակարար կշիռը բաժին է ընկնում ԱՊՊԱ-ի  
հետ կապված բողոքներին, որոնք էլ կազմում 
են ապահովագրական ընկերությունների դեմ  
ներկայացված ընդհանուր բողոքների 93.21%-ը:  
Հաճախորդների գերակշիռ մասը համաձայն  
չի եղել գնահատված վնասի չափի հետ, ինչ- 
պես նաև շատ են եղել բողոքները՝ կապված 
վնասի չհատուցման և հետադարձ պահան- 
ջի հետ: 

•	 Նշենք	 նաև,	 որ	ամփոփվող	տարում	աճել	 է	 
բանկերի և վարկային կազմակերպություննե- 
րի դեմ քննության ընդունված պահանջնե- 
րի թվաքանակը, մասնավորապես՝ 2018թ.  
բանկերի դեմ քննության է ընդունվել 662 
պահանջ-դիմում, որոնց 84.44%-ը կապված է 
եղել վարկային գործարքների հետ։ Վարկա- 
յին կազմակերպությունների դեմ 2018թ. Հաշ- 
տարարի կողմից քննության է ընդունվել 
վարկային գործարքների հետ կապված 136  
պահանջ-դիմում։ Մինչդեռ, 2017թ. բանկերի 
դեմ քննվել է ընդհանուր 270 պահանջ-դիմում,  
որոնց ընդամենը 12,96%-ն է վերաբերել վար- 

կային գործարքներին։ Իսկ վարկային կազ- 
մակերպությունների դեմ 2017թ. Հաշտարա- 
րի կողմից քննվել է ընդամենը 22 պահանջ-
դիմում։
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹյՈՒՆ

2018թ. Գրասենյակ ներկայացված՝ ֆինանսական կազմակերպություններին 
վերաբերող բողոքների քանակն՝ ըստ եռամսյակների.
Ֆինանսական համակարգին վերաբերող բողոքների քանակ (հատ)

1376

2000

1500

1000

500

0

1303 1431 1738
I եռամսյակ II եռամսյակ III եռամսյակ IV եռամսյակ
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750

Հունվա
ր

Փետ
րվա

ր

Մա
րտ

Ապ
րիլ

Մա
յիս

Հունիս

Հուլիս

Օգոստ
ոս

Սեպ
տ

եմբեր

Հոկտ
եմբեր

Նոյեմբեր

Դեկտ
եմբեր

412 486 478 352 458 493 479 508 444 708 507523
0

2018թ. Գրասենյակ ներկայացված՝ ֆինանսական կազմակերպություններին 
վերաբերող բողոքների քանակն՝ ըստ ամիսների.
Ֆինանսական համակարգին վերաբերող բողոքների քանակ (հատ)

2018թ. քննության ընդունված պահանջ-դիմումների քանակն՝ ըստ եռամսյակների.
Քննված պահանջ-դիմումների քանակ

575

1100

0
497 818 1069

I եռամսյակ II եռամսյակ III եռամսյակ IV եռամսյակ
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2018թ. քննության ընդունված պահանջ-դիմումների քանակն՝ ըստ ամիսների.
Քննված պահանջ-դիմումների քանակ

0 450

162

218

195

151

157

189

230

293

295

351

410

308

Հունվար

Փետրվար

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգոստոս

Սեպտեմբեր

Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր

Դեկտեմբեր
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2018թ. ընթացքում ստացված ընդհանուր բողոքների քանակ, այդ թվում ՝

Ֆինանսական համակարգին վերաբերող բողոքների քանակ՝

•	 Ենթակա	չեն	քննության	Հաշտարարի	կողմից

•	 Ենթակա	են	քննության	Հաշտարարի	կողմից՝

Ընդունվել են քննության՝ գրավոր պահանջի ներկայացմամբ.

•	 Պահանջը	բավարարվել	է	հաշտեցման	միջոցով

•	 Պահանջը	մերժվել	է

•	 Պահանջը	մասնակի	է	բավարարվել

•	 Պահանջի	քննությունը	դադարեցվել	է

•	 Պահանջը	բավարարվել	է

•	 Պահանջի	քննությունը	մերժվել	է

6,364

5,848

937

4,911

2,959

627

935

1005

233

149

10

2018թ. Գրասենյակ ներկայացված՝ ֆինանսական համակարգին վերաբերող 
բողոքներն ու քննության ընդունված պահանջ-դիմումներն՝ ըստ եռամսյակների.

I եռամսյակ II եռամսյակ IV եռամսյակIII եռամսյակ

1376 575 1303 497 1431 818 1738 1069

2018թ. Գրասենյակ ներկա- 
յացված՝ ֆինանսական 
համակարգին վերաբերող  
բողոքների քանակ (հատ)

2018թ. քննված պահանջ-
դիմումների քանակ (հատ)
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0
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Պահանջ-դիմումների քննության արդյունքները (ելքերը)՝  
տոկոսային արտահայտությամբ.

Հաշտեցման միջոցով բավարարված 
պահանջներ
Քննությունը դադարեցված պահանջներ
Բավարարված պահանջներ
Քննությունը մերժված պահանջներ

Մասնակի բավարարված պահանջներ
Մերժված պահանջներ

Հօգուտ հաճախորդի հանգուցա- 
լուծված և մերժված պահանջ- 
-դիմումների հարաբերակցություն.

Հօգուտ հաճախորդի հանգուցալուծ- 
ված պահանջ-դիմումների ելքերը՝ 
տոկոսային արտահայտությամբ.

34.43%65.57%

Հօգուտ Հաճախորդի լուծված գործերի ՏԿ
Մերժված պահանջների ՏԿ

35.20% 8.37%56.43%

Հաշտեցման միջոցով բավարարված 
պահանջներ
Մասնակի բավարարված պահանջներ
Բավարարված պահանջներ

33.96% 21.19%31.60% 7.87% 5.04% 0.34%
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Բողոքների քանակն՝ ըստ  
կազմակերպությունների տեսակների.

2018թ. ընթացքում ստացված ֆինանսական կազմակերպություն- 
ների դեմ ուղղված բողոքների քանակ, այդ թվում ՝

Բանկերի դեմ

Ապահովագրական ընկերությունների դեմ

Վարկային կազմակերպությունների դեմ

Գրավատների դեմ

Ավտոապահովագրողների բյուրոյի դեմ

Դրամական փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների դեմ

Վարկային բյուրոյի դեմ

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի դեմ

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ

5,848

2,047

3,188

442

7

71

16

18

1

58

100%

35.00%

54.51%

7.56%

0.12%

1.21%

0.27%

0.31%

0.02%

0.99%

54.51% 35.00% 7.56% 0.12%0.99% 0.31%1.21%

2018թ. առանձին ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ ուղղված 
բողոքների տեսակարար կշիռները Գրասենյակ ներկայացված ֆինանսական 
կազմակերպություններին վերաբերող բողոքների քանակի մեջ.

0.02%0.27%

Ապահովագրական ընկերությունների  
դեմ բողոքներ
Բանկերի դեմ բողոքներ
Վարկային կազմակերպությունների  
դեմ բողոքներ

Ավտոապահովագրողների բյուրոյի  
դեմ բողոքներ
Վարկային բյուրոյի դեմ բողոքներ
Դրամական փոխանցումներ իրականացնող 
կազմակերպությունների դեմ բողոքներ
Գրավատների դեմ բողոքներ
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի դեմ բողոքներ
Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների 
դեմ բողոքներ
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Քննված պահանջների քանակն՝ ըստ  
կազմակերպությունների տեսակների.

2018թ. ընթացքում քննության ընդունված պահանջ-դիմումների 
քանակ, այդ թվում ՝

Ապահովագրական ընկերությունների դեմ

Բանկերի դեմ

Ավտոապահովագրողների բյուրոյի դեմ

Վարկային կազմակերպությունների դեմ

Դրամական փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների դեմ

Վարկային բյուրոյի դեմ

2,959

2,115

662

42

136

3

1

100%

71.48%

22.37%

1.42%

4.60%

0.10%

0.03%

4.60%22.37%71.48% 1.42% 0.03%

2018թ. առանձին ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ ուղղված  
պահանջ-դիմումների տեսակարար կշիռները՝ քննության ընդունված ընդհանուր 
պահանջ-դիմումների մեջ.

0.10%

Ապահովագրական ընկերությունների  
դեմ պահանջներ
Բանկերի դեմ պահանջներ

Վարկային կազմակերպությունների  
դեմ պահանջներ
Ավտոապահովագրողների բյուրոյի  
դեմ պահանջներ
Դրամական փոխանցում իրականացնող 
կազմակերպությունների դեմ պահանջներ
Վարկային բյուրոյի դեմ պահանջներ
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2018թ. բանկերի դեմ քննության  
ընդունված պահանջ-դիմումների բնույթը.

Բանկերի դեմ, որից՝

Վարկային գործարքներ

Վճարահաշվարկային գործարքներ

Ավանդային գործարքներ

Այլ գործարքներ

662

559

60

42

1

100%

84.44%

9.06%

6.34%

0.15%

Բանկային ծառայությունների տեսակարար կշիռները բանկերի դեմ  
2018թ. քննության ընդունված ընդհանուր պահանջներում.

84.44% 9.06% 6.43% 0.15%

Վարկային գործարքներ
Վճարահաշվարկային գործարքներ

Ավանդային գործարքներ
Այլ գործարքներ
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Բանկերի դեմ վարկային գործարքներով քննության ընդունված պահանջների 
բնույթը՝ 2017թ. և 2018թ. տարիների համեմատությամբ.

Վարկային գործարքների շրջանակներում ԲանԿԵրԻ դեմ քննության  
ընդունված պահանջ-դիմումներն՝ ըստ ծառայության բնույթի

Բանկերի դեմ պահանջներ (հատ), որից՝

Վարկային գործարքներ, այն է՝

«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի խախտում

Տոկոսի, տույժի, տուգանքի հաշվարկ

Վարկի դասակարգում

Գրավի հետ կապված խնդիրներ

Վարկի սպասարկում

2017թ.

270

185

17

81

34

16

37

2018թ.

662

559

336

124

42

20

37

Վարկային կազմակերպությունների դեմ  
քննության ընդունված պահանջների բնույթը.

«Սպառողական 
կրեդիտավորման 
մասին» ՀՀ օրենքի 

խախտում

Տոկոսի, տույժի, 
տուգանքի 
հաշվարկ

Գրավի հետ 
կապված 
խնդիրներ

Վարկի 
դասակարգում

17

336

16 20

Վարկի 
սպասարկում

37 3734 42

81

124

350
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0

2017թ.
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Բանկերի դեմ ավանդային գործարքներով քննության ընդունված  
պահանջների բնույթը՝ 2017թ. և 2018թ. տարիների համեմատությամբ.

ավանդային գործարքների շրջանակներում քննության  
ընդունված պահանջ-դիմումներն՝ ըստ ծառայության բնույթի

Բանկերի դեմ պահանջներ (հատ), որից՝

Ավանդային գործարքներ

Տոկոսի հաշվարկ

«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքի խախտում

Հաշվի սպասարկում

Ավանդի սպասարկում

2017թ.

270

35

6

23

5

1

2018թ.

662

42

12

23

3

4

Ավանդային գործարքներով քննված  
պահանջների բնույթը.

Ավանդի 

սպասարկում

1

4

Հաշվի 

սպասարկում

5
3

«Բանկային 

ավանդների 

ներգրավման մասին» 

ՀՀ օրենքի խախտում

23 23

Տոկոսի 

հաշվարկ

6

12

25

0

20

15

10

5

2017թ.
2018թ.
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Վարկային կազմակերպությունների դեմ քննության ընդունված պահանջների 
բնույթը՝ 2017թ. և 2018թ. տարիների համեմատությամբ.

Վարկային գործարքների շրջանակներում վարկային 
կազմակերպությունների դեմ քննության ընդունված  
պահանջ-դիմումներն՝ ըստ ծառայության բնույթի

Վարկային կազմակերպությունների դեմ պահանջներ (հատ), որից՝

«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի խախտում

Վարկի դասակարգում

Տոկոսի, տույժի, տուգանքի հաշվարկ

Գրավի հետ կապված խնդիրներ

Վարկի սպասարկում

2017թ.

22

3

13

4

1

1

2018թ.

136

66

30

14

24

2

Բանկային ծառայություններով քննված  
պահանջների կառուցվածքը.

«Սպառողական 

կրեդիտավորման 

մասին» ՀՀ օրենքի 

խախտում

3

66

Գրավի հետ 

կապված 

խնդիրներ

1

24

Վարկի 

սպասարկում

1 2

Տոկոսի, տույժի, 

տուգանքի 

հաշվարկ

4

14

Վարկի 

դասակարգում

13

30

70
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60

40
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0
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Ապահովագրական ընկերությունների և Ավտոապահովագրողների բյուրոյի դեմ 
2018թ. քննության ընդունված պահանջ-դիմումների բնույթը.

ապահովագրական ընկերությունների և ավտոապահովագրողների 
բյուրոյի դեմ, որից՝

ԱՊՊԱ (ներառյալ՝ Բյուրո)

Մեքենայի ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն

Առողջության ապահովագրություն

Աջակցության ապահովագրություն

Գույքի ապահովագրություն

Դժբախտ դեպքերից ապահովագրություն

Պատասխանատվության կամավոր ապահովագրություն

2157

2027

56

36

14

14

5

5

100%

93.97%

2.60%

1.67%

0.65%

0.65%

0.23%

0.23%

ԱՊՊԱ (ներառյալ՝ Բյուրո)
Մեքենայի ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն
Առողջության ապահովագրություն

Աջակցության ապահովագրություն
Գույքի ապահովագրություն
Դժբախտ դեպքերից ապահովագրություն
Պատասխանատվության կամավոր 
ապահովագրություն

93.97% 2.60% 1.67% 0.65%0.65% 0.23%

Ապահովագրական պրոդուկտների տեսակարար կշիռները 2018թ. 
ապահովագրական ընկերությունների և Ավտոապահովագրողների բյուրոյի դեմ 
քննության ընդունված ընդհանուր պահանջներում.

0.23%
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Ապահովագրական ընկերությունների և Ավտոապահովագրողների բյուրոյի դեմ 
ԱՊՊԱ-ի շրջանակներում քննության ընդունված պահանջ-դիմումների բնույթը՝ 
2017թ. և 2018թ. տարիների համեմատությամբ. 

ապպա-ի շրջանակներում քննության ընդունված պահանջ-
դիմումներն՝ ըստ ծառայության բնույթի

Ապահովագրական ընկերությունների և Բյուրոյի դեմ  
պահանջներ (հատ), որից՝

ԱՊՊԱ-ի պահանջ-դիմումներ (ներառյալ՝ Բյուրո), այն է՝

Վնասի չափի հետ անհամաձայնություն

Հատուցման մերժում

Հետադարձ պահանջ

Հատուցման ձգձգում

«Բոնուս-մալուս» համակարգ

Այլ

2017թ.

1373

1271

850

315

79

25

2

0

2018թ.

2157

2027

1093

696

214

12

7

5

ԱՊՊԱ-ի պահանջների կառուցվածքը.

Վնասի չափի 
հետ անհա- 

մաձայնություն

Հատուցման 
մերժում

Հատուցման 
ձգձգում

Հետադարձ 
պահանջ

850

1093

315

696

79

214

25 12

«Բոնուս-մալուս» 
համակարգ

2 7

Այլ

0 5
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0
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Քննած պահանջների արդյունքում  
տրված հատուցումներ.

2018թ. ընթացքում հատուցումների ընդհանուր գումար,  
այդ թվում ՝

Բանկերի դեմ ուղղված պահանջների գծով հատուցումների չափ

Ապահովագրական ընկերությունների դեմ ուղղված պահանջների 
գծով հատուցումների չափ

Վարկային կազմակերպությունների դեմ ուղղված պահանջների 
գծով հատուցումների չափ

Հայաստանի ավտոապահովագրողների դեմ ուղղված պահանջների 
գծով հատուցումների չափ

Դրամական փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների  
դեմ ուղղված պահանջների գծով հատուցումների չափ

304,233,688

43,948,917

245,095,704

13,954,067

1,230,000

5,000

100%

14.446%

80.562%

4.587%

0.404%

0.002%

Ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ ուղղված պահանջների քննության 
արդյունքում տրված հատուցումների տեսակարար կշիռները՝ 2018թ. ընթացքում 
հաճախորդներին տրված հատուցումների ընդհանուր գումարում.

Բանկերի դեմ ուղղված պահանջ- 
ների գծով հատուցումների չափ
Ապահովագրական ընկերություն- 
ների դեմ ուղղված պահանջների  
գծով հատուցումների չափ
Վարկային կազմակերպություննե- 
րի դեմ ուղղված պահանջների  
գծով հատուցումների չափ
Հայաստանի ավտոապահովագրող- 
ների բյուրոյի դեմ ուղղված պա- 
հանջների գծով հատուցումների չափ

Այսպիսով, 2018 թվականի ընթացքում.

Քննված գործերի 65.57%-ը լուծվել է հօգուտ հաճախորդների

Հօգուտ հաճախորդների լուծված պահանջների 35.20%-ը 
լուծվել է կողմերի հաշտությամբ

Ամենախոշոր հատուցումը՝ 6,611,000 ՀՀ դրամ

Ամենափոքր հատուցումը՝ 59 ՀՀ դրամ

14.45%

80.56%

4.59%

0.40%
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Հօգուտ հաճախորդի լուծված գործերի տեսակարար կշիռները  
ընդհանուր պահանջներում՝ ըստ տարիների.

82
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2010թ.

68.75%

2011թ.

67.69%

2012թ.

72.14%
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2014թ.

76.91%
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77.79%
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80.91%

2009թ.

66.4%
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65.57%
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2018թ. առանձին կազմակերպությունների դեմ քննված պահանջներում հօգուտ 
hաճախորդի լուծված գործերի տեսակարար կշիռները. (%)

Բանկեր
Ապահովագրական ընկերություններ
Վարկային կազմակերպություններ

Ավտոապահովագրողների բյուրո
Դրամական փոխանցում իրականացնող 
կազմակերպություններ

80

70

60

50

40

30

20

10

0

49.91% 72.01% 50.88% 6.25% 66.67%
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2009-2018թթ. մի քանի համանման ցուցանիշների դինամիկ վերլուծություն.
2009-2018թթ. Գրասենյակ ներկայացված բողոքներն՝ ըստ եռամսյակների.

67

80

86

161

845

819

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

18000
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446

850

956

1224

1738

967

1431

1303

1046

1376

1135

164

185
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379

445

828

741

165

193

338

690

930

1099

1009
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422
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1054
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2011թ. 
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2014թ. 
2015թ. 
2016թ. 
2017թ.
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2009-2018թթ. Գրասենյակ ներկայացված բողոքները և Գրասենյակում քննված 
պահանջներն՝ ըստ տարիների.

2009թ.

378

57

2010թ.

642

110

2011թ.

803

144

2012թ.

1311

392

2013թ.

2003

818

2014թ.

3244

1276

2015թ.

3263

1448

2016թ.

4118

1523

2017թ.

4372

1672

2018թ.

5848

2959

Ֆինանսական համակարգին 
վերաբերող բողոքների քանակ (հատ)

Քննված պահանջ-դիմումների  
քանակ (հատ)

5000

4000

3000

2000

1000

0

6000
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2009-2018թթ. Գրասենյակ ներկայացված բողոքների քանակն՝ ըստ ֆինանսական 
կազմակերպությունների.

Այլ ֆինանսական 
կազմակերպությունների դեմ բողոքներ

2009թ. 
2010թ. 
2011թ. 
2012թ. 
2013թ. 
2014թ. 
2015թ. 
2016թ. 
2017թ.
2018թ.

202

171

224

97

130

107

65

57

85

26

Վարկային կազմակերպությունների  
դեմ բողոքներ 442

176

162

88

71

48

48

60

75

46

Ապահովագրական ընկերությունների  
դեմ բողոքներ

2310

3188

2336

1964

2014

1142

689

252

63

54

Բանկերի դեմ բողոքներ 1662

2047

1418

1114

1029

706

509

434

419

252

0 3500
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2009-2018թթ. ընթացքում հաճախորդներին տրված  
հատուցումների դինամիկան՝ ըստ տարիների.
Հատուցումների ընդհանուր գումար (ՀՀ դրամ)

2009թ.

26 062 886 29 264 354

2010թ.

200 000 000

150 000 000

100 000 000

50 000 000

0

58 137 847

2011թ.

134 087 137

2012թ.

204 578 416

2013թ.

199 147 628

2014թ.

198 369 625

2015թ.

188 897 125

2016թ.

206 720 967

2017թ.

304 233 688

2018թ.

250 000 000

300 000 000

350 000 000
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Խորհրդի նախագահի խոսք

Հաշտարարի խոսք

Ֆինանսական համակարգի  
հաշտարարի գրասենյակի մասին

Միջոցառումների օրացույց

2018 թվականին իրականացված  
ծրագրերի մասին

2019 թվականին իրականացվելիք  
ծրագրերի մասին

Ստացված բողոքների  
մասին վիճակագրություն

Ֆինանսական հաշվետվություն  
և աուդիտի եզրակացություն

Ամփոփված սովորույթներ  
և տիպային գործերի ներկայացում

Հաճախորդների շնորհակալական  
նամակներ

Համաձայնագիր չկնքած  
կազմակերպությունների ցանկ

2

3

4

8

16

24

28

52

60

152

156



ՖԻնանՍաԿան 
ՀաշՎԵտՎություն ԵՎ  
աուԴԻտԻ ԵզրաԿաՑություն
աՌաՋԻն ԲնապաՀպանաԿան Հաշտարարությունը

Վեճի կենտրոնում է եղել Վաշինգտոն նահանգի Սնոքուալմի գետի ջրաթմբի կառուցման նախագիծը: Այն հա- 
մարվում է առաջին բնապահպանական վեճը, որը լուծվել է հաշտարարության միջոցով: 1959 թ. ջրհեղեղներից  
հետո Միացյալ Նահանգների բանակի ճարտարագետների կորպուսը, որպես ջրհեղեղի դեմ պայքարի 
միջոց, ներկայացրել է գետի հարավային հատվածում ջրաթմբի կառուցման նախագիծը: Նախագծի հակա- 
ռակորդները վախեցել են, որ ջրաթմբի կառուցումը կաղտոտի շրջակա միջավայրը և կվնասի ֆերմերների 
գործունեությունը: Վաշինգտոնի նահանգապետը չէր կարող հաստատել տվյալ նախագիծը, քանի դեռ գետի 
շրջակա որոշ բնակավայրեր դեմ էին վերջինիս: Հարցին լուծում տալու համար նահանգապետը նշանակել է 
մի խումբ հաշտարարներ, ովքեր պետք է միջնորդեին խնդրի կարգավորմանը: Հաշտարարությունը կազմա- 
կերպվել է 10 հոգուց բաղկացած խմբում, որի  անդամները  միմյանց հետ վիճող խմբերում մեծ հեղինակություն  
վայելող անձինք են եղել: Քննարկումներին մասնակցել են նաև Կորպուսի ներկայացուցիչները և առաջարկել 
այլընտրանքային տարբերակներ: Բանակցությունների արդյունքում կողմերը եկել են համաձայնության 
ջրաթումբը կառուցելու շուրջ, սակայն ոչ թե գետի հարավային, այլ՝ հյուսիսային հատվածում:
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աՄՓոՓՎաԾ ՍոՎորույթնԵր 
ԵՎ տԻպայԻն ԳորԾԵրԻ 
նԵրԿայաՑուՄ
ՌուՍ-ՃապոնաԿան պատԵրազՄ

Պորտսմուտի պայմանագրով պաշտոնապես ավարտվել է 1904-1905 թթ. Ռուս-ճապոնական պատերազմը: 
ԱՄՆ-ի նախագահ Թեոդոր Ռուզվելտի միջնորդությամբ բանակցությունները տեղի են ունեցել Նյու Հեմփշայր 
նահանգի Պորտսմուտ քաղաքում: Վերջնական համաձայնագիրը ստորագրվել է 1905 թ. սեպտեմբերին, որով 
Ռուսաստանը ճանաչել է Կորեան որպես Ճապոնիայի ազդեցության ոլորտ, ճապոնիային զիջել Լյաոդունի 
թերակղզու իր վարձակալական իրավունքները, Չինական Չանչունյան երկաթուղին, Հարավային Սախալինը 
և համաձայնել Ճապոնիայի հետ կնքել ձկնորսական կոնվենցիա։ Ռուս-ճապոնական պատերազմի 
դադարեցման համար 1906 թ. Թեոդոր Ռուզվելտին շնորհվել է Խաղաղության Նոբել յան մրցանակ



ՊԱՀԱՆՋ 1 

Պահանջ-դիմում ՀՀ-ում գործող բանկի դեմ՝  
կապված «Սպառողական կրեդիտավորման  
մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների հետ

պահանջի բովանդակությունը

08.12.2016թ.-ին Բանկի և Հաճախորդի միջև կնքվել  
է Վարկային պայմանագիրը, որի շրջանակնե- 
րում Հաճախորդին տրամադրվել է 1,500,000 ՀՀ  
դրամ վարկ 20 տոկոս տոկոսադրույքով: Հաճա- 
խորդը, վկայակոչելով «Սպառողական կրեդի- 
տավորման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 
1-ին և 3-րդ մասերը, նշել է, որ Հաճախորդը չի 
հրաժարվել «Սպառողական կրեդիտավորման 
մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասով 
նախատեսված տեղեկատվությունը փոստային 
կապի միջոցով ստանալու իր իրավունքից, ին- 
չից հետևում է, որ կրեդիտավորողը պարտավոր  
է նշված տեղեկությունները տրամադրել հենց 
այդ եղանակով։ 

Հաճախորդը նշել է, որ պայմանագրի կնքման 
օրվանից մինչև դիմումի ներկայացման օրը  
Բանկը Հաճախորդին սահմանված եղանակով  
չի տրամադրել հետևյալ տեղեկատվությունները.

1. 17.02.2017թ. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհըր- 
դի կողմից ընդունվել է թիվ 45-Ն որոշումը, 
որով փոփոխություններ և լրացումներ են կա- 
տարվել ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 
28.07.2009թ. թիվ 225-Ն որոշման մեջ։

2. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից  
02.03.2018թ. ընդունվել է թիվ 21-Ն որոշումը, որով  

փոփոխություններ են կատարվել ՀՀ կենտ- 
րոնական բանկի խորհրդի 28.07.2009թ. թիվ 
229-Ն որոշման մեջ։

3. Բանկի կողմից 24.09.2018թ. հաստատվել է  
Բանկի Հաճախորդների բողոքների քննարկ- 
ման ընթացակարգը։

4. Բանկը կատարել է վարկային պայմանների 
փոփոխություն, որի մասին չի տեղեկացրել 
Հաճախորդին։

Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմու- 
մով Հաճախորդը Բանկից պահանջել է «Սպա- 
ռողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 
17-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված իր իրա- 
վունքի խախտման համար տրամադրել 300,000 
(երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:

պահանջի քննության գործընթացը
ա. Հաշտարարի գործողությունները:

Առաջնորդվելով «Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 
1-ին և 2-րդ մասերով Հաշտարարը խնդրել է Ըն- 
կերությանը «Ֆինանսական համակարգի հաշ- 
տարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված 14 աշ- 
խատանքային օրվա ընթացքում տրամադրել 
ներկայացված պահանջի վերաբերյալ գրավոր 
պարզաբանումներ,	 բացատրություններ	 և/կամ	 
առարկություններ, ինչպես նաև հետևյալ փաս- 
տաթղթերը/նյութերը՝	 Հաճախորդի	 և	 Բանկի	 
միջև կնքված վարկային պայմանագիրը՝ կից  
հավելվածներով, Հաճախորդի վարկային փա- 
թեթը (դիմում, հաստատման որոշում և այլն), 
Հաճախորդի բանկային հաշվի պայմանագիրը՝ 
կից հավելվածներով, պարտադիր ներկայաց- 
ման տեղեկատվությունը ստանալու եղանակի 
ընտրության վերաբերյալ դիմում (առկայության 
դեպքում), պարտադիր ներկայացման տեղե- 
կատվությունը Հաճախորդներին տրամադրելու 
վերաբերյալ Բանկի ներքին ընթացակարգերը 
(առկայության դեպքում), Հաճախորդի կողմից  
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նշված պարտադիր ներկայացման տեղեկատ- 
վությունները տրամադրելու վերաբերյալ ապա- 
ցույցներ, Հաճախորդի հետ հաղորդակցության 
վերաբերյալ ապացույցներ, Հաճախորդի բողոք- 
պահանջը և դրա պատասխանը, ինչպես նաև  
ցանկացած այլ տեղեկատվություն կամ փաստա- 
թուղթ, որը կարող է օգնել պահանջի քննությանը:

Բ. Բանկի դիրքորոշումը:

Ներկայացված պահանջի վերաբերյալ Հաշտա- 
րարի գրասենյակը ստացել է, Բանկի գրությունը,  
որով վերջինս ներկայացրել է իր դիրքորոշումը 
Հաճախորդի կողմից ներկայացված պահանջի  
վերաբերյալ: Բանկը նշել է, որ Հաճախորդի վար- 
կային պայմանագրի գործողության ընթացքում 
չեն կատարվել որևէ փոփոխություններ, որոնք 
ազդել են կամ կարող էին ազդել 08.12.2016թ. Հա- 
ճախորդի և Բանկի միջև կնքված վարկային 
պայմանագրով վերջինիս կողմից ստանձնած 
իրավունքներին և պարտականություններին:

Այսպիսով, պահանջի քննության համար էական  
նշանակություն ունեն հետևյալ փաստերը.

1. Բանկի և Հաճախորդի միջև 08.12.2016թ.-ին  
կնքվել է սպառողական վարկի պայմանա- 
գիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր), որի հիման  
վրա Հաճախորդին տրամադրվել է 1,500,000 
(մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ  
վարկ մինչև 05.12.2019թ.-ը մարման ժամկետով  
24.67 տոկոս տարեկան փաստացի տոկոսա- 
դրույքով:

2. Հաճախորդի կողմից 05.12.2016թ.-ին Բանկին  
է ներկայացվել սպառողական այլ վարկի  
ստացման դիմում, համաձայն որի՝ Հաճա- 
խորդը ցանկացել է Բանկից ստանալ վարկ  
1,500,000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար)  
ՀՀ դրամի չափով 36 ամիս մարման ժամկե- 
տով, իսկ Բանկի կողմից տրամադրվող տե- 
ղեկատվությունը նախընտրել է ստանալ առ- 
ձեռն՝ Բանկի տարածքում: 

3. Բանկի կողմից ներկայացված Հաճախորդի 
հաշվի քաղվածքի համաձայն՝ վարկի գումա- 
րը տրամադրվել է Հաճախորդին:

4. Պահանջի քննության ընթացքում չի ներկա- 
յացվել ապացույց այն մասին, որ վարկային 
պայմանագրում փոփոխություններ են եղել։

5. Հաճախորդը Բանկին է ներկայացրել բողոք-
պահանջ: 

6. Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-
դիմումով Հաճախորդը Բանկից պահանջել 
է «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» 
ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածով սահմանված իր 
իրավունքի խախտման համար տրամադրել 
300,000 (երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:

Այսպիսով՝ պահանջի հետ կապված փաստա- 
թղթերի, կողմերի ներկայացրած բացատրու- 
թյունների և առարկությունների, ինչպես նաև 
ՀՀ օրենսդրության պահանջների համալիր վեր- 
լուծությունից Հաշտարարը հանգել է հետևյալին.

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ 
Օրենսգիրք) 887-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ վարկային պայմանագրով բանկը կամ այլ  
վարկային կազմակերպությունը (վարկատուն) 
պարտավորվում է պայմանագրով նախատես- 
ված չափերով և պայմաններով դրամական 
միջոցներ (վարկ) տրամադրել փոխառուին, իսկ 
փոխառուն պարտավորվում է վերադարձնել 
ստացված գումարը և տոկոսներ վճարել դրանից:

«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ  
օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին  
մասի 1-ին կետի համաձայն՝ կրեդիտ է համար- 
վում պարտավորության տարաժամկետ վճար- 
ման իրավունքը, վարկը, փոխառությունը, ֆինան- 
սական վարձակալությունը (լիզինգ) կամ որևէ  
այլ համաձայնություն կամ պայմանավորվածու- 
թյուն, որի նպատակը ապրանքների, ծառայու- 
թյունների կամ աշխատանքների ձեռքբերումը 
ֆինանսավորելն է: 
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Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝  
կրեդիտավորողի և սպառողի միջև ցանկացած  
հաղորդակցում, որը կապված է կրեդիտավոր- 
ման պայմանագրի պայմանների կամ կողմերի 
միջև հաղորդակցման կարգի կամ կողմերի իրա- 
վունքների, պարտականությունների կամ պա- 
տասխանատվության սահմանման, փոփոխման  
կամ դադարեցման հետ կամ վերաբերում է կրե- 
դիտավորման պայմանագրի վրա որևէ ազդե- 
ցություն ունեցող օրենքներին, նորմատիվ իրա- 
վական ակտերին կամ կրեդիտավորողի ներքին  
ակտերին, կատարվում է գրավոր եղանակով՝ 
փոստային կապի միջոցով, բացառությամբ սույն  
հոդվածի 3-րդ մասում նշված դեպքերի: Ընդ 
որում, սույն մասում նշված տեղեկատվությունը 
համարվում է պարտադիր ներկայացման տե- 
ղեկատվություն:

Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ սպառողն  
իր գրավոր, այդ թվում՝ էլեկտրոնային եղանա- 
կով ներկայացված դիմումի հիման վրա կարող  
է հրաժարվել սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասե- 
րով սահմանված տեղեկատվությունը փոստային  
կապի միջոցով ստանալու իրավունքից՝ պարտա- 
դիր ներկայացման տեղեկատվությունը էլեկտրո- 
նային կամ կապի այլ միջոցներով կամ բանկի  
տարածքում ստանալու պայմանով: Պարտադիր  
ներկայացման տեղեկատվությունը էլեկտրո- 
նային կամ կապի այլ միջոցներով կամ բանկի  
տարածքում ստանալու սպառողի իրավունքը  
սահմանափակող պայմանը կամ համաձայնու- 
թյունն առոչինչ է: Ընդ որում, կրեդիտավորողն 
իրավունք չունի սպառողին պարտադրելու, այդ  
թվում՝ սպառողի համար ոչ բարենպաստ իրա- 
վիճակ ստեղծելու, որ սպառողը հրաժարվի պար- 
տադիր ներկայացման տեղեկատվությունը փոս- 
տային կապով ստանալու իր իրավունքից: 

Օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն՝ այն դեպ- 
քում, երբ կրեդիտավորողի կողմից խախտվել է 
սպառողի՝ սույն օրենքով սահմանված որևէ իրա- 
վունք, ապա սպառողն իրավունք ունի անմիջա- 
պես դիմելու դատարան կամ Ֆինանսական 
համակարգի հաշտարարին, իսկ օրենքով նա- 

խատեսված դեպքում՝ առևտրային արբիտրաժ: 
Կրեդիտավորողի ծառայություններից օգտվող 
սպառողի իրավունքների խախտման փաստը 
հաստատվելու դեպքում դատարանի վճռով 
կամ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի 
որոշմամբ հօգուտ սպառողի բռնագանձվում  
է երեք հարյուր հազար դրամ: Ընդ որում, սույն  
հոդվածով նախատեսված սպառողի իրավուն- 
քը չի կարող մեկնաբանվել որպես վնասների 
հատուցում պահանջելու՝ սպառողի իրավունքը 
սահմանափակող կամ բացառող դրույթ:

Վերը նշված նորմերի համալիր վերլուծությունից  
բխում է, որ օրենքով կամ կողմերի համաձայ- 
նությամբ կարող է սահմանվել տուժանք, որը  
պետք է գանձվի պարտապանից հօգուտ պար- 
տատիրոջ պարտավորությունների չկատարման  
կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում: Տու- 
ժանքը պարտավորությունների կատարումն  
ապահովող երաշխիք է և այն նպատակաուղըղ- 
ված է ապահովելու պարտապանի կողմից 
պարտավորության կատարումը, իսկ դրա չկա- 
տարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպ- 
քում նրա համար նախատեսել գույքային անբա- 
րենպաստ հետևանքներ՝ դրամական պատաս- 
խանատվություն: Օրենքով սահմանված է օրի- 
նական տուժանք, որը սպառողն իրավունք ունի  
ստանալ կրեդիտավորողից Օրենքով նախա- 
տեսված իր իրավունքների խախտման փաստը 
հաստատվելու դեպքում: 

Սույն դեպքում Բանկի և Հաճախորդի միջև 
08.12.2016թ.-ին կնքվել է սպառողական վարկի 
պայմանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր), որի հի- 
ման վրա Հաճախորդին տրամադրվել է 1,500,000  
(մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ վարկ  
մինչև 05.12.2019թ.-ը մարման ժամկետով 24.67 տո- 
կոս տարեկան փաստացի տոկոսադրույքով: 
Հաճախորդը 05.12.2016թ.-ին Բանկին ներկայաց- 
ված սպառողական այլ վարկի ստացման դիմու- 
մով նախընտրել է Բանկի կողմից տրամադրվող  
տեղեկատվությունը ստանալ առձեռն՝ Բանկի 
տարածքում եղանակով։ Հիմք ընդունելով վերո- 
գըրյալը՝ Հաշտարարը հաստատված է համարում  
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այն հանգամանքը, որ վերջինս հրաժարվել է  
Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատես- 
ված տեղեկատվությունը փոստային եղանակով  
ստանալու իրավունքից՝ Բանկի տարածքում առ- 
ձեռն ստանալու պայմանով։

Հաշտարարին ներկայացված դիմումով Հաճա- 
խորդը հայտնել է, որ Բանկն իրեն չի տրամադրել  
Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատես- 
ված պարտադիր ներկայացման տեղեկատվու- 
թյունը։ Որպես հիմնավորում Հաճախորդը վկա- 
յակոչել է ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 
կողմից 17.02.2017թ. ընդունված թիվ 45-Ն, 02.03.2018թ.  
ընդունված թիվ 21-Ն որոշումները, և Բանկի կող- 
մից 24.09.2018թ. հաստատված «Բանկի Հաճա- 
խորդների բողոքների քննարկման ընթացակար- 
գը», որոնք, ըստ Հաճախորդի, համարվում են 
պարտադիր ներկայացման տեղեկատվություն 
և Բանկը պարտավոր էր տրամադրել Հաճա- 
խորդին։ 

Անդրադառնալով Հաճախորդի պահանջին՝ Հաշ- 
տարարը գտնում է, որ սույն պահանջի քննու- 
թյան լուծման համար անհրաժեշտ է պարզել, 
թե Հաճախորդի կողմից վկայակոչված ակտերը 
հանդիսանում են Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին  
մասով նախատեսված պարտադիր ներկայաց- 
ման տեղեկատվություն, թե՝ ոչ։ 

Մասնավորապես՝ Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին  
մասից բխում է, որ կրեդիտավորման պայմա- 
նագրի գործողության ընթացքում կրեդիտավո- 
րողը պարտավոր է սպառողին տրամադրել հե- 
տևյալ պարտադիր ներկայացման տեղեկատ- 
վությունը.

1. կրեդիտավորման պայմանների սահմանու- 
մը, փոփոխումը կամ դադարեցումը,

2. կողմերի միջև հաղորդակցման կարգի սահ- 
մանումը, փոփոխումը կամ դադարեցումը,

3. կողմերի իրավունքների, պարտականություն- 
ների կամ պատասխանատվության սահմա- 
նումը, փոփոխումը կամ դադարեցումը,

4. կրեդիտավորման պայմանագրի վրա որևէ  
ազդեցություն ունեցող օրենքները, նորմատիվ  
իրավական ակտերը կամ կրեդիտավորողի 
ներքին ակտերը։

Վերոգրյալից բխում է, որ օրենքները, նորմատիվ  
իրավական ակտերը կամ կրեդիտավորողի ներ- 
քին ակտերը Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասով  
նախատեսված պարտադիր ներկայացման տե- 
ղեկատվություն համարվելու, և դրանք Բանկի  
կողմից Հաճախորդին տրամադրելու պարտա- 
կանություն ծագելու համար անհրաժեշտ է, որ  
դրանք ազդեցություն ունենան կրեդիտավորման  
պայմանագրի վրա։ Պայմանագրի վրա նշված  
ակտերի ազդեցություն ունենալու հանգաման- 
քը որոշելիս անհրաժեշտ է գնահատել նշված 
ակտերով նախատեսված կարգավորման հարա- 
բերակցությունը կրեդիտավորման պայմանագ- 
րից ծագող հարաբերությունների նկատմամբ։

Մասնավորապես, Օրենսգրքի 438-րդ հոդվածի 
1-ին մասի համաձայն՝ պայմանագիրը պետք է  
համապատասխանի այն կնքելու պահին գոր- 
ծող օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով 
սահմանված՝ կողմերի համար պարտադիր կա- 
նոններին (իմպերատիվ նորմերին): Նույն հոդ- 
վածի 2-րդ մասի համաձայն՝ եթե պայմանագիրը  
կնքելուց հետո ընդունվել է օրենք, որը սահմա- 
նում է կողմերի համար պարտադիր այլ կանոն- 
ներ, քան պայմանագիրը կնքելիս գործող կա- 
նոնները, ապա կնքված պայմանագրի պայման- 
ները պահպանում են իրենց ուժը, բացի այն դեպ- 
քերից, երբ օրենքում սահմանված է, որ դրա գոր- 
ծողությունը տարածվում է նախկինում կնքված 
պայմանագրերից ծագող հարաբերություննե- 
րի վրա:

Վերոգրյալից բխում է, որ կրեդիտավորման պայ- 
մանագրի վրա ազդեցություն ունեցող են համար- 
վում այն օրենքները, նորմատիվ իրավական  

64

Ամփոփված սովորույթներ և տիպային գործերի ներկայացում



ակտերը կամ կրեդիտավորողի ներքին ակտերը,  
որոնք սահմանում են այլ պարտադիր կանոններ,  
քան կողմերը սահմանել են իրենց միջև կնքված  
կրեդիտավորման պայմանագրով և դրանցում 
սահմանված է, որ դրա գործողությունը տարած- 
վում է նախկինում կնքված պայմանագրերից 
ծագող հարաբերությունների նկատմամբ։ Այ- 
սինքն՝ կրեդիտավորման պայմանագրի վրա 
ազդեցությունն առկա կլինի, եթե օրենքով, նոր- 
մատիվ իրավական ակտերով կամ կրեդիտա- 
վորողի ներքին ակտով սահմանվի պայմանա- 
գրով նախատեսվածին հակառակ պայման 
կամ բացառվի պայմանագրով նախատեսված 
որևէ կարգավորում և դրա գործողությունը տա- 
րածվում է նախկինում կնքված պայմանագրե- 
րից ծագող հարաբերությունների նկատմամբ։

Սույն դեպքում Հաճախորդը չի հիմնավորել իր 
կողմից վկայակոչված ակտերի՝ Հաճախորդի և  
Բանկի միջև կնքված պայմանագրի նկատմամբ  
ազդեցությունը, այսինքն՝ նշված ակտերով այն- 
պիսի պարտադիր կանոններ սահմանված 
լինելը, որոնք տարածվում են Հաճախորդի և  
Բանկի միջև կնքված վարկային պայմանագրի  
նկատմամբ և նախատեսում են այլ կարգավո- 
րում, քան սահմանված է Հաճախորդի և Բանկի  
միջև կնքված վարկային պայմանագրով։ Հիմք  
ընդունելով վերոգրյալը՝ Հաշտարարը գտնում է,  
որ Հաճախորդի կողմից վկայակոչված տեղե- 
կատվությունը Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի  
իմաստով չի հանդիսանում պարտադիր ներկա- 
յացման տեղեկատվություն, և Բանկը նշված  
տեղեկատվությունը Հաճախորդին տրամադրե- 
լու պարտականություն չէր կրում, ուստի Հաշտա- 
րարն արձանագրում է, որ առկա չէ խախտում 
Բանկի կողմից Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մա- 
սով նախատեսված տեղեկատվությունը Հաճա- 
խորդին չտրամադրելու մասով։ 

Հաշտարարին ներկայացված դիմումով Հաճա- 
խորդը հայտնել է նաև, որ Բանկը կատարել է 
վարկային պայմանների փոփոխություն, որի մա- 
սին Հաճախորդին տեղեկատվություն չի տրա- 
մադրել։ Անդրադառնալով նշված փաստարկին՝  

Հաշտարարն արձանագրում է, որ պայմանների  
փոփոխությունը հանդիսանում է պարտադիր 
ներկայացման տեղեկատվություն և այդ տեղե- 
կատվությունը Բանկի կողմից ենթակա է տրա- 
մադրման Հաճախորդին։ Մինչդեռ Հաշտարարն  
արձանագրում է, որ սույն պահանջի քննության  
ընթացքում չի ներկայացրել փաստ Հաճախորդի  
և Բանկի միջև կնքված վարկային պայմանա- 
գրում Բանկի կողմից միակողմանիորեն փո- 
փոխություն կատարված լինելու մասին։ Հիմք 
ընդունելով վերոգրյալը՝ Հաշտարարը նշված 
փաստը համարում է չհաստատված, ուստի այս 
մասով ևս Բանկի կողմից տեղեկատվությունը 
չտրամադրելու հիմքով խախտում առկա չէ։

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ Հաշտարարը գտնում 
է, որ Հաճախորդի և Բանկի միջև կնքված վար- 
կային պայմանագրի շրջանակներում չի հաս- 
տատվել Հաճախորդի՝ Օրենքի 17-րդ հոդվածի 
1-ին մասով նախատեսված տեղեկատվությունը 
ստանալու իրավունքի խախտման փաստը, ուս- 
տի Հաճախորդի պահանջն անհիմն է և ենթակա  
է մերժման։
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ՊԱՀԱՆՋ 2 

Պահանջ-դիմում ՀՀ-ում գործող բանկի դեմ՝ 
վարկի վաղաժամկետ մարում կատարելու 
վերաբերյալ

պահանջի բովանդակությունը

Հաճախորդի և Բանկի միջև կնքվել է վարկային 
պայմանագիր: Հաճախորդը պարտաճանաչ 
իրականացրել է մարումները: 2017թ. նոյեմբերի 
29-ին 350 ԱՄՆ դոլար միանվագ վճարում է իրա- 
կանացրել, որով վարկն ամբողջական մարվել է:  
Վճարման հանձնարարականում հստակ նշված  
է եղել վարկի ամբողջական մարում: Բանկի աշ- 
խատակցին Հաճախորդը հարցրել է, թե արդյոք 
ունի այլ վճարում, և ստացել է վերջինիս հավաս- 
տիացումը, որ պարտավորությունները մարված 
են: Այլ խնդրի բերումով պարզել է, որ ունի ժամ- 
կետանց պարտավորություններ: Պարզվել է, որ  
աշխատակիցը վճարված գումարը ոչ թե մուտ- 
քագրել է վարկային հաշվին, որպես վարկի մա- 
րում, այլ մուտքագրել է դոլարային հաշվին և 
դրանից շարունակել ամսական գանձումները: 
Հաճախորդը դրա մասին տեղյակ չի եղել, քանի  
որ վճարման հանձնարարականում նշված է եղել  
վարկի վաղաժամկետ մարում: Բանկի բազմա- 
թիվ աշխատակիցներ ընդունել են, որ դա եղել  
է իրեն սպասարկող աշխատակցի սխալը, ան- 
գամ իրեն հուշել են ինչպես կազմել դիմումը, որ  
խնդիրն առավել արդյունավետ հանգուցալու- 
ծում ստանա: Այս ընթացքում ժամկետանցված 
գումարը ստիպված վճարել է, որ ժամկետանց- 
ման օրերն էլ ավելի չավելանան: 

Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմումով  
Հաճախորդը պահանջում է, որ Բանկը իրենից 
չպահանջի գումարի մարում, ընդհանուր առմամբ  
70 ԱՄՆ դոլարի չափով, համարի վարկը մար- 
ված և կատարի վարկային ռիսկի վերադասա- 
կարգում: 

պահանջի քննության գործընթացը
ա. Հաշտարարի գործողությունները:

Առաջնորդվելով «Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվա- 
ծի 1-ին և 2-րդ մասերով հաշտարարը Բանկին 
խնդրել է գրությունը ստանալուց հետո օրենքով  
սահմանված 14 աշխատանքային օրվա ընթաց- 
քում տրամադրել ներկայացված պահանջի վե- 
րաբերյալ գրավոր պարզաբանումներ, բացատ- 
րություններ	 և/կամ	 առարկություններ,	 ինչպես	
նաև մի շարք փաստաթղթեր, մասնավորապես՝ 
Հաճախորդի և Բանկի միջև կնքված վարկային 
պայմանագիրը՝ կից հավելվածներով, Հաճա- 
խորդի և Բանկի միջև կնքված բանկային հաշվի  
պայմանագրերը, Հաճախորդի բանկային և հաշ- 
վի քաղվածքները՝ ամբողջ ժամանակահատ- 
վածի համար, 70 ԱՄՆ դոլարի վճարման հանձ- 
նարարականը և Բանկի աշխատակցի բացատ- 
րությունները Հաճախորդի կողմից ներկայաց- 
ված հանձնարարականի մասին, ցանկացած 
այլ տեղեկատվություն կամ փաստաթուղթ, որը 
կարող է օգնել պահանջի քննությանը:

Բ. Բանկի դիրքորոշումը:

Ներկայացված պահանջի վերաբերյալ Հաշտա- 
րարի գրասենյակը Բանկից ստացել է պատաս- 
խան գրություն, որով վերջինս ներկայացրել է իր  
դիրքորոշումը Հաճախորդի կողմից ներկայաց- 
ված պահանջի վերաբերյալ: Բանկը, մասնա- 
վորապես, նշել է, որ համաձայն Հաճախորդի 
կողմից Բանկ ներկայացված բանկային հաշվի  
բացման դիմումի բացվել է դրամային և դոլա- 
րային բանկային հաշիվներ: Համաձայն Բանկ  
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ներկայացված Իրավաբանական անձ և անհատ  
ձեռնարկատեր հաճախորդների բանկային հաշ- 
վի բացման դիմում-պայմանագրի և դրան կից  
Բանկային հաշվի պայմանագրի վերակնքման  
վերաբերյալ համաձայնագրի՝ կատարվել է  
կնքված բանկային պայմանագրի վերակնքում: 
Համաձայն Իրավաբանական անձ և անհատ  
ձեռնարկատեր հաճախորդների բանկային հաշ- 
վի բացման դիմում-պայմանագրի՝ Հաճախորդը  
հաստատել է, որ ծանոթացել է և համաձայն է  
դիմում-պայմանագրի անբաժանելի մասը կազ- 
մող Բանկային ծառայությունների մատուցման 
ընդհանուր պայմաններին և Բանկում գործող  
սակագներին, անվերապահորեն ընդունում է և  
պարտավորվում է ղեկավարվել դրանցով: Հա- 
մաձայն	Իրավաբանական	անձանց	 և	Ա/Ձ-երի	
բանկային հաշիվների սպասարկման Բանկում 
գործող սակագների՝ Բանկային հաշվի տարե- 
կան սպասարկման միջնորդավճարը սահման- 
ված է 5,000 ՀՀ դրամ: 30.03.2017թ. հաշվից գանձ- 
վել է 10,000 ՀՀ դրամ բանկային հաշիվների սպա- 
սարկման վարձ, որի գծով 30.03.2017թ. ձևավորվել  
է դեբիտորական պարտք 8,368.70, որն էլ 02.12.2018թ.  
մարվել է: Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Բանկը 
խնդրում է մերժել Հաճախորդի պահանջը: 

Այսպիսով՝ պահանջի քննության համար էական 
նշանակություն ունեն հետևյալ փաստերը.

1. Հաճախորդի և Բանկի միջև կնքվել է «Իրա- 
վաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր  
հաճախորդների բանկային հաշվի բացման  
դիմում-պայմանագիր» (այսուհետ՝ Պայմանա- 
գիր), համաձայն որի՝ Հաճախորդի համար 
բանկում բացվել է երկու հաշիվ՝ դրամային և 
դոլարային:

2. Ըստ Պայմանագրի՝ Հաճախորդը հաստա- 
տում է, որ ծանոթացել է և համաձայն է դիմում- 
պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող 
Բանկային ծառայությունների մատուցման 
ընդհանուր պայմաններին և Բանկում գործող  
սակագներին, անվերապահորեն ընդունում 
է և պարտավորվում է ղեկավարվել դրանցով:  

Հաճախորդը տեղյակ է, որ դիմում-պայմա- 
նագիրը, Պայմանները, Սակագները, Համա- 
կարգից օգտվելու դեպքում՝ Համակարգի 
օգտագործման տեխնիկական նկարագրերը 
(ուղեցույցները), սույն դիմում-պայմանագիրը 
և դիմում-պայմանագրի շրջանակներում 
Հաճախորդի կողմից ստորագրվող և Բանկի 
կողմից ընդունվող Բանկի սահմանած ձևի  
ցանկացած տիպային փաստաթուղթ միա- 
սին կազմում են Բանկի և Հաճախորդի միջև 
կնքված պայմանագիր: 

3. Բանկի Վարչության 2015թ. որոշման Հավելած  
1-ով սահմանված «Իրավաբանական անձանց  
և անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հա- 
շիվների բացման, սպասարկման և փակման  
սակագների» 1.1.1.2 կետի համաձայն բանկա- 
յին հաշվի տարեկան սպասարկման միջնոր- 
դավճար (բացառությամբ վարկային հաշիվ- 
ների)՝ 5,000 ՀՀ դրամ: Մեկից ավելի դրամա- 
յին կամ մեկից ավել արտարժութային հաշիվ  
ունենալու դեպքում սպասարկման վճարը 
գանձվում է միայն մեկ դրամային և միայն 
մեկ արտարժութային հաշվի համար: Հաշվի  
սպասարկման վճարը գանձվում է միանվագ,  
յուրաքանչյուր 12 ամսվա համար: 

4. 25.11.2015թ. Հաճախորդի և Բանկի միջև կնքվել  
է վարկային պայմանագիր, որով Բանկը Հա- 
ճախորդին տրամադրել է վարկ 750 ԱՄՆ դո- 
լարի չափով՝ 36 ամիս ժամկետով, 20 տոկոս 
տարեկան տոկոսադրույքով:

5. 29.11.2017թ. Հաճախորդը բանկային հաշվին 
փոխանցել է 330 ԱՄՆ դոլարի չափով գումար,  
որի նպատակ դաշտում նշվել է վարկի լրիվ 
մարում և գումարը բավարար է եղել վարկի 
ամբողջական մարման համար, քանի որ  
տվյալ օրվա դրությամբ վարկի մայր գումա- 
րը կազմել է 324.18 ԱՄՆ դոլար, իսկ տոկոսը՝ 
5.15 ԱՄՆ դոլար, 

6. 29.11.2017թ. վարկի մարումը չի ուղղվել վարկի  
ամբողջական վաղաժամկետ մարմանը, այլ  
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մնացել է բանկային հաշվին և յուրաքանչյուր  
ամիս բանկային հաշվի մնացորդից կատար- 
վել է մասնակի մարումներ մինչև 01.10.2018թ.-ը: 

7. 01.10.2018թ.-ի դրությամբ Հաճախորդի բանկա- 
յին հաշվին առկա մնացորդը (5.17 ԱՄՆ դո- 
լար) բավարար չի եղել վարկի հերթական 
մասի մարման համար, ուստի վարկը ժամ- 
կետանցվել է:

8. 29.10.2018թ.-ին Հաճախորդը կատարել է 25.87 ՀՀ  
դրամի մարում, որի արդյունքում ժամկետանց  
վարկը համարվել է մարված: 01.11.2018թ.-ին  
վարկը ժամկետանցվել է և 02.11.2018թ.-ին Հա- 
ճախորդի կողմից կատարվել է նաև 28 ԱՄՆ 
դոլարի և 1200 ՀՀ դրամի չափով մուտք, որը 
ուղղվել է վարկի մարմանը: 

9. Բանկը 20.11.2018թ.-ին կատարել է վարկի վե- 
րահաշվարկ, վարկը համարել է ամբողջու- 
թյամբ մարված: Տվյալ օրվա դրությամբ Հա- 
ճախորդի կողմից ավել վճարված գումարը 
կազմել է 57.18 ԱՄՆ դոլար, որից 31.11.2017թ.-ին  
գանձվել է 20.7 ԱՄՆ դոլար գումար՝ որպես  
բանկային հաշիվների՝ (դրամային և դոլարա- 
յին հաշիվների համար) սպասարկման վճար,  
և բանկային հաշվին է փոխանցել 36.48 ԱՄՆ 
դոլար գումար:

10. 02.12.2018թ-ին գանձվել 20.68 ԱՄՆ դոլար գու- 
մար՝ որպես սպասարկման վճար, իսկ մնա- 
ցորդ գումարը՝ 15.8 ԱՄՆ դոլարը կանխիկ տրա- 
մադրվել է Հաճախորդին: 

11. 01.10.2018թ.-29.10.2018թ. և 01.11.2018թ.-02.11.2018թ.  
Հաճախորդի վարկը համարվել է ժամկետ- 
անց, սակայն, քանի որ այն եղել է Բանկի 
թերության արդյունքում, Բանկը գրություն է 
ուղարկել վարկային ռեգիստր ժամկետանց 
օրերի մասին տեղեկատվությունը սրբագրե- 
լու համար և կատարել տվյալ ժամանակա- 
հատվածի համար վերադասակարգում: 

12. Հաճախորդը 24.10.2018թ.-ին բողոք-պահանջ 
է ներկայացրել Բանկին, որը մերժվել է Բան- 
կի կողմից: 

13. Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-
դիմումով Հաճախորդը պահանջում է, որ  
Բանկն իրենից չպահանջի գումարի մարում,  
ընդհանուր առմամբ 70 ԱՄՆ դոլարի չափով, 
համարի վարկը մարված և կատարի վար- 
կային ռիսկի վերադասակարգում:

Այսպիսով՝ պահանջի հետ կապված փաստա- 
թղթերի, կողմերի ներկայացրած բացատրու- 
թյունների և առարկությունների, ինչպես նաև 
ՀՀ օրենսդրության պահանջների համալիր վեր- 
լուծությունից Հաշտարարը հանգել է հետևյալին.

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ 
Օրենսգիրք) Օրենսգրքի 345-րդ հոդվածի 1-ին  
մասի համաձայն՝ պարտավորության ուժով մի  
անձը (պարտապանը) պարտավոր է մեկ այլ  
անձի (պարտատիրոջ) օգտին կատարել որո- 
շակի գործողություն. այն է՝ վճարել դրամ, հանձ- 
նել գույք, կատարել աշխատանք, մատուցել ծա- 
ռայություն և այլն, կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի  
գործողություն կատարելուց, իսկ պարտատերն 
իրավունք ունի պարտապանից պահանջել կա- 
տարելու իր պարտականությունը: Օրենսգրքի  
347-րդ հոդվածի համաձայն՝ պարտավորություն- 
ները պետք է կատարվեն պատշաճ՝ պարտա- 
վորության պայմաններին, օրենքին և այլ իրա- 
վական ակտերի պահանջներին համապատաս- 
խան, իսկ նման պայմանների ու պահանջների 
բացակայության դեպքում՝ գործարար շրջա- 
նառության սովորույթներին կամ սովորաբար 
ներկայացվող այլ պահանջներին համապա- 
տասխան:

Օրենսգրքի 887-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ վարկային պայմանագրով բանկը կամ  
այլ վարկային կազմակերպությունը (վարկատուն)  
պարտավորվում է պայմանագրով նախատես- 
ված չափերով և պայմաններով դրամական 
միջոցներ (վարկ) տրամադրել փոխառուին, իսկ 
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փոխառուն պարտավորվում է վերադարձնել  
ստացված գումարը և տոկոսներ վճարել դրանից:  
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ վարկա- 
յին պայմանագրից բխող հարաբերություննե- 
րի նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենսգրքի 
46 գլխում (Փոխառություն) նախատեսված կանոն- 
ները, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն գլխի 
կանոններով և վարկային պայմանագրով: 

Օրենսգրքի 912-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ բանկային հաշվի պայմանագրով բանկը  
պարտավորվում է ընդունել և հաճախորդի (հաշ- 
վի տիրոջ) բացած հաշվի վրա մուտքագրել մուտք  
եղող դրամական միջոցները, կատարել հաշվից  
փոխանցումներ կատարելու, համապատասխան  
գումարներ տալու և հաշվով այլ գործառնություն- 
ներ իրականացնելու վերաբերյալ հաճախորդի 
կարգադրությունները:

Օրենսգրքի 914-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ բանկային հաշվի պայմանագիրը կնքելիս 
հաճախորդի կամ նրա նշած անձի համար, 
կողմերի միջև համաձայնեցված պայմաններին 
համապատասխան, բանկում բացվում է հաշիվ:  
Օրենսգրքի 919-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ բանկային հաշվի պայմանագրով նախա- 
տեսված դեպքերում հաճախորդը բանկի ծա- 
ռայությունների դիմաց վճարում է իր հաշվով 
կատարվող գործառնությունների համար:

Վերոնշյալ դրույթների համադրությունից հետևում  
է, որ վարկային պայմանագրով բանկը կամ այլ 
վարկային կազմակերպությունը պարտավոր են  
պայմանագրով նախատեսված չափերով և պայ- 
մաններով դրամական միջոցներ տրամադրել  
փոխառուին (վարկառուին), իսկ փոխառուն  
(վարկառուն) պարտավորվում է վերադարձնել 
ստացված գումարը նախատեսված ժամկետում  
ու կարգով և տոկոսներ վճարել դրանից, ընդ  
որում՝ պայմանագրով հստակ պետք է սահման- 
վեն տոկոսների չափը և հաշվարկման կարգը, 
իսկ փոխառության գումարը համարվում է վերա- 
դարձված այն փոխատուին հանձնելու կամ նրա  
բանկային հաշվին փոխանցելու պահին, եթե  

այլ բան նախատեսված չէ փոխառության պայ- 
մանագրով: Բանկային հաշվի պայմանագիր 
կնքելու դեպքում բանկը բանկային հաշվի բաց- 
ման պայմանների համաձայն հաճախորդի 
անունով բացում է հաշիվ: Ընդ որում՝ բանկը 
իրավունք ունի սահմանել իր ծառայության հա- 
մար վճարներ, որոնք կարող են գանձվել ինչպես  
յուրաքանչյուր գործարքի դեպքում, այնպես էլ  
գանձվել կողմերի միջև հստակ որոշված սակա- 
գնով հստակ գումար որոշակի ժամանակահատ- 
վածի համար: 

Պահանջի քննության ընթացքում պարզվեց, որ  
Հաճախորդի և Բանկի միջև 25.11.2015թ.-ին կնքվել  
է երկու պայմանագիր՝ բանկային հաշվի բաց- 
ման և վարկային պայմանագրեր: Կողմերի միջև  
կնքված Իրավաբանական անձ և անհատ ձեռ- 
նարկատեր հաճախորդների բանկային հաշվի 
բացման դիմում-պայմանագրի համաձայն Հա- 
ճախորդի համար բանկում բացվել է երկու հաշիվ՝  
դրամային և դոլարային: Վարկային պայմանա- 
գրով Բանկը Հաճախորդին տրամադրել է վարկ  
750 ԱՄՆ դոլարի չափով: Բանկային հաշվի պայ- 
մանագրի անբաժանելի մասը կազմող Իրա- 
վաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկա- 
տերերի բանկային հաշիվների բացման, սպա- 
սարկման և փակման սակագների 1.1.1.2 կետի 
համաձայն՝ բանկային հաշվի տարեկան սպա- 
սարկման միջնորդավճարը 5,000 ՀՀ դրամ է, իսկ  
մեկից ավելի դրամային կամ մեկից ավել ար- 
տարժութային հաշիվ ունենալու դեպքում սպա- 
սարկման վճարը գանձվում է միայն մեկ դրամա- 
յին և միայն մեկ արտարժութային հաշվի համար:  
Հաշվի սպասարկման վճարը գանձվում է միա- 
նվագ, յուրաքանչյուր 12 ամսվա համար: 29.11.2017թ.  
Հաճախորդը բանկային հաշվին փոխանցել է  
330 ԱՄՆ դոլարի չափով գումար, որի «նպատակ»  
դաշտում նշվել է վարկի լրիվ մարում և գումարը 
բավարար է եղել վարկի ամբողջական մարման  
համար, քանի որ տվյալ օրվա դրությամբ վար- 
կի մայր գումարը կազմել է 324.18 ԱՄՆ դոլար, 
իսկ տոկոսը՝ 5.15 ԱՄՆ դոլար: 29.11.2017թ. վարկի 
մարումը չի ուղղվել վարկի ամբողջական վա- 
ղաժամկետ մարմանը, այլ մնացել է բանկային 
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հաշվին և յուրաքանչյուր ամիս բանկային հաշվի  
մնացորդից կատարվել է մասնակի մարումներ 
մինչև 01.10.2018թ.-ը: Քանի որ 01.10.2018թ.-ի դրու- 
թյամբ Հաճախորդի բանկային հաշվին առկա է  
եղել 5.17 ԱՄՆ դոլար մնացորդ և բավարար չի  
եղել վարկի մարման համար, ուստի վարկը ժամ- 
կետանցվել է: 29.10.2018թ.-ին Հաճախորդը կա- 
տարել է 25.87 ՀՀ դրամի մարում, որի արդյուն- 
քում ժամկետանց վարկը համարվել է մար- 
ված: 01.11.2018թ.-ին վարկը ժամկետանցվել է և  
02.11.2018թ.-ին Հաճախորդի կողմից կատարվել  
է նաև 28 ԱՄՆ դոլարի և 1,200 ՀՀ դրամի չափով  
մուտք, որն ուղղվել է վարկի մարմանը: Բանկը  
20.11.2018թ.-ին կատարել է վարկի վերահաշվարկ,  
վարկը համարել է ամբողջությամբ մարված: 
Տվ յալ օրվա դրությամբ Հաճախորդի կողմից 
ավել վճարված գումարը կազմել է 57.18 ԱՄՆ դո- 
լար, որից 30.11.2017թ.-ին գանձվել է 20.7 ԱՄՆ դո- 
լար գումար՝ որպես բանկային հաշիվների (դրա- 
մային և դոլարային հաշիվների համար) սպա- 
սարկման վճար, և բանկային հաշվին է փոխան- 
ցել 36.48 ԱՄՆ դոլար գումար, որից 02.12.2018թ-ին  
գանձվել 20.68 ԱՄՆ դոլար գումար՝ որպես սպա- 
սարկման վճար, իսկ մնացորդ գումարը՝ 15.8 ԱՄՆ  
դոլարը կանխիկ տրամադրվել է Հաճախորդին: 
Այսինքն՝ Բանկը բավարարել է Հաճախորդի 
պահանջը 2017թ. նոյեմբերի 29-ին վարկի վճա- 
րումը վերահաշվարկ կատարելով և ուղղելով 
վարկի ամբողջական մարմանը, ուստի տվյալ 
մասով Հաճախորդի պահանջը բավարարված է:  
Վարկի մարման վերահաշվարկի արդյունքում  
գոյացած 57.18 ԱՄՆ դոլար գումարն ուղղվել է 
Հաճախորդի բանկային հաշիվների տարեկան 
սպասարկման վճարի գանձմանը: Ընդ որում՝  
20.7 ԱՄՆ դոլարն ուղղվել է 30.11.2017թ. դեռևս 2017թ.  
տարեկան սպասարկման վճարի գանձմանը, 
իսկ 02.12.2018թ. 20.68 ԱՄՆ դոլար գումարը 2018թ.  
սպասարկման վճարի գանձման: Ըստ Պայմա- 
նագրի՝ Հաճախորդի անվամբ բացվել է երկու  
հաշիվ՝ դրամային և դոլարային, իսկ ըստ Պայմա- 
նագրի անբաժանելի մասը հանդիսացող սա- 
կագների՝ բանկային հաշվի համար գանձվում է 
տարեկան 5,000 ՀՀ դրամ սպասարկման վճար: 
Երկու հաշվի դեպքում ենթակա է գանձման ամեն  

մեկի համար 5,000 ՀՀ դրամ տարեկան սպա- 
սարկման վճար: 30.11.2017թ. գանձված 20.7 ԱՄՆ  
դոլար սպասարկման վճարի դեպքում կիրառվել  
է Բանկում գործող 484.21 դրամ արտարժույթի 
փոխարկման փոխարժեքը, որի արդյունքում եր- 
կու հաշիվների համար գանձվելիք 10,000 ՀՀ դրա- 
մը կազմել է մոտ 20.7 ԱՄՆ դոլար, համապա- 
տասխանաբար 02.12.2018թ. կիրառվել է Բանկում  
գործող 485.06 դրամ 1 ԱՄՆ դոլարի համար փո- 
խարժեքը, ինչի արդյունքում երկու հաշիվների 
համար գանձվելիք 10,000 ՀՀ դրամը կազմել է 
մոտ 20.68 ԱՄՆ դոլար: Ուստի Բանկի կողմից 
գանձված 20.68 և 20.7 ԱՄՆ դոլարի գումարները 
գանձվել են որպես սպասարկման վճար, որը 
նախատեսված է եղել կողմերի միջև կնքված 
Պայմանագրով:

Ինչ վերաբերում է Հաճախորդի կողմից ներկա- 
յացված վարկային ռիսկի վերադասակարգման 
պահանջին, ապա պետք է նշել, որ վարկի գու- 
մարը 29.11.2017թ. վարկի մարմանը չուղղելու արդ- 
յունքում Հաճախորդի վարկային ռիսկի դասը չի 
փոխվել մինչև 01.10.2018թ.-ը, քանի որ մինչ այդ 
բանկային հաշվում առկա գումարից կատար- 
վել է վարկի հերթական մասերի վճարում, իսկ 
01.10.2018թ.-ից հետո ռիսկի դասի փոփոխման և 
ժամկետանց մասին տեղեկատվությունը Բանկի  
կողմից ուղղվել է: Ուստի այս մասով էլ է Բանկը 
բավարարել Հաճախորդի պահանջը:

Ամփոփելով՝ Հաշտարարը արձանագրում է, որ  
Բանկը փաստացի կատարել է Հաճախորդի պա- 
հանջը՝ 29.11.2017թ. վճարումը վարկի մարմանն ուղ- 
ղելով և ուղղել է նաև վարկային պատմությունը, 
իսկ Հաճախորդի ավել վճարված գումարից 20.7  
և 20.68 ԱՄՆ դոլարի չափով գումարներն ուղղվել  
են բանկային հաշիվների սպասարկման վճար- 
ների գանձմանը, որը նախատեսված է եղել կող- 
մերի միջև կնքված Պայմանագրի անբաժանելի  
մասը կազմող սակագներով: Ամբողջ վերահաշ- 
վարկի արդյունքում ավել վճարված 15.8 ԱՄՆ դոլար  
գումարը կանխիկ տրամադրվել է Հաճախորդին:  
Ուստի, տվյալ դեպքում Հաշտարարին ուղղված 
Հաճախորդի պահանջը ենթակա է մերժման:
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ՊԱՀԱՆՋ 3 

Պահանջ-դիմում ՀՀ-ում գործող ապահովա- 
գրական ընկերության դեմ՝ կապված հրդեհ- 
ված ավտոմեքենայի հատուցում վճարելու հետ

պահանջի բովանդակությունը

2018թ.-ի սեպտեմբերին Հաճախորդի ավտոմեքե- 
նայի մոտ կայանված «Mercedes Benz» ավտոմե- 
քենան հրդեհվել է, որի արդյունքում հրդեհվել է  
նաև սեփականության իրավունքով Հաճախոր- 
դին պատկանող «Mitsubishi» մակնիշի տրանս- 
պորտային միջոցը: Հաճախորդը հատուցման դի- 
մում է ներկայացրել Ընկերությանը: Ավտոմեքե- 
նային պատճառված վնասը կազմում է 3,500,000  
(երեք միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: 
Պատահարի առաջացման փորձաքննության 
եզրակացության համաձայն՝ վթարում մեղավոր 
է ճանաչվել երրորդ անձը, որի հիման վրա Ըն- 
կերությունը որոշում է կայացրել մերժել հատու- 
ցումը: Հաճախորդը համաձայն չէ նշված որոշ- 
ման հետ, քանի որ որևէ ապացույց չի ներկա- 
յացվում, որ վթարում մեղավոր է երրորդ անձ, 
ավելին՝ կա նաև տեսանկարահանում:

Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմումով  
Հաճախորդը պահանջել է, որ Ընկերությունը տրա- 
մադրի ապահովագրական հատուցում տվյալ  
ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 
արդյունքում իր ավտոմեքենային պատճառված  
վնասի՝ 1,800,000 ՀՀ դրամի չափով:

պահանջի քննության գործընթացը
ա. Հաշտարարի գործողությունները:

Առաջնորդվելով «Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 
1-ին և 2-րդ մասերով Հաշտարարը խնդրել է Ըն- 
կերությանը «Ֆինանսական համակարգի հաշ- 
տարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված 14 աշ- 
խատանքային օրվա ընթացքում տրամադրել 
ներկայացված պահանջի վերաբերյալ գրավոր 
պարզաբանումներ,	 բացատրություններ	 և/կամ	 
առարկություններ, ինչպես նաև հետևյալ փաս- 
տաթղթերը/նյութերը՝	 Հաճախորդի	 հետ	 կնքված	 
ԱՊՊԱ վկայագիրը, տեղի ունեցած պատահարի  
վերաբերյալ գործում առկա նյութերը, այդ թվում՝  
դեպքի վայրի և վնասված ավտոմեքենաների 
լուսանկարները, ՀՀ ոստիկանության կողմից 
տրված եզրակացությունները, որոշումները և գոր- 
ծին առնչվող բոլոր փաստաթղթերը, իրակա- 
նացված փորձաքննությունների արդյունքները, 
ապահովագրական հատուցման մերժման վե- 
րաբերյալ Ընկերության որոշումը, ցանկացած 
այլ տեղեկատվություն կամ փաստաթուղթ, որը 
կարող է օգնել պահանջի քննությանը:

Բ. ընկերության դիրքորոշումը:

Ներկայացված պահանջի վերաբերյալ Հաշտա- 
րարի գրասենյակը ստացել է Ընկերության գրու- 
թյունը, որով վերջինս ներկայացրել է իր դիրքո- 
րոշումը Հաճախորդի կողմից ներկայացված 
պահանջի վերաբերյալ: Ընկերությունը նշել է, որ  
24.09.2018թ.-ին Երևան քաղաքի Հալաբյան փո- 
ղոցի թիվ 34 շենքի ստորգետնյա ավտոկայա- 
նատեղիում առաջացել է հրդեհ, որի արդյունքում  
այրվել են «Mercedes Benz» մակնիշի և «Mitsubishi»  
մակնիշի ավտոմեքենաները: Հաճախորդի կող- 
մից վերոհիշյալ պատահարի առնչությամբ Ըն- 
կերությանն է ներկայացվել Գույքին պատճառ- 
ված վնասների գծով ապահովագրական հատու- 
ցում ստանալու վերաբերյալ հայտային դիմումը  
և կից փաստաթղթերը: Պատահարի շրջանակ- 
ներում փորձագիտական կազմակերպության 

71

Ամփոփված սովորույթներ և տիպային գործերի ներկայացում



կողմից իրականացվել է պատճառի փորձա- 
քննություն: Ընկերությունը նշել է, որ փորձաքննու- 
թյան արդյունքների մասին գրավոր ծանուցմամբ՝  
Հաճախորդին տեղեկացրել է (էլեկտրոնային եղա- 
նակով), սակայն Հաճախորդը չի օգտվել «Ավտո- 
տրանսպորտային միջոցների օգտագործումից 
բխող պատասխանատվության պարտադիր 
ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքով և «Հա- 
յաստանի ապահովագրողների Բյուրո» ՀԿ-ի կա- 
նոններով սահմանված իր իրավունքներից և  
վերը նշված ժամկետում կրկնակի կամ լրացու- 
ցիչ փորձաքննություն նշանակելու պահանջ 
չի ներկայացրել: Ընկերությունը, վկայակոչելով 
«Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո»  
ՀԿ-ի RL-001 կանոնների 94-րդ կետի 4-րդ ենթա- 
կետը, կայացրել է ԱՊՊԱ ոլորտում գույքային 
վնասի հատուցումը վճարելու (մերժելու) վերա- 
բերյալ Որոշումը: Հաճախորդը բողոք-պահանջ 
է ներկայացրել Ընկերությանը, որին վերջինս պա- 
տասխանել է փոստային առաքմամբ: Ի հավաս- 
տումն վերոհիշյալի՝ Ընկերությունը գրությանը  
կից ներկայացրել է գործում առկա համապա- 
տասխան փաստաթղթերի պատճենները: 

Այսպիսով՝ պահանջի քննության համար էական 
նշանակություն ունեն հետևյալ փաստերը.

1. Հաճախորդի և Ընկերության միջև կնքվել է  
Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտա- 
գործումից բխող պատասխանատվության 
պարտադիր ապահովագրության վկայագի- 
րը (այսուհետ նաև՝ Վկայագիր), որով ապա- 
հովագրվել է «Mitsubishi» մակնիշի ավտոմե- 
քենայի օգտագործումից բխող պատասխա- 
նատվությունը:

2. 27.09.2018թ.-ին կազմված Հրդեհի մասին ակ- 
տի համաձայն՝ 24.09.2018թ.-ին ժամը 03:15-ին  
ՀՀ ԱԻՆ ՃԿ ագային կենտրոն ահազանգի 
հիման վրա պարզվել է, որ Երևան քաղաքի  
Հալաբյան փողոցի թիվ 34 շենքի ստորգետնյա  
ավտոկայանատեղիում բռնկվել է հրդեհ, 
որի արդյունքում ամբողջությամբ այրվել են  

«Mercedes Benz» մակնիշի և «Mitsubishi» մակ- 
նիշի ավտոմեքենանները: 

3. Հրդեհից պատճառված նյութական վնասի 
ստույգ չափը և հրդեհի առաջացման պատ- 
ճառը պարզելու համար փորձագիտական  
կազմակերպությունում նշանակվել է ապրան- 
քագիտական, շինարարատեխնիկական և 
հրդեհատեխնիկական համալիր փորձա- 
քննություն:

4. Փորձագիտական կազմակերպության եզրա- 
կացության համաձայն՝ Հետազոտությամբ 
պարզվել է, որ հրդեհի հետևանքով «Mercedes  
Benz» մակնիշի ավտոմեքենան ամբողջությամբ 
այրվել է ու ենթարկվել ջերմային ներգործության 
և պիտանի չէ վերականգնման համար։ (…) Ավ- 
տոմեքենայի վերականգնումն ու վերանորոգումը 
նպատակահարմար չի դիտարկվում և տնտեսա- 
պես հիմնավորված չէ։

5. Փորձագիտական կազմակերպության եզրա- 
կացության համաձայն՝ (…) հրդեհը, բռնկվելով 
«Mercedes Benz» մակնիշի ավտոմեքենայում, զար- 
գացել է՝ անցում կատարելով հարակից կայան- 
ված «Mitsubishi» մակնիշի ավտոմեքենա և ջեր- 
մահարել հարակից հատվածները: Հաշվի առնե- 
լով ավտոմեքենաններում էլ. հաղորդալարերի վրա  
վթարային ռեժիմներին բնորոշ հետքերի բացա- 
կայությունը, նախապատրաստված նյութերում 
առկա հրդեհի ակտի տվ յալները, ինչպես նաև 
ի նկատի ունենալով «Mercedes Benz» մակնիշի 
ավտոմեքենայի վարարդի բացատրությունը այն  
մասին, որ «Mercedes Benz» ավտոմեքենան շուրջ  
18 ամիս չի շահագործվել, իսկ մարտկոցը գտնվել  
է անսարք՝ լիցքավորված վիճակում, եզրակաց- 
նում ենք, որ հրդեհի առաջացման պատճառ կա- 
րող էր հանդիսանալ բաց կամ քիչ կալորիակա- 
նությամբ կրակի աղբյուրը (օրինակ՝ այրվող լուց- 
կի, կրակայրիչ, չհանգեցված ծխախոտի ծխուկ և 
այլն), հավանաբար նավթամթերքի առկայության 
պայմաններում: Առավել կոնկրետացնել «Mercedes  
Benz» ավտոմեքենայում հրդեհի օջախի տեղա- 
կայումը հնարավոր չէ վերջինիս ամբողջական 
այրման, ավերման պատճառով: (…):
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6. Հաճախորդն Ընկերություն է ներկայացրել 
գույքին պատճառված վնասների գծով ապա- 
հովագրական հատուցում ստանալու վերա- 
բերյալ դիմում:

7. Ընկերության կողմից կազմված Վնասների 
գնահատման փորձաքննություն իրականաց- 
նող փորձագետի եզրակացության համա- 
ձայն՝ «Mitsubishi» մակնիշի ավտոմեքենային 
պատճառված վնասը մնացորդային մեթո- 
դաբանությամբ գնահատվել է 2,400,000 (երկու  
միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: 

8. Ընկերության կողմից պատվիրակված և փոր- 
ձագիտական կազմակերպությունում իրակա- 
նացված ճանապարհատրանսպորտային 
պատահարի առաջացման պատճառների 
փորձաքննություն իրականացնող փորձա- 
գետի եզրակացության համաձայն՝ (…) ներ- 
կայացված տվ յալներից հետևում է, որ «Mercedes  
Benz» ավտոմեքենայում բռնկված հրդեհն առա- 
ջացել է արտաքին միջամտության, այն է՝ երրորդ  
անձի ներգործության պայմաններում։ Ներկայաց- 
ված պայմաններում «Mercedes Benz» և «Mitsubishi»  
մակնիշի ավտոմեքենանների վարորդների կող- 
մից թույլ տրված այնպիսի գործողություններ, որ- 
պիսիք, տեխնիկական տեսակետից հակասելով 
Ճանապարհային երթևեկության կանոնների կամ  
«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգու- 
թյան ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջ- 
ներին, պայմանավորած լինեին տվ յալ պատա- 
հարի առաջացումը, չեն դիտվում: (…): Հաշվի  
առնելով վերագրյալը՝ փորձագետը մեղավոր  
անձանց վերաբերյալ հետևություններ բաժ- 
նում նշել է, որ վարորդները և վնասված գույ- 
քի սեփականատերը կամ շահագործող անձը  
մեղավոր չեն, իսկ երրորդ անձը մեղավոր է  
տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպոր- 
տային պատահարի առաջացման մեջ:

9. Ընկերությունը, վկայակոչելով ԱՊՊԱ ընդհա- 
նուր պայմանների 94-րդ կետի 4-րդ ենթա- 
կետը, կայացրել է Ապահովագրական հատու- 
ցումը	վճարելու/մերժելու	վերաբերյալ	որոշում:

10. Հաճախորդը բողոք-պահանջ է ներկայացրել  
Ընկերությանը, որով նշել է, որ համաձայն չէ 
Ընկերության դիրքորոշման հետ:

11. Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմու- 
մով Հաճախորդը պահանջել է, որ Ընկերու- 
թյունը կատարի ապահովագրական հատու- 
ցում տվյալ ճանապարհատրանսպորտային 
պատահարի արդյունքում իր ավտոմեքենա- 
յին պատճառված վնասի՝ 1,800,000 ՀՀ դրա- 
մի չափով:

Այսպիսով՝ պահանջի հետ կապված փաստա- 
թղթերի, կողմերի ներկայացրած բացատրու- 
թյունների և առարկությունների, ինչպես նաև 
ՀՀ օրենսդրության պահանջների համալիր վեր- 
լուծությունից Հաշտարարը հանգել է հետևյալին.

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝  
Օրենսգիրք) 996-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ ապահովագրության պայմանագրով մի  
կողմը՝ ապահովագրողը, որոշակի միանվագ  
կամ պարբերական վճարի (ապահովագրա- 
վճարի) դիմաց պարտավորվում է մյուս կողմին՝ 
ապահովադրին կամ նրա մատնանշած անձին 
(շահառուին), որոշակի ապահովագրական գու- 
մարի շրջանակներում հատուցել որոշակի իրա- 
դարձության (իրադարձությունների) տեղի ունե- 
նալու արդյունքում պատճառված վնասը կամ 
դրա մի մասը կամ տրամադրել որոշակի գումար  
(ապահովագրական հատուցում), եթե այդ իրա- 
դարձությունների տեղի ունենալը կրում է հավա- 
նական և (կամ) պատահական բնույթ և կախված  
չէ կողմերի կամ ապահովագրված անձի կամ  
շահառուի կամքից (բացառությամբ կյանքի ապա- 
հովագրության այն դեպքերի, երբ հատուցվում է  
որոշակի հավաստի և ակնկալվող իրադարձու- 
թյան տեղի ունենալը): Օրենսգրքի 10211 հոդվա- 
ծի 1-ին մասի համաձայն՝ ապահովադիրը կա- 
րող է կնքել ապահովագրության պայմանագիր,  
որով ապահովագրվում է երրորդ անձանց պատ- 
ճառված վնասի պատասխանատվության ռիսկը:  
Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ պատճառ- 
ված վնասի համար պատասխանատվության 
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ռիսկի ապահովագրության պայմանագիրը հա- 
մարվում է կնքված հօգուտ այն անձանց, որոնց  
կարող է վնաս պատճառվել (հօգուտ շահա- 
ռուների), եթե անգամ պայմանագիրը կնքվել է  
հօգուտ ապահովադրի կամ պատճառված վնա- 
սի համար պատասխանատվություն կրող այլ 
անձի, կամ պայմանագրում նշված չէ, թե ում օգ- 
տին է այն կնքվել:

Օրենսգրքի 1072-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ իրավաբանական անձինք և քաղաքացի- 
ները, որոնց գործունեությունը կապված է շրջա- 
պատի համար առավել վտանգի աղբյուրի հետ 
(տրանսպորտային միջոցների, մեխանիզմների, 
բարձր լարվածության էներգիայի, ատոմային 
էներգիայի, պայթուցիկ նյութերի, ուժեղ ներգոր- 
ծող թույների և այլնի օգտագործում, շինարա- 
րական և դրա հետ կապված այլ գործունեու- 
թյան իրականացում), պարտավոր են հատուցել 
առավել վտանգի աղբյուրով պատճառված վնա- 
սը, եթե չեն ապացուցում, որ վնասը ծագել է ան- 
հաղթահարելի ուժի կամ տուժողի դիտավորու- 
թյան հետևանքով: (…): Վնաս հատուցելու պար- 
տականությունը դրվում է առավել վտանգի աղ- 
բյուրը սեփականության իրավունքով կամ այլ  
օրինական հիմքով (վարձակալության իրավունք,  
լիազորագրով տրանսպորտային միջոցները 
վարելու իրավունք և այլն) տիրապետող իրավա- 
բանական անձի կամ քաղաքացու վրա: Նույն  
հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ առավել վտան- 
գի աղբյուրի սեփականատերը պատասխանատ- 
վություն չի կրում այդ աղբյուրի պատճառած 
վնասի համար, եթե ապացուցում է, որ աղբյուրը 
դուրս է եկել իր տիրապետումից այլ անձանց 
ապօրինի գործողությունների հետևանքով:

Օրենսգրքի հոդված 1058-ի 1-ին մասի համաձայն՝  
քաղաքացու անձին կամ գույքին, ինչպես նաև 
իրավաբանական անձի գույքին պատճառած 
վնասը լրիվ ծավալով ենթակա է հատուցման 
այն պատճառած անձի կողմից: Նույն հոդվածի  
2-րդ և 3-րդ մասերի համաձայն՝ վնաս պատճա- 
ռած անձն ազատվում է այն հատուցելուց, եթե  
ապացուցում է, որ վնասն իր մեղքով չի պատ- 

ճառվել: Օրենքով կարող է նախատեսվել վնասի  
հատուցում՝ վնաս պատճառողի մեղքի բացա- 
կայությամբ: Օրինաչափ գործողություններով 
պատճառված վնասը հատուցվում է օրենքով 
նախատեսված դեպքերում: 

Այսինքն՝ վերոնշյալից բխում է, որ օրենսդիրը 
տարանջատել է առավել վտանգի աղբյուրների 
փոխներգործության հետևանքով նրանց սեփա- 
կանատերերին պատճառված վնասը առավել 
վտանգի աղբյուրով պատճառված վնասից՝ սահ- 
մանելով, որ առաջին դեպքում վնասը հատուց- 
վում է Օրենսգրքի 1058-րդ հոդվածով սահման- 
ված ընդհանուր հիմունքներով (ըստ մեղքի պա- 
տասխանատվություն), իսկ երկրորդ դեպքում՝  
վնասը հատուցվում է Օրենսգրքի 1072-րդ հոդվա- 
ծով սահմանված կարգով (պատասխանատ- 
վություն՝ անկախ վնաս պատճառողի մեղքից):

Այսինքն՝ օրենսդիրն առանձնացրել է.

1. Առավել վտանգի աղբյուրների (տվյալ դեպ- 
քում տրանսպորտային միջոցների) փոխներ- 
գործության դեպքում նրանց սեփականատե- 
րերին պատճառված վնասը, որի դեպքում  
պետք է գործի ՀՀ քաղաքացիական օրենս- 
գրքի 1058-րդ հոդվածով նախատեսված վնա- 
սի հատուցման ընդհանուր կարգը՝ ըստ մեղ- 
քի հատուցման սկզբունքը (վերը նշվածը ամ- 
րագրված է նաև ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 
2012 թվականի մարտի 23-ին թիվ ԵԱՆԴ/1097 
/02/10, 2011 թվականի հուլիսի 1-ին ԵԱՔԴ/0959 
/02/09 գործերով կայացված որոշումներում):  
Այդ կապակցությամբ ՀՀ վճռաբեկ դատա- 
րանը իր մի շարք որոշումներում արձանա- 
գրել է, որ վնասի հատուցման համար պար- 
տադիր պայման է պարտապանի ոչ օրինա- 
չափ վարքագծի, վնասների, վնասների ու ոչ  
օրինաչափ գործողության միջև պատճառա- 
հետևանքային կապի և պարտապանի մեղքի  
միաժամանակյա առկայությունը: Ընդ որում՝  
քննարկվող պարագայում օրենսդրի կողմից  
ամրագրվել է վնաս պատճառած անձի մե- 
ղավորության կանխավարկածը, քանի որ  
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ենթադրյալ վնաս պատճառած անձն է կրում  
իր մեղքի բացակայության ապացուցման 
պարտականությունը, որի ապացուցումն էլ 
վնաս պատճառած անձին ազատում է այն 
հատուցելուց:

2. Շրջապատի համար առավել վտանգի աղ- 
բյուրով պատճառված վնասը, որի հետևան- 
քով վնաս պատճառող անձի (ավելի կոնկրետ՝  
առավել վտանգի աղբյուրի սեփականա- 
տիրոջ կամ այլ օրինական հիմքերով դրա 
տիրապետողի) պատասխանատվությունը 
առկա է հետևյալ դեպքերում՝

ա. ապացուցված է առավել վտանգի աղբյուրի 
շահագործման արդյունքում վնաս պատճա- 
ռած լինելու փաստը,

բ. վնաս պատճառած անձը չի ապացուցում, որ  
վնասը ծագել է անհաղթահարելի ուժի կամ 
տուժողի դիտավորության հետևանքով,

գ. վնաս պատճառողը չի ապացուցում, որ աղ- 
բյուրը դուրս է եկել իր տիրապետումից այլ 
անձանց ապօրինի գործողությունների հե- 
տևանքով,

դ. դատական կարգով ապացուցված չէ, որ տու- 
ժողի կոպիտ անզգուշությունը նպաստել է  
վնասի առաջացմանը կամ մեծացմանը, որի  
դեպքում միայն դատարանը կարող է նվա- 
զեցնել հատուցման չափը՝ կախված տուժողի  
և վնաս պատճառողի մեղքի աստիճանից, 
իսկ եթե բացակայում է վնաս պատճառողի 
մեղքը և ապացուցված է տուժողի կոպիտ 
անզգուշության առկայությունը՝ նվազեցնել 
կամ մերժել վնասի հատուցումը, եթե այլ բան  
նախատեսված չէ օրենքով:

Այսպիսով, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1058  
հոդվածով սահմանվել են վնասի հատուցման 
համար պատասխանատվության ընդհանուր 
հիմունքները, մինչդեռ վնասի հատուցման պա- 
տասխանատվության և դրանից ազատվելու 

հնարավորության հիմունքները՝ կախված վնաս  
պատճառելու միջոցից, եղանակից, ձևից և այլն,  
սահմանված են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի  
1060-1073 հոդվածներում:

Օրենսգրքի 1072 հոդվածի 1-ին մասից, ինչպես  
արդեն նշեցինք, հետևում է, որ սույն պահանջի  
շրջանակներում ապացուցման առարկա միակ 
փաստը, հետևաբար պատասխանատվության 
հիմքն ապահովադրի՝ շրջապատի համար առա- 
վել վտանգի աղբյուրի շահագործման արդյուն- 
քում հաճախորդին նյութական վնաս պատճա- 
ռելն է, իսկ վնաս պատճառած անձը կարող է 
ազատվել հասցված վնասը հատուցելու պար- 
տականությունից միայն այն դեպքում, եթե առ- 
կա են օրենքով նախատեսված վերը նշված հիմ- 
քերը՝ վնաս պատճառած անձին պատասխա- 
նատվությունից ազատելու համար:

Օրենսգրքի 1058 հոդվածով, որին հղում է տրվում  
Օրենսգրքի 1072 հոդվածի 3-րդ մասում՝ կապված  
առավել վտանգի աղբյուրների փոխներգործու- 
թյան հետևանքով պատճառված վնասի հատուց- 
ման հետ, որպես ընդհանուր դրույթ, նշվել է, որ  
օրենքով կարող է նախատեսվել վնասի հատու- 
ցում վնաս պատճառողի մեղքի բացակայու- 
թյամբ, և որ օրինաչափ գործողություններով 
պատճառված վնասը հատուցվում է օրենքով  
նախատեսված դեպքերում: ՀՀ քաղաքացիական  
օրենսգրքի 1072 հոդվածը, հենց մասնավորեց- 
նելով վնասի հատուցման համար պատասխա- 
նատվության ընդհանուր հիմունքները և սահ- 
մանելով կոնկրետ շրջապատի համար առավել 
վտանգի աղբյուրներով պատճառված վնասի 
համար առաջացող պատասխանատվության և 
դրանից ազատվելու հիմքերը, ինքնին նախա- 
տեսել է, որ առավել վտանգի աղբյուրի շահա- 
գործման հետևանքով պատճառված վնասը են- 
թակա է հատուցման՝ անկախ այն պատճառո- 
ղի մեղքի առկայությունից և անկախ այդ վնասի՝  
օրինաչափ կամ ոչ օրինաչափ գործողություն- 
ներով պատճառված լինելուց՝ միևնույն ժամա- 
նակ, սակայն, սահմանելով, որ դատարանը՝ 
կախված տուժողի և վնաս պատճառողի մեղքի  
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աստիճանից՝ կարող է նվազեցնել կամ մերժել 
հատուցման վճարումը, եթե ապացուցվել է տու- 
ժողի կոպիտ անզգուշության առկայությունը: 

«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագոր- 
ծումից բխող պատասխանատվության պար- 
տադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքի  
(այսուհետ՝ նաև Օրենք) 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի  
համաձայն՝ ԱՊՊԱ պայմանագրով սույն օրեն- 
քով սահմանված պայմաններով ապահովա- 
գրվում է տուժած անձանց պատճառված վնաս- 
ների հատուցման համար ապահովագրված 
անձանց պատասխանատվությունը: Օրենքի  
3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 17-րդ կետի համաձայն՝  
ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործու- 
մից բխող վնասը ավտոտրանսպորտային մի- 
ջոցի շարժիչի գործադրմամբ կամ առանց դրա  
ավտոտրանսպորտային միջոցով (ներառյալ՝ 
ավտոտրանսպորտային միջոցի պայթյունի կամ  
հրկիզման հետևանքով) պատճառված վնասն է:  
Վերոնշյալ նորմերի համակարգային վերլուծու- 
թյունից բխում է, որ սույն Օրենքով՝ տուժած ան- 
ձանց ապահովագրական հատուցման գործըն- 
թացի շրջանակներում հատուցման ենթակա է  
ոչ միայն այն վնասը, որն առաջացել է ավտո- 
տրանսպորտային միջոցի պայթյունի, այլ նաև  
հրկիզման հետևանքով։ Ճիշտ է, Օրենքը չի բացա- 
հայտում հրկիզման էությունը, սակայն օրենսդրական  
ձևակերպումից իսկ պարզ է դառնում, որ այն ներա- 
ռում է նաև այլ անձանց կողմից ավտոմեքենան այ- 
րելու դեպքերը, ինչի արդյունքում վնաս է պատճառ- 
վում ապահովադրին: Ընդ որում, հատկանշական է,  
որ տրանսպորտային միջոցի հրկիզմամբ պատճառ- 
ված վնասի դեպքում գործում է առանց մեղքի պա- 
տասխանատվության սկզբունքը, քանի որ այդ դեպ- 
քում առկա չէ ավտոտրանսպորտային միջոցների 
փոխներգործություն:

Օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝  
տուժողի գույքին պատճառված վնասներ են  
համարվում՝ 1) տուժողի ավտոտրանսպորտա- 
յին միջոցի վնասվածքը, ոչնչացումը կամ կորուս- 
տը (…): Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ 
տուժողի գույքին պատճառված վնասների դեպ- 

քում ապահովագրական գումարի սահմաննե- 
րում հատուցվում են սույն օրենքի 16-18-րդ հոդ- 
վածներով նախատեսված ծախսերը, բացառու- 
թյամբ սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասով 
սահմանված վնասներից բխող ծախսերի: Ընդ 
որում, այդ ծախսերը հատուցվում են տուժողին 
(նրա ներկայացուցչին կամ ժառանգին) համա- 
պատասխան գումար վճարելով կամ վնասը վե- 
րականգնելով՝ ըստ տուժողի (նրա ներկայա- 
ցուցչի կամ ժառանգի) ընտրության: Եթե փոր- 
ձագետի եզրակացության համաձայն վնասի վե- 
րականգնումը հնարավոր չէ կամ ողջամիտ չէ,  
ծախսերը տուժողին (նրա ներկայացուցչին կամ  
ժառանգին) հատուցվում են միայն համապա- 
տասխան գումար վճարելով:

Օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ 
տուժողի ավտոտրանսպորտային միջոցը հա- 
մարվում է ոչնչացված, եթե դրա վերանորո- 
գումը տեխնիկապես անհնարին է կամ տնտե- 
սապես չհիմնավորված (վերանորոգման ծախ- 
սերը կգերազանցեն նախքան պատահարը ավ- 
տոտրանսպորտային միջոցի արժեքի 80 տոկոսը):  
Տուժողի ավտոտրանսպորտային միջոցի ոչըն- 
չացման դեպքում ապահովագրական գումարի 
սահմաններում հատուցվում է մինչև դրա ոչըն- 
չացման պահը գնահատված արժեքի և Բյուրո- 
յի խորհրդի սահմանած կարգով հաշվարկված՝  
դրա մնացորդային արժեքների տարբերությունը:

Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 15-րդ կետի 
համաձայն՝ ապահովագրական հատուցումը  
ապահովագրական պատահարի դեպքում ապա- 
հովագրական ընկերության կողմից տուժողին  
կամ	օրենքով	և/կամ	ԱՊՊԱ	պայմանագրով	նա- 
խատեսված դեպքերում այլ անձանց վճարման  
ենթակա գումարն է: Նույն մասի 5-րդ կետի հա- 
մաձայն՝ տուժող է համարվում ավտոտրանս- 
պորտային միջոցի օգտագործման հետևանքով 
նույն օրենքով նախատեսված անձնական կամ  
գույքին պատճառված վնասներ կրած ցանկա- 
ցած անձ, որը սույն օրենքով և իրավական այլ  
ակտերով սահմանված կարգով ունի հատուց- 
ման իրավունք: 
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Օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 
քաղաքացիական, քրեական կամ դատական 
կարգով վարչական գործ հարուցված լինելու 
դեպքում գույքին պատճառված վնասների չափը  
գնահատվում է, և դրանում անձի մեղավորու- 
թյան աստիճանը որոշվում է գործն ըստ էության  
լուծող և օրինական ուժի մեջ մտած դատական 
ակտով, իսկ այդպիսի գործ հարուցված չլինելու  
կամ այդպիսի գործն ըստ էության լուծող դատա- 
կան ակտ չընդունվելու դեպքում՝ Բյուրոյի որա- 
կավորած փորձագետների (այսուհետ՝ փորձա- 
գետ) կողմից, բացառությամբ սույն օրենքի 19-րդ  
հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպքերի,  
որոնց համար Բյուրոյի կանոններով կարող է  
նախատեսվել ապահովագրական ընկերության  
կողմից մեղավորության որոշման և (կամ) վնա- 
սի չափի գնահատման պարզեցված կարգ:

Հաճախորդի կողմից Ընկերությանը դիմում ներ- 
կայացնելու օրվա դրությամբ գործող «Հայաս- 
տանի ապահովագրողների Բյուրո» ՀԿ-ի կողմից  
ընդունված RL1-001 ԱՊՊԱ ընդհանուր պայման- 
ների (այսուհետ՝ Կանոններ) 94-րդ կետի 4-րդ  
ենթակետի համաձայն՝ Դիմում ստացած ապա- 
հովագրողը մերժում կամ սույն գլխով նախա- 
տեսված դեպքերում համապատասխան չափով  
նվազեցնում է ապահովագրական հատուցման 
վճարումը, եթե՝ (…) 4) տուժողը պատահարում ներ- 
գրավված ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփակա- 
նատեր է կամ օրինական հիմքով տիրապետող այլ 
անձ և համաձայն դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ 
մտած ակտի կամ փորձաքննության արդյունքների՝ 
բացակայում է տվ յալ պատահարում նրան վնաս 
պատճառած ավտոտրանսպորտային միջոցի (մի- 
ջոցների) տիրապետողի (տիրապետողների) մեղա- 
վորությունը: (…):

Պահանջի քննության ընթացքում պարզ դար- 
ձավ, որ վկայակոչելով Կանոնների 94-րդ կետի 
4-րդ ենթակետը՝ Ընկերության կողմից առաջ է 
քաշվել այն դիտարկումը, որ քննարկվող պա- 
տահարում առկա է անհայտ երրորդ անձի դի- 
տավորյալ կամ անզգուշությամբ կատարված 
գործողություն, որի պարագայում Ընկերությունը 

չի կրում տուժած անձանց ապահովագրական 
հատուցումը վճարելու պարտականություն:

Տվյալ հարցի շուրջ Հաշտարարը հարկ է համա- 
րում պարզաբանել, որ Օրենքում որպես հատուց- 
ման ենթակա ապահովագրական պատահար՝ 
հրկիզման սահմանումն ինքնին ենթադրում է,  
որ ավտոտրանսպորտային միջոցը երրորդ ան- 
ձանց կողմից մեղքի յուրաքանչյուր ձևի դրսևոր- 
մամբ հրկիզելու միջոցով ապահովադրին պատ- 
ճառված վնասի հատուցման պարտականու- 
թյունը կրում է տվյալ հրկիզված ավտոտրանս- 
պորտային միջոցի համար Ավտոտրանսպոր- 
տային միջոցների օգտագործումից բխող պա- 
տասխանատվության պարտադիր ապահովա- 
գրության վկայագիր կնքած Ընկերությունը: 

Սույն պարագայում՝ երկու փորձագիտական կազ- 
մակերպությունների կողմից իրականացված 
ճանապարհատրանսպորտային պատահարի  
առաջացման պատճառների փորձաքննություն 
իրականացնող փորձագետի եզրակացությամբ 
հաստատվել է, որ հրդեհը բռնկվել է արտաքին 
միջամտության արդյունքում «mercedes Benz» 
մակնիշի ավտոմեքենայում զարգացել և ան- 
ցում կատարել հարակից կայանված «mitsu- 
bishi» մակնիշի ավտոմեքենա: Այսինքն՝ նշված 
եզրակացություններով հիմնավորվել է, որ եր- 
րորդ անձի գործողությունների արդյունքում 
«Mercedes Benz» ավտոմեքենան հրկիզվել է, 
իսկ այդ ավտոմեքենան հրդեհելու հետևանքով 
առաջացել է նաև հարևանությամբ կայանված 
Հաճախորդին պատկանող ավտոմեքենային 
պատճառված վնասը: Տվյալ դեպքում Ընկերու- 
թյան կողմից ապահովագրական հատուցման 
վճարումը մերժելու մասին որոշման կայացման  
հիմքում չէր կարող դրվել վնաս պատճառած 
ավտոտրանսպորտային միջոցը տիրապետողի  
մեղավորության առկայության կամ բացակայու- 
թյան փաստը, քանի որ այդ տրանսպորտային 
միջոցի հրկիզման արդյունքում է վնաս պատ- 
ճառվել «Mercedes Benz» մակնիշի ավտոմեքենա- 
յին։ Հասցված վնասի մեջ ապահովադրի մեղքի  
առկայության փաստը պարտադիր հաստատված  
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լինելու պահանջը, որն ապահովագրական ըն- 
կերության կողմից վկայակոչվում է՝ որպես հա- 
տուցման պարտավորություն ծագելու անհրա- 
ժեշտ պայման, ըստ էության իրավաչափ չէ, քա- 
նի որ վնաս պատճառած ավտոտրանսպորտա- 
յին միջոցի պատասխանատվությունը տվ յալ  
դեպքում վրա է հասնում մեղքի բացակայության  
պայմաններում՝ առավել վտանգի աղբյուրը տի- 
րապետելու ուժով։

Հաշտարարը հաստատված է համարում Ընկե- 
րության՝ տվյալ վնասի դիմաց ապահովագրա- 
կան հատուցում իրականացնելու պարտակա- 
նությունը, քանի որ ապացուցված է առավել  
վտանգի աղբյուրի տիրապետման արդյունքում  
Հաճախորդին վնաս պատճառած լինելու փաս- 
տը, վնաս պատճառած անձը չի ապացուցում, 
որ վնասը ծագել է անհաղթահարելի ուժի կամ 
տուժողի դիտավորության հետևանքով, վնաս 
պատճառողը չի ապացուցում, որ աղբյուրը դուրս  
է եկել իր տիրապետումից այլ անձանց ապօրի- 
նի գործողությունների հետևանքով, և դատական  
կարգով ապացուցված չէ, որ տուժողի կոպիտ  
անզգուշությունը նպաստել է վնասի առաջաց- 
մանը կամ մեծացմանը:

Այսպիսով՝ պահանջի քննության շրջանակնե- 
րում Հաշտարարը գտնում է, որ Ընկերությունը՝ 
սույն ապահովագրական պատահարի՝ հրկիզ- 
ման պարագայում կրում է «Mitsubishi» մակնիշի  
ավտոմեքենայի սեփականատիրոջը պատճառ- 
ված վնասի հատուցման պարտականությունը:

Հաշվի առնելով, որ Կանոնների 50-րդ կետի 
համաձայն՝ ԱՊՊԱ պայմանագրով մեկ Ավտո- 
տրանսպորտային միջոցի հետ կապված ապա- 
հովագրական գումարը մեկ ապահովագրական  
պատահարի հետևանքով յուրաքանչյուր տուժո- 
ղին պատճառված վնասների գծով կազմում է  
(…) 2) գույքին պատճառված վնասների համար՝ 
1,800,000 ՀՀ դրամ (…)՝ Հաշտարարը գտնում է,  
որ Հաճախորդի պահանջը ենթակա է բավա- 
րարման: 

ՊԱՀԱՆՋ 4 

Պահանջ-դիմում ՀՀ-ում գործող ապահովա- 
գրական ընկերության դեմ՝ կապված վերջի- 
նիս կողմից ապահովագրական հատուցումը  
մերժելու հետ:

պահանջի բովանդակությունը

03/03/2018թ. տեղի է ունեցել ՃՏՊ, որի արդյունքում  
սեփականության իրավունքով Հաճախորդին  
պատկանող «Toyota» մակնիշի ավտոմեքենային  
պատճառվել է վնաս։ Հանդիսանալով պատա- 
հարի տուժող կողմ՝ Հաճախորդը հայտային դի- 
մում է ներկայացրել Ընկերություն և ստացել վնա- 
սի չափի եզրակացություն և հատուցման մերժ- 
ման մասին որոշում, որոնց համաձայն՝ ավտո- 
մեքենային պատճառված վնասը գնահատվել 
է 1,695,025 ՀՀ դրամ, որը, սակայն, ենթակա չէ հա- 
տուցման, քանի որ Հաճախորդը դատարանում 
նշել է, որ որևէ պարտք ու պահանջ չունի վնաս  
պատճառողի նկատմամբ։ Հաճախորդը հայտ- 
նել է, որ համաձայն չէ Ընկերության դիրքորոշ- 
ման հետ, քանի որ դատարանում նշել է, որ բո- 
ղոք չունի վնաս պատճառողի նկատմամբ, որ- 
պեսզի տվյալ անձի նկատմամբ քրեական գործ  
չհարուցվի, իսկ ինչ վերաբերում է պատճառված  
գույքային վնասին, ապա Հաճախորդը նշել է, որ  
չի ստացել որևէ հատուցում, և ավտոմեքենային 
պատճառված վնասը ենթակա է պարտադիր 
հատուցման։ 

Հաճախորդը Հաշտարարին ներկայացված իր  
պահանջ-դիմումով պահանջել է, որպեսզի Ըն- 
կերությունը հատուցի ավտոմեքենային պատ- 
ճառված վնասն ամբողջությամբ, որը կազմում է 
1,695,025 ՀՀ դրամ:
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պահանջի քննության գործընթացը
ա. Հաշտարարի գործողությունները:

Առաջնորդվելով «Ֆինանսական համակարգի  
հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի  
1-ին և 2-րդ մասերով Հաշտարարը խնդրել է Ըն- 
կերությանը տրամադրել ներկայացված պա- 
հանջի վերաբերյալ գրավոր պարզաբանումներ,  
բացատրություններ	 և/կամ	 առարկություններ,	
ինչպես նաև պահանջի քննության հետ կապ- 
ված հետևյալ փաստաթղթերը և նյութերը՝ Հա- 
ճախորդի և Ընկերության միջև կնքված ԱՊՊԱ  
պայմանագիրը, տեղի ունեցած պատահարի  
վերաբերյալ գործում առկա նյութերը, այդ թվում՝  
դեպքի վայրի և վնասված ավտոմեքենայի լու- 
սանկարները, ՀՀ ոստիկանության կողմից տրված  
եզրակացությունները, որոշումները և գործին  
առնչվող բոլոր փաստաթղթերը, ապահովա- 
գրական հատուցում ստանալու նպատակով 
Հաճախորդի կողմից Ընկերությանը ներկայաց- 
ված փաստաթղթերի ողջ փաթեթը, ինչպես նաև  
Հաճախորդի հետ ունեցած գրագրության պատ- 
ճենները, ապահովագրական հատուցումը մեր- 
ժելու վերաբերյալ Ընկերության որոշումը, ցանկա- 
ցած այլ տեղեկատվություն կամ փաստաթուղթ, 
որը կարող է օժանդակել պահանջի քննությանը:

Բ. ընկերության դիրքորոշումը:

Ներկայացված պահանջի վերաբերյալ Հաշ- 
տարարի գրասենյակը ստացել է, Ընկերության 
գրությունը, որով վերջինս ներկայացրել է իր դիր- 
քորոշումը Հաճախորդի կողմից ներկայացված  
պահանջի վերաբերյալ՝ կցելով նաև պահանջի  
քննության հետ կապված փաստաթղթերը: Ըն- 
կերությունը, վկայակոչելով «Ավտոտրանսպոր- 
տային միջոցների օգտագործումից բխող պա- 
տասխանատվության պարտադիր ապահովա- 
գրության մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ նաև՝ 
Օրենք) 2-րդ հոդվածը, ինչպես նաև Բյուրոյի կա- 
նոնների 7-րդ, 25-րդ կետերը, նշել է, որ 10/10/2018թ.  
Ընկերությունը, ստանալով ապահովագրական 
հատուցում ստանալու մասին Հաճախորդի դի- 
մումը, նշանակել և իրականացրել է 03/03/2018թ.  

տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային  
պատահարի արդյունքում սեփականության իրա- 
վունքով Հաճախորդին պատկանող «Toyota»  
մակնիշի տրանսպորտային միջոցին պատճառ- 
ված վնասների գնահատման փորձաքննություն։  
Հաճախորդին պատճառված վնասը գնահատ- 
վել է 1,695,025 ՀՀ դրամ։ Ընկերությունը, վկայա- 
կոչելով քրեական գործով վարույթը կարճելու և 
քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին  
որոշումը, ինչպես նաև Պայմանների 100-րդ կետը,  
նշել է, որ Ընկերությունը կայացրել է ապահովա- 
գրական հատուցման մերժման մասին որոշում։ 
Ընկերությունը խնդրել է մերժել Հաճախորդի 
պահանջ-դիմումը։

Պահանջի լրացուցիչ ուսումնասիրություն իրա- 
կանացնելու, կողմերի հետ բանակցությունների 
իրականացնելու անհրաժեշտությունից ելնելով՝ 
Հաշտարարը երկարաձգել է սույն պահանջի 
քննությունը 14 աշխատանքային օրով։

Այսպիսով՝ պահանջի քննության համար էական  
նշանակություն ունեցող փաստերը հետևյալն են.

1. Հաճախորդի և Ընկերության միջև 20.01.2018թ.  
կնքվել է ԱՊՊԱ վկայագիրը, որով ապահո- 
վագրվել է «Toyota» մակնիշի ավտոմեքենայի  
շահագործումից բխող պատասխանատվու- 
թյան ռիսկը։ Ապահովագրության ժամկետ է 
սահմանվել 20/01/2018-20/05/2018թ.։

2. ՀՀ քննչական կոմիտեի ճանապարհատրանս- 
պորտային դեպքի վայրի զննության մասին 
03/03/2018թ. կազմված արձանագրության 
համաձայն՝ 2018 թվականի մարտի 03-ին՝ ժա- 
մը 15։55-ի սահմաններում, Երևան-Սևան ճա- 
նապարհի 5-րդ կմ հատվածում ՀՀ քաղաքա- 
ցին իր կողմից վարած «Mercedes» մակնիշի  
ավտոմոբիլով բախվել է դիմացից համընթաց  
շարժվող «VAZ-2106» մակնիշի ավտոմոբիլի 
հետնամասի ձախակողմյան հատվածին, 
որից հետո կորցնելով ավտոմոբիլի կառա- 
վարումը՝ դուրս է եկել հանդիպակաց ուղե- 
մաս և բախվել Հաճախորդի կողմից վարած 
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«Toyota» մակնիշի ավտոմեքենային, ինչի հե- 
տևանքով Հաճախորդը վերջինիս ավտոմե- 
քենայի ուղևորները մարմնական վնասվածք- 
ներով տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն։

3. ՀՀ քննչական կոմիտեի մարզային քննչական  
վարչության կողմից իրականացված փոր- 
ձաքննության եզրակացության համաձայն՝ 
առաջադրված պայմաններում «Mercedes-
Benz» մակնիշի ավտոմոբիլի վարորդը, իր աջ  
կողմից համընթաց ուղղությամբ ընթացող 
«VAZ 2106» մակնիշի ավտոմոբիլի նկատմամբ  
չպահպանելով անվտանգ միջկողային տա- 
րածություն, որի արդյունքում իր վարած ավ- 
տոմոբիլով ընդհարվել է «VAZ 2106» մակնիշի 
ավտոմոբիլի ձախակողմյան հետևի մասին, 
որից հետո դուրս գալով հանդիպակաց եր- 
թևեկելի ուղեմաս՝ ընդհարվել է այդ ուղեմա- 
սով ընթացող «Toyota» մակնիշի ավտոմոբի- 
լին, տեխնիկական տեսակետից ստեղծել է  
վթարային իրադրություն և թույլ տվել ՃԵԿ-ի  
62 ու ՃԵԱԱ մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվա- 
ծի 3-րդ կետի պահանջներին հակասող գոր- 
ծողություններ, դրանով իսկ պայմանավորել 
տվյալ պատահարի առաջացումը՝ ինքն իրեն  
զրկելով այն կանխելու տեխնիկական հնա- 
րավորությունից։ Առաջադրված պայմաննե- 
րում «Mercedes-Benz» մակնիշի ավտոմոբիլի 
վարորդը երթևեկության անվտանգությունն 
ապահովելու, վթարային իրադրություն չստեղ- 
ծելու և տվ յալ պատահարի առաջացումը 
բացառելու նպատակով, տեխնիկական տե- 
սակետից պետք է համընթաց երթևեկության 
ժամանակ իր և աջ կողմից ընթացող «VAZ»  
մակնիշի ավտոմոբիլի նկատմամբ պահպա- 
ներ անվտանգ միջկողային տարածություն, 
որպեսզի հնարավորություն ունենար խու- 
սափել տվյալ պատահարի առաջացումից։ 
Ինչ վերաբերում է «Mercedes-Benz» մակնիշի  
ավտոմոբիլի վարորդի գործողությանն ալ- 
կոհոլ օգտագործած վիճակում գտնվելու պայ- 
մաններում ավտոմոբիլը վարելու առումով, 
ապա դա, ինչպես նաև այդ գործողության և 
տեղի ունեցած պատահարի առաջացման 

միջև պատճառական կապի գնահատման 
համար ավտոտեխնիկական փորձագետի 
հատուկ մասնագիտական գիտելիքներ չեն  
պահանջվում։ Դրանք ենթակա են իրավա- 
կան գնահատման՝ ելնելով ՃԵԱԱ մասին  
ՀՀ օրենքի հոդված 24-ի 7-րդ կետի պահանջ- 
ների տեսանկյունից։ Առաջադրված պայման- 
ներում «Toyota» ավտոմոբիլի վարորդը «Mercedes- 
Benz» մակնիշի ավտոմոբիլի հետ ընդհարումը 
կանխելու տեխնիկական հնարավորություն չի 
ունեցել և նրա կողմից թույլ տրված այնպիսի գոր- 
ծողություններ, որպիսիք տեխնիկական տեսա- 
կետից հակասեն ՃԵԿ-ի պահանջներին և պայ- 
մանավորած լինեին «Mercedes-Benz» մակնիշի  
ավտոմոբիլի հետ ընդհարման առաջացումը, 
չեն դիտվում։ Առաջադրված պայմաններում 
«VAZ 2106» մակնիշի ավտոմոբիլի վարորդի  
կողմից թույլ տրված այնպիսի գործողություն- 
ներ, որպիսիք, տեխնիկական տեսակետից 
հակասեին ՃԵԿ-ի պահանջներին և պայ- 
մանավորած լինեին տվ յալ պատահարի 
առաջացումը, ինչպես նաև տվյալ պատա- 
հարը կանխելու տեխնիկական հնարավորու- 
թյուններ, չեն դիտվում։

4. Առաջին ատյանի դատարանի՝ քրեական  
գործի վարույթը կարճելու և քրեական հե- 
տապնդումը դադարեցնելու մասին կայաց- 
րած որոշման համաձայն՝ «06/03/2019թ. պա- 
տահարի շրջանակներում մի շարք տուժող- 
ներ գրավոր դիմումներ են ներկայացրել 
դատարան, որով հայտնել են որ ամբաս- 
տանյալի հետ հաշտվել են, ներել են նրան, 
չեն բողոքում, նյութական և գույքային վնա- 
սի պահանջ չեն ներկայացրել և խնդրել են 
նրա վերաբերյալ քրեական գործի վարույ- 
թը իրենց մասով կարճել և քրեական հե- 
տապնդումն այդ մասով դադարեցնել»։ 

5. Հաճախորդը դիմում է ներկայացրել Ընկե- 
րություն՝ ավտոմեքենային պատճառված 
վնասի հատուցում ստանալու մասին։
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6. Ընկերության կողմից իրականացված վնասի  
գնահատման փորձաքննության համաձայն՝ 
«Toyota» մակնիշի ավտոմեքենային պատ- 
ճառված վնասը կազմում է 1,695,025 ՀՀ դրամ։

7. Ընկերությունը, հիմք ընդունելով Բյուրոյի կա- 
նոնների 94-րդ կետի 1-ին ենթակետը, մերժել 
է Հաճախորդի պահանջը։

8. Հաճախորդը, չհամաձայնվելով Ընկերության  
դիրքորոշման հետ, բողոք-պահանջ է ներ- 
կայացրել Ընկերությանը, որին վերջինս պա- 
տասխանել է։

9. Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-
դիմումով Հաճախորդը պահանջել է, որ 
Ընկերությունը հատուցի ավտոմեքենային 
պատճառված վնասն ամբողջությամբ, որը 
կազմում է 1,695,025 ՀՀ դրամ:

Այսպիսով՝ պահանջի հետ կապված փաստա- 
թղթերի, կողմերի ներկայացրած բացատրու- 
թյունների և առարկությունների, ինչպես նաև 
ՀՀ օրենսդրության պահանջների համալիր վեր- 
լուծությունից Հաշտարարը հանգել է հետևյալին.

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝  
Օրենսգիրք) 996 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝  
ապահովագրության պայմանագրով մի կողմը՝ 
ապահովագրողը, որոշակի միանվագ կամ պար- 
բերական վճարի (ապահովագրավճարի) դիմաց  
պարտավորվում է մյուս կողմին՝ ապահովադրին  
կամ նրա մատնանշած անձին (շահառուին), 
որոշակի ապահովագրական գումարի շրջա- 
նակներում հատուցել որոշակի իրադարձության  
(իրադարձությունների) տեղի ունենալու արդյուն- 
քում պատճառված վնասը կամ դրա մի մասը  
կամ տրամադրել որոշակի գումար (ապահովա- 
գրական հատուցում), եթե այդ իրադարձություն- 
ների տեղի ունենալը կրում է հավանական և  
(կամ) պատահական բնույթ և կախված չէ կող- 
մերի կամ ապահովագրված անձի կամ շահա- 
ռուի կամքից (բացառությամբ կյանքի ապահո- 
վագրության այն դեպքերի, երբ հատուցվում է  

որոշակի հավաստի և ակնկալվող իրադարձու- 
թյան տեղի ունենալը):

Օրենսգրքի 10211 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝  
ապահովադիրը կարող է կնքել ապահովագրու- 
թյան պայմանագիր, որով ապահովագրվում է  
երրորդ անձանց պատճառված վնասի պատաս- 
խանատվության ռիսկը: Նույն հոդվածի 4-րդ  
մասի համաձայն՝ պատճառված վնասի համար  
պատասխանատվության ռիսկի ապահովա- 
գրության պայմանագիրը համարվում է կնքված  
հօգուտ այն անձանց, որոնց կարող է վնաս պատ- 
ճառվել (հօգուտ շահառուների), եթե անգամ 
պայմանագիրը կնքվել է հօգուտ ապահովադրի 
կամ պատճառված վնասի համար պատասխա- 
նատվություն կրող այլ անձի, կամ պայմանա- 
գրում նշված չէ, թե ում օգտին է այն կնքվել:

«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագոր- 
ծումից բխող պատասխանատվության պար- 
տադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքի 
(այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
15-րդ կետի համաձայն՝ ապահովագրական 
հատուցումը ապահովագրական պատահարի 
դեպքում ապահովագրական ընկերության կող- 
մից	տուժողին	կամ	օրենքով	և/կամ	ԱՊՊԱ	պայ- 
մանագրով նախատեսված դեպքերում այլ ան- 
ձանց վճարման ենթակա գումարն է: Նույն մասի  
5-րդ կետի համաձայն՝ տուժող է համարվում  
ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործման  
հետևանքով նույն օրենքով նախատեսված անձ- 
նական կամ գույքին պատճառված վնասներ 
կրած ցանկացած անձ, որը նույն օրենքով և իրա- 
վական այլ ակտերով սահմանված կարգով ունի  
հատուցման իրավունք: Նույն մասի 17-րդ կետի  
համաձայն՝ ավտոտրանսպորտային միջոցի օգ- 
տագործումից բխող վնասն ավտոտրանսպոր- 
տային միջոցի շարժիչի գործադրմամբ կամ  
առանց դրա ավտոտրանսպորտային միջոցով 
(ներառյալ՝ ավտոտրանսպորտային միջոցի 
պայթյունի կամ հրկիզման հետևանքով) պատ- 
ճառված վնասն է: 
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Վերոնշյալ դրույթների համադրությունից հետևում  
է, որ Ընկերությունը պարտավոր է ԱՊՊԱ պայ- 
մանագրով սահմանված պատահար տեղի ունե- 
նալու դեպքում տուժողին հատուցել վերջինիս 
և/կամ	նրա	գույքին	պատճառված	վնասները:	
Ընդ որում, Ընկերության կողմից տրվող հատու- 
ցումը պետք է բավարար լինի վնասված գույքի՝ 
մինչև պատահարի պահը առկա փաստացի 
վիճակը վերականգնելու համար:

Օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 
քաղաքացիական, քրեական կամ դատական 
կարգով վարչական գործ հարուցված լինելու  
դեպքում գույքին պատճառված վնասների չափը  
գնահատվում, և դրանում անձի մեղավորության  
աստիճանը որոշվում է գործն ըստ էության, լու- 
ծող և օրինական ուժի մեջ մտած դատական 
ակտով, իսկ այդպիսի գործ հարուցված չլինելու  
դեպքում՝ Բյուրոյի որակավորված փորձագետ- 
ների կողմից, բացառությամբ սույն օրենքի 19-րդ  
հոդված 4-րդ մասով նախատեսված դեպքերի,  
որոնց համար Բյուրոյի կանոններով կարող է  
նախատեսվել ապահովագրական ընկերության  
կողմից	մեղավորության	որոշման	և/կամ	վնասի	 
գնահատման պարզեցված կարգ:

Համաձայն Օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին կետի՝  
ապահովագրական ընկերությունը ապահովա- 
գրական հատուցում ստանալու մասին դիմումը 
մերժում է օրենքով կամ Բյուրոյի խորհրդի հաս- 
տատած կանոններով սահմանված դեպքերում:  
Համաձայն նույն հոդվածի 3-րդ կետի՝ ապահո- 
վագրական հատուցում ստանալու մասին դի- 
մումը մերժելու մասին որոշումը պետք է լինի 
հիմնավորված (պատճառաբանված):

Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո- 
յի խորհրդի կողմից ընդունված RL 1-001 կանոն- 
ների 94-րդ կետի 1-ին ենթակետի՝ ԴՍԱ-ն մեր- 
ժում կամ սույն գլխով նախատեսված դեպքե- 
րում համապատասխան չափով նվազեցնում 
է ապահովագրական հատուցման վճարումը,  
եթե տուժողը տվ յալ վնասի գծով արդեն իսկ  
հատուցում է ստացել այլ ԱՊՊԱ պայմանագրի  

հիման վրա կամ Բյուրոյից (անկախ հատուցման  
գումարը վճարված լինելու հանգամանքից) կամ 
վնասը պատճառած անձից և (կամ) վնասի հա- 
մար պատասխանատու այլ անձից կամ նրանց  
անունից՝ բացառությամբ, եթե նշված անձանց  
միջև առկա է գրավոր ձևով կնքված և գործող  
համաձայնագիր կամ գրավոր հայտարարու- 
թյուններ, համաձայն որոնց՝ տուժողը ստանձնում  
է կողմերի միջև առկա այլ հարաբերություն- 
ներով չպայմանավորված պարտավորություն 
ապահովելու նախապես իր կողմից ստացված  
և (կամ) նախապես իր համար վճարված գումար- 
ների վերադարձը վնաս պատճառած անձին  
և (կամ) վնասի համար պատասխանատու այլ  
անձին: Սույն ենթակետով նախատեսված դեպ- 
քերում ԴՍԱ-ի կողմից սույն կանոններով նա- 
խատեսված կարգով հատուցվող գումարից մաս- 
հանվում է տուժողի կողմից սույն ենթակետով 
նկարագրված կարգով ստացված գումարները 
(հատուցումները)։

Վերը նշված նորմերի վերլուծությունից կարելի  
է հանգել այն եզրակացության, որ ապահովա- 
գրական ընկերությունն իրավունք ունի մերժել 
հատուցում ստանալու մասին տուժողի դիմումը,  
եթե առկա են համապատասխան ապացույց- 
ներ առ այն, որ վերջինս արդեն իսկ ստացել է 
հատուցում պատահարի արդյունքում պատճառ- 
ված ամբողջ վնասի կամ դրա մի մասի չափով։ 
Ընդ որում, եթե տուժողը հատուցում է ստացել 
պատճառված վնասի մի մասի չափով, ապա 
Ընկերությունն իրավունք ունի այդ չափով նվա- 
զեցնել հատուցվող գումարը։ 

Սույն պահանջի քննությամբ պարզվեց, որ 2018  
թվականի մարտի 03-ին, Երևան-Սևան ճանա- 
պարհի 5-րդ կմ հատվածում ՀՀ քաղաքացին  
իր կողմից վարած «Mercedes-Benz ավտոմոբի- 
լով բախվել է դիմացից համընթաց ընթացող 
«VAZ 2106» մակնիշի ավտոմոբիլի հետնամասի 
ձախակողմյան հատվածին, որից հետո կորց- 
նելով ավտոմոբիլի կառավարումը՝ դուրս է եկել  
հանդիպակաց ուղեմաս և բախվել հաճախորդի  
կողմից վարած «Toyota» մակնիշի ավտոմոբիլին,  
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ինչի հետևանքով ավտոմեքենաների մի շարք 
ուղևորներ մարմնական վնասվածքներով տե- 
ղափոխվել են բժշկական կենտրոն։ ՀՀ քննչա- 
կան կոմիտեի մարզային քննչական վարչության  
կողմից իրականացվել է պատահարի առաջաց- 
ման պատճառի փորձաքննություն, ըստ որի՝ 
Հաճախորդը անմեղ է ճանաչվել տեղի ունեցած 
պատահարում։ Վերջինս, հանդիսանալով պա- 
տահարում տուժող կողմ, դիմում է ներկայացրել  
Ընկերություն՝ ավտոմեքենային պատճառված 
վնասի հատուցում ստանալու մասին։ Ընկերու- 
թյան կողմից իրականացված վնասի գնահատ- 
ման փորձաքննության համաձայն՝ Հաճախորդին  
պատկանող «Toyota» մակնիշի ավտոմեքենային  
պատճառված վնասը գնահատվել է 1,695,025 ՀՀ 
դրամ, սակայն Ընկերությունը, հիմք ընդունելով 
Բյուրոյի կանոնների 94-րդ կետի 1-ին ենթակե- 
տը, ապահովագրական հատուցում ստանալու 
մասին Հաճախորդի դիմումը մերժել է։ 

Տվյալ դեպքում, Ընկերության կողմից կայացված  
ապահովագրական հատուցման տրամադրումը  
մերժելու մասին որոշման իրավաչափությունը 
պարզելու համար էական նշանակություն ունի  
այն հարցը, թե արդյոք Հաճախորդը վնաս պատ- 
ճառող անձի կողմից ստացել է պատահարի արդյուն- 
քում ավտոմեքենային պատճառված վնասի հատու- 
ցում, թե՝ ոչ, և արդյոք Արմավիրի մարզի առաջին 
ատյանի դատարան ներկայացված դիմումը, որով  
վերջինս հայտնել է, որ ամբաստանյալի դեմ չի բո- 
ղոքում և չի ներկայացնում նյութական և գույքային 
վնասի պահանջ, պետք է դիտել վնասի հատուցում 
ստանալն ապացուցող փաստ։

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 33-րդ  
հոդվածը սահմանում է, որ կատարված հան- 
ցագործության ծանրությունից և բնույթից ելնե- 
լով՝ քրեական դատավարությունում հետապն- 
դումն իրականացվում է հանրային և մասնավոր  
կարգով: ՀՀ քրեական դատավարության օրենս- 
գրքի 183-րդ հոդվածը սահմանում է մասնավոր 
հետապնդման, այսինքն՝ տուժողի բողոքի հի- 
ման վրա հարուցվող քրեական գործերի սպա- 
ռիչ ցանկը, որի մեջ նշված է նաև ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 1-ին մասը: 

Վերոնշյալ դրույթների վերլուծությունից կարող 
ենք գալ այն եզրահանգման, որ ավտոմոբիլի 
կամ մեխանիկական այլ տրանսպորտային մի- 
ջոցի վարորդի կողմից ճանապարհային երթևե- 
կության անվտանգության ապահովմանն ուղըղ- 
ված պահանջները կամ ճանապարհային եր- 
թևեկության կամ տրանսպորտային միջոցների  
շահագործման կանոնները խախտելու հետևան- 
քով մարդու առողջությանն անզգուշությամբ 
ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճա- 
ռելու հանցակազմի դեպքում օրենսդիրը նա- 
խատեսել է քրեական գործի հարուցման հնա- 
րավորություն միայն տուժողի բողոքի հիման 
վրա: Այլ կերպ ասած՝ քրեական հետապնդումը 
տվյալ գործերով իրականացվում է մասնավոր 
կարգով: 

Ըստ առաջին ատյանի դատարանի՝ 06/03/2019թ.  
կայացրած քրեական գործի վարույթը մասերով 
կարճելու և քրեական հետապնդումը այդ մասե- 
րով դադարեցնելու մասին որոշման՝ «06/03/2019թ.  
պատահարի շրջանակներում մի շարք տու- 
ժողներ (նաև Հաճախորդը) գրավոր դիմում- 
ներ են ներկայացրել դատարան, որով հայտ- 
նել են, որ ամբաստանյալի հետ հաշտվել են, 
ներել են նրան, չեն բողոքում, նյութական և 
գույքային վնասի պահանջ չեն ներկայացրել 
և խնդրել են նրա վերաբերյալ քրեական գոր- 
ծի վարույթն իրենց մասով կարճել և քրեական  
հետապնդումն այդ մասով դադարեցնել»։ 
Ինչպես երևում է դատարանի նշված որոշման 
բովանդակությունից, Հաճախորդը որևէ հայտա- 
րարություն՝ կապված վնասը հարթելու մասին, 
չի կատարել, այլ պարզապես նշել է, որ չի ներ- 
կայացնում գույքային պահանջ։ Պահանջի քննու- 
թյան ընթացքում Հաճախորդի կողմից վնասի  
հատուցում ստանալը հավաստող ապացույցներ  
չեն ներկայացվել։

Համաձայն ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 
26/02/2019թ. կայացրած ՍԴՈ-1447 որոշման՝ տու- 
ժողը ևս ունի իրեն պատճառված վնասի հա- 
տուցման իրավունքի իրացման հայեցողության  
լայն շրջանակ: Մասնավորապես, նա կարող 
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Ամփոփված սովորույթներ և տիպային գործերի ներկայացում



է ինչպես օգտվել քրեադատավարական ընթա- 
ցակարգերով իր իրավունքների պաշտպանու- 
թյան հնարավորությունից, այնպես էլ չօգտվել 
այդ հնարավորությունից՝ հանցագործությամբ 
պատճառված վնասի հատուցման համար դի- 
մել քաղաքացիադատավարական ընթացա- 
կարգերին։ Տուժողը կարող է նաև ընդհանրա- 
պես չիրացնել հանցագործությամբ պատճառ- 
ված վնասի հատուցման իր իրավունքը: Վերջինս  
հաշվի առնելով է Օրենսդիրը Օրենքի 4-րդ հոդ- 
վածի 2-րդ մասում ամրագրել «կարող է» դրույ- 
թը՝ այն պայմանավորելով տուժողի հայեցողու- 
թյամբ: Սահմանադրական դատարանն արձա- 
նագրել է նաև, որ անկախ այն հանգամանքից՝ 
տուժողը հանցագործությամբ պատճառված 
վնասի հատուցման իր իրավունքը քրեական 
դատավարության, թե քաղաքացիական դա- 
տավարության շրջանակներում է իրացնում,  
կիրառվում են քաղաքացիական դատավարու- 
թյան օրենսդրության նորմերը։ 

Վերը նշված նորմերի վերլուծության, ինչպես 
նաև ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշ- 
ման հիման վրա Հաշտարարը հանգում է հե- 
տևյալ եզրակացության. տուժողի կողմից մաս- 
նավոր մեղադրանքի գործերով բողոք չներկա- 
յացնելը ենթադրում է, որ վերջինս չի ցանկանում,  
որպեսզի քրեական օրենսգրքով չթույլատրված 
արարք կատարած անձը ենթարկվի քրեական 
պատասխանատվության և ոչ մի կերպ չի կա- 
րող դիտարկվել որպես վնասի հատուցում 
ստանալը հաստատող հանգամանք կամ նյու- 
թական վնաս կրած անձի կողմից պատճառ- 
ված վնասը հատուցելու պահանջի իրավուն- 
քից հրաժարում այն անձի նկատմամբ, ում 
կողմից պատճառվել է վնասը: 

Վերոնշյալ եզրահանգումների համար Հաշտա- 
րարը հիմք է ընդունում նաև Մարդու իրավունք- 
ների եվրոպական դատարանի նախադեպային  
իրավունքը: Մասնավորապես՝ Եվրոպական  
դատարանը նշել է, որ չնայած քաղաքացիա- 
կան պատասխանատվության ծագման պայ- 
մանները հանգամանքների բերումով կարող 

են որոշ դեպքերում համընկնել քրեական պա- 
տասխանատվության առաջացման պայման- 
ների հետ, այդուհանդերձ քաղաքացիաիրա- 
վական հայցը պետք է լուծվի քաղաքացիական 
պարտավորական իրավունքի սկզբունքների 
հիման վրա: Քրեական գործով իրականացված 
դատավարության արդյունքը որոշիչ չէ վնասի  
հատուցման վերաբերյալ գործով: Տուժողն իրա- 
վունք ունի պահանջել վնասների հատուցում 
անկախ այն հանգամանքից՝ պատասխանողը 
դատապարտվել է, թե արդարացվել, և փոխհա- 
տուցման հարցը պետք է դառնա իրավական 
ինքնուրույն գնահատման առարկա, որի պարա- 
գայում ապացուցման չափորոշիչներն էակա- 
նորեն տարբերվում են քրեական պատասխա- 
նատվության ենթարկելու դեպքերից: Դատարա- 
նի կարծիքով այն, որ միևնույն արարքը կարող  
է առաջացնել քրեական գործի հետ նույնական  
(ընդհանուր) հանգամանքներից (փաստերից)  
բխող վնասը հատուցելու քաղաքացիաիրավա- 
կան պարտականություն, բավարար հիմքեր չի  
ստեղծում անձի նկատմամբ կիրառված քաղա- 
քացիաիրավական պատասխանատվությունը 
դիտել նաև «քրեական պատիժ» (տե՛ս՝ Ռինգ- 
վոլդն ընդդեմ Նորվեգիայի գործով Եվրոպա- 
կան դատարանի 11.02.2003 թվականի վճիռը, 
պարբ. 38):

Ելնելով վերոշարադրյալից՝ կարող ենք արձա- 
նագրել, որ Հաճախորդի կողմից դատարան 
ներկայացված դիմումն առ այն, որ ինքը բողոք 
չունի ամբաստանյալի դեմ և չի ներկայացնում 
գույքային պահանջ, նշանակում է միայն որ  
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածով նա- 
խատեսված գործողությունները կատարած ան- 
ձի նկատմամբ չպետք է իրականացվի քրեական  
հետապնդում, քրեական գործի շրջանակներում  
Հաճախորդը չի ցանկացել իրացնել վնասի հա- 
տուցում ստանալու իր իրավունքը, սակայն դա  
որևէ կերպ չի կարող դիտվել որպես Հաճախոր- 
դի կողմից նյութական վնասի հատուցում ար- 
դեն իսկ ստացած լինելն ապացուցող փաստ 
կամ նման հատուցում ստանալուց իրավունքից 
հրաժարում։
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Ամփոփելով վերոշարադրյալը՝ Հաշտարարը  
գտնում է, որ Ընկերության կողմից ապահովա- 
գրական հատուցման վճարումը մերժելու մասին  
որոշումն անհիմն է և Հաճախորդն իրավունք 
ունի ստանալու ապահովագրական հատուցում 
Ընկերության կողմից իրականացված վնասի 
գնահատման եզրակացությամբ սահմանված 
գումարի՝ 1,695,025 (մեկ միլիոն վեց հարյուր ինն- 
սունհինգ հազար քսանհինգ) ՀՀ դրամի չափով։

ՊԱՀԱՆՋ 5 

Պահանջ-դիմում ՀՀ-ում գործող ապահովա- 
գրական ընկերության դեմ՝ գործարար վար- 
վելակերպի կանոնները չպահպանելու վերա- 
բերյալ

պահանջի բովանդակությունը

Համաձայն ներկայացված պահանջի՝ 2018 թվա- 
կանի մայիսի 21-ին Հաճախորդն Ընկերություն է 
ներկայացրել բողոք-պահանջ բժշկական ապա- 
հովագրության շրջանակներում Ընկերության 
կողմից իրականացված փոխհատուցման գումա- 
րի մեծության վերաբերյալ։ Հաճախորդը նշում 
է, որ Ընկերության կողմից չի պահպանվել «Ֆի- 
նանսական համակարգի հաշտարարի մասին»  
ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահման- 
ված պահանջները, այն է՝ Կազմակերպությունը 
պարտավոր է սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված  
Բողոք-պահանջը ստանալու պահից տասն աշ- 
խատանքային օրվա ընթացքում հաճախորդին 
գրավոր տրամադրել վերջնական պատաս- 
խան: Մասնավորապես՝ 21.05.2018թ.-ին բողոք-
պահանջին Ընկերության կողմից պատասխան 
է ներկայացվել 20.06.2018թ.-ի իր գրությամբ, որը  
«Հայփոստ» ՓԲԸ է մուտքագրվել 24.06.2018թ.-ին,  
իսկ «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի կողմից իրեն առաքվել  
է 28.06.2018թ.-ին: Նշված փաստը հաստատվել է 
նաև Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի  
որոշումներից մեկով: Համաձայն «Ապահովա- 
գրության և ապահովագրական գործունեության  
մասին» ՀՀ օրենքի 81-րդ հոդվածի 3.2 կետի երկ- 
րորդ մասի, նույն հոդվածի 3.1 կետով նախատես- 
ված գործարար վարվելակերպի կանոնների 
պահանջների՝ ապահովագրական ընկերության  
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կողմից խախտման փաստը դատարանի կամ  
ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կող- 
մից հաստատվելու դեպքում ապահովագրա- 
կան ընկերությունը պարտավոր է հաճախորդին  
վճարել երեք հարյուր հազար դրամ: Հաճախոր- 
դը բողոք-պահանջ է ներկայացրել Ընկերություն  
և ստացել ոչ բավարար պատասխան: 

Հաճախորդը Հաշտարարին ներկայացված իր  
պահանջ-դիմումով Ընկերությունից պահանջել 
է վճարել 300,000 (երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ  
տույժ՝ իր կողմից գործարար վարվելակերպի 
կանոնները չպահպանելու համար:

պահանջի քննության գործընթացը
ա. Հաշտարարի գործողությունները:

Առաջնորդվելով «Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 
1-ին և 2-րդ մասերով Հաշտարարը խնդրել է 
Ընկերությանը «Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված 
14 աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադ- 
րել ներկայացված պահանջի վերաբերյալ գրա- 
վոր	 պարզաբանումներ,	 բացատրություններ	 և/
կամ առարկություններ, ինչպես նաև հետևյալ 
փաստաթղթերը/նյութերը՝	 Հաճախորդի	 առող- 
ջության ապահովագրության վկայագիրը, տեղի  
ունեցած պատահարի վերաբերյալ գործում առ- 
կա նյութերը, բողոք-պահանջը Ընկերություն 
մուտք լինելու օրվա վերաբերյալ ապացույց, Ըն- 
կերության գործարար վարվելակերպի կանոն- 
ները, բողոք-պահանջի պատասխանը Հաճա- 
խորդին ուղարկելու օրվա մասին պատշաճ 
ապացույց՝ փոստային ծառայությունից տրված,  
ՀՀ ոստիկանության կողմից տրված եզրակացու- 
թյունները, որոշումները և գործին առնչվող ցան- 
կացած այլ տեղեկատվություն կամ փաստա- 
թուղթ, որը կարող է օգնել պահանջի քննությանը:

Բ. ընկերության դիրքորոշումը:

Ներկայացված պահանջի վերաբերյալ Հաշտա- 
րարի գրասենյակը ստացել է, Ընկերության գրու- 
թյունը, որով վերջինս ներկայացրել է իր դիրքո- 
րոշումը Հաճախորդի կողմից ներկայացված 
պահանջի վերաբերյալ: Ընկերությունը նշել է, որ  
Հաճախորդը դիմել է Ընկերություն, պահանջե- 
լով վճարել 300,000 (երեք հարյուր հազար) ՀՀ 
դրամ տույժ՝ հիմնավորելով, որ Ֆինանսական 
համակարգի հաշտարարը իր որոշմամբ հաս- 
տատված է համարել Ընկերության կողմից գոր- 
ծարար վարվելակերպի կանոնների խախտման  
փաստը, ինչն էլ նախատեսում է նշված տույժի  
վճարում։ Ընկերությունը նշել, որ Ֆինանսական  
համակարգի հաշտարարի կողմից կայացրած  
որոշումը վերաբերում է Հաճախորդի Ընկերու- 
թյան դեմ ուղղված պահանջին, մասնավորա- 
պես՝ բժշկական ապահովագրության շրջանակ- 
ներում Ընկերության կողմից իրականացված 
փոխհատուցման գումարի մեծությանը, այլ ոչ թե  
Ընկերության կողմից գործարար վարվելակեր- 
պի կանոնների խախտման փաստին։ Հաշվի առ- 
նելով, որ Ընկերության կողմից «Ապահովագրու- 
թյան և ապահովագրական գործունեության 
մասին» ՀՀ օրենքի 81-րդ հոդ 3.1, 3.2 կետերով 
սահմանված դրույթների խախտման հիմքով  
դատարանի կամ Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի որոշում առկա չէ, ուստի Հաճա- 
խորդի պահանջը բավարարման ենթակա չէ։  
Ինչ վերաբերում է բողոք-պահանջը Ընկերու- 
թյուն մուտք լինելու և պատասխանը Հաճախոր- 
դին ուղարկելու օրվա մասին ապացույցները 
տրամադրելուն, ապա Ընկերությունը հայտնում  
է, որ Ընկերությունում անդորրագրերը չեն պահ- 
պանվել, սակայն նշենք, որ նշված ապացույց- 
ները ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա, 
քանի որ Ընկերությունը չի վիճարկում նշված 
գրությունների մուտքի-ելքի ժամկետները։ Պա- 
տասխանը ուշ ուղարկելու հանգամանքը չի  
զրկել Հաճախորդին իր իրավունքները պաշտ- 
պանելու հնարավորությունից։
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Այսպիսով՝ պահանջի քննության համար էական 
նշանակություն ունեն հետևյալ փաստերը.

1. Հաճախորդի գործատուի և Ընկերության միջև  
10/01/2018թ.-ին կնքվել է առողջության ապա- 
հովագրության պայմանագիր, որով ապահո- 
վագրված անձ է հանդիսանում Հաճախորդը: 

2. Հաճախորդը 21.05.2018թ.-ին բողոք-պահանջ 
է լրացրել Ընկերությունում՝ պահանջելով, որ  
տեղի ունեցած ապահովագրական պատա- 
հարի շրջանակներում Ընկերությունը լրա- 
վճարի անհիմն իրեն չհատուցած 50,000 ՀՀ 
դրամ գումարը:

3. Ընկերությունը 20.06.2018թ.-ին պատասխան 
գրությամբ հայտնել է, որ Հաճախորդի կողմից  
21.05.2018թ.-ին ներկայացված բողոք-պահանջը  
ենթակա է մերժման։ 

4. Հաճախորդի բողոք-պահանջին ի պատաս- 
խան Ընկերության կողմից 20.06.2018թ.-ին  
կազմված գրությունը «Հայփոստ» ՓԲԸ է մուտ- 
քագրվել 24.06.2018թ.-ին:

5. Հաճախորդի հասցեով ուղարկված լինելու  
փաստը հաստատող ապացույց Ընկերության  
կողմից պահանջի քննության ընթացքում չի 
ներկայացվել։

6. Ընկերության Հաճախորդների բողոք-պա- 
հանջների քննության գործընթացը կարգա- 
վորող կարգի 2.6 կետի համաձայն՝ Ընկե- 
րությունը քննարկում է Հաճախորդի բողոք- 
պահանջները և տալիս է դրանց վերջնական  
պատասխանը այն մերժելու, մասնակի կամ  
ամբողջությամբ բավարարելու մասին՝ բողոք- 
պահանջները ստանալուց հետո առնվազն 
10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում։

7. Հաճախորդը բողոք-պահանջ է ներկայացրել  
Ընկերությանը՝ պահանջելով 300,000 (երեք  
հարյուր հազար) ՀՀ դրամ տույժ՝ Ընկերության  

կողմից գործարար վարվելակերպի կանոն- 
ները չպահպանելու համար:

8. Ընկերությունը մերժել է Հաճախորդի բողոք-
պահանջը։

9. Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմու- 
մով Հաճախորդն Ընկերությունից պահանջել  
է վճարել 300,000 (երեք հարյուր հազար) ՀՀ 
դրամ տույժ՝ գործարար վարվելակերպի կա- 
նոնները չպահպանելու համար:

Այսպիսով՝ պահանջի հետ կապված փաստա- 
թղթերի, կողմերի ներկայացրած բացատրու- 
թյունների և առարկությունների, ինչպես նաև 
ՀՀ օրենսդրության պահանջների համալիր վեր- 
լուծությունից Հաշտարարը հանգել է հետևյալին.

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ 
Օրենսգիրք) 369-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ տուժանք (տուգանք, տույժ) է համարվում 
օրենքով կամ պայմանագրով որոշված այն դրա- 
մական գումարը, որը պարտապանը պարտա- 
վոր է վճարել պարտատիրոջը՝ պարտավորու- 
թյունը չկատարելու կամ անպատշաճ կատարե- 
լու դեպքում՝ ներառյալ կատարման կետանցի 
դեպքում: Տուժանք վճարելու պահանջով պար- 
տատերը պարտավոր չէ ապացուցել, որ իրեն  
վնաս է պատճառվել: Օրենսգրքի 371-րդ հոդվածի  
1-ին կետի համաձայն՝ պարտատերն իրավունք  
ունի պահանջել վճարելու օրենքով սահմանված  
տուժանքը (օրինական տուժանքը), անկախ այն  
բանից, կողմերի համաձայնությամբ նախատես- 
ված է այն վճարելու պարտականություն, թե ոչ: 

Օրենսգրքի 408-րդ հոդվածի համաձայն՝ պար- 
տավորության խախտում է համարվում այն չկա- 
տարելը կամ անպատշաճ (կետանցով, ապրանք- 
ների, աշխատանքների և ծառայությունների թե- 
րություններով կամ պարտավորության բովան- 
դակությամբ որոշվող այլ պայմանների խախտ- 
մամբ) կատարելը:
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Վերը նշված նորմերից բխում է, որ օրենքով կամ  
կողմերի համաձայնությամբ կարող է սահման- 
վել տուժանք, որը պետք է գանձվի պարտապա- 
նից հօգուտ պարտատիրոջ պարտավորություն- 
ների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատար- 
ման դեպքում: Տուժանքը պարտավորությունների  
կատարումն ապահովող երաշխիք է և այն նպա- 
տակաուղղված է ապահովելու պարտապանի  
կողմից պարտավորության կատարումը, իսկ  
դրա չկատարման կամ անպատշաճ կատար- 
ման դեպքում նրա համար նախատեսել գույքա- 
յին անբարենպաստ հետևանքներ՝ դրամական 
պատասխանատվություն: 

«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մա- 
սին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ մինչև պահանջը Ֆինանսական համա- 
կարգի հաշտարարին ներկայացնելը հաճախոր- 
դը պետք է Կազմակերպությանը ներկայացնի 
բողոք-պահանջ: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի հա- 
մաձայն՝ Կազմակերպությունը պարտավոր է սույն  
հոդվածի 1-ին մասում նշված բողոք-պահանջը 
ստանալու պահից տասն աշխատանքային օրվա 
ընթացքում հաճախորդին գրավոր տրամադրել վերջ- 
նական պատասխան:

ՀՀ կենտրոնական Բանկի խորհրդի 28.07.2009թ. 
թիվ 225-Ն որոշմամբ հաստատված «Հաճախորդ- 
ների բողոքների քննության գործընթացը կար- 
գավորող ներքին իրավական ակտերին ներկա- 
յացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ  
կանոնակարգ 8/04»-ի (այսուհետ նաև՝ Կանոնա- 
կարգ) 16.1 կետի համաձայն՝ այն դեպքում, երբ  
հաճախորդի կողմից ներկայացված գրությունը  
համապատասխանում է սույն Կանոնակարգի 
3-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պա- 
հանջներին, ֆինանսական կազմակերպությունը  
այն դիտարկում է որպես բողոք՝ անկախ այդ  
գրության անվանումից (դիմում, պահանջ, բողոք  
և այլն) կամ անվանման բացակայությունից ու  
ձևից և տալիս է վերջնական պատասխան՝ «Ֆի- 
նանսական համակարգի հաշտարարի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահ- 
մանված կարգով:

«Ապահովագրության և ապահովագրական գոր- 
ծունեության մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք)  
81-րդ հոդվածի 3.1 կետի համաձայն՝ ապահո- 
վագրական ընկերությունները պարտավոր են 
ունենալ գործարար վարվելակերպի կանոններ: 
Գործարար վարվելակերպի կանոններով պետք  
է առնվազն կարգավորվեն՝(…) 3) մինչև պայմա- 
նագրի կնքումը, պայմանագիրը կնքելիս և պայ- 
մանագրի գործողության ընթացքում հաճախորդ- 
ներին տրամադրվող տեղեկատվության ցանկը  
և այդ տեղեկատվության տրամադրման ձևը և  
կարգը, ինչպես նաև հաճախորդների հետ հա- 
ղորդակցման կարգը. (…) 6) հաճախորդների 
հետ վարվելակերպի կարգը. (…) 8) հաճախորդ- 
ների իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող 
այլ հարցեր: Օրենքով կամ Կենտրոնական բանկի  
նորմատիվ իրավական ակտով ապահովագրա- 
կան ընկերությունների գործարար վարվելակեր- 
պի կանոնների կամ դրանց մի մասի բովան- 
դակության նկատմամբ կարող են սահմանվել 
մանրամասն պահանջներ: Գործարար վարվե- 
լակերպի կանոնների պահանջները խախտելու  
դեպքում պատասխանատվությունը սահման- 
վում է սույն օրենքով, Հայաստանի Հանրապե- 
տության քաղաքացիական օրենսգրքով, Հայաս- 
տանի Հանրապետության աշխատանքային 
օրենսգրքով և այլ օրենքներով:

Օրենքի 81-րդ հոդվածի 3.2 կետի համաձայն՝ 
Ապահովագրական ընկերությունները պար- 
տավոր են հետևել սույն հոդվածի 3.1-ին մասով 
նախատեսված գործարար վարվելակերպի կա- 
նոններին: Սույն հոդվածի 3.1-ին մասով նախա- 
տեսված գործարար վարվելակերպի կանոնների  
պահանջների՝ ապահովագրական ընկերության  
կողմից խախտման փաստը դատարանի կամ  
ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կող- 
մից հաստատվելու դեպքում ապահովագրա- 
կան ընկերությունը պարտավոր է հաճախոր- 
դին վճարել երեք հարյուր հազար դրամ: Սույն  
մասի երկրորդ պարբերությունը չի կարող մեկ- 
նաբանվել որպես վնասների հատուցում պա- 
հանջելու՝ հաճախորդի իրավունքը սահմանա- 
փակող կամ բացառող դրույթ: Այն դեպքում, երբ  
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ապահովագրական ընկերությունների կողմից  
խախտվել է սպառողի՝ սույն օրենքով սահման- 
ված որևէ իրավունք, սպառողն իրավունք ունի  
անմիջապես դիմելու դատարան կամ ֆինան- 
սական համակարգի հաշտարարին, իսկ օրեն- 
քով նախատեսված դեպքում՝ առևտրային ար- 
բիտրաժ:

Վերը նշված նորմերից բխում է, որ Ընկերություն- 
ները պետք է ունենան գործարար վարվելա- 
կերպի կանոններ, իսկ Կենտրոնական Բանկը 
կարող է սահմանել գործարար վարվելակերպի 
կանոնների կիրարկման եղանակներին և ըն- 
թացակարգերին վերաբերող պարտադիր պա- 
հանջներ: Օրենքի համաձայն՝ Ընկերության գոր- 
ծարար վարվելակերպի կանոններում, ի թիվս  
այլ պայմանների, պետք է սահմանվեն պայմա- 
նագրի գործողության ընթացքում հաճախորդ- 
ների հետ հաղորդակցման կարգը, հաճախորդների  
հետ վարվելակերպի կարգը, հաճախորդների իրա- 
վունքների պաշտպանությանը վերաբերող այլ հար- 
ցեր: Միևնույն ժամանակ՝ «Ապահովագրության 
և ապահովագրական գործունեության մասին»  
ՀՀ օրենքով սահմանված է օրինական տուժանք:  
Հաճախորդը/սպառողը	 իրավունք	 ունի	 դիմել	 
դատարան կամ ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարին, իսկ օրենքով նախատեսված 
դեպքում՝ առևտրային արբիտրաժ և ստանալ  
օրինական տուժանքը՝ Ընկերության գործա- 
րար վարվելակերպի կանոնների պահանջները 
խախտելու փաստը հաստատվելու դեպքում: 

Սույն դեպքում, Ընկերությունը, օրենքի 81-րդ հոդ- 
վածի, «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի  
մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի և Կանոնակար- 
գի համաձայն, սահմանել է բողոք-պահանջի 
քննության գործընթացին վերաբերող գործարար  
վարվելակերպի կանոն, այն է՝ «Հաճախորդների 
բողոք-պահանջների քննության գործընթացը 
կարգավորող կարգ»-ը, որի 2.6 կետի համաձայն՝  
Ընկերությունը քննարկում է Հաճախորդի բողոք- 
պահանջները և տալիս է դրանց վերջնական 
պատասխանը այն մերժելու, մասնակի կամ 
ամբողջությամբ բավարարելու մասին՝ բողոք-

պահանջները ստանալուց հետո առնվազն 10 
(տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հաշտարարը հարկ է համարում ընդգծել, որ 
օրենսդիրը, նախատեսելով ապահովագրական 
ընկերությունների պարտականությունը՝ ունե- 
նալու գործարար վարվելակերպի կանոններ,  
փորձել է իրավական կարգավորման դաշտ բե- 
րել ընկերությունների կողմից հաճախորդներին 
մատուցվող ծառայությունների կապակցությամբ  
կողմերի հաղորդակցման գործընթացը։ Օրեն- 
քում տեղ գտած «Գործարար վարվելակերպի կանոն»  
հասկացությունն իր մեջ ներառում է ոչ միայն համա- 
նուն վերտառություն ունեցող փաստաթղթերը, այլև  
Ընկերության կողմից ընդունված այն բոլոր իրավա- 
կան ակտերը, որոնք նախատեսում են Ընկերության 
և հաճախորդների միջև հաղորդակցման կարգը, հա- 
ճախորդների հետ վարվելակերպի կարգը, հաճա- 
խորդների իրավունքների պաշտպանությանը վերա- 
բերող այլ հարցեր, ինչը ներառում է նաև հաճախորդ- 
ների կողմից ներկայացված բողոք-պահանջներին 
պատասխան ներկայացնելու ձևն ու կարգը։

Վերոնշյալի համատեքստում, ըստ Հաշտարա- 
րի, Ընկերության կողմից սահմանված Հաճախորդ- 
ների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը 
կարգավորող կարգը ևս հանդիսանում է գործարար 
վարվելակերպի կանոն՝ անկախ դրա անվանու- 
մից, քանի որ կարգավորում է Ընկերության կող- 
մից Հաճախորդների հետ վարվելակերպի և հա- 
ղորդակցման կարգը, մասնավորապես՝ Ընկե- 
րության հաճախորդների՝ Ընկերության դեմ ունե- 
ցած բողոք-պահանջների ուսումնասիրության, 
քննության, դրանց պատասխանելու գործըն- 
թացն ու կարգը (Տե՛ս Կարգի 1.2 կետ) 

Սույն դեպքում, Հաճախորդի գործատուի և Ըն- 
կերության միջև 10/01/2018թ.-ին կնքվել է առող- 
ջության ապահովագրության պայմանագիրը, 
որով ապահովագրված անձ է հանդիսանում 
Հաճախորդը: Հաճախորդը 21.05.2018թ.-ին բողոք- 
պահանջ է ներկայացրել Ընկերությանը՝ պա- 
հանջելով, որ տեղի ունեցած ապահովագրական  
պատահարի շրջանակներում Ընկերությունը  
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լրավճարի իր կարծիքով անհիմն իրեն չհատու- 
ցած 50,000 ՀՀ դրամ գումարը: Ի պատասխան 
Հաճախորդի բողոք-պահանջի՝ Ընկերության կող- 
մից 20.06.2018թ.-ին կազմվել է պատասխան 
գրությունը և Հաճախորդին հանձնելու համար 
«Հայփոստ» ՓԲԸ է մուտքագրվել 24.06.2018թ.-ին։

Այսպիսով՝ վերը նշված նորմերի և փաստերի 
համադրության արդյունքում՝ Հաշտարարը ան- 
հրաժեշտ է համարում ընդգծել, որ Ընկերությու- 
նը, Հաճախորդի կողմից ներկայացված բողոք- 
պահանջին՝ համաձայն իր իսկ կողմից սահ- 
մանված Հաճախորդների բողոք-պահանջների 
քննության գործընթացը կարգավորող կարգով 
նախատեսված գործարար վարվելակերպի կանո- 
նի պետք է պատասխաներ մինչև 04.06.2018թ.-ը  
ներառյալ, քանի որ Հաճախորդը Ընկերությու- 
նում բողոք-պահանջը լրացրել է 21.05.2018թ.-ին 
(21.05.2018-04.06.2018թթ.՝ 10 աշխատանքային օր),  
մինչդեռ Ընկերությունը բողոք-պահանջի պատաս- 
խանը կազմել է 22.06.2018թ.-ին, ինչն արդեն իսկ  
խախտում է 10 աշխատանքային օրում Հաճախոր- 
դին գրավոր պատասխան տրամադրելու պահանջը: 
Վերոնշյալը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ առ- 
կա է բողոք-պահանջի քննության գործընթա- 
ցին վերաբերող Ընկերության գործարար վար- 
վելակերպի այնպիսի կանոն, որի պահանջները  
վերջինս խախտել է: 

Վերոնշյալից ելնելով՝ Հաշտարարը հաստատված է 
համարում Ընկերության կողմից Կարգի 2.6 կետով 
սահմանված գործարար վարվելակերպի կանոնի՝ 
բողոք-պահանջի վերջնական պատասխանը՝ այն 
ստանալուց հետո առնվազն 10 աշխատանքային օր- 
վա ընթացքում տալու, պահանջը խախտելու փաստը:

Ելնելով վերոնշյալից և հաշվի առնելով այն հան- 
գամանքը, որ Օրենքի 81-րդ հոդվածի 3.2 մասով  
նախատեսված տուգանքը վրա է հասնում Ըն- 
կերության գործարար վարվելակերպի կանոնների  
պահանջների՝ Ընկերության կողմից խախտելու  
փաստը հաստատվելու դեպքում՝ Հաշտարարն  
անհրաժեշտ է համարում ընդգծել, որ Ընկե- 
րությունը պարտավոր է Հաճախորդին վճարել 

«Ապահովագրության և ապահովագրական գոր- 
ծունեության մասին» ՀՀ օրենքի 81-րդ հոդվածի 
3.2 մասով նախատեսված 300,000 (երեք հարյուր  
հազար) ՀՀ դրամ տուգանքի գումարը:
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ՊԱՀԱՆՋ 6 

Պահանջ-դիմում ՀՀ-ում գործող վարկային 
կազմակերպության դեմ՝ կապված կազմա- 
կերպության կողմից տույժերի կիրառման հետ

պահանջի բովանդակությունը

Հաճախորդի և Կազմակերպության միջև 2017թ.-ին  
կնքվել է վարկի տրամադրման պայմանագիր։  
Հետագայում Հաճախորդն ունեցել է առողջա- 
կան խնդիրներ, որի հետևանքով ֆինանսական 
խնդիրներ են առաջացել և 2018թ. մարտին խնդրել  
է Կազմակերպությանը մինչև 2018թ. հունիսը իրեն  
ժամանակ տրամադրի, որպեսզի սկսի մարում- 
ներ կատարել։ Հաճախորդը խոսել է կազմակեր- 
պության աշխատակցի հետ և ստացել է մերժում։  
Դրանից հետո բազմաթիվ գրավոր և բանավոր 
դիմումներ է ներկայացրել իրեն ժամանակ տրա- 
մադրելու համար, սակայն իրեն կոպտորեն մեր- 
ժել են, այդ թվում՝ գործադիր տնօրենը, ով իրեն  
անհարգալից էր պահում։ Այնուհետև Հաճախոր- 
դը տեղեկացել է, որ վարկը դասակարգվել է: 
Ամբողջ ընթացքում ավելացել են տույժեր՝ մոտ 
400,000 ՀՀ դրամ, որոնց թեև Հաճախորդը հա- 
մաձայն չի եղել, բայց ամբողջությամբ վճարել է։  
Վարկի դասակարգված լինելու պատճառով 
Հաճախորդը չի կարողանում նոր վարկեր ստա- 
նալ և տուժում է։

Հաշտարարին ուղղված իր պահանջ-դիմումում  
Հաճախորդը պահանջել է, որ Կազմակերպու- 
թյունը վերադարձնի իր կողմից վճարված տույ- 
ժերը՝ մոտ 400,000 ՀՀ դրամ:

պահանջի քննության գործընթացը
ա. Հաշտարարի գործողությունները:

Առաջնորդվելով «Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի  
1-ին և 2-րդ մասերով՝ Հաշտարարը Վարկային 
կազմակերպությունից խնդրել է օրենքով սահ- 
մանված 14 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
տրամադրել ներկայացված պահանջի վերա- 
բերյալ գրավոր պարզաբանումներ, բացատրու- 
թյուններ	 և/կամ	առարկություններ,	 ինչպես	 նաև	
հետևյալ փաստաթղթերը և տեղեկությունները՝ 
Կազմակերպության և Հաճախորդի միջև կնքված  
վարկային պայմանագիրը՝ կից հավելվածներով,  
վարկային քաղվածքը՝ վարկի գործողության 
ամբողջ ժամանակահատվածի համար, վար- 
կային պատմության վերաբերյալ տեղեկատ- 
վություն, վճարված տուժանքների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, ցանկացած այլ տեղեկատ- 
վություն, որը կարող է օգնել գործի քննությանը:

Բ. Կազմակերպության դիրքորոշումը:

Ի պատասխան վերը նշված գրության՝ Հաշտա- 
րարի գրասենյակը ստացել է Կազմակերպու- 
թյան գրությունը, որով վերջինս ներկայացրել է  
առարկություններ և կից տրամադրել է պահան- 
ջի քննության հետ կապված հիմնավորումներ: 
Կազմակերպությունը, մասնավորապես, նշել է, որ  
Կազմակերպության և Հաճախորդի միջև 17.04.2017թ.  
պատշաճ գրավոր ձևով կնքվել է 5 տարի ժամկե- 
տով վարկային գծի պայմանագիրը: Պայմանա- 
գրի շրջանակներում վարկառուն ստացել և մա- 
րել է հետևյալ գումարները. 17.04.2017թ. ստացել 
է 50,000 ՀՀ դրամ, որը մարվել է 17.05.2017թ.-ին, 
20.05.2017թ.-ին ստացել է 70,000 ՀՀ դրամ, որը 
մարվել է 19.06.2017թ.-ին, 24.06.2017թ.-ին ստացել 
է 90,000 ՀՀ դրամ, որը մարվել է 30.08.2017թ.-ին,  
01.08.2017թ.-ին ստացել է 90,000 ՀՀ դրամ, որը 
մարվել է 31.08.2017թ.-ին, 07.09.2017թ.-ին ստացել 
է 90,000 ՀՀ դրամ, որը մարվել է 16.11.2017թ.-ին, 
16.11.2017թ.-ին ստացել է 180,000 ՀՀ դրամ, որը 
մարվել է 06.09.2018թ.-ին: Վարկառուի վարկային 
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գծի ռիսկի դասը տվյալ պահին ստանդարտ է,  
ինչը արտացոլված է համապատասխան ԱՔՌԱ  
վարկային զեկույցում։ Ինչ վերաբերում է վարկա- 
յին զեկույցում վարկի ռիսկի դասը առանց տե- 
ղեկացման դասակարգելուն, ապա Կազմակեր- 
պությունը նշել է, որ ՀՀ ԿԲ խորհրդի 11.07.2017թ. 
թիվ 157-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի և  
վարկային կազմակերպությունների հաճախորդ- 
ների վարկարժանության տեղեկատվական 
համակարգի՝ վարկային ռեգիստրի ստեղծման 
և վարկային ռեգիստրին ՀՀ տարածքում գործող 
բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, 
օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մաս- 
նակցության» կարգի 2-րդ գլխի 5-րդ կետի հա- 
մաձայն՝ վարկատուի կողմից վարկային ռեգիստ- 
րին տեղեկատվությունը տրամադրվում է վար- 
կային պայմանագրի կնքման օրվան հաջորդող  
երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Տվյալ  
վարկի վերաբերյալ վարկային ռեգիստր արդեն  
իսկ մուտքագրված տվ յալների յուրաքանչյուր 
փոփոխության դեպքում վարկատուն պարտա- 
վոր է վարկային ռեգիստր ներկայացնել այդ փո- 
փոխությունները կատարելու օրվան հաջորդող  
երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Բացի  
այդ, 16.12.2017թ. վարկառուին տրամադրված վար- 
կային գծի պայմանագրի հատուկ պայմանների 
6-րդ կետի համաձայն՝ վարկառուն վարկի ստաց- 
մամբ հաստատում է, որ տալիս է իր համաձայ- 
նությունն իր վարկունակության գնահատման և 
վարկատուի կողմից պայմանագրի շրջանակ- 
ներում այլ որոշումների կայացման համար վար- 
կատուի և վարկային բյուրոյի, վարկային ռե- 
գիստրի, տվյալների մշակող և վարկատուի հետ  
համագործակցող այլ անձանց միջև վարկային 
զեկույցների և վարկառուի վերաբերյալ այլ տե- 
ղեկատվության փոխանակմանը՝ Պայմանագրի 
գործողության ողջ ժամանակահատվածում։ 
Ելնելով վերոգրյալից՝ Կազմակերպությունը նշել 
է, որ վճարման օրվա ցանկացած խախտման 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը գրանցվում է  
վարկային ռեգիստրում և ԱՔՌԱ վարկային բյու- 
րոյում և ենթակա չէ հեռացման։ 

Պահանջի քննության ընթացքում բանակցու- 
թյուններ վարելու, լրացուցիչ ապացույցներ ձեռք  
բերելու և պահանջի լրացուցիչ ուսումնասիրու- 
թյուն իրականացնելու համար Հաշտարարը պա- 
հանջի քննության ժամկետը երկարաձգել է ևս 
տասնչորս աշխատանքային օրով:

Այսպիսով, պահանջի քննության համար էական  
նշանակություն ունեցող փաստերը հետևյալն են.

1. Հաճախորդի և Կազմակերպության միջև  
17.04.2017թ. կնքվել է «Վարկային գծի պայմա- 
նագիր» վերտառությամբ փաստաթուղթը, 
որի համաձայն սահմանված է կողմերի միջև  
հետևյալ իրավահարաբերությունների առկա- 
յությունը՝ հատկացված վարկի գումար 50,000  
ՀՀ դրամ, հնարավոր վարկային գծի սահմա- 
նաչափ՝ 350,000 ՀՀ դրամ, տարեկան փաս- 
տացի տոկոսադրույք՝ 0 տոկոս, վարկի մար- 
ման օր՝ 18.05.2017թ., վարկի մարման օրերի 
քանակ՝ 30: 

2. Վարկային գծի պայմանագրի 5-րդ կետի հա- 
մաձայն՝ Ընդհանուր պայմանները կազմում 
են Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Ըստ 
պայմանագրի՝ Վարկառուն տեղեկացված 
է «Հատուկ պայմաններին» և «Ընդհանուր 
պայմաններին», որոնց հետ ամբողջովին 
համաձայն է և ընդունում է իր պարտավո- 
րությունը :

3. Վարկային գծի պայմանագրի անբաժանելի 
մասը հանդիսացող Ընդհանուր պայմաննե- 
րի 25 կետի համաձայն՝ սույն վարկային գծի  
պայմանագիրը կնքվում է 5 (հինգ) տարի ժամ- 
կետով: Մինչ պայմանագրի ժամկետի ավար- 
տը Կողմերից որևէ մեկի կողմից Պայմանա- 
գրի դադարման վերաբերյալ մյուս կողմին 
չծանուցելու դեպքում Պայմանագիրը համար- 
վում է նույն պայմաններով և նույն ժամկետով  
վերակնքված յուրաքանչյուր անգամ: Ընդհա- 
նուր պայմանների 26-րդ կետի համաձայն՝ 
պայմանագրով վարկատուն վարկային գծի  
սահմանաչափի սահմաններում տրամադրում  
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է վարկ(եր) վարկառուին՝ վերջինիս հայտ(եր)
ի հիման վրա և դրանց բավարարման դեպ- 
քում, իսկ վարկառուն պարտավորվում է վե- 
րադարձնել փաստացի ստացված վարկը  
(հատկացված վարկի գումարը) և դրա դիմաց  
վճարել տոկոսներ, ինչպես նաև պայմանա- 
գրային այլ վճարներ: Պայմանագրի երկկողմ  
ստորագրման դեպքում Բաժին 1-ում հատ- 
կացված վարկի գումարի լրացման (նշման)  
դեպքում նշված չափով վարկը տրամադըր- 
վում է պայմանագրի համաձայն՝ առանց լրա- 
ցուցիչ հայտի ներկայացման և բավարարման: 

4. Հաճախորդը 17.04.2017թ. ստացել է 50,000 ՀՀ  
դրամ: 17.05.2017թ. Հաճախորդը մարել է 50,000  
ՀՀ դրամ վարկը: 

5. 16.12.2017թ. Հաճախորդը ստացել և ստորագրել  
է վարկային գծի (օվերդրաֆտի) էական պայ- 
մանների անհատական թերթիկը, որով սահ- 
մանվել է, որ Հաճախորդին տրված է սպառո- 
ղական վարկ 180,000 ՀՀ դրամի չափով, 30 օր  
ժամկետով, 60.83 տոկոս տարեկան տոկոսա- 
դրույքով, վարկի մարման ընդհանուր վճար  
է կազմում 189,000 ՀՀ դրամ: Անհատական 
թերթիկի համաձայն՝ այն չի փոխարինում վար- 
կային և երաշխավորման պայմանագրերին, 
պայմանագրի ցանկացած դրույթի հետ կապ- 
ված հարցեր առաջանալու դեպքում պետք է 
առաջնորդվել պայմանագրով:

6. Կազմակերպության կողմից կազմվել է վար- 
կային գծի պայմանագրի Հատուկ պայման- 
ները, որը ստորագրված չէ ոչ Կազմակերպու- 
թյան, ոչ Հաճախորդի կողմից: 

7. «Հատուկ պայմանները» վերտառությամբ 
փաստաթղթի համաձայն՝ Հաճախորդին հատ- 
կացված վարկի գումարը կազմում է 180,000 
ՀՀ դրամ, հնարավոր վարկային գծի սահմա- 
նաչափ՝ 350,000 ՀՀ դրամ, տարեկան փաս- 
տացի տոկոսադրույք՝ 60.83 տոկոս, վարկի 
վճարման օր՝ 15.01.2018թ., վարկի մարման օրե- 
րի քանակ՝ 30, տրամադրման վճար՝ 5,400 ՀՀ  

դրամ, տոկոսագումար՝ 3.600 ՀՀ դրամ, կան- 
խիկ տրամադրման վճար՝ 9,000 ՀՀ դրամ, ան- 
հապաղ տրամադրման վճար՝ 9,000 ՀՀ դրամ:

8. «Հատուկ պայմանները» վերտառությամբ փաս- 
տաթղթի համաձայն գործում է հետաձգման 
վճար. 7 օր հետաձգման ժամկետի համար՝ 
11,340 ՀՀ դրամ, 14 օրվա համար՝ 17,010 ՀՀ դրամ,  
30 օրվա համար՝ 28,350 ՀՀ դրամ:

9. Հաճախորդի կողմից ստորագրած անդոր- 
րագրի համաձայն՝ Հաճախորդը ստացել է  
180,000 ՀՀ դրամ, վճարել է 9,000 ՀՀ դրամ կան- 
խիկի տրամադրման վճար, 9,000 ՀՀ դրամ 
անհապաղ տրամադրման վճար:

10. Հաճախորդը 16.12.2017-ից սկսած Կազմակեր- 
պությանը, ըստ տրամադրված վարկային 
քաղվածքի վճարել է հետևյալ գումարները. 
16/12/2017՝ 18,000 ՀՀ դրամ՝ որպես անհապաղ 
և կանխիկ տրամադրման վճարներ, 16/01/2018՝  
13,230 ՀՀ դրամ, 24/01/2018՝ 18,900 ՀՀ դրամ, 
09/04/2018՝ 40,000 ՀՀ դրամ, 04/09/2018՝ 180,000  
ՀՀ դրամ, 06/09/2018՝ 9,000 ՀՀ դրամ: Հաճա- 
խորդի կողմից Կազմակերպությանը տրա- 
մադրված ընդհանուր գումարը կազմում է  
279,130 (երկու հարյուր յոթանասունինը հազար  
հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ:

11. Հաճախորդին տրամադրված 180,000 ՀՀ դրամ  
գումարը դասակարգվել է 30.03.2018թ. «անհու- 
սալի» դասով, սակայն 29.09.2018թ. վերադա- 
սակարգվել է՝ որպես «Ստանդարտ» ակտիվ:

12. Հաճախորդը 31.08.2018թ. գրությամբ բողոք- 
պահանջ է ներկայացրել Կազմակերպու- 
թյանը, որի համաձայն՝ Հաճախորդը 2017թ. 
տրամադրված 180,000 ՀՀ դրամ վարկի մասով  
խնդրում է չպահանջել տույժեր և կատարել 
վարկի վերադասակարգում: Հաճախորդը 
չի ստացել բողոք-պահանջի պատասխան 
«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի 
մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածով նախա- 
տեսված ժամկետում, որի հիմքով դիմել է  
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Հաշտարարին: Այնուամենայնիվ՝ Կազմակեր- 
պությունը ներկայացրել է Հաճախորդի բողոք- 
պահանջի մերժման գրությունը, որի վրա առ- 
կա է ամսաթվի երկու գրառում՝ 11.09.2018թ. և 
16.10.2018թ., ինչպես նաև երկու ելից համար:

13. Հաշտարարին ներկայացված պահանջով 
Հաճախորդը Կազմակերպությունից պահան- 
ջում է կատարել վարկի վերադասակարգում,  
ինչպես նաև վերադարձնել իր կողմից վճա- 
րած տույժերը՝ մոտ 400,000 ՀՀ դրամի չափով:

Հաշտարարին սույն պահանջի քննության և լուծ- 
ման համար անհրաժեշտ է պարզաբանել հե- 
տևյալ հարցերը.

1. ինչպիսի՞ իրավահարաբերություններ են առկա 
Հաճախորդի և Կազմակերպության միջև,

2. արդյո՞ք վարկային պայմանագիրը կարող է կնքված  
համարվել առանց գրավոր ձևը պահպանելու՝ հաս- 
տատվելով այլ ապացույցներով:

Այսպիսով, պահանջի հետ կապված փաստա- 
թղթերի և ՀՀ օրենսդրության պահանջների հա- 
մալիր վերլուծության արդյունքում Հաշտարարը 
հանգել է հետևյալին: 

Հաճախորդի և Կազմակերպության միջև առկա  
իրավահարաբերությունների բնույթը որոշելիս  
անհրաժեշտ է ղեկավարվել պայմանագրի մեկ- 
նաբանման կանոններով: Մասնավորապես՝ 
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 447-րդ հոդվա- 
ծի 1-ին մասի համաձայն՝ պայմանագրի պայման- 
ները մեկնաբանելիս՝ դատարանը պետք է ելնի  
նրանում պարունակվող բառերի և արտահայ- 
տությունների տառացի նշանակությունից: Պայ- 
մանագրի պայմանի տառացի նշանակությունը 
պարզ չլինելու դեպքում այն սահմանվում է պայ- 
մանագրի մյուս պայմանների և պայմանագրի 
ամբողջական իմաստի հետ համադրելու միջո- 
ցով: Նույն հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն՝ 
եթե սույն հոդվածի 1-ին կետում պարունակվող 
կանոնները հնարավորություն չեն տալիս որոշել  

պայմանագրի բովանդակությունը, ապա պետք  
է պարզվի կողմերի իրական ընդհանուր կամքը՝  
հաշվի առնելով պայմանագրի նպատակը: Ընդ  
որում, նկատի են առնվում բոլոր համապատաս- 
խան հանգամանքները՝ ներառյալ պայմանա- 
գրին նախորդող բանակցությունները և թղթակ- 
ցությունը, կողմերի փոխադարձ հարաբերություն- 
ներում հաստատված գործելակերպը, գործարար  
շրջանառության սովորույթները, կողմերի հետա- 
գա վարքը:

ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր որոշումներում անդ- 
րադարձել է պայմանագրի մեկնաբանման հար- 
ցին և արձանագրել է, որ վերոնշյալ հոդվածն 
ամրագրում է պայմանագրի մեկնաբանության 
երեք կանոն՝ պայմանագրի մեկնաբանումը՝ ելնելով 
դրա բառերի և արտահայտությունների տառացի 
նշանակությունից, պայմանագրի մեկնաբանումը՝ 
համադրելով այն պայմանագրի մյուս պայմանների 
և պայմանագրի ամբողջական իմաստի հետ, և պայ- 
մանագրի մեկնաբանումը կողմերի իրական ընդհա- 
նուր կամքը պարզելու միջոցով: Ընդ որում, այդ 
կանոնները կիրառվում են հաջորդաբար (տե՛ս, 
«Կարատ» ՍՊԸ-ն ընդդեմ «Էգնա Շին» ՍՊԸ-ի 
թիվ ՇԴ1/0303/02/10 քաղաքացիական գործով 
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 27.05.2011 թվականի 
որոշումը): 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 443-րդ հոդվա- 
ծի 1-ին մասի համաձայն՝ պայմանագրում կարող  
է նախատեսվել, որ դրա առանձին պայմանները  
որոշվում են համապատասխան տեսակի պայ- 
մանագրերի համար մշակված և մամուլում հրա- 
պարակված օրինակելի պայմաններով: Նույն 
հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն՝ այն դեպ- 
քերում, երբ պայմանագրում հղում չկա օրինա- 
կելի պայմաններին, նման օրինակելի պայման- 
ները կողմերի հարաբերությունների նկատմամբ  
կիրառվում են որպես գործարար շրջանառության  
սովորույթներ, եթե դրանք համապատասխա- 
նում են սույն օրենսգրքի 7 հոդվածի և 437 հոդ- 
վածի 6-րդ կետով սահմանված պահանջներին: 
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Սույն պահանջի քննության ընթացքում պարզ- 
վեց, որ Հաճախորդի և Կազմակերպության միջև  
17.04.2017թ. կնքվել է «Վարկային գծի պայմանա- 
գիր» վերտառությամբ փաստաթուղթը, որի հա- 
մաձայն սահմանված է կողմերի միջև հետևյալ 
իրավահարաբերությունների առկայությունը՝ հատ- 
կացված վարկի գումար 50,000 ՀՀ դրամ, հնա- 
րավոր վարկային գծի սահմանաչափ՝ 350,000 ՀՀ  
դրամ, վարկի մարման օր՝ 17.05.2017թ., վարկի 
մարման օրերի քանակ՝ 30: Միևնույն ժամանակ,  
«Վարկային գծի պայմանագիր» վերտառությամբ  
փաստաթղթի համաձայն՝ Ընդհանուր պայման- 
ները կազմում են Պայմանագրի անբաժանելի 
մասը, ընդ որում՝ չեն անհատականացվում Ընդ- 
հանուր պայմանները, ինչպես նաև այն հանգա- 
մանքը, թե արդյոք այդ Ընդհանուր պայմաննե- 
րը հանձնվել են Հաճախորդին, թե՝ ոչ: Եթե հիմք 
ընդունենք այդ ժամանակահատվածի համար 
Կազմակերպության կայքում հրապարակված 
Ընդհանուր պայմանները, ապա Ընդհանուր  
պայմանների 25-րդ կետի համաձայն՝ սույն վար- 
կային գծի պայմանագիրը կնքվում է 5 (հինգ) 
տարի ժամկետով: Ընդհանուր պայմանների 
26-րդ կետի համաձայն՝ պայմանագրով վարկա- 
տուն վարկային գծի սահմանաչափի սահման- 
ներում տրամադրում է վարկ(եր) վարկառուին՝ 
վերջինիս հայտ(եր)ի հիման վրա և դրանց բա- 
վարարման դեպքում, իսկ վարկառուն պարտա- 
վորվում է վերադարձնել փաստացի ստացված 
վարկը (հատկացված վարկի գումարը) և դրա  
դիմաց վճարել տոկոսներ, ինչպես նաև պայմա- 
նագրային այլ վճարներ: Ընդհանուր պայման- 
ների 27-րդ կետի համաձայն՝ (...) Կազմակերպու- 
թյունը միակողմանի որոշում է հայտի բավա- 
րարման կամ մերժման հարցը՝ հաշվի առնելով  
իր կողմից կատարվող վարկառուի վարկունա- 
կության (վճարունակության) գնահատումը: Ընդ- 
հանուր պայմանների 30-րդ կետի համաձայն՝ 
(...) հայտի բավարարման դեպքում վարկառուի 
էլ-փոստին ուղարկվում է հայտի համաձայն 
վարկի տրամադրման հետևանքով Բաժին 1-ում  
կատարված փոփոխությունները, որոնք ուժի մեջ  
են մտնում վարկի փաստացի տրամադրման 
պահից: Վարկառուն գիտակցում է, որ նման փո- 

փոխությունները կատարվում են իր կողմից հայտ  
տալու հետևանքով և համաձայնվում է դրանց 
կատարմանը սույն կետով սահմանված կարգով՝  
առանց լրացուցիչ համաձայնեցման կամ փաս- 
տաթղթերի ստորագրման: Ընդհանուր պայման- 
ների 5-րդ կետը նշում է, որ հայտ է համարվում 
Պայմանագրի համաձայն՝ վարկային գծի սահ- 
մանաչափի շրջանակներում վարկ ստանալու 
դիմում, որը ներկայացվում է վարկառուի կողմից  
պայմանագրով սահմանված կարգով:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 887-րդ հոդվա- 
ծի 1-ին մասի համաձայն՝ վարկային պայմանա- 
գրով բանկը կամ այլ վարկային կազմակերպու- 
թյունը (վարկատուն) պարտավորվում է պայմա- 
նագրով նախատեսված չափերով և պայման- 
ներով դրամական միջոցներ (վարկ) տրամադ- 
րել փոխառուին, իսկ փոխառուն պարտավորվում  
է վերադարձնել ստացված գումարը և տոկոս- 
ներ վճարել դրանից: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի  
համաձայն՝ վարկային պայմանագրից բխող  
հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում 
են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 46 գլխում  
նախատեսված կանոնները, եթե այլ բան նախա- 
տեսված չէ սույն գլխի կանոններով և վարկային 
պայմանագրով: ՀՀ քաղաքացիական օրենս- 
գրքի 877-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ փո- 
խառության պայմանագրով մեկ կողմը (փոխա- 
տուն) մյուս կողմի (փոխառուի) սեփականությանն  
է հանձնում դրամ կամ տեսակային հատկանի- 
շով որոշվող այլ գույք, իսկ փոխառուն պարտա- 
վորվում է փոխատուին վերադարձնել միևնույն 
գումարի դրամ (փոխառության գումարը) կամ 
փոխատուից ստացված գույքին հավասար քա- 
նակի և նույն տեսակի ու որակի գույք:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 437-րդ հոդվա- 
ծի 1-ին մասի համաձայն՝ քաղաքացիները և իրա- 
վաբանական անձինք ազատ են պայմանագիր 
կնքելիս: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ 
կողմերը կարող են կնքել ինչպես օրենքով կամ 
այլ իրավական ակտերով նախատեսված, այն- 
պես էլ չնախատեսված պայմանագիր: Նույն հոդ- 
վածի 3-րդ մասի համաձայն՝ կողմերը կարող են  
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կնքել օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով 
նախատեսված մի քանի պայմանագրերի տար- 
րեր պարունակող պայմանագիր (խառը պայ- 
մանագիր): Խառը պայմանագրի կողմերի հարա- 
բերությունների նկատմամբ համապատասխան 
մասերով կիրառվում են այն պայմանագրերի 
մասին կանոնները, որոնց տարրերը պարունակ- 
վում են խառը պայմանագրում, եթե այլ բան չի 
բխում կողմերի համաձայնությունից կամ խառը 
պայմանագրի էությունից: 

Վերը նշված նորմերի համաձայն՝ կողմերն ազատ  
են պայմանագիր կնքելիս, նրանք են որոշում 
կնքել օրենքով նախատեսված, այնպես էլ չնա- 
խատեսված պայմանագիր: Ընդ որում՝ կողմերը  
կարող են տարբեր պայմանագրերի տարրեր 
պարունակող պայմանագիր կնքել (խառը պայ- 
մանագիր): Իսկ պայմանագիրը վարկային որա- 
կելու համար անհրաժեշտ է, որ բանկը կամ այլ  
վարկային կազմակերպությունը փոխառության 
կարգով որոշակի չափով և պայմաններով գու- 
մար տրամադրել փոխառուին, իսկ փոխառուն  
պարտավորվում է վերադարձնել փոխառության  
գումարը և վճարել տոկոսներ տրամադրված 
գումարի դիմաց: Վարկը համարվում է հատու- 
ցելի գործարք, ուստի այն բոլոր դեպքերում, երբ  
վարկի տրամադրման համար բանկը կամ վար- 
կային կազմակերպությունը հատուցում չի ստա- 
նում, ապա գործ ունենք ոչ թե վարկի հետ, այլ 
փոխառության:

Տվյալ դեպքում 17.04.2017թ. Կազմակերպության 
և Հաճախորդի միջև կնքվել է փոխառության պայ- 
մանագիր, որով Կազմակերպությունը Հաճախոր- 
դին տրամադրել է 50,000 ՀՀ դրամ 30 օր ժամ- 
կետով՝ մինչև 17.05.2017թ.: Ընդ որում՝ այդ գումարի  
դիմաց Կազմակերպությունը փոխհատուցում  
չի ստանում և տարեկան փաստացի տոկոսա- 
դրույքը 0 տոկոս է: Այս դեպքում գործ ունենք 
Կազմակերպության կողմից Հաճախորդին փո- 
խառություն տրամադրելու հետ, քանի որ այս 
դեպքում գործարքը հատուցելի չէ, որպեսզի որակ- 
վի որպես վարկ: Անդրադառնալով կողմերի մի- 
ջև կնքված պայմանագրի անբաժանելի մասը  

հանդիսացող Ընդհանուր պայմաններին՝ պետք  
է նշել, որ այդ պայմաններով նախատեսվում է 
կողմերի միջև համագործակցության իրականա- 
ցում 5 տարի ժամկետով, որը կարող է երկա- 
րաձգվել: Այդ համագործակցության շրջանակ- 
ներում Հաճախորդը կարող է հայտ ներկայացնել  
Կազմակերպություն, որը միակողմանի որոշում  
է Հաճախորդին տրամադրել նորից փոխառու- 
թյուն կամ վարկ, թե՝ ոչ: Այլ կերպ ասած՝ Ընդհա- 
նուր պայմաններով միայն սահմանվում է կող- 
մերի հարաբերությունները ապագայում հնա- 
րավոր վարկային պայմանագրեր կնքելուն, քանի  
որ ուղղակի տրված փոխառության հարաբերու- 
թյունները (գումարի չափը, մարման ժամկետը, 
հատուցելիությունը և այլն) կարգավորվում են 
կողմերի միջև ստորագրված Վարկային գծի 
պայմանագիր վերտառությամբ փաստաթղթով: 
Անդրադառնալով Կազմակերպության այն առար- 
կությանը, որ այս դեպքում տրվում է վարկային 
գիծ հինգ տարի ժամկետով և ամեն անգամ 
չի կնքվում նոր պայմանագիր, այլ կատարվում 
է պայմանագրով սահմանված Հատուկ պայ- 
մանների փոփոխություն՝ սահմանելով գումարի 
տրման նոր չափ, նոր մարման ժամկետ և տո- 
կոսադրույք, պետք է նշել հետևյալը. վարկային  
գծի պայմանագիրն ինքնին վարկային պայմա- 
նագիր է և այդ դեպքում պետք է կիրառել վար- 
կային պայմանագրի հարաբերությունները կար- 
գավորող կանոնները: Ուսումնասիրելով «վար- 
կային գիծ» հասկացության կիրառման պրակ- 
տիկան ՀՀ օրենսդրական և գերատեսչական 
ակտերում, ինչպես նաև իրավակիրառ պրակ- 
տիկայում, պետք է ընդգծել, որ «Սպառողական 
կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդ- 
վածի 1-ին մասի 9-րդ կետի համաձայն՝ վարկա- 
յին քարտով կրեդիտավորման պայմանագիր է 
համարվում կրեդիտավորման պայմանագիրը, 
որով կրեդիտավորողը, անկախ բանկային, ավան- 
դային կամ այլ հաշվի առկայությունից, մշտա- 
կան հիմունքներով սպառողին տրամադրում է  
նախապես հաստատված սահմանաչափով վե- 
րականգնվող կամ չվերականգնվող վարկային 
գիծ՝ վարկային քարտի միջոցով սպառողի գնում- 
ները, այլ վճարումները, ինչպես նաև կանխիկի 
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պահանջը ֆինանսավորելու նպատակով: Վի- 
ճելի իրավահարաբերության ժամանակ, այն 
է՝ անհատական թերթիկի տրամադրման օրը՝ 
16.12.2017թ. դրությամբ գործող խմբագրությամբ 
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից 28 հու- 
լիսի 2009թ. ընդունված «Սպառողների և ֆինան- 
սական կազմակերպությունների հաղորդակց- 
ման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն  
պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ը հաստա- 
տելու մասին» որոշման (այսուհետ՝ նաև Կանո- 
նակարգ 8/05) Հավելված 4-ով սահմանվում են 
Վարկային գծի պայմանագրով տրվող անհա- 
տական թերթիկի լրացման առանձնահատկու- 
թյունները այլ սպառողական վարկերից, օրինակ՝  
վարկային գծի դեպքում պետք է լրացվի նաև 
Արտոնյալ ժամկետ (Գրեյս պերիոդ) տողը կամ 
Չօգտագործված	 մասի	 դիմաց	 հաշվարկվող	
տոկոսադրույք տողը, որոնք պայմանավորված 
են վարկային գծի առանձնահատկությամբ: Վե- 
րը նշված նորմերի և իրավակիրառ պրակտի- 
կայի (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի ՎԴ/4150/05/09, 
ԵԿԴ/1010/02/12, ԵԿԴ/0426/02/13, ԵԿԴ/1446/02/13 
գործերով կայացված որոշումներ) ուսումնասի- 
րությունից պարզ է դառնում, որ վարկային գիծը  
վարկային պայմանագիր է, այսինքն՝ իրավա- 
հարաբերությունները կապված են արդեն իսկ  
տրամադրված կամ վարկառուի համար հասա- 
նելի գումարի հետ: Վարկային գծի առանձնա- 
հատկությունները կապված են դրա տրամադըր- 
ման հետ, որը կարող է լինել վարկային քարտով  
կամ առանց դրա, օգտագործման հետ, և առա- 
վելապես կապված են այն հանգամանքի հետ,  
որ վարկառուն կարող է որոշել՝ երբ օգտագոր- 
ծել իրեն տրամադրված վարկի գումարը, որի 
հետևանքը, որպես կանոն, չօգտագործված մա- 
սի նկատմամբ տոկոսադրույքի չկիրառումն է:  
Սույն պահանջի քննությամբ պարզվեց, որ Հա- 
ճախորդին 17.04.2017թ. տրամադրվել է փոխառու- 
թյուն 50,000 ՀՀ դրամի չափով, առանց տոկոսի  
և 30 օր մարման ժամկետով, իսկ այն հանգա- 
մանքը, որ Կազմակերպության և Հաճախորդի 
միջև առկա է կնքված պայմանագիր, որ Հաճա- 
խորդը իրավունք ունի հինգ տարվա ընթացքում 

ներկայացնել հայտ և ստանալ նոր վարկ, որևէ  
կերպ չի կարող մեկնաբանվել որպես վարկային  
պայմանագիր, թեկուզև վարկային գծի տեսքով: 

Ամփոփելով՝ պետք է նշել, որ կողմերի միջև առկա  
է եղել փոխառության հարաբերություն 17.04.2017թ. 
կնքված 50,000 դրամի վերաբերյալ, որը մարվել է  
17.05.2017թ., դրանով իսկ դադարելով պարտավորու- 
թյունը փոխառության մասով, սակայն կողմերի պար- 
տավորությունները չեն ավարտվել խառը պայմանա- 
գրի տարր հանդիսացող հինգ տարվա ընթացքում 
համագործակցության և հայտի տրամադրման պայ- 
մանով Կազմակերպության կողմից հաստատվելու 
դեպքում վարկի տրամադրման մասով: 

2. Այդ պայմաններում 16.12.2017թ. Հաճախորդը 
ներկայացրել է նոր վարկ ստանալու հայտ Կազ- 
մակերպությանը, սակայն հայտը չի ներկայաց- 
վել գրավոր ձևով՝ ըստ Ընդհանուր պայմանների:  
Հայտը բավարարվել է և Հաճախորդին 16.12.2017  
տրամադրվել է 180,000 ՀՀ դրամ գումար որոշա- 
կի պայմաններով՝ 30 օր ժամկետով, 60.83 տոկոս  
տարեկան փաստացի տոկոսադրույքով: Կազ- 
մակերպության կողմից Հաճախորդին է տրա- 
մադրվել և վերջինիս կողմից ստորագրվել է «Վար- 
կային գծի (օվերդրաֆտի) էական պայմանների 
անհատական թերթիկ» փաստաթուղթը (այսու- 
հետ՝ նաև Անհատական թերթիկ), որի համա- 
ձայն՝ վարկային հայտի դրական որոշման մա- 
սին վարկառուին տեղեկացվել է 16.12.2017թ., վարկի  
գումար է կազմում 180,000 ՀՀ դրամը, 30 օր վար- 
կի ժամկետ, 60.83 տարեկան փաստացի տոկո- 
սադրույք, 189,000 վարկի մարման ընդհանուր  
վճար: Անհատական թերթիկի համաձայն՝ թեր- 
թիկը չի փոխարինում վարկային պայմանագրին:  
Բացի այդ, Հաճախորդը ստորագրել է անդորրա- 
գիր, որի համաձայն ստացել է 180,000 ՀՀ դրամ 
գումար Կազմակերպությունից: Այստեղ էական 
է որոշել, թե արդյոք վարկային պայմանագրի 
գրավոր ձևով չկնքելը կարող է փոխարինվել այլ  
ապացույցներով:
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ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 888-րդ հոդ- 
վածի համաձայն՝ վարկային պայմանագիրը 
կնքվում է գրավոր: Գրավոր ձևը չպահպանելը 
հանգեցնում է վարկային պայմանագրի անվա- 
վերության: Նման պայմանագիրն առոչինչ է:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 289-րդ հոդվա- 
ծի համաձայն՝ գործարքները քաղաքացիների 
և իրավաբանական անձանց այն գործողություն- 
ներն են, որոնք ուղղված են քաղաքացիական 
իրավունքներ և պարտականություններ սահմա- 
նելուն, փոփոխելուն կամ դրանց դադարելուն:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 295-րդ հոդվա- 
ծի 1-ին կետի համաձայն՝ գործարքը, որի համար  
օրենքով կամ կողմերի համաձայնությամբ սահ- 
մանված չէ գրավոր (հասարակ կամ նոտարա- 
կան) ձև, կարող է կնքվել բանավոր: Նույն հոդ- 
վածի 2-րդ կետի համաձայն՝ բանավոր կարող  
են կնքվել կնքման պահին կատարվող բոլոր  
գործարքները, բացառությամբ այն գործարքնե- 
րի, որոնց համար սահմանված է նոտարական 
ձև, և այն գործարքների, որոնց հասարակ գրա- 
վոր ձևը չպահպանելը հանգեցնում է դրանց 
անվավերության, եթե այլ բան սահմանված չէ 
կողմերի համաձայնությամբ:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 296-րդ հոդվա- 
ծի 1-ին մասի համաձայն՝ գրավոր գործարքը 
պետք է կնքվի փաստաթուղթ կազմելու միջոցով,  
որն արտահայտում է գործարքի բովանդակու- 
թյունը և ստորագրված է գործարք կնքող անձի 
կամ անձանց կամ նրանց կողմից պատշաճ 
ձևով լիազորված անձանց կողմից: Երկկողմ 
(բազմակողմ) գործարքները կարող են կնքվել 
սույն օրենսգրքի 450 հոդվածի 3-րդ և 4-րդ կետե- 
րով նախատեսված եղանակներով:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 450-րդ հոդվա- 
ծի 3-րդ մասի համաձայն՝ պայմանագիրը գրա- 
վոր ձևով կարող է կնքվել կողմերի ստորագրու- 
թյամբ մեկ փաստաթուղթ կազմելու, ինչպես նաև  
փոստային, հեռագրային, հեռատիպային, հե- 
ռախոսային, էլեկտրոնային հաղորդակցության 

կամ կապի այլ միջոցներով տեղեկություն կամ  
հաղորդագրություն (փաստաթուղթ) փոխանա- 
կելու միջոցով, որոնք հնարավորություն են տա- 
լիս հաստատելու դրա իսկությունը և ճշգրիտ 
որոշելու, որ այն ելնում է պայմանագրի կողմից: 
Էլեկտրոնային հաղորդակցությունն ապահո- 
վող կապի միջոցով պայմանագիր կնքելիս, եթե 
օրենքով նման պայմանագրի ձևի վերաբերյալ 
այլ պահանջ սահմանված չէ, էլեկտրոնային 
թվային ստորագրությամբ չպաշտպանված 
էլեկտրոնային փաստաթուղթն ունի նույն իրա- 
վական նշանակությունը, ինչ անձի կողմից ձե- 
ռագիր ստորագրված փաստաթուղթը: Նույն 
հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ պայմանագրի 
գրավոր ձևը պահպանված է համարվում, եթե 
պայմանագիր կնքելու գրավոր առաջարկն ըն- 
դունված է սույն օրենսգրքի 454 հոդվածի 3-րդ 
կետով սահմանված կարգով:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 454-րդ հոդվա- 
ծի 3-րդ կետի համաձայն՝ օֆերտա ստացած 
անձի կողմից դրա ակցեպտի համար սահման- 
ված ժամկետում դրանում նշված պայմանագրի  
պայմանները կատարելու ուղղությամբ գործո- 
ղությունները ձեռնարկելը (ապրանքներ բեռնելը,  
աշխատանքներ կատարելը, ծառայություններ 
մատուցելը, համապատասխան գումար վճա- 
րելը և այլն) համարվում է ակցեպտ, եթե այլ բան  
նախատեսված չէ օրենքով, այլ իրավական ակ- 
տերով կամ նշված չէ օֆերտայում:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 298-րդ հոդվա- 
ծի 1-ին մասի համաձայն՝ գործարքի հասարակ  
գրավոր ձևը չպահպանելը վեճի դեպքում կող- 
մերին զրկում է ի հաստատումն գործարքի ու 
նրա պայմանների՝ վկաների ցուցմունքներ վկա- 
յակոչելու, սակայն նրանց չի զրկում գրավոր և 
այլ ապացույցներ ներկայացնելու իրավունքից: 
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ օրենքում 
կամ կողմերի համաձայնությունում ուղղակի 
նշված դեպքերում գործարքի հասարակ գրա- 
վոր ձևը չպահպանելը հանգեցնում է դրա ան- 
վավերության:
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ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 303-րդ հոդվա- 
ծի 1-ին մասի համաձայն՝ գործարքն անվավեր 
է սույն օրենսգրքով սահմանված հիմքերով դա- 
տարանի կողմից այն այդպիսին ճանաչելու 
ուժով (վիճահարույց գործարք) կամ անկախ 
նման ճանաչումից (առոչինչ գործարք):

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 304-րդ հոդվա- 
ծի առաջին մասի համաձայն՝ անվավեր գոր- 
ծարքը չի հանգեցնում իրավաբանական հե- 
տևանքների, բացառությամբ այն հետևանքնե- 
րի, որոնք կապված են գործարքի անվավերու- 
թյան հետ: Նման գործարքն անվավեր է կնքելու 
պահից: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ 
գործարքի անվավերության դեպքում կողմերից 
յուրաքանչյուրը պարտավոր է մյուս կողմին վե- 
րադարձնել գործարքով ամբողջ ստացածը, իսկ  
ստացածը բնեղենով վերադարձնելու անհնա- 
րինության դեպքում (ներառյալ, երբ ստացածն 
արտահայտվում է գույքից օգտվելու, կատարված  
աշխատանքի կամ մատուցված ծառայության 
մեջ)՝ հատուցել դրա արժեքը դրամով, եթե գոր- 
ծարքի անվավերության այլ հետևանքներ նա- 
խատեսված չեն օրենքով:

Հաշտարարն արձանագրում է, որ յուրաքանչյուր  
գործարք (պայմանագիր) նախ և առաջ կամա- 
յին ակտ է, որն ուղղված է որոշակի իրավական 
հետևանքներ առաջացնելուն: Գործարքի կնքման  
համար առաջնային նշանակություն ունեն «կամք»  
և «կամահայտնություն» հասկացությունները: 
«Կամքը» անձի ներքին ցանկությունն է, պահան- 
ջը, ձգտումը, մտադրությունը, դիտավորությունը, 
համաձայնությունը: «Կամահայտնությունը» կամ- 
քի արտահայտման արտաքին ձևն է, միջոցը, 
եղանակը: Այլ կերպ ասած՝ գործարքն այն կնքած  
անձանց ներքին կամքի և արտաքին կամա- 
հայտնության համակցությունն է (տե՛ս, Նելլի 
Հակոբյանը և մյուսներն ընդդեմ «Համխաչ» ՍՊԸ-ի 
թիվ ԵԿԴ/1013/02/13 քաղաքացիական գործով ՀՀ 
վճռաբեկ դատարանի 17.07.2015 թվականի որոշումը):

Վերոգրյալ իրավական նորմերի վերլուծության 
արդյունքում հարկ է նշել, որ պայմանագիրը՝ որ- 

պես գործարք, կարող է կնքվել բանավոր կամ  
գրավոր ձևով: Պայմանագրի ձևի վերաբերյալ  
օրենսդրական կարգավորման նպատակը պայ- 
մանագրի հիման վրա ծագող հարաբերություն- 
ներն ավելի հստակ դարձնելն է, քաղաքացիա- 
կան շրջանառության կայունությունն ապահո- 
վելը, պայմանավորված պայմանագրի տվ յալ 
տեսակի բնույթով՝ ապագայում հնարավոր վե- 
ճերի կանխումը: Մասնավորապես՝ պայմանա- 
գրի կնքման բանավոր ձև նախատեսելու միջո- 
ցով քաղաքացիական շրջանառությունը չի ծան- 
րաբեռնվում (օրինակ՝ կնքման պահին կատար- 
վող գործարքները, որոնց համար հատուկ կար- 
գավորում նախատեսված չէ, կարող են կնքվել  
բանավոր ձևով): Ինչ վերաբերում է գրավոր ձևով  
կնքվող գործարքներին, ապա գործարքների 
որոշ տեսակների համար հստակ նախատեսե- 
լով գրավոր ձև՝ օրենսդիրը կարևորել է այդ պայ- 
մանագրերը կնքված համարվելու համար որո- 
շակի պահանջների պահպանումը (ՀՀ քաղա- 
քացիական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի 1-ին 
կետ, 450-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ կետեր): Ընդ  
որում՝ սահմանելով գործարքի կնքման գրավոր  
ձև՝ օրենսդիրը նախատեսել է այդ ձևը չպահպա- 
նելու երկու հնարավոր հետևանք.

1. գործարքի հաuարակ գրավոր ձևը չպահպա- 
նելը վեճի դեպքում կողմերին զրկում է ի հաu- 
տատումն գործարքի ու նրա պայմանների՝ 
վկաների ցուցմունքներ վկայակոչելու իրա- 
վունքից՝ չզրկելով գրավոր և այլ ապացույց- 
ներ ներկայացնելու իրավունքից,

2. օրենքում կամ կողմերի համաձայնությունում 
ուղղակի նշված դեպքերում գործարքի հա- 
սարակ գրավոր ձևը չպահպանելը հանգեց- 
նում է դրա անվավերության:

Հետևաբար բոլոր այն դեպքերում, երբ օրենսդրի  
կողմից պայմանագրի տվյալ ձևի համար սահ- 
մանված է գրավոր ձև՝ առանց ձևը չպահպա- 
նելու հետևանքները նշելու (օրինակ՝ կապալի  
պայմանագիր, հանձնարարության պայմանա- 
գիր, կոմիսիայի պայմանագիր և այլն), ապա 
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գործում է վերը նշված 1-ին կանոնը: Ընդ որում՝  
վերը նշված իրավական հետևանքը կիրառվում  
է բացառապես վեճի առկայության դեպքում: 
Այսինքն՝ այն դեպքերում, երբ տվյալ գործարքը  
կնքված լինելու փաստը կողմերի կողմից չի վի- 
ճարկվում, ապա գործարքի հասարակ գրավոր 
ձևը պահպանված չլինելու հանգամանքն ինք- 
նին որևէ իրավական հետևանքներ չի առաջաց- 
նում: Այն դեպքերում, երբ օրենքով կամ պայմա- 
նագրով հստակ նախատեսված է, ապա պայ- 
մանագրի գրավոր ձևը չպահպանելը հանգեց- 
նում է անվավերության (օրինակ՝ փոխառության 
պայմանագիր, վարկային պայմանագիր, բան- 
կային ավանդի պայմանագիր և այլն) (տե՛ս, ըստ  
հայցի Զարուհի Հայրապետյանի և Գայանե Ղազար- 
յանի ընդդեմ «Բեյքեր Թիլլի Արմենիա» ՓԲԸ թիվ  
ԵԿԴ/0556/02/14 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռա- 
բեկ դատարանի 07.04.2017 թվականի որոշումը):

Տվ յալ դեպքում առկա չէ գործարքի գրավոր 
ձևի պահպանման կանոնները: Ինչպես արդեն 
նշվեց, 17.04.2017թ. կնքված պայմանագիրն իր 
անբաժանելի մասը հանդիսացող Ընդհանուր 
պայմանների հետ միասին չեն կարող համար- 
վել հինգ տարի ժամկետով վարկային պայմա- 
նագրի տարրեր պարունակող պայմանագիր՝  
հաշվի առնելով վերը նշված պատճառաբա- 
նությունները: Այդ դեպքում պետք է քննարկել 
արդյո՞ք ստորագրված Անհատական թերթիկ և 
անդորրագիրը կարող են համարվել վարկային  
պայմանագիր: Ըստ Ընդհանուր պայմանների՝ 
վարկի ստացման հայտը կարող է ներկայացվել  
ոչ գրավոր ձևով՝ բանավոր, Կազմակերպության 
մասնաճյուղում, հեռախոսով կամ էլեկտրոնա- 
յին պորտալի միջոցով: Տվյալ դեպքում Հաճա- 
խորդի կողմից չի ներկայացվել գրավոր, էլեկտրո- 
նային կամ հեռախոսով հայտ՝ պայմանագիր 
կնքելու առաջարկ: Ըստ վերևում վկայակոչված 
նորմերի գրավոր պայմանագիրը կարող է կնքվել  
հետևյալ ձևերով.

1. գրավոր մեկ փաստաթուղթ փոխարինելու 
միջոցով, կամ

2. փոստային, հեռագրային, հեռատիպային, 
հեռախոսային, էլեկտրոնային հաղորդակ- 
ցության կամ կապի այլ միջոցներով տեղե- 
կություն կամ հաղորդագրություն (փաստա- 
թուղթ) փոխանակելու միջոցով, որոնք հնա- 
րավորություն են տալիս հաստատելու դրա 
իսկությունը և ճշգրիտ որոշելու, որ այն ելնում  
է պայմանագրի կողմից, կամ

3. պայմանագիր կնքելու գրավոր օֆերտա ստա- 
ցած անձի կողմից դրա ակցեպտի համար  
սահմանված ժամկետում դրանում նշված  
պայմանագրի պայմանները կատարելու ուղ- 
ղությամբ գործողությունները ձեռնարկելու  
միջոցով (ապրանքներ բեռնելը, աշխատանք- 
ներ կատարելը, ծառայություններ մատու- 
ցելը, համապատասխան գումար վճարելը և  
այլն), եթե այլ բան նախատեսված չէ օրեն- 
քով, այլ իրավական ակտերով կամ նշված 
չէ օֆերտայում:

Տվյալ դեպքում կազմված չէ մեկ գրավոր փաս- 
տաթուղթ, կողմերը փոստային, հեռագրային, 
հեռատիպային, հեռախոսային, էլեկտրոնային 
հաղորդակցության կամ կապի այլ միջոցներով 
տեղեկություն կամ հաղորդագրություն (փաս- 
տաթուղթ) օրենքով թույլատրված ձևով չեն փո- 
խանակել, ինչպես նաև առկա չէ Հաճախորդի  
գրավոր առաջարկը, որի դեպքում Կազմակեր- 
պությունը պայմանագրի պայմանները կատա- 
րելով կհամարվեր պայմանագիրը կնքված: Հաշ- 
տարարն արձանագրում է, որ պայմանագրի գրա- 
վոր ձևն այս դեպքում չի պահպանվել, որպիսի 
պայմաններում նման պայմանագիրն առոչինչ է: 

Անդրադառնալով Հաճախորդի կողմից ստորա- 
գրված Անհատական թերթիկին, պետք է նշել, 
որ այն չի կարող համարվել պայմանագիր, քա- 
նի որ չի արտահայտում կողմերի կամքը, դրա  
մեջ նշված է, որ այն չի փոխարինում պայմա- 
նագրին, տրվում է Կազմակերպության կողմից 
և ստորագրված է միայն Հաճախորդի կողմից, որ- 
պիսի պայմաններում չի կարող համարվել նաև  
Հաճախորդի օֆերտա: Բացի այդ, Կանոնակարգ  
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8/05-ի Հավելվածի 3-րդ կետի 18-րդ ենթակետի 
համաձայն՝ Սպառողական վարկի էական պայ- 
մանների անհատական թերթիկը փաստաթուղթ  
է, որով սահմանվում են տվյալ կրեդիտի գծով  
կրեդիտավորման պայմանագրի կնքման դեպ- 
քում տվյալ սպառողի համար կիրառելի՝ կրեդի- 
տի էական պայմանները, սակագները, սպառո- 
ղի իրավունքն ու պարտավորությունները և ժա- 
մանակին չկատարելու դեպքում բացասական 
հետևանքները: Նույն Կանոնակարգի Հավելված  
28-րդ կետի համաձայն՝ սպառողի կրեդիտային 
հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայաց- 
նելուց հետո կրեդիտավորողն իր կողմից առա- 
ջարկվող կրեդիտի պայմանների և սպառողի  
կողմից տրված փաստաթղթերի հիման վրա նախ- 
քան կրեդիտավորման պայմանագրի կնքումը  
սպառողին տրամադրում է Անհատական թեր- 
թիկ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 
1-ի (վարկային գծերի (օվերդրաֆտների) դեպ- 
քում՝ համաձայն Հավելված 3-ի): Կանոնակարգ 
8/05-ի Հավելվածի 36-րդ կետի 10-րդ ենթակետի  
համաձայն՝ անհատական թերթիկը ներառում է  
նշում այն մասին, որ Անհատական թերթիկը չի  
փոխարինում պայմանագրին և չի հանդիսանում  
կրեդիտավորման պայմանագրի մաս, և սպառո- 
ղը պետք է առաջնորդվի պայմանագրով: Վերը  
նշված նորմի համաձայն՝ Անհատական թերթի- 
կը ունի զուտ տեղեկատվական բնույթ, տրվում է  
վարկային պայմանագիրը կնքելուց առաջ և չի  
փոխարինում վարկային պայմանագրին:

Ամփոփելով՝ սույն դեպքում կողմերի միջև կնքված  
չէ վարկային պայմանագիր, քանի որ կողմերը չեն 
ապահովել պայմանագրի կնքումը գրավոր ձևով: Նման  
պայմաններում վարկային պայմանագրի առկայու- 
թյունը չի կարող ապացուցվել նաև այլ ապացույց- 
ներով, այդ թվում ՝ գրավոր ապացույցներով, որպի- 
սիք են հանդիսանում Անհատական թերթիկը և գու- 
մարի ստացման անդորրագիրը: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1092-րդ հոդվա- 
ծի համաձայն՝ անձը, ով առանց օրենքով, այլ  
իրավական ակտերով կամ գործարքով սահման- 
ված հիմքերի ուրիշ անձի (տուժողի) հաշվին  

ձեռք է բերել գույք կամ խնայել է այն (ձեռք բե- 
րողը), պարտավոր է տուժողին վերադարձնել 
անհիմն ձեռք բերած կամ խնայած գույքը (ան- 
հիմն հարստացումը), բացառությամբ սույն օրենս- 
գրքի 1099 հոդվածով նախատեսված դեպքերի: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1093-րդ հոդ- 
վածի համաձայն՝ եթե այլ բան նախատեսված 
չէ սույն օրենսգրքով, այլ օրենքներով կամ այլ  
իրավական ակտերով և չի բխում համապա- 
տասխան հարաբերությունների էությունից, սույն  
գլխում նախատեսված կանոնները ենթակա են 
կիրառման նաև՝ 1) անվավեր գործարքով կատար- 
վածը վերադարձնելու պահանջների նկատմամբ. (...):

Տվյալ դեպքում վարկային պայմանագիրն առո- 
չինչ է, ուստի յուրաքանչյուրը պետք է վերադարձ- 
նի մյուս կողմից ստացածը: Տվյալ դեպքում Հա- 
ճախորդը Կազմակերպությունից 16.12.2017թ. ստա- 
ցել է 180,000 ՀՀ դրամ, 16.12.2017թ. վճարել է 9,000  
ՀՀ դրամ անհապաղ տրամադրման վճար, 9,000  
ՀՀ դրամ կանխիկի տրամադրման վճար, 16/01/2018՝  
13230 ՀՀ դրամ, 24/01/2018՝ 18900 ՀՀ դրամ, 09/04/2018՝  
40000 ՀՀ դրամ, 04/09/2018՝ 180000 ՀՀ դրամ, 
06/09/2018՝ 9000 ՀՀ դրամ: Հաճախորդի կողմից 
Կազմակերպությանը վճարած ընդհանուր գու- 
մարը կազմում է 279,130 (երկու հարյուր յոթանա- 
սունինը հազար հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ: Ար- 
դյունքում՝ Կազմակերպությունը Հաճախորդին 
տրամադրել է 180,000 ՀՀ դրամ, իսկ Հաճախորդը  
Կազմակերպությանը՝ 279,130 ՀՀ դրամ գումար: 
Ամփոփելով՝ Հաշտարարն արձանագրում է, որ 
Հաճախորդի պահանջը հիմնավոր է և ենթակա 
է բավարարման 99,130 (279,130-180,000=99,130) ՀՀ 
դրամի չափով: 

Հաճախորդը պահանջ է ներկայացրել նաև վար- 
կը վերադասակարգելու վերաբերյալ: ՀՀ կենտ- 
րոնական բանկի խորհրդի 23 ապրիլի 1999թ.  
««Հայաստանի Հանրապետության տարածքում  
գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական 
պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կո- 
րուստների պահուստների ձևավորման կարգին»  
հավանություն տալու մասին» թիվ 63 որոշմամբ 
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հաստատված կարգի 2.1. կետի համաձայն՝ վար- 
կեր և դեբիտորական պարտքեր (այսուհետև՝ 
ակտիվներ) են համարվում բանկի հաշվին (ռիս- 
կով) տեղաբաշխված վարկերը (այդ թվում՝ օվեր- 
դրաֆտ, վարկային քարտեր, բանկերում (բացա- 
ռությամբ՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի) ներդրված  
ավանդներ (այդ թվում՝ նաև բանկային ոսկով)),  
որպես ակտիվ հաշվառվող ռեպո համաձայնա- 
գրերի, օվերնայթների, ֆակտորինգի, ֆինանսա- 
կան վարձակալության (ֆինանսական լիզինգ),  
բանկային երաշխիքների և ակրեդիտիվների 
գծով պահանջները, բանկի ռիսկով ակտիվային  
այլ գործառնությունների (արժեթղթերում ներ- 
դրումներից՝ միայն մուրհակների) գծով ստացվե- 
լիք գումարները և (կամ) երրորդ անձանց նկատ- 
մամբ այլ պահանջները (ներառյալ կանխիկին  
հավասարեցված վճարային փաստաթղթերը, 
բանկերում թղթակցային (բացառությամբ ՀՀ  
կենտրոնական բանկի) և սառեցված հաշիվները,  
բանկերի նկատմամբ հաշվարկների գծով կար- 
ճաժամկետ պահանջները, հաճախորդներին 
մատուցված ծառայությունների գծով ստացվե- 
լիք գումարները, ստացվելիք այլ գումարները, 
բանկի աշխատակիցներին տրված առհաշիվ 
գումարները, մատակարարներին տրված կան- 
խավճարները, նախավճարները, այլ ընթացիկ  
ակտիվները), սույն կետում նշված պահանջնե- 
րի գծով հաշվեգրված և չվճարված տոկոսները, 
տույժերը, տուգանքները, ինչպես նաև բանկի  
համար վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշ- 
վեկշռային հոդվածները: Վերը նշված կարգի 
համաձայն՝ ակտիվներ են համարվում ոչ միայն 
վարկերը, այլև ստացվելիք այլ գումարները: 

Նշված պարագայում չնայած Հաճախորդին տրա- 
մադրված գումարը չի համարվում վարկ, սակայն  
այն համարվում է ստացվելիք այլ գումար, որը  
կարող էր դասակարգվել: Այնուամենայնիվ՝ պա- 
հանջի քննության ընթացքում Կազմակերպությու- 
նը հաստատել է, որ ակտիվը վերադասակարգ- 
վել է որպես ստանդարտ, որպիսի պարագայում  
ակտիվի վերադասակարգման վերաբերյալ Հա- 
ճախորդի և Կազմակերպության վեճը սպառված  
է և այժմ ակտիվը վերադասակարգված է:

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ Հաշտարարը որոշում է 
կայացրել բավարարել Հաճախորդի պահանջը 
մասնակի 99,130 ՀՀ դրամ գումարի չափով:
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ՊԱՀԱՆՋ 7 

Պահանջ-դիմում ՀՀ-ում գործող բանկի դեմ՝  
կապված վարկի տոկոսադրույքի բարձրաց- 
ման հետ

պահանջի բովանդակությունը

Համաձայն ներկայացված պահանջի՝ 30.11.2018թ.  
Հաճախորդի և Բանկի միջև կնքվել է վարկային  
պայմանագիր, համաձայն վարկի գումարը կազ- 
մել է 29,880,000 ՀՀ դրամ: Վարկը տրամադրվել  
է 180 ամիս ժամկետով, տարեկան 8 անվանա- 
կան տոկոսադրույքով: Վարկային պայմանա- 
գրի համաձայն՝ Բանկի և Հաճախորդի գործա- 
տուի միջև 01.09.2014թ.-ին կնքված համաձայ- 
նագրի գործողության և Հաճախորդի՝ տվ յալ  
կազմակերպությունում աշխատելու ընթացքում 
վարկի նկատմամբ կիրառվում է արտոնյալ ան- 
վանական տոկոսադրույք՝ Բանկի հաշվարկա- 
յին տոկոսադրույքից հանած 1,5 տոկոս տարեկան:  
Բանկի հաշվարկային տոկոսադրույքը 9.5 տոկոս  
է կազմել, որից հանելով արտոնյալ 1,5 տոկոսը,  
անվանական տոկոսադրույքը կազմել է 8 տոկոս:  
09.02.2019թ.-ին Բանկից Հաճախորդը ստացել է  
ծանուցում այն մասին, որ որպես կազմակեր- 
պության աշխատակից բանավոր կերպով խոս- 
տացել է ներկայացնել Բանկի և Կազմակերպու- 
թյան միջև կնքված համաձայնագրի համա- 
պատասխան տեղեկանք՝ վարկավորման հա- 
մար, ինչը չի իրականացրել, որի արդյունքում էլ  
16.02.2019թ.-ից վարկի անվանական տոկոսա- 
դրույքը կազմելու է 11 տոկոս: Հաճախորդը նշել է,  
որ տեղեկանք ներկայացրել է Բանկ, որը բավա- 
րար է համարվել, քանի որ վարկը տրամադրվել 

է արտոնյալ պայմաններով, իսկ բանավոր կեր- 
պով որևէ խոստում չի եղել: Ինչ վերաբերում է  
պայմանագրով սահմանված կարգով անվանա- 
կան տոկոսադրույքի փոփոխությանը, ապա Հա- 
ճախորդի կողմից պայմանագրի որևէ խախտում  
թույլ չի տրվել, որի արդյունքում էլ վարկի տոկո- 
սադրույքը կբարձրանար: Հաճախորդը նշել է, որ  
Պայմանագրի հավելված 1-ի համաձայն՝ ՀՀ դրա- 
մով հաշվարկային դրույքը հավասար է ՀՀ ԿԲ 
կողմից սահմանված վերաֆինանսավորման 
(Ռեպո) տոկոսադրույքին գումարած ֆիքսված 
մարժա: 30.01.2019թ. Ռեպո տոկոսադրույքը նույ- 
նիսկ նվազել է:

Հաշտարարին ուղղված պահանջ-դիմումով Հա- 
ճախորդը խնդրել է, որ Բանկը վարկի անվանա- 
կան տոկոսադրույքը թողնի վարկային պայ- 
մանագրով սահմանված տոկոսը, ինչպես նաև  
հատուցի տոկոսադրույքի բարձրացման արդյուն- 
քում իր կրած վնասը, որը պահանջի ներկայաց- 
ման պահին կազմում է 54,000 ՀՀ դրամ: 

պահանջի քննության գործընթացը
ա. Հաշտարարի գործողությունները:

Առաջնորդվելով «Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի  
1-ին և 2-րդ մասերով՝ Հաշտարարը Վարկային 
կազմակերպությունից խնդրել է օրենքով սահ- 
մանված 14 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
տրամադրել ներկայացված պահանջի վերա- 
բերյալ գրավոր պարզաբանումներ, բացատ- 
րություններ և (կամ) առարկություններ, ինչպես  
նաև հետևյալ փաստաթղթերը և տեղեկություն- 
ները՝ Հաճախորդի հետ կնքված վարկային պայ- 
մանագիրը՝ կից պայմաններով և սակագներով,  
Հաճախորդի բանկային և վարկային հաշիվնե- 
րի քաղվածքները, Հաճախորդին ուղարկված 
ծանուցումը, Հաճախորդի պահանջում վկայա- 
կոչված համաձայնագիրը՝ բանկի հետ կնքված, 
Տեղեկատվություն և հիմնավորում վարկի անվա- 
նական տոկոսադրույքի փոփոխության վերաբեր- 
յալ, Հաճախորդի և Բանկի միջև իրականացված  
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գրագրությունը, ցանկացած այլ տեղեկատվու- 
թյուն կամ փաստաթուղթ, որը կարող է օգնել պա- 
հանջի քննությանը:

Բ. Բանկի դիրքորոշումը:

Ի պատասխան վերը նշված գրության՝ Հաշտա- 
րարի գրասենյակը ստացել է Կազմակերպու- 
թյան գրությունը, որով վերջինս ներկայացրել է 
առարկություններ և կից տրամադրել է պահան- 
ջի քննության հետ կապված հիմնավորումներ: 
Բանկը, մասնավորապես, նշել է, որ բանկի և  
Հաճախորդի միջև կնքվել է վարկային պայմա- 
նագիր, որի համաձայն Բանկը Հաճախորդին  
տրամադրել է 29,880,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ՝  
անշարժ գույք ձեռք բերելու նպատակով: Վար- 
կային պայմանագրի 2.2 կետի համաձայն՝ Բանկը  
Հաճախորդին տրամադրել է փոփոխվող տո- 
կոսադրույքով վարկ, որը կազմված է Բանկի 
հաշվարկային տոկոսադրույքին գումարած 2.5%  
հաստատուն մարժա և պայմանագրի կնքման  
պահին փոփոխվող տարեկան անվանական  
տոկոսադրույքը կազմել է 12%: Միաժամանակ, 
պայմանագրի նույն կետով սահմանվել է, որ  
Բանկի և Հաճախորդի գործատուի (այսուհետ՝  
Ընկերություն) միջև կնքված համաձայնագրի 
գործողության և Հաճախորդի՝ Ընկերությունում 
աշխատելու ընթացքում վարկի նկատմամբ կի- 
րառվում է արտոնյալ անվանական տոկոսա- 
դրույք՝ Բանկի հաշվարկային տոկոսադրույքից 
հանած 1.5% տարեկան անվանական տոկոսա- 
դրույք: Բանկը նշել է, որ հիշյալ արտոնյալ տո- 
կոսադրույքն առաջարկվում է Ընկերության 
աշխատակիցներին՝ Բանկի և Ընկերության 
միջև կնքված համաձայնագրի շրջանակում՝ 
որոշակի նախապայմանների և պարտադիր 
պահանջների բավարարման դեպքում: Մասնա- 
վորապես, Համաձայնագրի 3.1 կետի համաձայն՝  
Աշխատակիցներն արտոնյալ վարկ ստանալու  
նպատակով կարող են դիմել Բանկ՝ ներկայաց- 
նելով նաև տեղեկանք սույն համաձայնագրի 
անբաժանելի մաս կազմող Հավելված 1-ով սահ- 
մանված ձևով: Աշխատակիցները պետք է ներ- 

կայացնեն վարկեր ստանալու համար պահանջ- 
վող բոլոր փաստաթղթերը: Համաձայնագրի 
3.3 կետի համաձայն՝ Բանկին իրավունք ունի 
Ընկերությունից	և/կամ	աշխատակիցներից	պա- 
հանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկու- 
թյուններ, որոնք անհրաժեշտ կհամարվեն ար- 
տոնյալ վարկերի տրամադրման կամ դրանց 
պատշաճ սպասարկման համար: Բանկը նշել  
է, որ համաձայնագրի ձևանմուշում, ի լրումն  
Ընկերության աշխատակիցների աշխատան- 
քային տվ յալների, սահմանվում են մի շարք 
պայմաններ, որոնք էական նշանակություն ունեն  
տրամադրվող վարկը արտոնյալ դիտարկելու 
համար: Մասնավորապես, վարկի գործողության  
ընթացքում Ընկերությունը պարտավորվում է 
համապատասխան աշխատակցի աշխատա- 
վարձը, պարգևավճարները փոխանցել Աշխա- 
տակցի՝ Բանկում սպասարկվող հաշվին, ինչպես  
նաև ամրագրվում է Ընկերության պարտակա- 
նությունը՝ Աշխատակցի հետ աշխատանքային 
հարաբերությունների դադարեցման դեպքում 
անմիջապես տեղյակ պահել Բանկին: Ավելին՝ 
տեղեկանքում նշված է, որ Ընկերությունը գի- 
տակցում է, որ տվ յալ աշխատակցին վարկը 
տրամադրվում է նաև սույն գրության հիման 
վրա: Ամփոփելով նշվածը՝ բանկը նշել է, որ հա- 
մաձայնագրով սահմանված տեղեկանքը հան- 
դիսանում է վարկի տրամադրման պարտադիր  
նախապայման: Հաշվի առնելով Ընկերության 
հետ համագործակցությունը՝ Բանկի աշխատա- 
կիցը թյուրիմացաբար հաստատել և բավարարել  
է Հաճախորդի վարկի տրամադրման դիմումը: 
Հաճախորդին պայմանագրի կնքումից հետո բա- 
ցատրվել է պահանջվող տեղեկանքի ներկայաց- 
ման անհրաժեշտության մասին, սակայն վեր- 
ջինս պահանջվող ձևաչափով տեղեկանքը այդ- 
պես էլ Բանկ չի ներկայացրել: Հաշվի առնելով, 
որ Հաճախորդն օգտվում է Բանկի նշված բան- 
կային ծառայությունների փաթեթից՝ Բանկը 
վարկային պայմանագրի համաձայն կիրառել է 
տվյալ բանկային ծառայությունների փաթեթի  
համար կիրառելի տոկոսադրույքը, որը կազմում  
է 11%: Վերոնշյալի արդյունքում Բանկը գրությամբ  
Հաճախորդին տեղեկացրել է, որ 16.02.2019թ. սկսած  
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վարկի նկատմամբ կդադարեցվի Համաձայնա- 
գրով նախատեսված արտոնյալ անվանական 
տոկոսադրույքի կիրառումը: Բանկը նշել է, որ պա- 
հանջվող ձևաչափով տեղեկանքի տրամադըր- 
ման հարցը քննարկել է նաև գործատուի հետ,  
սակայն վերջինս չի տրամադրել այն: Ելնելով  
նշվածից՝ Բանկը նշել է, որ գործել է ՀՀ օրենս- 
դրության, բանկի և Ընկերության միջև կնքված 
համաձայնագրի և Բանկի ու Հաճախորդի միջև  
կնքված պայմանագրի համաձայն, ուստի Հա- 
ճախորդի պահանջը ենթակա է մերժման:

Պահանջի քննության ընթացքում բանակցու- 
թյուններ վարելու, լրացուցիչ ապացույցներ ձեռք  
բերելու և պահանջի լրացուցիչ ուսումնասիրու- 
թյուն իրականացնելու համար Հաշտարարը 
պահանջի քննության ժամկետը երկարաձգել է 
ևս տասնչորս աշխատանքային օրով:

Այսպիսով՝ պահանջի քննության համար էական  
նշանակություն ունեցող փաստերը հետևյալն են.

1. Բանկի և Հաճախորդի միջև կնքվել է վարկա- 
յին պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր),  
որի 2.2 կետի համաձայն՝ վարկի պայմաննե- 
րը հետևյալն են. Վարկի գումար՝ 29,880,000 ՀՀ  
դրամ, նպատակ՝ անշարժ գույքի ձեռք բերում: 

2. Պայմանագրի 2.2 կետի համաձայն՝ ապահով- 
ման միջոց է հանդիսանում տվյալ անշարժ 
գույքի գրավը:

3. Պայմանագրի 2.2 կետի համաձայն՝ սահման- 
վել է անվանական տոկոսադրույք՝ լողացող 
տոկոսադրույք, որը կազմված է Բանկի հաշ- 
վարկային տոկոսադրույքին գումարած 2.5%  
տարեկան	 /ստորև՝	Անվանական	տոկոսա- 
դրույք: Անվանական տոկոսադրույքի բարձ- 
րացման առավելագույն շեմ 19%: Անվանա- 
կան տոկոսադրույքի իջեցման առավելագույն  
շեմ՝ 5%: Կարևոր նշում՝ Բանկի և Ընկերության  
միջև կնքված համաձայնագրի գործողության  
և Հաճախորդի՝ Ընկերությունում աշխատելու  
ընթացքում կիրառվում է արտոնյալ անվա- 

նական տոկոսադրույք՝ Բանկի հաշվարկա- 
յին տոկոսադրույքից հանած 1.5%	տարեկան/	 
ստորև՝ Արտոնյալ անվանական տոկոսա- 
դրույք: Անվանական տոկոսադրույքը և Ար- 
տոնյալ անվանական տոկոսադրույքը կարող  
են փոփոխվել Բանկի հաշվարկային տոկո- 
սադրույքի փոփոխության դեպքում: Հաճա- 
խորդի և գործատուի միջև աշխատանքային 
հարաբերությունների կամ Բանկի և գործա- 
տուի միջև կնքված համաձայնագրի՝ որևէ հիմ- 
քով դադարեցման դեպքում Վարկի նկատ- 
մամբ Արտոնյալ անվանական տոկոսա- 
դրույքի փոխարեն կկիրառվի Անվանական 
տոկոսադրույքը՝ այդ մասին Հաճախորդին 
ծանուցելով սույն պայմանագրի 11.4 կետում 
նշված կարգով, եթե կողմերի գրավոր համա- 
ձայնությամբ այլ բան չի սահմանվում:

4. Պայմանագրի 2.2 կետի համաձայն՝ տարեկան  
փաստացի տոկոսադրույքը՝ 8.59%: Տարեկան 
փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվել է 
Արտոնյալ անվանական տոկոսադրույքի հի- 
ման վրա: Տարեկան փաստացի տոկոսա- 
դրույքը կարող է փոփոխվել Անվանական 
տոկոսադրույքի փոփոխման դեպքում:

5. Պայմանագրի 2.2 կետի համաձայն՝ Բանկի  
հաշվարկային տոկոսադրույքը՝ սահմանվում  
է Բանկի կողմից տարբեր արժույթների հա- 
մար համապատասխան արժույթի շուկայի 
գործող պայմանների հիման վրա: Բանկի 
հաշվարկային տոկոսադրույքը լողացող տո- 
կոսադրույք է, որը կարող է ժամանակ առ 
ժամանակ փոփոխվել Բանկի կողմից՝ այդ 
մասին Հաճախորդին ծանուցելով:

6. Պայմանագրի 2.2 կետի համաձայն՝ վարկի 
հիմնական գումարի և տոկոսների չափը և 
վճարման ժամկետները՝ սահմանվում են  
համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանե- 
լի մասը կազմող Հավելված 2-ով սահմանված  
վարկի մարման ժամանակացույցի:
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7. Պայմանագրի հավելված 2-ի՝ Վարկի հիմ- 
նական գումարի ամսական վճարումների և 
տոկոսագումարի ժամանակացույցի համա- 
ձայն՝ վարկի գումարը կազմում է 29,880,000 ՀՀ  
դրամ, տարեկան անվանական տոկոսա- 
դրույքը՝ 8%, վարկի տրամադրման ժամկետը՝  
180 ամիս, ամսական վճարումների գումարը՝ 
285,548.84 ՀՀ դրամ:

8. Պայմանագրի հավելված 1-ի համաձայն՝ Բան- 
կի հաշվարկային տոկոսադրույքը ՀՀ դրամի 
արժույթի համար կազմում է 9.50%: ՀՀ դրամով  
հաշվարկային դրույքը հավասար է ՀՀ կենտ- 
րոնական բանկի կողմից սահմանված վե- 
րաֆինանսավորման (Ռեպո) տոկոսադրույ- 
քին գումարած ֆիքսված մարժա: Ռեպո տո- 
կոսադրույքը մշտապես հրապարակվում է 
ՀՀ կենտրոնական բանկի ինտերնետային 
կայքէջում: ՀՀ դրամով հաշվարկային դրույքը  
ենթակա է փոփոխման՝ Ռեպո տոկոսադրույ- 
քի տարեկան 2%-ով տատանման դեպքում՝  
սկսած Բանկի կողմից ՀՀ դրամով հաշվար- 
կային դրույքի վերանայման օրվանից, ՀՀ դրա- 
մով հաշվարկային դրույքի վերջին վերանայ- 
ման օրը՝ 24.11.2017թ.

9. Բանկի և Գործատուի միջև կնքված Համա- 
ձայնագրի Հավելված 1-ով սահմանված է աշ- 
խատակցի կողմից բանկին ներկայացվող 
տեղեկանքի ձևաչափ:

10. Հաճախորդի կողմից Բանկին է ներկայացվել  
գործատուի կողմից տեղեկանքը, որ բովան- 
դակային նույնական չէ Համաձայնագրի Հա- 
վելված 1-ով սահմանված է աշխատակցի 
կողմից բանկին ներկայացվող տեղեկանքի 
ձևաչափին:

11. Բանկը գրությամբ Հաճախորդին տեղեկաց- 
րել է, որ վարկի նկատմամբ կդադարեցվի 
Համաձայնագրով նախատեսված արտոնյալ  
անվանական տոկոսադրույքի կիրառումը, 
իսկ Հաճախորդի կողմից տեղեկանքը Բանկ  

ներկայացվելու դեպքում, Բանկը պատրաստ  
է տոկոսի կիրառումը թողել անփոփոխ:

12. Հաճախորդը մինչև պահանջված ժամանա- 
կահատվածում Բանկ չի ներկայացրել տե- 
ղեկանք՝ Համաձայնագրի անբաժանելի մասը  
հանդիսացող Հավելված 1-ով սահմանված 
ձևով: Բանկը Հաճախորդի վարկի նկատմամբ  
կիրառել է տարեկան 11% անվանական տո- 
կոսադրույք:

13. 08.01.2019թ.-ին Հաճախորդը կատարել է 
285,548.85 ՀՀ դրամի մարում, որից 189,922.19 
ՀՀ դրամը ուղղվել է տոկոսի մարմանը, իսկ 
95,626.66 ՀՀ դրամը՝ վարկի մայր գումարի մար- 
մանը: 05.02.2019թ.-ին Հաճախորդը կատարել 
է 285,548.85 ՀՀ դրամի մարում, որից 182,786.29 
ՀՀ դրամն ուղղվել է տոկոսի մարմանը, իսկ 
102,762.56 ՀՀ դրամը՝ վարկի մայր գումարի 
մարմանը: 

14. 06.03.2019թ.-ին Հաճախորդը կատարել 338,941.1  
ՀՀ դրամի մարում, որից 226,068.16 ՀՀ դրամը  
ուղղվել է տոկոսի մարմանը (8 տոկոս անվա- 
նական տոկոսադրույքով վարկի տոկոսը 
կկազմեր 182,155.64 ՀՀ դրամ), իսկ 112,872.94 ՀՀ  
դրամը՝ վարկի մայր գումարի մարմանը: 
06.04.2019թ.-ին Հաճախորդը կատարել է 338,941.1  
ՀՀ դրամի մարում, որից 276,244.92 ՀՀ դրամը  
ուղղվել է տոկոսի մարմանը (8 տոկոս անվա- 
նական տոկոսադրույքով վարկի տոկոսը 
կկազմեր 200,607.03 ՀՀ դրամ), իսկ 62,696.18 
ՀՀ դրամը՝ վարկի մայր գումարի մարմանը: 
06.05.2019թ.-ին Հաճախորդը կատարել է 338,941.1  
ՀՀ դրամի մարում, որից 275,659.18 ՀՀ դրամը 
ուղղվել է տոկոսի մարմանը (8 տոկոս անվա- 
նական տոկոսադրույքով վարկի տոկոսը 
կկազմեր 199,667.12 ՀՀ դրամ), իսկ 63,281.92 ՀՀ 
դրամը՝ վարկի մայր գումարի մարմանը:

15. Հաճախորդը բողոք-պահանջ է ներկայացրել  
Բանկին, որով խնդրել է, ելնելով այն հանգա- 
մանքից, որ իր կողմից որևէ խախտում թույլ  
չի տրվել և Բանկին ներկայացրել է պատշաճ  
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փաստաթղթեր, որի արդյունքում ստացել է  
արտոնյալ պայմաններով վարկ, Բանկը 
վարկի անվանական տոկոսադրույքը թող- 
նի վարկային պայմանագրով սահմանված 
տոկոսը, ինչպես նաև հատուցի տոկոսա- 
դրույքի բարձրացման արդյունքում իր կրած 
վնասը: 

16. Հաշտարարին ուղղված պահանջ-դիմումով 
Հաճախորդը, ելնելով այն հանգամանքից, որ  
իր կողմից որևէ խախտում թույլ չի տրվել և  
Բանկին ներկայացրել է պատշաճ փաստա- 
թղթեր, որի արդյունքում ստացել է արտոնյալ  
պայմաններով վարկ, խնդրել է, որ Բանկը 
վարկի անվանական տոկոսադրույքը թողնի  
վարկային պայմանագրով սահմանված տո- 
կոսը, ինչպես նաև հատուցի տոկոսադրույքի 
բարձրացման արդյունքում իր կրած վնասը, 
որը պահանջի ներկայացման պահին կազ- 
մում է 54,000 ՀՀ դրամ: 

Այսպիսով՝ պահանջի հետ կապված փաստա- 
թղթերի և ՀՀ օրենսդրության պահանջների հա- 
մալիր վերլուծության արդյունքում Հաշտարարը 
հանգել է հետևյալին: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ 
Օրենսգիրք) 887-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ վարկային պայմանագրով բանկը կամ այլ  
վարկային կազմակերպությունը (վարկատուն) 
պարտավորվում է պայմանագրով նախատես- 
ված չափերով և պայմաններով դրամական մի- 
ջոցներ (վարկ) տրամադրել փոխառուին, իսկ փո- 
խառուն պարտավորվում է վերադարձնել ստաց- 
ված գումարը և տոկոսներ վճարել դրանից: 

«Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավոր- 
ման մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ բնա- 
կարանային հիպոտեկային կրեդիտ, հիպո- 
տեկային կրեդիտ կամ կրեդիտ՝ կրեդիտավո- 
րողի տրամադրած վարկ, փոխառություն կամ  
այլ ֆինանսավորում, որը տրամադրվել է հետևյալ  
պայմաններով. ա. կրեդիտի տրամադրման նպա- 

տակը բնակարան ձեռք բերելը, կառուցելը, վե- 
րակառուցելը, վերանորոգելը, բարեկարգելը կամ  
արդիականացնելն է, և բ. կրեդիտի վերադար- 
ձելիությունն ապահովված է այդ բնակարանի  
հիպոտեկով կամ կառուցվող բազմաբնակարան  
շենքի բնակարանի հիպոտեկով՝ Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիական օրենս- 
գրքի 270-րդ հոդվածին համապատասխան, 
կամ «…» և գ. կրեդիտը տրամադրվել է որոշակի 
հատուցման դիմաց: Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ բնակարանային 
հիպոտեկային կրեդիտավորման պայմանա- 
գիր կամ կրեդիտավորման պայմանագիր՝ պայ- 
մանագիր, որով կրեդիտավորողը կրեդիտառու- 
ին տրամադրում կամ պարտավորվում է տրա- 
մադրել բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտ:

Օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 
կրեդիտավորողը պարտավոր է ապահովել, որ 
կրեդիտավորման պայմանագիրն առնվազն 
ներառի՝ 1) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի  
1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 12-րդ և  
14-րդ կետերով նախատեսված տեղեկատվու- 
թյունը, 2) կրեդիտի տարեկան փաստացի տոկոսա- 
դրույքի չափը, ինչպես նաև սույն օրենքի 4-րդ հոդ- 
վածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված 
տեղեկատվությունները: Օրենքի 4-րդ հոդվածի 
2-րդ մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր տեղեկատ- 
վական ամփոփագիր պետք է պարունակի հե- 
տևյալ տեղեկատվությունը. 1) կրեդիտի նպատա- 
կը. 2) կրեդիտի անվանական տոկոսադրույքի չափը, 
տեսակը (հաստատուն կամ լողացող, ընդ որում՝  
այս տեսակները չեն կարող անվանվել այլ կերպ,  
քան նախատեսված է սույն օրենքով), իսկ եթե  
անվանական տոկոսադրույքը լողացող է, ապա  
այն փոփոխելու պայմաններն ու կարգը, ինչպես  
նաև տոկոսադրույքի փոփոխության վրա ազդող  
գործոնների բացատրությունը. «…»:

Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի հա- 
մաձայն՝ լողացող տոկոսադրույք՝ կրեդիտի այն  
անվանական տոկոսադրույքը, որը կարող է փո- 
փոխվել (բարձրանալ կամ նվազել) կրեդիտա- 
վորման պայմանագրի գործողության ընթացքում՝  
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կախված այդ տոկոսադրույքի հաշվարկման հիմ- 
քում ընկած կոնկրետ, հրապարակվող և կրեդի- 
տավորողից չկախված ցուցանիշների փոփոխու- 
թյուններից: լողացող տոկոսադրույքի հաշվարկ- 
ման հիմքում դրվող թույլատրելի ցուցանիշները 
կամ ցուցանիշների ընտրության չափանիշները 
սահմանվում են Կենտրոնական բանկի նորմա- 
տիվ իրավական ակտով:

Վերոնշյալ նորմերի մեկնաբանությունից բխում է, որ  
որոշակի հատուցման դիմաց բնակարան ձեռք բե- 
րելու նպատակով տրամադրված վարկը, որի վերա- 
դարձելիությունն ապահովված է այդ բնակարանի 
հիպոտեկով բնակարանային հիպոտեկային կրե- 
դիտ է: Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտա- 
վորման պայմանագրով կրեդիտավորողը կրեդիտա- 
ռուին տրամադրում կամ պարտավորվում է տրա- 
մադրել բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտ և  
տվյալ պայմանագիրը ի թիվս այլ պայմանների պար- 
տադիր պետք է ներառի կրեդիտի տարեկան փաս- 
տացի տոկոսադրույքի չափը, կրեդիտի անվանական  
տոկոսադրույքի չափը: Ընդ որում, կրեդիտի այն ան- 
վանական տոկոսադրույքը կարող է սահմանվել լո- 
ղացող տոկոսադրույքի ձևով, որը կարող է փոփոխ- 
վել պայմանագրի գործողության ընթացքում՝ կախված  
այդ տոկոսադրույքի հաշվարկման հիմքում ընկած 
կոնկրետ, հրապարակվող և կրեդիտավորողից չկախ- 
ված ցուցանիշների փոփոխություններից:

Սույն դեպքում, Բանկի և Հաճախորդի միջև 
վարկային պայմանագիրը, որի համաձայն Հա- 
ճախորդին տրամադրվել է 29,880,000 ՀՀ դրամ  
բնակարան բերելու նպատակով: Պայմանագրի 
2.2 կետի համաձայն՝ անվանական տոկոսա- 
դրույքը լողացող տոկոսադրույք է, որը կազմված  
է Բանկի հաշվարկային տոկոսադրույքին գու- 
մարած 2.5% տարեկան:

Պայմանագրի հավելված 1-ի համաձայն՝ Բանկի  
հաշվարկային տոկոսադրույքը ՀՀ դրամի ար- 
ժույթի համար կազմում է 9.50%: Պայմանագրի  
2.2 կետի համաձայն՝ Բանկի և Ընկերության 
միջև կնքված համաձայնագրի գործողության և 
Հաճախորդի՝ Ընկերությունում աշխատելու ըն- 

թացքում կիրառվում է արտոնյալ անվանական 
տոկոսադրույք՝ Բանկի հաշվարկային տոկոսա- 
դրույքից հանած 1.5% տարեկան: Պայմանագրի 
2.2 կետի համաձայն՝ տարեկան փաստացի տո- 
կոսադրույքը 8.59% է: Տարեկան փաստացի տո- 
կոսադրույքը հաշվարկվել է Արտոնյալ անվանա- 
կան տոկոսադրույքի հիման վրա: Պայմանագրի  
2.2 կետի համաձայն՝ վարկի հիմնական գումարի  
և տոկոսների չափը և վճարման ժամկետները 
սահմանվում են համաձայն սույն պայմանագրի  
անբաժանելի մասը կազմող Հավելված 2-ով  
սահմանված վարկի մարման ժամանակացույցի:  
Պայմանագրի հավելված 2-ի համաձայն՝ վարկի  
տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 8% է:

Օրենսգրքի 447-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ պայմանագրի պայմանները մեկնաբա- 
նելիս՝ դատարանը պետք է ելնի նրանում պա- 
րունակվող բառերի և արտահայտությունների 
տառացի նշանակությունից: Պայմանագրի պայ- 
մանի տառացի նշանակությունը պարզ չլինելու 
դեպքում այն սահմանվում է պայմանագրի մյուս  
պայմանների և պայմանագրի ամբողջական 
իմաստի հետ համադրելու միջոցով: Նույն հոդ- 
վածի 2-րդ մասի համաձայն՝ եթե սույն հոդվածի  
1-ին կետում պարունակվող կանոնները հնա- 
րավորություն չեն տալիս 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 թղթակցու- 
թյունը, կողմերի փոխադարձ հարաբերություն- 
ներում հաստատված գործելակերպը, գործա- 
րար շրջանառության սովորույթները, կողմերի 
հետագա վարքը:

Սույն դեպքում Պայմանագրի տառացի մեկնա- 
բանությունից բխում է հետևյալը. Պայմանագրով  
նախատեսվել է արտոնյալ անվանական տո- 
կոսադրույքի կիրառման համար հետևյալ պայ- 
մանների միաժամանակյա առկայության պա- 
հանջ՝ Բանկի և Ընկերության միջև կնքված  
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համաձայնագրի գործողության մեջ լինելը և Հա- 
ճախորդի՝ Ընկերությունում աշխատանքային 
հարաբերությունների մեջ լինելը, որոնցից եր- 
կուսն էլ առկա են եղել Պայմանագրի կնքման 
ժամանակ: Պայմանագրի անբաժանելի մասը 
կազմող հավելված 2-ով սահմանվել է կրեդիտի 
տարեկան 8% արտոնյալ անվանական տոկո- 
սադրույք և Պայմանագրով սահմանվել է կրեդի- 
տի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 8.59%,  
որը հաշվարկվել է արտոնյալ անվանական տո- 
կոսադրույքի հիման վրա: Վերոնշյալի արդյուն- 
քում տարեկան 8% արտոնյալ անվանական 
տոկոսադրույքը կիրառվել է «Վարկի հիմնական  
գումարի ամսական վճարումների և տոկոսա- 
գումարի ժամանակացույց»-ով՝ սահմանելով 
Հաճախորդի մարումների չափը:

Այսպիսով, Պայմանագրի տառացի մեկնաբանությու- 
նից ելնելով՝ Հաշտարարն արձանագրում է, որ Պայմա- 
նագրով կիրառվել է արտոնյալ անվանական տոկո- 
սադրույք, որը կազմել է տարեկան 8%:

Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով Բանկի 
կողմից ներկայացված գրավոր դիրքորոշումը, 
Հաշտարարն անհրաժեշտ է համարում անդրա- 
դառնալ Բանկի և գործատուի միջև կնքված հա- 
մաձայնագրով սահմանված կարգավորումնե- 
րին: Մասնավորապես, Համաձայնագրի (այսու- 
հետ՝ Համաձայնագիր) 1-ին կետի համաձայն՝  
Արտոնյալ վարկեր են գործատուի աշխատա- 
կիցներին Արտոնյալ տոկոսադրույքով և Արտոն- 
յալ պայմաններով տրամադրվող ՀՀ դրամով  
վարկերը: Համաձայնագրի 1-ին կետի համա- 
ձայն՝ Աշխատակիցը վարկի ստացման պահին  
Ընկերության հետ ՀՀ գործող օրենսդրության  
համաձայն աշխատանքային հարաբերու- 
թյունների մեջ գտնվող ֆիզիկական անձն է, ով  
անցել է Ընկերության ներքին ընթացակար- 
գերով սահմանված փորձաշրջանը: Համաձայ- 
նագրի 1-ին կետի համաձայն՝ Դրամական մի- 
ջոցներ են սույն համաձայնագրի շրջանակում  
Արտոնյալ վարկեր տրամադրելու պարտադիր  
նախապայման հանդիսացող դրամական մի- 
ջոցները, որոնք Ընկերությունը պարտավորվում 

է ապահովել իր համապատասխան բանկային  
հաշվին սույն համաձայնագրի 2.2 կետի համա- 
ձայն: Համաձայնագրի 2.2 կետի համաձայն՝ Ըն- 
կերությունը սույնով պարտավորվում է համա- 
պատասխան Դրամական միջոցները ապահո- 
վել Բանկում իր համապատասխան հաշվին և 
ընդունում է, որ Դրամական միջոցների առկա- 
յությունը սույն համաձայնագրի համաձայն տրա- 
մադրված Արտոնյալ վարկերի գործողության 
ողջ ընթացքում Արտոնյալ տոկոսադրույքի հիմ- 
նական նախապայման են հանդիսանում: Հա- 
մաձայնագրի 3.1 կետի համաձայն՝ Աշխատա- 
կիցներն Արտոնյալ վարկ ստանալու նպատակով  
կարող են դիմել Բանկ՝ ներկայացնելով նաև 
տեղեկանք սույն պայմանագրի անբաժանելի 
մասը հանդիսացող հավելված 1-ով սահմանված 
ձևով: Համաձայնագրի 3.2 կետի համաձայն՝ Ար- 
տոնյալ վարկերը հաստատվում և տրամադրվում  
են Բանկի հայեցողությամբ: Համաձայնագրի 
3.3 կետի համաձայն՝ Բանկին իրավունք ունի Ըն- 
կերությունից	 և/կամ	 աշխատակիցներից	 պա- 
հանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկու- 
թյուններ, որոնք անհրաժեշտ կհամարվեն ար- 
տոնյալ վարկերի տրամադրման կամ դրանց 
պատշաճ սպասարկման համար:

Բանկի և գործատուի միջև կնքված Համաձայ- 
նագրի Հավելված 1-ով սահմանված է աշխատակ- 
ցի կողմից բանկին ներկայացվող տեղեկանքի  
ձևաչափ, որով նախատեսված է նաև, որ … գոր- 
ծատուն պարտավորվում է ______-ի աշխատա- 
վարձը, ինչպես նաև աշխատանքային պայմա- 
նագրի գործողության ընթացքում նրան վճար- 
ված պարգևավճարները փոխանցել Բանկում 
սպասարկվող վերոհիշյալ հաշվին, մինչև Բան- 
կից վարկի ամբողջական մարման հավաստա- 
գրի ստացումը: Հաճախորդի կողմից Բանկին է  
ներկայացվել Ընկերության կողմից տեղեկանք,  
որ բովանդակային նույնական չէ Համաձայ- 
նագրի Հավելված 1-ով սահմանված է աշխա- 
տակցի կողմից բանկին ներկայացվող տեղե- 
կանքի ձևաչափին, մասնավորապես տեղե- 
կանքով ընկերությունը պարտավորվել է Հաճա- 
խորդի հետ աշխատանքային պայմանագրի 
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գործողության ընթացքում նրան վճարված 
պարգևավճարները փոխանցել Բանկում սպա- 
սարկվող վերոհիշյալ հաշվին, սակայն չի պար- 
տավորվել նշված պարտականությունը կատարել  
մինչև Բանկից վարկի ամբողջական մարման 
հավաստագրի ստացումը: Ընդ որում, տեղեկան- 
քով գործատուն պարտավորվել է աշխատակ- 
ցի վերջնահաշվարկի արդյունքում հասանելիք 
գումարները Ընկերության հանդեպ աշխատակ- 
ցի բոլոր պարտքերը մարելուց հետո փոխանցել 
Բանկին, ի տարբերություն Համաձայնագրի Հա- 
վելված 1-ով սահմանված աշխատակցի կողմից  
բանկին ներկայացվող տեղեկանքի ձևաչափի, 
որով առաջնահերթ նախատեսված է այդ գու- 
մարները Բանկում սպասարկվող վերոհիշյալ 
հաշվին փոխանցել:

Վերոնշյալը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ Հա- 
ճախորդի կողմից չի ներկայացվել Համաձայնա- 
գրով սահմանված ձևաչափի տեղեկանքը, որը 
համաձայնագրով ներկայացման ենթակա փաս- 
տաթուղթ է, սակայն անկախ դրանից Բանկի և 
Հաճախորդի միջև կնքվել է Պայմանագիր, որով 
սահմանվել է արտոնյալ անվանական տոկոսա- 
դրույք: Այսինքն, Պայմանագրի կնքմանը նախոր- 
դող ընթացակարգի չպահպանումը չի հանգեցրել  
արտոնյալ տոկոսադրույքի չկիրառման: Ավելին,  
Պայմանագրով սահմանվել է արտոնյալ անվա- 
նական տոկոսադրույքի կիրառման երկու պայ- 
մանների միաժամանակյա առկայություն՝ Բանկի  
և Ընկերության միջև համաձայնագրի գործողու- 
թյունը և Հաճախորդի՝ Ընկերությունում աշխա- 
տելը, և Պայմանագրի կնքման ժամանակ նշված  
երկու պայմաններն առկա են եղել:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝  
Օրենսգիրք) 289-րդ հոդվածի համաձայն՝ գոր- 
ծարքները քաղաքացիների և իրավաբանա- 
կան անձանց այն գործողություններն են, որոնք 
ուղղված են քաղաքացիական իրավունքներ և 
պարտականություններ սահմանելուն, փոփո- 
խելուն կամ դրանց դադարելուն: Օրենսգրքի 
436-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Պայ- 
մանագիր է համարվում երկու կամ մի քանի  

անձանց համաձայնությունը, որն ուղղված է  
քաղաքացիական իրավունքներ և պարտակա- 
նություններ սահմանելուն, փոփոխելուն կամ դա- 
դարելուն: Օրենսգրքի 437-րդ հոդվածի 1-ին մասի  
համաձայն՝ քաղաքացիները և իրավաբանա- 
կան անձինք ազատ են պայմանագիր կնքելիս: 

Օրենսգրքի 448-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ պայմանագիրը համարվում է կնքված, եթե  
կողմերի միջև պահանջվող ձևով համաձայնու- 
թյուն է ձեռք բերվել պայմանագրի բոլոր էական  
պայմանների վերաբերյալ: Էական են համար- 
վում պայմանագրի առարկայի մասին պայման- 
ները, օրենքում կամ այլ իրավական ակտերում  
որպես էական նշված կամ պայմանագրի տվյալ  
տեսակի համար անհրաժեշտ պայմանները, ինչ- 
պես նաև այն բոլոր պայմանները, որոնց վե- 
րաբերյալ կողմերից մեկի հայտարարությամբ 
պետք է համաձայնություն ձեռք բերվի:

Հաշտարարն արձանագրում է, որ յուրաքանչյուր  
գործարք (պայմանագիր) նախևառաջ կամային  
ակտ է, որն ուղղված է որոշակի իրավական հե- 
տևանքներ առաջացնելուն: Գործարքի կնքման  
համար առաջնային նշանակություն ունեն «կամք»  
և «կամահայտնություն» հասկացությունները: 
«Կամքը» անձի ներքին ցանկությունն է, պահան- 
ջը, ձգտումը, մտադրությունը, դիտավորությունը, 
համաձայնությունը: «Կամահայտնությունը» կամ- 
քի արտահայտման արտաքին ձևն է, միջոցը, 
եղանակը: Այլ կերպ ասած՝ գործարքն այն կնքած  
անձանց ներքին կամքի և արտաքին կամա- 
հայտնության համակցությունն է (տե՛ս, Նելլի 
Հակոբյանը և մյուսներն ընդդեմ «Համխաչ» ՍՊԸ-ի 
թիվ ԵԿԴ/1013/02/13 քաղաքացիական գործով ՀՀ 
վճռաբեկ դատարանի 17.07.2015 թվականի որոշումը): 
Տեղեկանքը, որ բովանդակային առումով նույ- 
նական չէ Համաձայնագրի Հավելված 1-ով սահ- 
մանված է աշխատակցի կողմից բանկին ներ- 
կայացվող տեղեկանքի ձևաչափին, մասնավո- 
րապես տեղեկանքով ընկերությունը պարտա- 
վորվել է Հաճախորդի հետ աշխատանքային 
պայմանագրի գործողության ընթացքում նրան 
վճարված պարգևավճարները փոխանցել Բան- 
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կում սպասարկվող վերոհիշյալ հաշվին, սակայն  
չի պարտավորվել նշված պարտականությունը 
կատարել մինչև Բանկից վարկի ամբողջական 
մարման հավաստագրի ստացումը: Ընդ որում, 
տեղեկանքով Ընկերությունը պարտավորվել է 
աշխատակցի վերջնահաշվարկի արդյունքում 
հասանելիք գումարները Ընկերության հանդեպ 
աշխատակցի բոլոր պարտքերը մարելուց հետո  
փոխանցել Բանկին, ի տարբերություն Համաձայ- 
նագրի Հավելված 1-ով սահմանված է աշխատակ- 
ցի կողմից բանկին ներկայացվող տեղեկանքի 
ձևաչափի, որով առաջնահերթ նախատեսված 
է այդ գումարները Բանկում սպասարկվող վերո- 
հիշյալ հաշվին փոխանցելու:

Սույն դեպքում Բանկի և Հաճախորդի միջև փոխա- 
դարձ համաձայնությամբ կնքվել է պայմանագիր, և 
կողմերի ներքին կամքի և արտաքին կամահայտնու- 
թյան համակցությունը հանգել է նրան, որ Պայմա- 
նագրով սահմանվել է արտոնյալ անվանական տո- 
կոսադրույք՝ տարեկան՝ 8%, որի հիման վրա էլ հաշ- 
վարկվել և սահմանվել է կրեդիտի տարեկան փաս- 
տացի տոկոսադրույքը՝ 8.59% տարեկան:

Այնուհետև, Բանկն իր գրությամբ Հաճախորդին 
նախապես տեղեկացնելով՝ Հաճախորդի վար- 
կի նկատմամբ կիրառել է տարեկան 11% անվա- 
նական տոկոսադրույք:

Անդրադառնալով Բանկի կողմից 11% անվանա- 
կան տոկոսադրույք կիրառելուն՝ Հաշտարարն  
անհրաժեշտ է համարում ընդգծել հետևյալը.  
Օրենսգրքի 466-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ պայմանագրի փոփոխումը և լուծումը հնա- 
րավոր է կողմերի համաձայնությամբ, եթե այլ  
բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմա- 
նագրով: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝  
Պայմանագիրը կողմերից մեկի պահանջով կա- 
րող է փոփոխվել կամ լուծվել դատարանի վճռով  
միայն մյուս կողմի թույլ տված՝ պայմանագրի 
էական խախտման կամ օրենքով կամ պայմա- 
նագրով նախատեսված այլ դեպքերում: Էական  
է ճանաչվում կողմերից մեկի թույլ տված պայ- 
մանագրի խախտումը, որը հանգեցնում է մյուս  

կողմի համար այնպիսի վնասի, որն զգալիորեն 
զրկում է վերջինիս այն բանից, ինչը նա իրավունք  
ուներ ակնկալել պայմանագիրը կնքելիս: 

Օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ Կրեդիտա- 
վորման պայմանագիրը չի կարող պարունակել 
դրույթ, որը կրեդիտավորողին թույլատրում է  
միակողմանիորեն փոփոխել պայմանագրի պայ- 
մանները: Արգելվում է կրեդիտավորման պայմա- 
նագրում նախատեսել դրույթ, որով կրեդիտա- 
ռուն նախապես թույլատրում է կրեդիտավորողին  
հետագայում միակողմանիորեն փոփոխել կրե- 
դիտավորման պայմանագրի պայմանները:

Վերոնշյալ նորմերից բխում է, որ Պայմանագրի փո- 
փոխումը և լուծումը հնարավոր է կողմերի համաձայ- 
նությամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով 
կամ պայմանագրով: Ընդ որում ՝ Կրեդիտավորման 
պայմանագիրը չի կարող պարունակել դրույթ, որը 
կրեդիտավորողին թույլատրում է միակողմանիորեն 
փոփոխել պայմանագրի պայմանները: Միևնույն ժա- 
մանակ, կողմերից մեկի նախաձեռնությամբ պայմա- 
նագիրը կարող է փոփոխվել դատական կարգով, 
միայն ներքոհիշյալ երեք դեպքերում՝ ա) կողմի թույլ  
տված պայմանագրի էական խախտման կապակցու- 
թյամբ, բ) հանգամանքների էական փոփոխության  
կապակցությամբ, գ) օրենքով կամ պայմանագրով 
նախատեսված այլ դեպքերում:

Պայմանագրի 2.2 կետի համաձայն՝ Հաճախոր- 
դի և Գործատուի միջև աշխատանքային հարա- 
բերությունների կամ Բանկի և գործատուի միջև  
կնքված համաձայնագրի որևէ հիմով դադարեց- 
ման դեպքում Վարկի նկատմամբ Արտոնյալ 
անվանական տոկոսադրույքի փոխարեն կկի- 
րառվի Անվանական տոկոսադրույքը՝ այդ մասին  
Հաճախորդին ծանուցելով սույն պայմանագրի  
11.4 կետում նշված կարգով, եթե կողմերի գրավոր  
համաձայնությամբ այլ բան չի սահմանվում: 
Պայմանագրի 2.2 կետի համաձայն՝ տարեկան 
փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել 
Անվանական տոկոսադրույքի փոփոխման դեպ- 
քում: Անվանական տոկոսադրույքը և Արտոնյալ  
անվանական տոկոսադրույքը կարող են փո- 
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փոխվել Բանկի հաշվարկային տոկոսադրույքի 
փոփոխության դեպքում: Պայմանագրի 11.2 կետի  
համաձայն՝ սույն պայմանագրի դրույթները կա- 
րող են փոփոխվել կողմերի փոխադարձ գրավոր  
համաձայնությամբ:

Պայմանագրի վերոնշյալ կետերի ուսումնասի- 
րության արդյունքում պարզ է դառնում, որ Պայ- 
մանագրով նախատեսված տարեկան անվա- 
նական՝ ներառյալ արտոնյալ, տոկոսադրույքի 
և դրա արդյունքում նաև տարեկան փաստացի 
տոկոսադրույքի փոփոխություն կարող է տեղի 
ունենալ հետևյալ դեպքերում.

1. Բանկի հաշվարկային տոկոսադրույքի վերա- 
նայման,

2. Հաճախորդի և Ընկերության միջև աշխատան- 
քային հարաբերությունների դադարեցման,

3. Ընկերության և Բանկի միջև կնքված համա- 
ձայնագրի դադարեցման,

4. Կողմերի փոխադարձ գրավոր համաձայնու- 
թյան:

Սույն դեպքում բացակայում է վերոնշյալ պայ- 
մաններից որևէ մեկը, ուստիև Պայմանագրով 
սահմանված տարեկան 8% արտոնյալ անվա- 
նական տոկոսադրույքի և տարեկան 8.59% փաս- 
տացի տոկոսադրույքի փոփոխություն Բանկը  
չէր կարող կատարել: Մինչդեռ, Բանկի կողմից  
Հաճախորդի վարկի նկատմամբ 11% անվանա- 
կան տոկոսադրույք կիրառելու արդյունքում 
07.05.2019թ.-ի դրությամբ Հաճախորդի կողմից 
ավել վճարված տոկոսագումարը կազմել է 
195,542.47 ՀՀ դրամ:

Ամփոփելով վերոնշյալը՝ Հաշտարարն արձա- 
նագրում է, որ վերոնշյալ պայմաններում Բանկն  
իրավունք չի ունեցել փոփոխելու Պայմանագրով  
սահմանված տարեկան 8% արտոնյալ անվա- 
նական և տարեկան 8.59% փաստացի տոկոսա- 
դրույքը և կիրառելով տարեկան 11% անվանական  

տոկոսադրույք թույլ է տվել պարտավորության 
խախտում:

Օրենսգրքի 408-րդ հոդվածի համաձայն՝ պար- 
տավորության խախտում է համարվում այն չկա- 
տարելը կամ անպատշաճ (կետանցով, ապրանք- 
ների, աշխատանքների և ծառայությունների 
թերություններով կամ պարտավորության բովան- 
դակությամբ որոշվող այլ պայմանների խախտ- 
մամբ) կատարելը: Օրենսգրքի 409-րդ հոդվածի 
1-ին մասի համաձայն՝ պարտավորությունը խախ- 
տած պարտապանը պարտավոր է հատուցել 
պարտատիրոջը պատճառած վնասները: Նույն  
հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ վնասները 
որոշվում են սույն օրենսգրքի 17 հոդվածով նա- 
խատեսված կանոններին համապատասխան: 
Օրենսգրքի 17 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 
անձը, ում իրավունքը խախտվել է, կարող է պա- 
հանջել իրեն պատճառված վնասների լրիվ 
հատուցում, եթե վնասների հատուցման ավելի 
պակաս չափ նախատեսված չէ օրենքով կամ  
պայմանագրով: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի հա- 
մաձայն՝ վնասներ են իրավունքը խախտված ան- 
ձի ծախսերը, որ նա կատարել է կամ պետք է կա- 
տարի խախտված իրավունքը վերականգնելու 
համար, նրա գույքի կորուստը կամ վնասվածքը 
(իրական վնաս), չստացված եկամուտները, 
որոնք այդ անձը կստանար քաղաքացիական 
շրջանառության սովորական պայմաններում, 
եթե նրա իրավունքը չխախտվեր (բաց թողնված  
օգուտ), ինչպես նաև ոչ նյութական վնասը: Սույն  
դեպքում, Բանկը 16.02.2019թ.-ից սկսած Հաճա- 
խորդի վարկի նկատմամբ տարեկան 11% անվա- 
նական տոկոսադրույք կիրառելով թույլ է տվել 
պարտավորության պայմանի խախտում, մաս- 
նավորապես կիրառել է տոկոսադրույք, որը հա- 
կասում է պարտավորության բովանդակությամբ  
որոշված՝ տարեկան 8% արտոնյալ անվանա- 
կան տոկոսադրույքի վերաբերյալ պայմանին, 
մինչդեռ կիրառման ենթակա անվանական ան- 
վանական տոկոսադրույքը՝ վերանշյալ իրա- 
վակարգավորումների համաձայն, կազմում է  
տարեկան 8%: Վերոնշյալ խախտման արդյուն- 
քում 16.02.2019թ.-ից սկսած մինչև 06.05.2019թ.-ն 
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ներառյալ Հաճախորդի կողմից ավել վճարվել է  
195,602.24 ՀՀ դրամ տոկոսագումար, որն էլ հան- 
դիսանում է պարտավորության խախտմամբ 
Հաճախորդին պատճառված վնաս և ենթակա է 
վերադարձման Հաճախորդին:

Ամփոփելով վերոնշյալը՝ Հաշտարարը գտնում 
է, որ Հաճախորդի պահանջը ենթակա է բավա- 
րարման:

ՊԱՀԱՆՋ 8 

Պահանջ-դիմում ՀՀ-ում գործող վարկային 
կազմակերպության դեմ՝ կապված կազմա- 
կերպության կողմից տույժերի կիրառման հետ

պահանջի բովանդակությունը

Հաճախորդը վարկային կազմակերպությունում 
ունի երկու սպառողական վարկ՝ ձևակերպված 
online տարբերակով: Երկու վարկերի հերթական  
մարման օրերն եղել է 17.09.2017թ.-ը, որը համըն- 
կել է ոչ աշխատանքային օրվա հետ (կիրակի  
օր), որին էլ հաջորդել է ևս մեկ ոչ աշխատան- 
քային օր (հիշատակի օր): Վարկի մարումը կա- 
տարվել է ոչ աշխատանքային օրվան անմիջա- 
պես հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթաց- 
քում, ինչպես նախատեսված է օրենքով, սակայն  
վարկը ժամկետանցվել է, քանի որ հաճախորդը 
պայմանագրով նախատեսված օրը վճարում չի 
կատարվել: Հաճախորդն օգտվել է վճարման 
տարբերակն ընտրելու իր իրավունքից և ընտրել  
բանկում վճարում կատարելու տարբերակը: Քա- 
նի որ բանկը, ինչպես և Կազմակերպությունը ոչ  
աշխատանքային օրերին չեն աշխատել, ուստի  
վճարումը կատարվել է առաջին իսկ աշխատան- 
քային օրվա ընթացքում: Ըստ Հաճախորդի՝ բոլոր  
տարբերակներն էլ նախատեսված են Հաճախոր- 
դի հարմարավետության համար և հաճախորդը  
ընտրել է վերջինիս ամենահարմար եղանակով: 

Հաշտարարին ուղղված իր պահանջ-դիմումում  
Հաճախորդը պահանջում է, որ Կազմակերպու- 
թյունը վերադարձնի անհիմն գանձված 666.22 ՀՀ  
դրամ տույժերը, հետագա վարկի մարումները 
կատարի ճիշտ՝ առանց տույժի և տուգանքի: 
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պահանջի քննության գործընթացը
ա. Հաշտարարի գործողությունները:

Առաջնորդվելով «Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի  
1-ին և 2-րդ մասերով՝ Հաշտարարը Վարկային 
կազմակերպությունից խնդրել է օրենքով սահ- 
մանված 14 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
տրամադրել ներկայացված պահանջի վերա- 
բերյալ գրավոր պարզաբանումներ, բացատրու- 
թյուններ	և/կամ	առարկություններ,	ինչպես	նաև	 
մի շարք փաստաթղթեր, այդ թվում՝ Կազմակեր- 
պության և Հաճախորդի միջև կնքված վարկա- 
յին պայմանագիրը և դրա անբաժանելի մասը 
հանդիսացող հավելված(ներ)ը, պայմանները  
կամ սակագները, Հաճախորդի վարկի մարում- 
ների ամբողջ ժամանակահատվածի համար  
քաղվածք՝ Հաճախորդի կատարած մուտքերի և  
ելքերի արտացոլմամբ, վարկի մարումների գրա- 
ֆիկը, ինչպես նաև փոփոխված գրաֆիկը, եթե 
դա փոփոխվել է, Հաճախորդի և Ընկերության 
միջև իրականացված գրագրությունը, ցանկա- 
ցած այլ տեղեկատվություն, որը կարող է օգնել 
պահանջի քննությանը:

Բ. Կազմակերպության դիրքորոշումը:

Ի պատասխան վերը նշված գրության՝ Հաշտա- 
րարի գրասենյակը ստացել է Կազմակերպու- 
թյան գրությունը, որով վերջինս ներկայացրել է  
առարկություններ և կից տրամադրել է պահան- 
ջի քննության հետ կապված հիմնավորումներ: 
Կազմակերպությունը, մասնավորապես, նշել  
է, որ Կազմակերպության և Հաճախորդի միջև  
կնքվել են երկու վարկային պայմանագրեր: Պայ- 
մանագրերի անբաժանելի մասը հանդիսացող 
վարկի մարման ժամանակացույցերով հստակ  
սահմանվել են վարկի հերթական մարումների  
իրականացման օրեր, որոնցից մեկը համընկել  
է 17.09.2017թ.-ին (կիրակի օր): Կազմակերպությու- 
նը, վկայակոչելով պայմանագրերի 3.3 կետերը, 
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 347-րդ, 447-րդ  
հոդվածները, նշել է, որ պայմանագրերով մար- 

ման ժամանակացույցեր սահմանելով և դրան- 
ցում հստակ օրեր ամրագրելով՝ այդ թվում նաև  
17.09.2017թ.-ին, կողմերը գիտակցել են, որ պայ- 
մանավորվում են հերթական մարումները, այն  
է՝ պայմանագրերով նախատեսված վճարման  
պարտավորությունները, հենց այդ օրերին կա- 
տարելու վերաբերյալ: Կազմակերպությունը, 
անդրադառնալով պայմանագրերով նախատես- 
ված տարբերակներով վարկի մարման հերթա- 
կան վճարում կատարելու Հաճախորդի իրա- 
վունքին և հնարավորությանը, նշել է, որ նշված  
իրավունքներն ու հնարավորությունը սահմա- 
նափակող որևէ դրույթ առկա չէ, ուստի և, հերթա- 
կան մարումներն իրականացնելու պարտավո- 
րության լրիվ և պատշաճ կատարման նկատա- 
ռումներից ելնելով, Հաճախորդին անհրաժեշտ 
էր հերթական վճարումները կատարել նախա- 
պես կամ նույն օրը՝ 17.09.2017թ.-ին՝ օգտվելով վճա- 
րահաշվարկային համակարգերով վճարումը 
կատարելու պայմանագրերով սահմանված հնա- 
րավորությունից: Կազմակերպությունը նշել է, որ 
վճարահաշվարկային կազմակերպությունների 
գրասենյակներն աշխատում են ամեն օր, և հնա- 
րավոր է մոտենալ և վարկային պայմանագրերի  
համարներով ու անձը հաստատող փաստաթղթե- 
րով իրականացնել անհրաժեշտ վճարումները:  
Կազմակերպության գործընկեր վճարահաշվար- 
կային կազմակերպությունների գրասենյակների  
հասցեներին Հաճախորդը հնարավորություն 
ունի ծանոթանալ և իրեն հարմար տարբերակն 
ընտրել Կազմակերպության կայքէջում: Կազմա- 
կերպությունը նշել է նաև, որ 17.09.2017թ. համար  
նախատեսված իր վճարային պարտավորություն- 
ներն՝ անկախ կիրակի լինելու հանգամանքից, 
Հաճախորդը կարող էր կատարել Կազմակեր- 
պության կողմից մատնանշած բանկի մասնա- 
ճյուղերից մեկում՝ Բանկում սպասարկվող ու 
պայմանագրերում նշված Կազմակերպության 
բանկային հաշվեհամարին կանխիկ գումարը  
մուտքագրելու միջոցով: Բանկի ինտերնետային  
պաշտոնական կայքէջում առկա տեղեկատվու- 
թյան համաձայն Բանկի երկու մասնաճյուղերում  
կիրակի օրն աշխատանքային է: Կազմակերպու- 
թյունը նշել է նաև, որ թիվ առաջին վարկային  
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պայմանագրի կնքման օրը, Հաճախորդի և Կազ- 
մակերպության աշխատակցի միջև հեռախոսա- 
զրույցի ընթացքում Կազմակերպության աշխա- 
տակիցը Հաճախորդին ներկայացրել է պայմա- 
նագրով սահմանված վարկի հերթական մա- 
րումների կատարման տարբերակները և ոչ աշ- 
խատանքային ու տոն օրերի դեպքում դրանց  
իրականացման կարգը: Նշված հեռախոսա- 
զրույցի ընթացքում Հաճախորդի այն հարցին, 
թե ոչ աշխատանքային օրերի դեպքում վճա- 
րումների կատարման հնարավորությունը տե- 
ղափոխվում է հաջորդ աշխատանքային օր, թե՝  
ոչ, Կազմակերպության աշխատակիցը տեղե- 
կացրել է, որ վարկային պայմանագրի շրջանակ- 
ներում ոչ աշխատանքային օրերին համընկնող 
մարումների դեպքում անհրաժեշտ է վճարումն  
իրականացնել կամ նախապես՝ բանկով կամ  
նույն օրը՝ վճարահաշվարկային տերմինալների  
միջոցով՝ պայմանագրով ժամկետանց գումարի 
համար նախատեսված տույժերից խուսափելու 
համար: 

Կազմակերպությունը, վկայակոչելով պայմանա- 
գրերի 4.1 կետերը, նշել է, որ Հաճախորդի կողմից  
խախտվել են պայմանագրային պարտավորու- 
թյունները և վարկի մարման փոխարեն վճարումն  
իրականացվել է 19.09.2017թ.-ին, ուստի, հաշվեգրվել  
է տույժ 666.22 ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարի չա- 
փով (համապատասխանաբար 334.84 ՀՀ դրամ  
առաջին պայմանագրով և 331.38 ՀՀ դրամ երկրորդ  
պայմանագրով) և գանձվել 19.09.2017թ.-ին Հա- 
ճախորդի կողմից վճարված գումարներից: Անդ- 
րադառնալով ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյում ժամ- 
կետանցության վերաբերյալ տվյալների արտա- 
ցոլմանը՝ Կազմակերպությունը նշել է, որ դրանք 
ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյում չեն արտացոլվել:

Այսպիսով, պահանջի քննության համար էական  
նշանակություն ունեցող փաստերը հետևյալն են.

1. Հաճախորդի և Կազմակերպության միջև  
կնքվել է առաջին վարկային պայմանագիրը,  
որի հիման վրա Կազմակերպությունը Հաճա- 
խորդին տրամադրել է սպառողական վարկ  

200,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով, մեկ տարի  
մարման ժամկետով, 24% անվանական տո- 
կոսադրույքով, 130.48% տարեկան փաստացի 
տոկոսադրույքով:

2. Առաջին պայմանագրի 1.1 կետի համաձայն՝ 
պայմանագիրը կնքվում է հեռակա կարգով՝ 
պայմանագիրը կնքելու մասին վարկատուի 
առաջարկը վարկառուի կողմից իր անձնա- 
կան էջում էլեկտրոնային ձևով ընդունելով՝ 
բջջային հեռախոսահամարին ստացված կո- 
դը մուտքագրելով: Մուտքագրված կոդը պայ- 
մանագրի կնքման հետ կապված տվյալներ  
գաղտնագրվում են QR կոդի տեսքով և ար- 
տացոլվում են կնքված պայմանագրի վերջ- 
նամասում: Վարկատուի նախաձեռնությամբ 
վարկային պայմանագիրը կարող է կնքվել  
նաև օրենքվ նախատեսված այլ եղանակ- 
ներով: Վարկառուի կողմից վարկային պայ- 
մանագրի պայմանների ամբողջական և 
անհետկանչելի ընդունում, և պայմանագիրը 
համարվում է գրավոր ձևով կնքված ՀՀ քա- 
ղաքացիական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 2-րդ պարբերության և 450-րդ հոդ- 
վածի 3-րդ և 4-րդ մասերի և 454-րդ հոդվածի 
3-րդ մասի համաձայն:

3. Առաջին պայմանագրի 3.2 կետի համաձայն՝ 
վարկը մարվում է հավասարաչափ վճարում- 
ներ կատարելով՝ 30-օրյա պարբերականու- 
թյամբ: Վարկառուն պարտավոր է վճարում- 
ները կատարել սույն պայմանագրում տրված  
մարման ժամանակացույցին համապատաս- 
խան: 

4. Առաջին պայմանագրի 3.3 կետի համաձայն՝  
վճարումները վարկառուն պետք է կատարի  
ՀՀ դրամով՝ ա) վճարման ենթակա գումար- 
ները վարկատուի բանկային հաշվին մուտք 
անելով կամ փոխանցում կատարելով (Բան- 
կերի միջոցով վճարումներ կատարելու դեպ- 
քում վճարման ենթակա բոլոր գումարները 
ստացվում են վարկատուի հաշվին և պետք  
է հաշվի առնել, որ գումարները վարկատուի 
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հաշվին ստացվելու համար կարող է պահանջ- 
վել երկու կամ ավելի օր, հետևաբար վճարում- 
ները պետք է կատարել նախօրոք, որպեսզի  
սույն պայմանագրի մարման ժամանակա- 
ցույցում նշված օրը վճարման ենթակա գու- 
մարներն արդեն առկա լինեն վարկատուի 
հաշվին), բ) վճարային համակարգերի մի- 
ջոցով (վճարումները կարող են կատարվել 
ամեն օր), գ) վարկատուի մասնաճյուղում:

5. Առաջին պայմանագրի 4.1 կետի համաձայն՝ 
վարկառուի կողմից վճարման ենթակա որևէ 
գումար ժամանակին չվճարելու դեպքում 
գ) ժամկետանց գումարի նկատմամբ հաշ- 
վեգրվում է տույժ ժամկետանց յուրաքանչ- 
յուր օրվա համար օրական ժամկետանց 
գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով:

6. Առաջին պայմանագրի մարման ժամանա- 
կացույցի համաձայն 17.09.2017թ.-ը Հաճախորդի  
կողմից վճարման ենթակա պարտավորու- 
թյան չափը կազմել է 16,541.43 ՀՀ դրամ:

7. 17.09.2017թ. վճարումը չկատարելու հիմքով 
Հաճախորդի նկատմամբ առաջին պայմա- 
նագրի շրջանակներում հաշվարկվել է տույժ 
334.84 ՀՀ դրամ գումարի չափով:

8. 19.09.2017թ. Հաճախորդն առաջին պայմա- 
նագրի շրջանակներում կատարել է վճարում  
17,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով, որից 7,398 ՀՀ 
դրամ գումարն ուղղվել է վարկի մարմանը, 
3,267.02 ՀՀ դրամը՝ տոկոսագումարի մարմանը,  
144.74 ՀՀ դրամը՝ ժամկետանց գումարի տույ- 
ժի մարմանը, 6,000 ՀՀ դրամը՝ սպասարկման  
վճարի մարմանը, 4.76 ՀՀ դրամ՝ ԲՏՀԴ տոկո- 
սագումարի մարմանը, 120 ՀՀ դրամ՝ ժամկետ- 
անց գումարի տոկոսի մարմանը, 65.34 ՀՀ 
դրամ՝ տոկոսային տույժի մարմանը:

9. Հաճախորդի և Կազմակերպության միջև  
կնքվել է երկրորդ վարկային պայմանագիրը,  
որի հիման վրա Կազմակերպությունը Հաճա- 
խորդին տրամադրել է սպառողական վարկ 

200,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով, մինչև մեկ  
տարի մարման ժամկետով, 24% անվանական  
տոկոսադրույքով, 130.48% տարեկան փաստա- 
ցի տոկոսադրույքով:

10. Երկրորդ պայմանագրի 1.1 կետի համաձայն՝ 
պայմանագիրը կնքվում է հեռակա կարգով՝ 
պայմանագիրը կնքելու մասին վարկատուի 
առաջարկը վարկառուի կողմից իր անձնա- 
կան էջում էլեկտրոնային ձևով ընդունելով՝ 
բջջային հեռախոսահամարին ստացված 
կոդը մուտքագրելով: Մուտքագրված կոդը  
պայմանագրի կնքման հետ կապված տվյալ- 
ներ գաղտնագրվում են QR կոդի տեսքով և  
արտացոլվում են կնքված պայմանագրի վերջ- 
նամասում: Վարկատուի նախաձեռնությամբ 
վարկային պայմանագիրը կարող է կնքվել  
նաև օրենքով նախատեսված այլ եղանակ- 
ներով: Վարկառուի կողմից վարկային պայ- 
մանագրի պայմաններն ամբողջական և  
անհետկանչելի ընդունվում են, և պայմանա- 
գիրը համարվում է գրավոր ձևով կնքված ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգրքի 296-րդ հոդվա- 
ծի 1-ին մասի 2-րդ պարբերության և 450-րդ  
հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերի և 454-րդ հոդ- 
վածի 3-րդ մասի համաձայն:

11. Երկրորդ պայմանագրի 3.2 կետի համաձայն՝ 
վարկը մարվում է հավասարաչափ վճա- 
րումներ կատարելով՝ 30-օրյա պարբերակա- 
նությամբ: Վարկառուն պարտավոր է վճա- 
րումները կատարել սույն պայմանագրում 
տրված մարման ժամանակացույցին համա- 
պատասխան: 

12. Երկրորդ պայմանագրի 3.3 կետի համաձայն՝  
վճարումները վարկառուն պետք է կատարի  
ՀՀ դրամով՝ ա) վճարման ենթակա գումար- 
ները վարկատուի բանկային հաշվին մուտք 
անելով կամ փոխանցում կատարելով (Բան- 
կերի միջոցով վճարումներ կատարելու դեպ- 
քում վճարման ենթակա բոլոր գումարները 
ստացվում են վարկատուի հաշվին և պետք  
է հաշվի առնել, որ գումարները վարկատուի 
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հաշվին ստացվելու համար կարող է պահանջ- 
վել երկու կամ ավելի օր, հետևաբար վճարում- 
ները պետք է կատարել նախօրոք, որպեսզի  
սույն պայմանագրի մարման ժամանակա- 
ցույցում նշված օրը վճարման ենթակա գու- 
մարներն արդեն առկա լինեն վարկատուի 
հաշվին), բ) վճարային համակարգերի մի- 
ջոցով (վճարումները կարող են կատարվել 
ամեն օր), գ) վարկատուի մասնաճյուղում: 

13. Երկրորդ պայմանագրի 4.1 կետի համաձայն՝ 
վարկառուի կողմից վճարման ենթակա որևէ 
գումար ժամանակին չվճարելու դեպքում 
գ) ժամկետանց գումարի նկատմամբ հաշ- 
վեգրվում է տույժ ժամկետանց յուրաքան- 
չյուր օրվա համար օրական ժամկետանց 
գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով:

14. Երկրորդ պայմանագրի մարման ժամանա- 
կացույցի համաձայն 17.09.2017թ.-ը Հաճախոր- 
դի կողմից վճարման ենթակա պարտավո- 
րության չափը կազմել է 16,541.43 ՀՀ դրամ:

15. 17.09.2017թ. վճարումը չկատարելու հիմքով 
Հաճախորդի նկատմամբ երկրորդ պայմա- 
նագրի շրջանակներում հաշվարկվել է տույժ 
331.38 ՀՀ դրամ գումարի չափով:

16. 19.09.2017թ. Հաճախորդը երկրորդ պայմանա- 
գրի շրջանակներում կատարել է վճարում  
17,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով, որից 6,587.15  
ՀՀ դրամ գումարն ուղղվել է վարկի մարմանը,  
3,811.47 ՀՀ դրամը՝ տոկոսագումարի մարմանը,  
130.86 ՀՀ դրամը՝ ժամկետանց գումարի տույ- 
ժի մարմանը, 6,000 ՀՀ դրամը՝ սպասարկման  
վճարի մարմանը, 4.30 ՀՀ դրամը՝ ԲՏՀԴ տո- 
կոսագումարի մարմանը, 120 ՀՀ դրամը՝ ժամ- 
կետանց գումարի տոկոսի մարմանը, 76.22 ՀՀ  
դրամը՝ տոկոսային տույժի մարմանը:

17. Հաճախորդը 20.09.2017թ. Կազմակերպությանը  
ներկայացրել է բողոք-պահանջ, որը մերժվել  
է Կազմակերպության կողմից:

18. Հաշտարարին ուղղված իր պահանջ-դիմու- 
մով Հաճախորդը պահանջում է, որ Կազմա- 
կերպությունը վերադարձնի անհիմն գանձ- 
ված 666.22 ՀՀ դրամ տույժերը, հետագա վար- 
կի մարումները կատարի ճիշտ՝ առանց տույժի  
և տուգանքի: 

Այսպիսով՝ պահանջի հետ կապված փաստա- 
թղթերի և ՀՀ օրենսդրության պահանջների հա- 
մալիր վերլուծության արդյունքում Հաշտարարը 
հանգել է հետևյալին: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ 
Օրենսգիրք) 345-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ պարտավորության ուժով մի անձը (պար- 
տապանը) պարտավոր է մեկ այլ անձի (պար- 
տատիրոջ) օգտին կատարել որոշակի գործո- 
ղություն. այն է՝ վճարել դրամ, հանձնել գույք,  
կատարել աշխատանք, մատուցել ծառայություն  
և այլն, կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողու- 
թյուն կատարելուց, իսկ պարտատերն իրավունք  
ունի պարտապանից պահանջել կատարելու իր  
պարտականությունը: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի  
համաձայն՝ պարտավորությունները ծագում են  
պայմանագրից, վնաս պատճառելու հետևան- 
քով և սույն օրենսգրքում նշված այլ հիմքերից: 

Օրենսգրքի 887 հոդվածի համաձայն՝ վարկա- 
յին պայմանագրով բանկը կամ այլ վարկային  
կազմակերպությունը (վարկատուն) պարտավոր- 
վում է պայմանագրով նախատեսված չափերով  
և պայմաններով դրամական միջոցներ (վարկ)  
տրամադրել փոխառուին, իսկ փոխառուն պար- 
տավորվում է վերադարձնել ստացված գումա- 
րը և տոկոսներ վճարել դրանից: Վարկային պայ- 
մանագրից բխող հարաբերությունների նկատ- 
մամբ կիրառվում են սույն օրենսգրքի 46 գլխում 
նախատեսված կանոնները, եթե այլ բան նախա- 
տեսված չէ սույն գլխի կանոններով և վարկային  
պայմանագրով: Օրենսգրքի 880-րդ հոդվածի  
2-րդ մասի համաձայն՝ անտոկոս փոխառության  
գումարը փոխառուն կարող է վերադարձնել վա- 
ղաժամկետ: Տոկոսներով տրամադրված փոխա- 
ռության գումարը կարող է վաղաժամկետ հետ  
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վերադարձվել միայն փոխատուի համաձայնու- 
թյամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով 
կամ փոխառության պայմանագրով:

«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ  
օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին մա- 
սի համաձայն՝ կրեդիտ է համարվում՝ պարտա- 
վորության տարաժամկետ վճարման իրավունք,  
վարկ, փոխառություն, ֆինանսական վարձակա- 
լություն (լիզինգ) կամ որևէ այլ համաձայնություն 
կամ պայմանավորվածություն, որի նպատակը  
ապրանքների, ծառայությունների կամ աշխա- 
տանքների ձեռքբերումը ֆինանսավորելն է: 

Օրենսգրքի 347-րդ հոդվածի համաձայն՝ պար- 
տավորությունները պետք է կատարվեն պատ- 
շաճ՝ պարտավորության պայմաններին, օրեն- 
քին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին 
համապատասխան, իսկ նման պայմանների ու  
պահանջների բացակայության դեպքում՝ գոր- 
ծարար շրջանառության սովորույթներին կամ 
սովորաբար ներկայացվող այլ պահանջներին 
համապատասխան: 

Օրենսգրքի 408-րդ հոդվածի համաձայն՝ պար- 
տավորության խախտում է համարվում այն չկա- 
տարելը կամ անպատշաճ (կետանցով, ապրանք- 
ների, աշխատանքների և ծառայությունների 
թերություններով կամ պարտավորության բովան- 
դակությամբ որոշվող այլ պայմանների խախտ- 
մամբ) կատարելը: 

Օրենսգրքի 326-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ օրենքով, այլ իրավական ակտերով, գոր- 
ծարքով սահմանված կամ դատարանի նշանա- 
կած ժամկետը որոշվում է օրացուցային տարով,  
ամսով, ամսաթվով կամ տարիներով, ամիսնե- 
րով, շաբաթներով, օրերով կամ ժամերով հաշ- 
վարկվող որոշակի ժամանակահատվածի ավար- 
տով: Օրենսգրքի 329-րդ հոդվածի համաձայն՝ 
եթե ժամկետի վերջին օրը համընկնում է ոչ աշ- 
խատանքային օրվան, ապա ժամկետի ավար- 
տի օր է համարվում դրան հաջորդող աշխա- 
տանքային օրը:

Սույն դեպքում Հաճախորդի և Կազմակերպության  
միջև կնքվել են վարկային պայմանագրերը (այսու- 
հետ նաև՝ Պայմանագրեր), որոնց հիման վրա 
Հաճախորդին տրամադրվել են 200,000-ական  
ՀՀ դրամի չափով դրամական միջոցներ: Պայ- 
մանագրերի 3.2 կետերով սահմանվել է, որ վարկը  
մարվում է հավասարաչափ վճարումներ կատա- 
րելով՝ 30-օրյա պարբերականությամբ, որը վար- 
կառուն պարտավոր է կատարել սահմանված 
ժամանակացույցին համապատասխան, որով  
սահմանվել են կատարման ենթակա վճարում- 
ների օրերը և վճարման ենթակա դրամական 
միջոցների չափը:

Այսպիսով, Հաշտարարը արձանագրում է, որ կող- 
մերի միջև կնքված Պայմանագրերի 3.2 կետերով  
սահմանվել է Պայմանագրերի շրջանակներում 
պարտավորությունների իրականացման կարգը  
և ժամկետները, մասնավորապես՝ սահմանվել է,  
որ վարկերը ենթակա են մարման հավասարա- 
չափ վճարումներ կատարելով՝ 16,541.43 ՀՀ դրամ  
գումարի չափով (համաձայն ժամանակացույցի):  
Նշված վճարումները կատարելու համար սահ- 
մանվել է վճարումների կատարման ժամկետ- 
ները, մասնավորապես վճարումները պետք է  
կատարվեն 30-օրյա պարբերականությամբ, իսկ  
մարման ժամանակացույցերով 30-օրյա պարբե- 
րականությամբ: Այսինքն՝ որպես հավասարա- 
չափ վճարման չափը Պայմանագրերով սահ- 
մանվել է 16,541.43 ՀՀ դրամը, իսկ վճարման ժամ- 
կետը՝ 30 օր, որոնց վերջին օրերը սահմանվել են  
Պայմանագրերի ժամանակացույցերով:

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի  
1-ին մասի համաձայն՝ ընդհանուր հանգստյան 
օրը կիրակին է, իսկ հնգօրյա աշխատանքային 
շաբաթվա դեպքում՝ շաբաթը և կիրակին, բացա- 
ռությամբ սույն հոդվածի 2-4-րդ մասերով և այլ  
իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերի: 

«ՀՀ տոների և հիշատակի մասին» ՀՀ օրենքի 
19-րդ հոդվածի համաձայն՝ Հայաստանի Հան- 
րապետության տոների և հիշատակի օրերի 
հետ կապված՝ կառավարությունը կարող է  
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աշխատանքային օրերը տեղափոխել: ՀՀ կա- 
ռավարության 06.04.2017թ. թիվ 991-Ն որոշմամբ 
որոշվել է 2017 թվականի սեպտեմբերի 18-ի աշ- 
խատանքային օրը տեղափոխել 2017 թվականի 
սեպտեմբերի 23-ը՝ շաբաթ օրը:

Սույն պահանջի քննության ընթացքում պարզվեց,  
որ 17.09.2017թ.-ը Պայմանագրերով սահմանվել է 
որպես վճարման ենթակա օր: Նշված օրը հան- 
դիսացել է կիրակի, այսինքն՝ որ աշխատան- 
քային օր: Հաջորդող օրը՝ 18.09.2017թ.-ը ՀՀ կա- 
ռավարության 991-Ն որոշմամբ տեղափոխվել է  
23.09.2017թ.-ին, որի արդյունքում նշված օրը ևս  
հանդիսացել է ոչ աշխատանքային օր: Ստաց- 
վում է, որ քննարկվող ժամկետի ավարտի օր է 
համարվում հաջորդող աշխատանքային օրը՝ 
19.09.2017թ.-ը: 

Սույն դեպքում Հաճախորդը 19.09.2017թ. Պայմա- 
նագրերի շրջանակներում կատարել է 34,000 ՀՀ  
դրամի չափով վճարում, որից 17,000 ՀՀ դրամ գու- 
մարը՝ առաջին պայմանագրի շրջանակներում 
և 17,000 ՀՀ դրամ գումարը՝ երկրորդ պայմանա- 
գրի շրջանակներում: Հաշվի առնելով այն հան- 
գամանքը, որ Հաճախորդը Պայմանագրերով 
նախատեսված վճարումները կատարել է ժամ- 
կետի ավարտի վերջին օրը՝ 19.09.2017թ.-ին՝ Հաշ- 
տարարն արձանագրում է, որ Հաճախորդը վեճի  
առարկա հանդիսացող ժամանակահատվածում 
պարտավորությունների կետանցում թույլ չի տվել,  
որից բխում է, որ Կազմակերպության գործողու- 
թյունները նշված ժամանակահատվածի մասով  
տույժեր հաշվարկելու վերաբերյալ իրավաչափ 
չեն, և Կազմակերպությունը պարտավոր է վերա- 
դարձնել Հաճախորդից անհիմն գանձված տույ- 
ժերը 666.22 (334.84+331.38) ՀՀ դրամի չափով:

Այսպիսով, ամփոփելով վերոնշյալը՝ Հաշտարա- 
րը գտնում է, որ Հաճախորդի պահանջը ենթակա  
է բավարարման 666.22 ՀՀ դրամ գումարի չափով:

ՊԱՀԱՆՋ 9 

Պահանջ-դիմում ՀՀ-ում գործող վարկային 
կազմակերպության դեմ՝ «Սպառողական կրե- 
դիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների 
խախտման վերաբերյալ

պահանջի բովանդակությունը

Հաճախորդի և Կազմակերպության միջև  
15.04.2016թ.-ին կնքվել է վարկային պայմանա- 
գիր, որի համաձայն՝ վարկի գումարը կազմել է  
1,500,000 ՀՀ դրամ՝ տարեկան 24% տոկոսադրույ- 
քով, տարեկան փաստացի 66.9665% տոկոսա- 
դրույքով: Վաղաժամկետ վարկային մարումներ  
է կատարել Հաճախորդը և պահանջ-դիմումը  
ներկայացնելու պահին մարել է գրեթե 1,140,000 
ՀՀ դրամ վարկի մայր գումարից, ինչպես նաև 
համապատասխան տոկոսագումարները: Պայ- 
մանագրի 1.8 կետի համաձայն՝ Հաճախորդը  
Կազմակերպությանը վճարում է ամսական վճար  
վարկի գումարի 1.1%-ի չափով, որը կազմում է 
ամսական 16,500 ՀՀ դրամ: Ըստ Հաճախորդի՝  
նա վճարման ժամանակացույցով նախատես- 
ված վճարումները վաղաժամկետ է կատարել, և 
իր վարկի գումարը նվազել է, սակայն այս ողջ  
ընթացքում Կազմակերպության կողմից դա հաշ- 
վի չի առնվել և անկախ վարկի գումարի մնա- 
ցորդից՝ ամսական շարունակվում են գանձվել  
նույն՝ 16,500 ՀՀ դրամի չափով սպասարկման  
վճարները: Ըստ Հաճախորդի՝ «Սպառողական  
կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդ- 
վածի 2-րդ մասը նախատեսում է, որ սպառողի 
կողմից կրեդիտավորման պայմանագրով ունե- 
ցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ 
կատարելու (մարելու) դեպքում համամասնորեն 
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նվազեցվում է սպառողի կրեդիտավորման ընդ- 
հանուր ծախսը: Կազմակերպությունը Հաճա- 
խորդի վարկի ամսական սպասարկման վճար- 
ները համամասնորեն չի նվազեցնում, որն ըստ  
Հաճախորդի վերոնշյալ օրենքի խախտում է: Կազ- 
մակերպությունը Հաճախորդից ավել սպասարկ- 
ման վճարներ է գանձել 67,500 ՀՀ դրամի չափով:  
Հաճախորդը գտնում է, որ վերոնշյալ խախտման  
համար «Սպառողական կրեդիտավորման մա- 
սին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի ուժով Կազմա- 
կերպությունը պետք է իրեն հատուցի նաև առան- 
ձին 300,000 ՀՀ դրամ: 

Հաշտարարին ուղղված իր պահանջ-դիմումում  
Հաճախորդը պահանջում է Կազմակերպությու- 
նից վերադարձնել ամսական սպասարկման 
վճարներից անհիմն հաշվարկված 67,500 ՀՀ դրամ  
գումարը, ինչպես նաև տրամադրել «Սպառողա- 
կան կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքով նա- 
խատեսված 300,000 ՀՀ դրամ տուժանքի գումարը: 

պահանջի քննության գործընթացը
ա. Հաշտարարի գործողությունները:

Առաջնորդվելով «Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի  
1-ին և 2-րդ մասերով՝ Հաշտարարը Վարկային 
կազմակերպությունից խնդրել է օրենքով սահ- 
մանված 14 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
տրամադրել ներկայացված պահանջի վերա- 
բերյալ գրավոր պարզաբանումներ, բացատրու- 
թյուններ	 և/կամ	առարկություններ,	 ինչպես	 նաև	 
մի շարք փաստաթղթեր, այդ թվում՝ Կազմակեր- 
պության և Հաճախորդի միջև կնքված վարկա- 
յին պայմանագիրը և դրա անբաժանելի մասը 
հանդիսացող հավելված(ներ)ը, պայմանները 
կամ սակագները, Հաճախորդի վարկի մարում- 
ների ամբողջ ժամանակահատվածի համար  
քաղվածք՝ Հաճախորդի կատարած մուտքերի  
և ելքերի արտացոլմամբ, վարկի մարումների  
գրաֆիկը, ինչպես նաև փոփոխված գրաֆիկը,  
եթե դա փոփոխվել է, Հաճախորդի և Կազմակեր- 
պության միջև իրականացված գրագրությունը, 

ցանկացած այլ տեղեկատվություն, որը կարող է 
օգնել պահանջի քննությանը:

Բ. Կազմակերպության դիրքորոշումը:

Ի պատասխան վերը նշված գրության՝ Հաշտա- 
րարի գրասենյակը ստացել է Կազմակերպու- 
թյան գրությունը, որով վերջինս ներկայացրել է  
առարկություններ և կից տրամադրել է պահան- 
ջի քննության հետ կապված հիմնավորումներ: 
Կազմակերպությունը, մասնավորապես, նշել է,  
որ Կազմակերպության և Հաճախորդի միջև  
կնքվել է սպառողական վարկի տրամադրման 
պայմանագիր: Պայմանագրի շրջանակներում 
Հաճախորդի կողմից պարբերաբար իրակա- 
նացվել են վարկի մարման ժամանակացույցից 
շեղվող վաղաժամկետ մարումներ: Կազմակեր- 
պությունը, վկայակոչելով վարկային պայմանա- 
գրի 1.8. կետը նշել է, որ պայմանագրով Հաճա- 
խորդը պարտավորվել է ամսական պարբերա- 
կանությամբ վճարել ֆիքսված գումար՝ վարկի 
գումարի 1.1%-ի չափով, որը վարկի մնացորդի 
նվազման արդյունքում չի նվազելու: Ընդ որում՝ 
այդ վճարը վճարվում է Կազմակերպությանը 
վերջինիս կողմից տվյալ վարկը սպասարկելու 
ծառայության դիմաց, ուստի և ենթակա է վճար- 
ման մինչև Հաճախորդի կողմից տվյալ վարկը  
սպասարկելու ծառայության դիմաց, ուստի և են- 
թակա է վճարման մինչև Հաճախորդի կողմից  
Պայմանագրով նախատեսված իր պարտավո- 
րությունների ամբողջական մարումը: Այլ կերպ  
ասած՝ Հաճախորդը, ստորագրելով պայմանա- 
գիրը, ի թիվս այլ պայմանագրային դրույթների,  
անվերապահորեն համաձայնել և պարտավոր- 
վել է Կազմակերպությանը վճարել վերը նշված  
վարկի սպասարկման ամսական վճարը՝ պայ- 
մանագրով նախատեսված չափով և ժամկետ- 
ներում: «Սպառողական կրեդիտավորման մա- 
սին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի վերա- 
բերյալ Կազմակերպությունը նշում է, որ Կազմա- 
կերպությունը նվազեցնում է կրեդիտավորման 
ընդհանուր ծախսը՝ տոկոսագումարների նվա- 
զեցման տեսքով, ինչն իրականացվել է նաև  
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Հաճախորդի պարագայում: Սակայն, ինչ վերա- 
բերում է վարկային պայմանագրով նախատես- 
ված ամսական սպասարկման վճարը նվազեց- 
նելու պահանջի հիմքով վարկային պայմանա- 
գրով սահմանված սպասարկման վճարը նվա- 
զեցնելու հարցին Կազմակերպությունն անդրա- 
դառնում է վարկի վաղաժամկետ ամբողջական  
մարման դեպքում, երբ սպառողը կատարում է 
վարկային պայմանագրով ունեցած իր բոլոր  
պարտավորությունները: Ի լրումն վերոգրյալի՝ 
Կազմակերպությունը նշում է, որ սպառողի կող- 
մից կատարված վարկի մարման ժամանակա- 
ցույցից շեղվող վաղաժամկետ մարումներից 
անկախ, Կազմակերպությունը շարունակում է  
սպասարկել ամսական հաստատուն վճարն այն- 
քան ժամանակ, քանի դեռ վարկն ամբողջու- 
թյամբ չի մարվել: Նման մոտեցում է կիրառվել 
նաև Հաճախորդի դեպքում: Անդրադառնալով 
Հաճախորդի վկայակոչված 300,000 ՀՀ դրամ 
հատուցման պահանջին՝ Կազմակերպությունը 
գտնում է, որ թույլ չի տվել որևէ խախտում և ան- 
հիմն է համարում Հաճախորդի կողմից իրենից  
հատուցում ստանալու պահանջի ներկայացումը: 

Այսպիսով՝ պահանջի քննության համար էական  
նշանակություն ունեցող փաստերը հետևյալն են.

1. Հաճախորդի և Կազմակերպության միջև  
կնքվել է Սպառողական վարկի տրամադրման  

պայմանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր), որով  
Հաճախորդին տրամադրվել է 1,500,000 (մեկ  
միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ վարկ՝  
տարեկան 24% տոկոսադրույքով մինչև 
08.10.2017թ.։ Պայմանագրի 1.11 կետի համա- 
ձայն՝ վարկի տարեկան փաստացի տոկոսա- 
դրույքի չափը կազմում է 66.9665%:

2. Պայմանագրի 1.8. կետի համաձայն՝ վարկի  
սպասարկման համար Վարկառուն Կրեդի- 
տավորողին վճարում է ամսական վճար, վար- 
կի գումարի 1.1% չափով, որը վճարվում է Հա- 
վելված 1-ի ժամանակացույցի համաձայն: 
Սպասարկման վճարի հաշվարկը Պայմանա- 
գրի 1.2 կետով նախատեսված վարկի մարման  
ժամկետի ավարտով դադարում է:

3. Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված է 
վարկի վճարման ժամանակացույցը 18 հեր- 
թական մարումներով: յուրաքանչյուր մարու- 
մը ընդհանուր կազմում է 115,774.46 ՀՀ դրամ  
(բացառությամբ վերջին, 08.10.2017թ. մարումից,  
որը կազմում է 115,774.40 ՀՀ դրամ): Ընդ որում՝  
յուրաքանչյուր մարում բաղկացած է վարկի  
գումարի, տոկոսագումարների և 16,500 ՀՀ  
դրամ սպասարկման վճարի հանրագումարից:  
Վարկի մարման գրաֆիկը ներկայացվում է 
ստորև.

N Մարման 
ամսաթիվ

Մարման 
ենթակա 

վարկի գումար 
(ՀՀ դրամ)

Մարման 
ենթակա 

տոկոսագումար 
(ՀՀ դրամ)

Վարկի 
սպասարկման 

վճար  
(ՀՀ դրամ)

Մարման են- 
թակա ընդհա- 

նուր գումար  
(ՀՀ դրամ)

Մայր գումար 
մնացորդ  
(ՀՀ դրամ)

1 10/05/16 80,534,73 18,739.73 16,500.00 115,774.46 1,419,465.27

2 08/06/16 72,207.40 27,067,06 16,500.00 115,774.46 1,347,257.87

3 08/07/16 72,698.41 26,576,05 16,500.00 115,774.46 1,274,559.46

4 08/08/16 73,294.40 25,980.06 16,500.00 115,774,46 1,201,265.06

5  08/09/16 74,788.40 24,486.06 16,500.00 115,774.46 1,126,476.66

6 10/10/16 75,572.16 23,702.30 10,500.00 115,774.46 1,050,904.50

7 08/11/16 79,235.29 20,039 17 16,500.00 115,774.46 971,669.21

8 08/12/16 80,107.29 19,167.17 16,500.00 115,774.46 891,561.92

9 09/01/17 80,515.02 18,759.44 16,500.00 115,774.46 811,046.90
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N Մարման 
ամսաթիվ

Մարման 
ենթակա 

վարկի գումար 
(ՀՀ դրամ)

Մարման 
ենթակա 

տոկոսագումար 
(ՀՀ դրամ)

Վարկի 
սպասարկման 

վճար  
(ՀՀ դրամ)

Մարման են- 
թակա ընդհա- 

նուր գումար  
(ՀՀ դրամ)

Մայր գումար 
մնացորդ  
(ՀՀ դրամ)

10 08/02/17 83,275.73 15,998.73 16,500.00 115,774.46 727,771.17

11 08/03/17 85,875.49 13,398.97 16,500.00 115,774.46 641,895.68

12 10/04/17 85,346.20 13,928.26 16,500.00 115,774.46 556,549.48

13 08/05/17 89,027.85 10,246.61 16,500.00 115,774.46 467,521.63

14 08/06/17 89,744.70 9,529.76 16,500.00 115,774.46 377,776.93

15 10/07/17 91,325.62 7,948.84 16,500.00 115,774.46 286,451.31

16 08/08/17 93,812.26 5,462.19 16,500.00 115,774.45 192,639.05

17 08/09/17 95,347.79 3926.67 10,500,00 115,774.46 97,291,26

18 08/10/17 97,291.26 1,983.14 16,500.00 115,774.40 0.00

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1,500,000.00 286,940.21 297,000.00 2,083,940.21  

4. Ստորև նշված գրաֆիկը ցույց է տալիս Հա- 
ճախորդի կողմից կատարած վճարումները, 
որն արտացոլում է նաև այդ վճարումների 

վաղաժամկետ վճարված մասը և ընդհանուր  
վաղաժամկետ մարումների հանրագումարը՝ 
ըստ ամսաթվերի.

21/04/2016 Դրամային մուտք Դրամային մուտքի 
վաղաժամկետ մաս

Ընդհանուր վաղաժամկետ 
մարումների հանրագումար

17/05/2016 124,100.00 221.33 221.33

08/06/2016 116,000.00 452.50 452.50

14/07/2016 122,600.00 373.47 373.47

12/08/2016 120,494.00 487.63 487.63

08/09/2016 115,800.00 527.19 527.19

03/10/2016 115,400.00

10/10/2016 517.44 517.44

24/10/2016 100,000.00 100,000.00 100,517.44

08/11/2016 21,282.15

15/11/2016 37,600.00 752.24 22,034.39

01/12/2016 300,000.00 186,124.65 208,159.04

26/12/2016 200,000.00 177,701.34 385,860.38

09/01/2017 305,345.36

31/01/2017 180,000.00 164,452.84 469,798.21

08/02/2017 386,522.48

06/03/2017 22,400.00 386,522.48

09/03/2017 300,646.99

10/04/2017 22,400.00 215.300.79
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5. Կազմակերպությունը Հաճախորդի հետևյալ 
ամսաթվերին կատարած մարումներից գան- 
ձել է 16,500-ական ՀՀ դրամ ամսական սպա- 
սարկման վճար. 17/05/2016՝ 124,100 ՀՀ դրա- 
մից, 08/06/2016՝ 116,000 ՀՀ դրամից, 14/07/2016՝ 
122,600 ՀՀ դրամից, 12/08/2016՝ 120,494 ՀՀ դրա- 
մից, 08/09/2016՝ 115,800 ՀՀ դրամից, 03/10/2016՝ 
115,400 ՀՀ դրամից, 15/11/2016՝ 37,600 ՀՀ դրա- 
մից, 01/12/2016՝ 300,000 ՀՀ դրամից, 26/12/2016՝ 
200,000 ՀՀ դրամից, 31/01/2017՝ 180,000 ՀՀ դրա- 
մից, 06/03/2017՝ 22,400 ՀՀ դրամից, 10/04/2017՝ 
24,400 ՀՀ դրամից:

6. Հաճախորդը Կազմակերպությանը ներկա- 
յացված իր բողոք-պահանջով պահանջել է 
կազմակերպությունից վերադարձնել ամսա- 
կան սպասարկման վճարներից անհիմն հաշ- 
վարկված 67,500 ՀՀ դրամ գումարը, ինչպես  
նաև տրամադրել «Սպառողական կրեդիտա- 
վորման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված 
300,000 ՀՀ դրամ տուգանքի գումարը: 

7. Կազմակերպությունը Հաճախորդի բողոք-
պահանջը մերժել է: 

8. Հաճախորդը Հաշտարարին ներկայացրած 
իր պահանջով Կազմակերպությունից պա- 
հանջել է վերադարձնել ամսական սպա- 
սարկման վճարներից անհիմն հաշվարկված  
67,500 ՀՀ դրամ գումարը, ինչպես նաև տրա- 
մադրել «Սպառողական կրեդիտավորման 
մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված 300,000 
ՀՀ դրամ տուգանքի գումարը։ 

Այսպիսով՝ պահանջի հետ կապված փաստա- 
թղթերի և ՀՀ օրենսդրության պահանջների հա- 
մալիր վերլուծության արդյունքում Հաշտարարը 
հանգել է հետևյալին: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ 
Օրենսգիրք) 345-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ պարտավորության ուժով մի անձը (պար- 
տապանը) պարտավոր է մեկ այլ անձի (պար- 
տատիրոջ) օգտին կատարել որոշակի գործո- 

ղություն. այն է՝ վճարել դրամ, հանձնել գույք, կա- 
տարել աշխատանք, մատուցել ծառայություն և 
այլն, կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողու- 
թյուն կատարելուց, իսկ պարտատերն իրավունք  
ունի պարտապանից պահանջել կատարելու իր  
պարտականությունը: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի  
համաձայն՝ պարտավորությունները ծագում են  
պայմանագրից, վնաս պատճառելու հետևան- 
քով և սույն օրենսգրքում նշված այլ հիմքերից: 

Օրենսգրքի 347-րդ հոդվածի համաձայն՝ պար- 
տավորությունները պետք է կատարվեն պատ- 
շաճ՝ պարտավորության պայմաններին, օրեն- 
քին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին 
համապատասխան, իսկ նման պայմանների ու 
պահանջների բացակայության դեպքում՝ գոր- 
ծարար շրջանառության սովորույթներին կամ 
սովորաբար ներկայացվող այլ պահանջներին 
համապատասխան: Օրենսգրքի 349-րդ հոդվա- 
ծի համաձայն՝ պարտատերն իրավունք ունի 
չընդունել պարտավորության մաս առ մաս կա- 
տարումը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրեն- 
քով, այլ իրավական ակտերով, պարտավորու- 
թյան պայմաններով և չի բխում գործարար շրջա- 
նառության սովորույթներից կամ պարտավորու- 
թյան էությունից:

Օրենսգրքի 887 հոդվածի համաձայն՝ վարկային  
պայմանագրով բանկը կամ այլ վարկային կազ- 
մակերպությունը (վարկատուն) պարտավորվում  
է պայմանագրով նախատեսված չափերով և  
պայմաններով դրամական միջոցներ (վարկ)  
տրամադրել փոխառուին, իսկ փոխառուն պար- 
տավորվում է վերադարձնել ստացված գումարը  
և տոկոսներ վճարել դրանից: Վարկային պայ- 
մանագրից բխող հարաբերությունների նկատ- 
մամբ կիրառվում են սույն օրենսգրքի 46 գլխում 
նախատեսված կանոնները, եթե այլ բան նախա- 
տեսված չէ սույն գլխի կանոններով և վարկային  
պայմանագրով: Օրենսգրքի 880-րդ հոդվածի  
2-րդ մասի համաձայն՝ անտոկոս փոխառության  
գումարը փոխառուն կարող է վերադարձնել վա- 
ղաժամկետ: Տոկոսներով տրամադրված փո- 
խառության գումարը կարող է վաղաժամկետ 
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հետ վերադարձվել միայն փոխատուի համաձայ- 
նությամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրեն- 
քով կամ փոխառության պայմանագրով:

«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ  
օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին մա- 
սի համաձայն՝ կրեդիտ է համարվում պարտա- 
վորության տարաժամկետ վճարման իրավունք,  
վարկ, փոխառություն, ֆինանսական վարձա- 
կալություն (լիզինգ) կամ որևէ այլ համաձայնու- 
թյուն կամ պայմանավորվածություն, որի նպա- 
տակն ապրանքների, ծառայությունների կամ  
աշխատանքների ձեռքբերումը ֆինանսավորելն է:  
Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝  
սպառողն իրավունք ունի կրեդիտավորման պայ- 
մանագրով ունեցած պարտավորությունները 
ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու)՝ անկախ  
այն հանգամանքից, թե նման իրավունք կրեդի- 
տավորման պայմանագրով նախատեսված 
է, թե՝ ոչ: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ 
սպառողի կողմից կրեդիտավորման պայմանագրով 
ունեցած պարտավորությունները ժամ կետից շուտ 
կատարելու (մարելու) դեպքում համամասնորեն նվա- 
զեցվում է սպառողի կրեդիտավորման ընդհանուր 
ծախսը: Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ 
սպառողի՝ սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով 
նախատեսված իրավունքը սահմանափակող, 
ինչպես նաև սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախա- 
տեսված պատասխանատվության միջոցներ 
սահմանող համաձայնությունն առոչինչ է, իսկ  
նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ սպառողի՝  
սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով նախատես- 
ված իրավունքն իրականացնելու դեպքում կրե- 
դիտավորողը չի կարող կիրառել պատասխա- 
նատվության միջոցներ (տուժանք կամ սպառողի  
վիճակը վատթարացնող ցանկացած այլ միջոց):

Այսպես՝ Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ 
կետի համաձայն՝ սպառողի կրեդիտավորման ընդ- 
հանուր ծախսը բոլոր տոկոսներն ու այլ վճարումներն 
են, որոնք սպառողը պարտավոր է վճարել (կատա- 
րել) կրեդիտավորման համար։ Նույն հոդվածի 1-ին  
մասի 5-րդ կետի համաձայն՝ տարեկան փաս- 
տացի տոկոսադրույքը (Annual Percentage Rate  

կամ APR) սպառողի կրեդիտավորման ընդհա- 
նուր ծախսն է՝ արտահայտված տրամադրված 
կրեդիտի տարեկան տոկոսով, և հաշվարկված՝  
հիմք ընդունելով Օրենքի 13-րդ հոդվածում նշված  
բանաձևը: ՀՀ կենտրոնական բանկի 16.12.2008թ. 
««Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշ- 
վարկման բացատրություններ և օրինակներ» 
Կանոնակարգ 8/01-ը հաստատելու մասին» թիվ 
363-Ն որոշմամբ հաստատված Կանոնակարգ 
8/01-ի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ 8/01) 2.3.-րդ կե- 
տի համաձայն՝ կրեդիտավորման ընդհանուր  
ծախս է համարվում բոլոր տոկոսագումարներն 
ու այլ վճարումները, որոնք սպառողը պարտա- 
վոր է վճարել (կատարել) կրեդիտավորման (կրե- 
դիտի ստացման և գործողության ընթացքում) 
համար: Կանոնակարգ 8/01-ի 2.2.-րդ կետի հա- 
մաձայն՝ այլ վճարումների մեջ ընդգրկվող տար- 
րերը սահմանված են Կանոնակարգ 8/01-ի 4-րդ  
կետում: Կանոնակարգ 8/01-ի 4-րդ կետի 4-րդ 
ենթակետի համաձայն՝ կրեդիտավորման ընդ- 
հանուր ծախսերի և, հետևաբար, տարեկան փաս- 
տացի տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ ներառ- 
վող այլ վճարումները ներառում են սպառողի 
կողմից կրեդիտավորման համար պարտադիր 
կատարման ենթակա հետևյալ վճարները (դրանց  
առկայության դեպքում)՝ (…) կրեդիտի սպասարկ- 
ման վճարը:

Վերը նշված նորմերի համակարգային վերլու- 
ծությունից հետևում է, որ սպառողական վարկը  
համարվում է նպատակային վարկի տեսակնե- 
րից մեկը, որի նպատակը սպառողի կողմից ապ- 
րանքների, ծառայությունների կամ աշխատանք- 
ների ձեռքբերումը ֆինանսավորելն է: Պարտա- 
վորության վաղաժամկետ կատարումը տոկոսով  
տրամադրված փոխառությունների դեպքում, որ- 
պիսին է հանդիսանում նաև վարկը, թույլատըր- 
վում է միայն փոխատուի համաձայնությամբ, 
եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ փո- 
խառության պայմանագրով: Տվ յալ դեպքում  
Օրենքով նախատեսված է այլ բան, մասնա- 
վորապես՝ «Սպառողական կրեդիտավորման 
մասին» ՀՀ օրենքը հնարավորություն է ընձե- 
ռում կրեդիտավորման պայմանագրով ունեցած  
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պարտավորությունները ժամկետից շուտ կա- 
տարելու (մարելու)՝ անկախ այն հանգամանքից, 
թե նման իրավունք կրեդիտավորման պայմա- 
նագրով նախատեսված է, թե ոչ: Այսինքն՝ ամեն  
դեպքում սպառողներին օրենքի իմպերատիվ  
նորմով իրավունք է ընձեռած վաղաժամկետ կա- 
տարել պարտավորությունը, իսկ վաղաժամկետ  
պարտավորության կատարման դեպքում հա- 
մամասնորեն նվազեցվում է սպառողի կրեդիտա- 
վորման ընդհանուր ծախսը: Կրեդիտավորման 
ընդհանուր ծախսը բաղկացած է բոլոր տոկոս- 
ներից և այլ վճարումներից, որոնք սպառողը  
պարտավոր է վճարել (կատարել) կրեդիտավոր- 
ման համար, իսկ Կանոնակարգ 8/01-ի 4-րդ կե- 
տը, մասնավորեցնելով ընդհանուր ծախսի մեջ  
ներառվող այլ վճարների ցանկը, այդ վճարնե- 
րի մեջ է ներառել նաև կրեդիտի սպասարկման 
վճարը: Այսինքն՝ Հաշտարարն արձանագրում 
է, որ սպառողական վարկային պայմանագրով 
նախատեսված պարտավորությունները վաղա- 
ժամկետ կատարելու դեպքում սպառողի կրեդի- 
տավորման ընդհանուր ծախսը պետք է համա- 
մասնորեն նվազեցվի, այդ թվում՝ համամասնո- 
րեն պետք է նվազեցվի սպառողի կրեդիտավոր- 
ման ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող վարկի  
սպասարկման վճարը: Ընդ որում՝ սպառողա- 
կան վարկի վաղաժամկետ վճարումը նշանակում  
է վարկի հիմնական գումարի կամ դրա մասի 
մարում այն պահին, երբ դա կատարելու վար- 
կառուի պարտականությունը սահմանված է հե- 
տագայի համար, իսկ մաս առ մաս կատարում  
պայմանագրով սահմանված լինելու դեպքում՝ 
առաջիկա հերթական մասի (մասերի) մարում,  
եթե այլ բան նախատեսված չէ կողմերի համա- 
ձայնությամբ կամ այլ հանձնարարական չի տվել  
վաղաժամկետ վճարում կատարողը: Այլ կերպ  
ասած՝ եթե չկա վարկառուի հատուկ հանձնա- 
րարական, առ այն, թե վարկի վաղաժամկետ 
մարումը որ ժամանակահատվածի վրա պետք  
է ուղղել կամ, եթե կողմերը այլ բան չեն սահմա- 
նել, ապա վարկի վաղաժամկետ մարման գու- 
մարը պետք է ուղղվի առաջիկա հերթական մա- 
րումներին, որի արդյունքում վարկառուն վաղա- 
ժամկետ վճարված գումարի չափով համապա- 

տասխանաբար կազատվի առաջիկա հերթա- 
կան մարումների իրականացման պարտավո- 
րությունից: Ընդ որում, եթե առկա է կրեդիտա- 
վորման պայմանագրով նախատեսված պար- 
տավորության վաղաժամկետ մարում, ապա  
կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը համա- 
մասնորեն պետք է նվազեցվի: Անհրաժեշտ է  
ընդգծել, որ այս նորմն իմպերատիվ նորմ է, և  
կողմերն իրավունք չունեն փոխադարձ համա- 
ձայնությամբ այլ կարգավորում նախատեսել: 
Անդրադառնալով Կազմակերպության այն առար- 
կությանը, որ տվյալ ամսական սպասարկման 
վճարները նվազեցվում են միայն այն դեպքում, 
երբ կատարվել է վարկի ամբողջական վաղա- 
ժամկետ մարում, այլ ոչ թե վարկի մասնակի վա- 
ղաժամկետ մարում՝ Հաշտարարը գտնում է, որ  
պարտավորությունների՝ ժամկետից շուտ մարում  
է համարվում ինչպես պարտավորության ամ- 
բողջական մարումը, այնպես էլ դրա մի մասի  
վաղաժամկետ մարումը։ Հակառակ պարագա- 
յում՝ «Սպառողական կրեդիտավորման մասին»  
ՀՀ օրենքով սպառողներին տրվող այս երաշխի- 
քը կդառնար երևութական և ոչ ամբողջապես 
կիրառելի: Ուստի և՛ մասնակի, և՛ ամբողջական 
վաղաժամկետ մարման դեպքում սպառողի 
կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը պետք է 
նվազեցվի:

Հաշտարարի համար սույն պահանջի քննության  
և լուծման համար էական է հետևյալ հարցի պա- 
տասխանը. սպառողական վարկային պարտավո- 
րության վաղաժամ կետ կատարման դեպքում ինչպե՞ս  
պետք է իրականացվի վարկի կրեդիտավորման ընդ- 
հանուր ծախսի բաղկացուցիչ հանդիսացող վարկի  
ամսական սպասարկման վճարների համամասնորեն  
նվազեցումը:

Օրենքը չի տրամադրում համամասնորեն նվա- 
զեցման բանաձև, սակայն Հաշտարարը գտնում  
է, որ համամասնորեն բառն ինքնին ենթադրում 
է, որ սպասարկման վարձի նվազեցումը պետք 
է լինի այնպիսի հարաբերակցությամբ, ինչպիսի 
հարաբերակցությամբ նվազել է վարկի գումարը  
վարկառուի կողմից վաղաժամկետ վճարելու 
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պայմաններում: Այսինքն՝ այն պահից սկսած, երբ  
վարկառուն վճարել է վարկի գումարը ժամկետից  
շուտ, պետք է գործի այն տրամաբանությունը, 
որ վարկի հիմնական գումարը եղել է այդքանով  
քիչ: Ընդ որում՝ այդ տրամաբանության կիրա- 
ռումը պետք է տարածել միայն վարկային պար- 
տավորության հետագա ժամանակահատվածի 
վրա՝ սկսած վաղաժամկետը մարումը կատարե- 
լու պահից մինչև վարկային պայմանագրով նա- 
խատեսված ժամկետի ավարտը, քանի որ մինչ  
այդ պահը վարկառուն բանկից կամ վարկային 
կազմակերպությունից վերցրած է եղել այլ գու- 
մար, իսկ այդ պահից սկսած կատարել է որոշա- 
կի վաղաժամկետ մարումներ, որպիսի պարա- 
գայում Օրենքի ուժով փոխվում է վարկառուի 
կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը և վարկի 
տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը: Այլ կերպ  
ասած՝ Հաշտարարը գտնում է, որ վարկի ամսա- 
կան սպասարկման վճարի համամասնորեն 
նվազեցումը նշանակում է գտնել, թե ինչ տեսա- 
կարար կշիռ ունի վարկի վաղաժամկետ վճար- 
ման չափը վարկի սկզբնական գումարի նկատ- 
մամբ և այդ չափի հարաբերակցությամբ նվա- 
զեցնել ամսական սպասարկման վճարը՝ սկսած  
վաղաժամկետ մարում կատարելու պահից՝ հե- 
տագա ժամանակահատվածի համար: Ընդ որում՝  
կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի համա- 
մասնորեն նվազեցումը պետք է գործի վարկային  
պարտավորության վաղաժամկետ մարում կա- 
տարելու պահից մինչև այնքան ժամանակ, որ- 
քան կրեդիտը համարվում է այդ չափով վաղա- 
ժամկետ մարված, իսկ եթե օրինակ պայմանա- 
գրով սահմանված հերթական մասի մարման 
օրը վարկառուն չի վճարում որևէ գումար կամ  
վճարում է ավելի քիչ, քան սկզբնապես պայմա- 
նագիրը կնքելիս նախատեսված է եղել, ապա 
այդ դեպքում հաճախորդի վաղաժամկետ մա- 
րած գումարը հաշվվում է որպես այդ հերթական  
մարման գումար, և այդ պահից սկսած վարկը 
չի համարվում վաղաժամկետ մարված համա- 
պատասխան չափով և ամսական սպասարկման  
վճարը նորից համամասնորեն բարձրանում է: 

Սույն պահանջի քննության ընթացքում պարզ- 
վեց, որ Հաճախորդի և Կազմակերպության միջև  
կնքվել է սպառողական վարկի տրամադրման  
պայմանագիր, որով Հաճախորդին տրամադրվել  
է 1,500,000 ՀՀ դրամ սպառողական վարկ: Պայ- 
մանագրի 1.8. կետի համաձայն՝ վարկի սպա- 
սարկման համար Վարկառուն Կրեդիտավորո- 
ղին վճարում է ամսական վճար, վարկի գումարի  
1.1% չափով, որը վճարվում է Հավելված 1-ի ժա- 
մանակացույցի համաձայն: Հավելված 1-ը ամեն  
ամսվա համար սահմանում է անփոփոխ վարկի  
սպասարկման վճարի գանձում՝ 16,500 ՀՀ դրամի  
չափով: Պայմանագրի 1.10 կետի համաձայն՝ Վար- 
կառուի կողմից վճարված գումարներով առաջ- 
նահերթ մարվում են տուժանքը, վարկի սպա- 
սարկման ամսական վճարը, տոկոսագումարնե- 
րը, վարկի գումարը և Կրեդիտավորողի ծախսերը,  
որոնք կատարվել են սույն պայմանագրով Վար- 
կառուին ստանձնած պարտավորությունների 
կատարման ուղղությամբ, այդ թվում՝ դատա- 
կան ծախսերը: Հաճախորդը 17.05.2016-ից մինչև  
10.04.2017թթ. կատարել է սույն որոշման փաստե- 
րում արձանագրված ամսաթվերին և չափերով  
վարկի վաղաժամկետ մարումներ: Այնուամենայ- 
նիվ Կազմակերպությունն այդ ժամանակահատ- 
վածի համար գանձել է ամսական 16,500-ական  
ՀՀ դրամ սպասարկման վճար: Ուստի, Հաշտա- 
րարը փաստում է, որ պայմանագրով նախա- 
տեսված վարկային պարտավորությունը վերը  
նշված դեպքերում կատարվել է վաղաժամկետ, 
սակայն վարկի սպասարկման վճարը համա- 
մասնորեն չի նվազեցվել: Դրանով իսկ Կազմա- 
կերպությունը խախտել է «Սպառողական կրեդի- 
տավորման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 
2-րդ մասով նախատեսված սպառողի իրավուն- 
քը: Վերը նշված տրամաբանությամբ համամաս- 
նորեն նվազեցման դեպքում Հաճախորդի կող- 
մից 17.05.2016թ.-ից 10.04.2017թ.-ը ընկած ժամանա- 
կաշրջանի համար վճարված ընդհանուր սպա- 
սարկման վճարը պետք է լիներ 16,387.15 ՀՀ դրա- 
մով ավելի քիչ, քան իրականում վճարվել է: 

Ստորև ներկայացվում է հաշվարկը աղյուսակով.
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21/04/2016 Հիմնա- 
կան 

(մայր) 
գումար

Տոկոս Փաստացի 
վճարման 
ենթակա 

սպա- 
սարկման 

վճար

Գանձված 
սպա- 

սարկման 
վճար

Պայմա- 
նագրով 

սահման- 
ված տույժ

Ժամկետ- 
անց

Դրամային 
մուտք

Դրամային 
մուտք 
վաղա- 

ժամկետ 
մաս

Ընդհա-
նուր 

վաղա- 
ժամկետ 
մարում- 

ների 
հանրա- 
գումար

Հիմնա- 
կան 

(մայր) 
գումարի 
մնացորդ

10/05/2016 80,534.73 18,739,73 16,500.00 16,500.00 115,774,46 1,419,465.27

17/05/2016 8,104.21 124,100.00 221.33 221.33 1,419,243.94

08/06/2016 81,986.07 27,063.86 16,497.57 16,500.00 116,000.00 452.50 452.50 1,346,805.37

08/07/2016 72,245.91 26,567.12 16,495.02 16,500.00 115,308.05 1,274,559.46

14/07/2016 6,918.48 122,600.00 373.47 373.47 1,274,185.99

08/08/2016 72,920.93 25,973.92 16,495.89 16,500.00 115,390.74 1,201,265.06

12/08/2016 4,615.63 120,494.00 487.63 487.63 1,200,777.43

08/09/2016 74,300.77 24,477.40 16,494.64 16,500.00 115,800.00 527.19 527.19 1,125,949.47

03/10/2016 18,508.76 115,400.00 1,050,379.43

10/10/2016 75,044.97 4,834.62 16,494.20 16,500.00 517.44 517.44 1,050,379.43

24/10/2016 100,000.00 100.000.00 100,517.44 950,379.43

08/11/2016 - 19,042.85 15,394.31 16,500.00 34,437.16 21,282.15 950,379.43

15/11/2016 2,410.60 37,600.00 752.24 22,034.39 949,627.19

01/12/2016 14,364.95 16,257.62 16,500.00 300,000.00 186,124.65 208,159.04 683,395.76

08/12/2016 - 3,145.49 683,395.76

26/12/2016 8,088.41 14,210.25 16,500.00 200,000.00 177,701.34 385,860.38 505,694.42

09/01/2017 - 12,743.57 12,743.57 305,345.36 505,694.42

31/01/2017 2,803.59 180,000.00 164,452.84 469,798.21 341,241.58

08/02/2017 - 9,110.28 11,332.22 16,500.00 20,442.49 386,522.48 341,241.58

06/03/2017 5,315.05 3,357.54 22,400.00 386,522.48 341,241.58

09/03/2017 - 6,506.96 12,248.25 16,500.00 22,112.76 300,646.99 341,241.58

10/04/2017 - 7,180 13,193 16,500.00 7,177 25,262.55 24,400.00 215,300.79 341,241.58

Ընդհա- 
նուր

181,612.85 198,000.00

Վերոնշյալ աղյուսակում փաստացի վճարման 
ենթակա սպասարկման վճարի հաշվարկի հիմ- 
քում ընկած է ստորև նշված բանաձևը՝

E = (1,500,000 – K) * 1.1%

որտեղ՝ E – փաստացի վճարման ենթակա սպա- 
սարկման վճար,

1,500,000 – վարկի հիմնական գումար,

K – ընդհանուր վաղաժամկետ մարումների հան- 
րագումար,

1.1% – պայմանագրով սահմանված ամսական 
սպասարկման վճարի հարաբերակցությունը 
վարկի հիմնական (մայր) գումարի նկատմամբ:

Օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն՝ այն դեպքում,  
երբ կրեդիտավորողի կողմից խախտվել է սպա- 
ռողի՝ սույն օրենքով սահմանված որևէ իրավունք,  
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ապա սպառողն իրավունք ունի անմիջապես 
դիմելու դատարան կամ Ֆինանսական համա- 
կարգի հաշտարարին, իսկ օրենքով նախատես- 
ված դեպքում՝ առևտրային արբիտրաժ: Կրեդի- 
տավորողի ծառայություններից օգտվող սպա- 
ռողի իրավունքների խախտման փաստը հաս- 
տատվելու դեպքում դատարանի վճռով կամ 
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշ- 
մամբ հօգուտ սպառողի բռնագանձվում է երեք  
հարյուր հազար դրամ: Ընդ որում, սույն հոդվա- 
ծով նախատեսված սպառողի իրավունքը չի կա- 
րող մեկնաբանվել որպես վնասների հատուցում  
պահանջելու՝ սպառողի իրավունքը սահմանա- 
փակող կամ բացառող դրույթ: 

Այսպիսով, Օրենքի 20-րդ հոդվածը սահմանում 
է այն անբարենպաստ հետևանքները, որը պետք  
է կրի Կազմակերպությունը՝ Օրենքով իր վրա  
դրված պարտականությունը իր հետ կրեդիտա- 
վորման պայմանագիր կնքած անձի առջև չկա- 
տարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:  
Հայտնի է, որ այն դեպքերում, երբ պարտավո- 
րության կատարումը չի համապատասխանում 
պարտավորության պայմաններին, օրենքին և 
այլ իրավական ակտերի պահանջներին, իսկ  
նման պայմանների ու պահանջների բացակա- 
յության դեպքում՝ գործարար շրջանառության 
սովորույթներին կամ սովորաբար ներկայացվող  
պահանջներին, ապա այդպիսի կատարումը 
համարվում է ոչ պատշաճ: Նշված հոդվածը 
սահմանում է, որ սպառողին նշված գումարը  
վճարելու Կազմակերպության պարտավորու- 
թյունը կարող է առաջանալ միայն այն դեպքում,  
երբ հաստատվել է սպառողի՝ «Սպառողական 
կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքով նախա- 
տեսված իրավունքի խախտման փաստը: Տվյալ  
դեպքում վերը նշված հիմնավորմամբ հաստատ- 
վել է Հաճախորդի՝ որպես սպառողի՝ Օրենքով 
սահմանված իրավունքի խախտման փաստը. 
Կազմակերպությունը Հաճախորդի կողմից իր պար- 
տավորությունները վաղաժամ կետ կատարելու արդ- 
յունքում համամասնորեն չի նվազեցրել վերջինիս  
կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը, մասնավորա- 
պես՝ վարկի ամսական սպասարկման վճարը, ուստի  

Կազմակերպությունը Օրենքի համաձայն Հա- 
ճախորդին պարտավոր է վճարել նաև սահման- 
ված տուժանքը։ 

Այսպիսով, ամփոփելով վերոնշյալը՝ Հաշտարա- 
րը գտնում է, որ Հաճախորդի պահանջը ենթա- 
կա է բավարարման 316,387.15 ՀՀ դրամի չափով, 
որից 300,000 ՀՀ դրամը՝ Օրենքով սահմանված 
Հաճախորդի իրավունքի խախտման համար 
վճարվող տուժանք, իսկ 16,387.15 ՀՀ դրամը՝ որ- 
պես Հաճախորդի կրեդիտավորման ընդհանուր 
ծախսից Օրենքով սահմանված նվազեցման են- 
թակա գումար։ 
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ՊԱՀԱՆՋ 10 

Պահանջ-դիմում ՀՀ-ում գործող վարկային 
կազմակերպության դեմ՝ բանկի կողմից հաճա- 
խորդին քաղվածքներ չուղարկելու վերաբերյալ

պահանջի բովանդակությունը

10.04.2012թ.-ին Հաճախորդը բանկի հետ կնքել է 
քարտային հաշվի բացման, բանկային քարտի  
տրամադրման և սպասարկման պայմանագիր, 
ըստ որի՝ իրեն տրամադրվել է վճարային քարտ:  
Նշված պայմանագիրը վերակնքվել է 25.04.2015թ.:  
10.02.2015թ.-ին բանկի հետ Հաճախորդը կնքել է  
նաև օվերդրաֆտի տրամադրման և սպասարկ- 
ման (Բանկի աշխատակիցների) պայմանագիր, 
համաձայն որի, վերոնշյալ վճարային քարտի 
հաշվեհամարին սպառողական նպատակով 
վարկի տեսքով գումար է տրամադրվել: Համա- 
ձայն 25.04.2015թ.-ին վերակնքված պայմանագրի  
1.3 կետի՝ նախորդ ամսվա հաշվի քաղվածքը 
Բանկում կիրառելի Քարտապանի նախընտրած  
եղանակով (փոստային կամ էլ. փոստի կապի 
այլ միջոց կամ առձեռն) Քարտապանը կարող է  
ստանալ մինչև հաջորդ ամսվա 10-ը: Հաճախորդը  
նշել է, որ սույն քաղվածքները բանկից ստացել է  
իր էլեկտրոնային փոստի հասցեով, իսկ 2016թ.-ի  
ամռանից, երբ վերոնշյալ բանկը միացել է այլ 
բանկի կրկին նույն էլեկտրոնային հասցեով ստա- 
ցել է քաղվածքները: Սակայն 2017թ.-ի ապրիլ 
ամսից սկսած Բանկը դադարել է ուղարկել հաշ- 
վի քաղվածքները, մինչդեռ էլեկտրոնային հաս- 
ցեին շարունակում է ուղարկել գովազդային ծա- 
նուցումներ: Հաճախորդը ներկայացրել է բողոք- 
պահանջ, սակայն ստացել է մերժման պատաս- 
խան:

Հաշտարարին ուղղված պահանջ-դիմումով Հա- 
ճախորդը պահանջում է, որպեսզի Բանկը վճարի  
Օրենքով սահմանված 300,000 ՀՀ դրամը: Հաճա- 
խորդը խնդրել է նաև իր էլեկտրոնային հասցեին 
ուղարկել 2017թ.-ի ապրիլից մինչ օրս իրեն չու- 
ղարկված համապատասխան քաղվածքները: 

պահանջի քննության գործընթացը
ա. Հաշտարարի գործողությունները:

Առաջնորդվելով «Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 
1-ին և 2-րդ մասերով՝ Հաշտարարը Վարկային 
բանկից խնդրել է օրենքով սահմանված 14 աշ- 
խատանքային օրվա ընթացքում տրամադրել 
ներկայացված պահանջի վերաբերյալ գրավոր 
պարզաբանումներ,	 բացատրություններ	 և/կամ	 
առարկություններ, ինչպես նաև մի շարք փաս- 
տաթղթեր, այդ թվում՝ Հաճախորդի և բանկի  
միջև քարտային հաշվի բացման, բանկային  
քարտի տրամադրման և սպասարկման վերա- 
բերյալ	 պայմանագիրը/կանոնները,	 Հաճախոր- 
դի՝ պայմանագրի կնքման վերաբերյալ դիմումը,  
ինչպես նաև նշված պայմանագրում կատար- 
ված փոփոխությունները, Հաճախորդի և բանկի  
միջև	կնքված	օվերդրաֆտի	պայմանագիրը/կա- 
նոնները, Հաճախորդի՝ պայմանագրի կնքման  
վերաբերյալ դիմումը, ինչպես նաև պայմանա- 
գրում կատարված փոփոխությունները՝ առկայ- 
ության դեպքում, այն հարցի պատասխանը, թե 
արդյոք Բանկը 2017թ-ի ապրիլ ամսից սկսած 
մինչև Հաճախորդի կողմից Հաշտարարին պա- 
հանջ ներկայացնելը՝ տրամադրել է Հաճախոր- 
դին հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հաշ- 
վի (բանկային և վարկային) քաղվածքները, թե  
ոչ, եթե այո, ապա ինչ եղանակով է տրամադրել,  
երբ է տրամադրել, այն հարցի պատասխանը, 
թե մինչև 2017թ. ապրիլ ամիսը ինչ եղանակով 
է տրամադրվել Հաճախորդին հաշիվների քաղ- 
վածքները, Հաճախորդի և Բանկի միջև իրակա- 
նացված գրագրության պատճենները, բողոք- 
պահանջը ստանալուց հետո Բանկի կողմից 
ձեռնարկված քայլերը Հաճախորդի պահանջի  
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վերաբերյալ,	 ցանկացած	այլ	տեղեկատվություն/ 
փաստաթուղթ, որն առնչվում է գործի հետ և կա- 
րող է օգնել պահանջի քննությանը: 

Բ. Բանկի դիրքորոշումը:

Ի պատասխան վերը նշված գրության՝ Հաշտա- 
րարի գրասենյակը ստացել է Բանկի գրությունը, 
որով վերջինս ներկայացրել է առարկություններ 
և կից տրամադրել է պահանջի քննության հետ  
կապված հիմնավորումներ: Բանկը նշել է, որ  
իրավանախորդ Բանկի և Հաճախորդի միջև  
10.02.2015թ.-ին կնքվել է օվերդրաֆտի տրամա- 
դրման և սպասարկման պայմանագիր, որով 
Բանկը Հաճախորդին տրամադրել է 2,295,000 
ՀՀ դրամ գումարի վարկ մինչև 10.02.2018թ. մար- 
ման ժամկետով: Բանկի և Հաճախորդի միջև 
25.04.2015թ.-ին կնքվել է քարտային հաշվի բացման,  
բանկային քարտի տրամադրման և սպասարկ- 
ման պայմանագիր: Հաճախորդը 08.02.2015թ.-ին  
Բանկին ներկայացված դիմումով որպես կրե- 
դիտավորման պայմանագրով նախատեսված  
պայմանների, իրավունքների, պարտականու- 
թյունների սահմանման, փոփոխման, դադա- 
րեցման, ինչպես նաև պարտավորությունները 
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպ- 
քում կիրառվելիք պատասխանատվության մի- 
ջոցների, մարումների վերաբերյալ գրավոր տե- 
ղեկատվությունը (քաղվածքը) ստանալու նախ- 
ընտրելի հաղորդակցման միջոց ընտրել է դրանք  
բանկի տարածքում ստանալու եղանակը: Մինչև  
2017թ. ապրիլ ամիսը Հաճախորդին հաշվի քաղ- 
վածքներն ուղարկվել են վերջինիս էլեկտրոնա- 
յին փոստին: Հաճախորդը բողոք-պահանջ է 
ներկայացրել Բանկ՝ խնդրելով պարզաբանել, թե  
ինչու սկսած 2017թ. ապրիլ ամսից իր էլեկտրոնա- 
յին փոստին չի ստանում հաշվի քաղվածքներ՝  
պահանջելով 300,000 ՀՀ դրամ գումարի փոխ- 
հատուցում: Բանկը իր տրված պատասխանով 
Հաճախորդին տեղեկացրել է վերջինիս կողմից  
քաղվածք ստանալու նախընտրած եղանակի 
և այն փոփոխելու հնարավորության մասին՝ 
մերժելով փոխհատուցման պահանջը: Բանկը,  

վկայակոչելով պայմանագրի 1.3 կետի և ՀՀ քա- 
ղաքացիական օրենսգրքի 408-րդ, 417-րդ հոդ- 
վածների դրույթները, նշել է, որ վերոնշյալ իրա- 
վադրույթներից հետևում է, որ պատասխանատ- 
վության առաջացման համար անհրաժեշտ է,  
որպեսզի	պարտավորությունը	 չկատարվի	և/կամ	 
անպատշաճ կատարվի: Նույնիսկ պարտավո- 
րությունը չկատարելու կամ անպատշաճ կատա- 
րելու համար պարտապանը պատասխանատու  
է միայն մեղքի առկայության դեպքում: Բանկը  
նշել է, որ գործի փաստերից երևում է, որ Հաճա- 
խորդը որպես տեղեկատվություն ստանալու 
եղանակ ընտրել է բանկի տարածքում առձեռն  
եղանակը: Բանկն իր գրությամբ Հաճախորդին 
տեղեկացրել է քաղվածք ստանալու եղանակի 
մասին՝ միաժամանակ առաջարկելով ցանկու- 
թյան դեպքում այն փոփոխելու տարբերակը.  
Հաճախորդը չի փոփոխել տեղեկատվության 
ստացման եղանակը, ուստի համապատասխան  
ժամանակահատվածի համար քաղվածքները 
պահպանվել են Բանկում և պահանջի դեպքում  
դրանք կտրամադրվեն Հաճախորդին: Այսպիսով,  
Բանկը քաղվածքները Հաճախորդի էլեկտրո- 
նային հասցեին ուղարկելու պարտավորություն 
չի ստանձնել, հետևաբար չի խախտել պայմա- 
նագրով ստանձնած որևէ պարտավորություն: 
Ուստի, բացառվում է նաև Հաճախորդին քաղ- 
վածքները չտրամադրելու համար Բանկի կողմից  
300,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով տույժի վճա- 
րումը: Բանկը գտել է, որ Հաճախորդին էլեկտրո- 
նային եղանակով քաղվածքները հնարավոր է 
ներկայացնել բացառապես վերջինիս կողմից 
որպես Բանկի հետ հաղորդակցման եղանակ 
էլեկտրոնային փոստն ընտրելու դեպքում, ինչ- 
պիսի դիմում Հաճախորդի կողմից Բանկին դեռևս  
չի ներկայացվել: Բանկը խնդրել է Հաշտարա- 
րին մերժել Հաճախորդի կողմից ներկայացված 
պահանջը: 

Այսպիսով՝ պահանջի քննության համար էական  
նշանակություն ունեցող փաստերը հետևյալն են.

1. Բանկի և Հաճախորդի միջև 10.04.2012թ.-ին  
կնքվել է քարտային հաշվի բացման, բանկա- 
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յին քարտի տրամադրման և սպասարկման 
պայմանագիրը։ Նշված պայմանագրի 201-րդ  
կետի համաձայն՝ Բանկը Քարտապանին ժա- 
մանակավոր օգտագործման համար տրա- 
մադրում է Քարտապանի դիմումի մեջ նշված  
պլաստիկ քարտ՝ ողջ աշխարհում տվյալ միջ- 
ազգային վճարային համակարգի բանկո- 
մատներից	կանխիկ	դրամ	ստանալու	և/կամ	 
վճարումներ կատարելու, ինչպես նաև տվյալ  
միջազգային վճարային համակարգի առևտ- 
րի/սպասարկման	 կետերում	 վճարումներ	
կատարելու համար։ Պայմանագրի 3.2.2-րդ  
կետի համաձայն՝ Բանկը պարտավոր է Քար- 
տապանի դիմումի հիման վրա բացել քար- 
տային հաշիվ։ 

2. Հաճախորդը 08.02.2015թ-ին Բանկին ներկա- 
յացրել	 է	օվերդրաֆտի/վարկային	գծի	դիմում։	 
Նշված դիմումի համաձայն՝ Հաճախորդը 
խնդրել է բանկին իրեն տրամադրել վարկ  
հետևյալ պայմաններով՝ ժամկետը՝ 36 ամիս,  
տարեկան տոկոսադրույքը՝ 12 տոկոս, վար- 
կի գումարը՝ 2,295,000 ՀՀ դրամ։ Հաճախորդը  
08.02.2015թ-ին Բանկին ներկայացրել է նաև  
դիմում հետևյալ բովանդակությամբ՝ «Հան- 
դիսանալով Բանկի հաճախորդ՝ կրեդիտա- 
վորման պայմանագրով նախատեսված պայ- 
մանների, իրավունքների, պարտականու- 
թյունների սահմանման, փոփոխման կամ  
դադարեցման, ինչպես նաև պարտավորու- 
թյունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կա- 
տարելու դեպքում կիրառվելիք պատասխա- 
նատվության միջոցների, մարումների վերա- 
բերյալ գրավոր տեղեկատվությունը (քաղ- 
վածքը) նախընտրում եմ ստանալ ստորև 
նշված հաղորդակցման միջոցներից որևէ մե- 
կով՝ «տեղեկատվության ստացումը Բանկի 
տարածքում» տողի դիմաց առկա է «V» նշանը։

3. Բանկի և Հաճախորդի միջև 10.02.2015թ.-ին 
կնքվել է Օվերդրաֆտի տրամադրման և 
սպասարկման (բանկի աշխատակիցների) 
պայմանագիրը (այսուհետ՝ նաև Վարկային 
պայմանագիր):

4. Վարկային պայմանագրի 2.1-րդ կետի համա- 
ձայն՝ Բանկը սույն պայմանագրի 1.1.1 կետում  
նշված Վարկառուի պլաստիկ քարտի քար- 
տային հաշվին տրամադրում է օվերդրաֆտ՝ 
3.1-րդ կետում նշված պայմաններով։ Վարկա- 
յին պայմանագրի 3.1-րդ կետի համաձայն՝ 
Բանկը, Վարկառուին իր քարտային հաշվին 
տրամադրում է վարկ՝ սահմանելով հետևյալ 
արտոնյալ պայմանները՝ վարկի սահմանա- 
չափը՝ 2,295,000 ՀՀ դրամ, գործողության ժամ- 
կետը՝ 10.02.2018թ։

5. Վարկային պայմանագրի 3.7-րդ կետի համա- 
ձայն՝ Բանկի կողմից Վարկառուին մատուց- 
վող վճարահաշվարկային ծառայությունների  
համար գանձվող վճարների պայմաններն ու  
չափը, փոփոխման կարգը սահմանվում են  
Բանկի և Վարկառուի միջև 10.04.2012թ կնքված  
քարտային հաշվի բացման, քարտի տրա- 
մադրման և սպասարկման պայմանագրով։

6.  Բանկի և Հաճախորդի միջև 25.04.2015թ.-ին  
կնքվել է քարտային հաշվի բացման, բանկա- 
յին քարտի տրամադրման և սպասարկման 
պայմանագիրը (այսուհետ՝ նաև Բանկային 
հաշվի պայմանագիր): 

7. Բանկային հաշվի պայմանագրի համաձայն՝  
քարտի համարը նշված է xxxx xxxx xxxx 
xxxx, քարտային հաշվի համարը՝ xxxx xxxx 
xxxx xxxy: 

8. Բանկային հաշվի պայմանագրի 1.3-րդ կետի  
համաձայն՝ նախորդ ամսվա հաշվի քաղված- 
քը Բանկում կիրառելի՝ Քարտապանի կողմից  
նախընտրած տարբերակով (փոստային կապ,  
էլ. փոստ, կապի այլ միջոց կամ առձեռն) Քար- 
տապանը կարող է ստանալ մինչև հաջորդ 
ամսվա 10-ը։

9. Բանկային հաշվի պայմանագրի 3.2.2-րդ կե- 
տի համաձայն՝ Բանկը պարտավոր է քարտա- 
պանի դիմումի հիման վրա բացել քարտային  
հաշիվ xxxx xxxx xxxx xxxy։
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10. Բանկային հաշվի պայմանագրի 7.9-րդ կետի  
համաձայն՝ պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում  
30.04.2015թ-ից և գործում է մինչև քարտի գոր- 
ծողության ժամկետի ավարտը։ Վճարային 
քարտի դիմերեսին քարտի գործողության 
ժամկետը նշված է մինչև 04/18-ը։

11. Բանկային հաշվի պայմանագրում առկա չէ 
որևէ նշում բանկային հաշվի քաղվածքների 
ստացման եղանակի մասին, իսկ Բանկը չի  
ներկայացրել որևէ ապացույց այն մասին, որ  
Բանկային հաշվի պայմանագրի կնքման  
ժամանակ կամ դրանից հետո Հաճախորդը 
հրաժարվել է բանկային հաշվի քաղվածքնե- 
րը փոստային եղանակով ստանալու իրավուն- 
քից և ընտրել դրանք ստանալու այլ եղանակ։

12. ՀՀ Կենտրոնական Բանկի խորհրդի որոշ- 
մամբ Բանկը միացել է ՀՀ-ում գործող մեկ այլ  
բանկի: Բանկի տեղեկացմամբ՝ 10.02.2015թ.-ին  
կնքված Օվերդրաֆտի տրամադրման և 
սպասարկման (բանկի աշխատակիցների), 
10.04.2012թ.-ին և 25.04.2015թ.-ին կնքված քար- 
տային հաշվի բացման, բանկային քարտի  
տրամադրման և սպասարկման պայմանա- 
գրերը և դրանցից բխող իրավունքներն ու  
պարտականությունները իրավահաջորդության  
կարգով անցել են իրավահաջորդ բանկին: 

13. Հաճախորդի կողմից տրամադրված փաս- 
տաթղթերի համաձայն՝ Բանկը, իր էլեկտրո- 
նային հասցեին, մինչև 2016թ. օգոստոս ամիսն  
ուղարկել է հաշվի քաղվածքները։ Նշված 
քաղվածքների համաձայն՝ ա) 2015թ. մարտ, 
ապրիլ ամիսների համար Հաճախորդին 
ուղարկվել են «պայմանագրի վերաբերյալ 
քաղվածքներ»՝ պայմանագրի վերաբերյալ 
տվ յալները նշելով, բ) 2015թ. մայիս ամսից 
մինչև 2016թ. մայիս ամիսը՝ «պայմանագրի 
վերաբերյալ քաղվածքներ» (պայմանագրի 
տվ յալները նշելով), ինչպես նաև «քարտի 
քաղվածքներ»՝ նշելով հետևյալ տվյալները՝ 
հաշվեհամարը, քարտի համարը, վարկային  
սահմանաչափը՝ 2,295,000 ՀՀ դրամ, գ) 2016թ.  

մայիս, հունիս, հուլիս ամիսների համար «հաշ- 
վի քաղվածքներ»՝ նշելով հաշվեհամարը, 
քարտի համարը, վարկային սահմանաչա- 
փը՝ 2,295,000 ՀՀ դրամ։

14. 2016թ. օգոստոս ամսից Իրավահաջորդ բան- 
կը Հաճախորդի նույն էլեկտրոնային փոստին  
ուղարկել է «Հաշվի քաղվածքներ»՝ նշելով  
հաշվեհամարը, քարտի համարը, վարկային  
սահմանաչափը՝ 2,295,000 ՀՀ դրամ։ 2017թ. հուն- 
վար, փետրվար, մարտ ամիսների համար 
Բանկն ուղարկել է հաշվի քաղվածքներ (հա- 
շիվ+վճարային քարտ+վարկային գիծ)՝ նշե- 
լով հաշվեհամարը, քարտի համարը, վարկա- 
յին սահմանաչափը՝ 2,295,000 ՀՀ դրամ։

15. Բանկի տեղեկացմամբ բանկերի միացումից 
հետո 10.02.2015թ. կնքված վարկային պայ- 
մանագրում, 25.04.2015թ. կնքված քարտային 
հաշվի բացման պայմանագրում, ինչպես 
նաև 10.04.2012թ. կնքված քարտային հաշվի 
պայմանագրում որևէ փոփոխություն չի ար- 
վել: 26.11.2016թ. բանկում բացված և գործող 
հաշվեհամարները փոխարինվել են իրավա- 
հաջորդ բանկի հաշվեհամարներով, այսինքն՝  
տեղի է ունեցել միայն հաշվեհամարների և 
քարտերի համարների (թվերի) փոփոխու- 
թյուն), իսկ Բանկի կողմից տրված քարտեր 
փոխարինվել են նորերով (Հաճախորդը Բան- 
կից չի ստացել նոր քարտը): Թողարկված 
նոր քարտի գործողության ժամկետը՝ մինչև 
30.11.2021թ.։

16. Բանկի և Հաճախորդի տեղեկացմամբ, բացի  
վերը նշված երեք պայմանագրերից այլ վար- 
կային, բանկային հաշվի պայմանագրեր կող- 
մերի միջև կնքված չի եղել։

17. 2017թ. ապրիլ ամսից սկսած Բանկը որևէ եղա- 
նակով Հաճախորդին չի ուղարկել հաշվի 
քաղվածքներ և Հաճախորդը նշված ժամա- 
նակահատվածում որևէ եղանակով չի ստա- 
ցել դրանք։
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18. 2017թ. ապրիլ ամսից մինչև 16.12.2017թ. Բանկը 
չի ներկայացրել որևէ ապացույց այն մասին, 
որ կապ է հաստատել Հաճախորդի հետ և 
առաջարկել հաշվի քաղվածքները ստանալ 
որևէ եղանակով: 

19. Բանկը Հաճախորդին 01.11.2017թ-ին ուղարկել 
է վարկի մարման պահանջի մասին ծանու- 
ցում այն մասին, որ Հաճախորդը պատշաճ չի  
կատարել իր վարկային պարտավորություն- 
ները և պահանջել է մարել վարկի պարտքն 
ամբողջությամբ և վճարել հաշվարկված տո- 
կոսներն ու տույժերը։

20. Բանկի կողմից տրամադրված Հաճախորդի 
փոխարինված հաշվի քաղվածքի համաձայն՝  
2017թ. ապրիլ ամսից հետո նշված հաշվին կա- 
տարվել են հետևյալ մուտքերը՝ 02.05.2017թ-ին՝  
24,000 ՀՀ դրամ, 31.05.2017թ-ին՝ 24,000 ՀՀ դրամ,  
05.06.2017թ-ին՝ 16,000 ՀՀ դրամ, 30.06.2017թ-ին՝  
24,000 ՀՀ դրամ, 26.07.2017թ-ին՝ 24,000 ՀՀ դրամ,  
04.09.2017թ-ին՝ 25,000 ՀՀ դրամ, 16.10.2017թ-ին՝  
30,000 ՀՀ դրամ, 07.11.2017թ-ին 20,000 ՀՀ դրամ,  
28.11.2017թ-ին՝ 25,000 ՀՀ դրամ, 27.12.2017թ-ին՝  
25,000 ՀՀ դրամ, 15.01.2018թ-ին՝ 2,215,610 ՀՀ դրամ։  
Նշված վճարումներն ուղղվել են Վարկային  
պայմանագրով սահմանված պարտավորու- 
թյունների մարմանը։

21. Բանկի տեղեկացմամբ Հաճախորդի վարկա- 
յին պայմանագիրը դադարել է այն մարվելու  
հիմքով, իսկ բանկային հաշվի պայմանագի- 
րը շարունակում է գործել, քանի որ չի ներկա- 
յացվել դրա փակման վերաբերյալ դիմում:

22. Հաճախորդը բողոք-պահանջ է ներկայացրել  
Բանկ՝ պահանջելով վճարել Օրենքով նա- 
խատեսված 300,000 ՀՀ դրամը։ Հաճախորդը 
խնդրել է նաև, որ իր էլեկտրոնային հասցեին  
Բանկն ուղարկի 2017թ.-ի ապրիլից մինչ օրս  
իրեն չուղարկված համապատասխան քաղ- 
վածքները:

23. Բանկը մերժել է Հաճախորդի բողոք-պահան- 
ջը՝ առաջարկելով Բանկ ներկայացնել համա- 
պատասխան դիմում հաշվի քաղվածքներն 
էլեկտրոնային եղանակով ստանալու վերա- 
բերյալ:

24. Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-
դիմումով Հաճախորդը պահանջել է, որպեսզի  
Բանկը վճարի Օրենքով սահմանված 300,000  
ՀՀ դրամը: Խնդրել է նաև իր էլեկտրոնային 
հասցեին ուղարկել 2017թ.-ի ապրիլից մինչ 
օրս իրեն չուղարկված համապատասխան 
քաղվածքները:

Այսպիսով, պահանջի հետ կապված փաստա- 
թղթերի և ՀՀ օրենսդրության պահանջների հա- 
մալիր վերլուծության արդյունքում Հաշտարարը 
հանգել է հետևյալին: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ 
Օրենսգիրք) 887-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ վարկային պայմանագրով բանկը կամ այլ  
վարկային կազմակերպությունը (վարկատուն) 
պարտավորվում է պայմանագրով նախատես- 
ված չափերով և պայմաններով դրամական 
միջոցներ (վարկ) տրամադրել փոխառուին, իսկ 
փոխառուն պարտավորվում է վերադարձնել 
ստացված գումարը և տոկոսներ վճարել դրանից:

«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ 
օրենքի (այսուհետ՝ նաև Օրենք) 2-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն՝ կրեդիտ է հա- 
մարվում պարտավորության տարաժամկետ 
վճարման իրավունք, վարկ, փոխառություն, ֆի- 
նանսական վարձակալություն (լիզինգ) կամ որևէ  
այլ համաձայնություն կամ պայմանավորվածու- 
թյուն, որի նպատակը ապրանքների, ծառայու- 
թյունների կամ աշխատանքների ձեռքբերումը 
ֆինանսավորելն է։ Նույն հոդվածի 1-ին մասի  
2-րդ կետի համաձայն՝ կրեդիտավորող է համար- 
վում բանկ, օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ, 
վարկային կազմակերպություն կամ գրավատուն,  
որը տրամադրում է կրեդիտ։ Նույն հոդվածի 1-ին  
մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ կրեդիտավորման 
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պայմանագիրը գործարք է, որով կրեդիտավո- 
րողը սպառողին տրամադրում կամ խոստանում  
է տրամադրել կրեդիտ, իսկ 6-րդ կետը սահմա- 
նում է, որ սպառող է հանդիսանում բացառա- 
պես անձնական, ընտանեկան, տնային կամ 
այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռ- 
նարկատիրական գործունեության հետ չկապ- 
ված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառա- 
յությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման 
նպատակով կրեդիտ ստացող քաղաքացի:

Նույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համա- 
ձայն՝ կրեդիտավորողը պարտավոր է իր կողմից  
կամ կրեդիտավորման պայմանագրով սահման- 
ված պարբերականությամբ, բայց ոչ պակաս, 
քան երեսնօրյա պարբերականությամբ, սպառո- 
ղին ներկայացնել կրեդիտավորման պայմանագ- 
րից բխող սպառողի պարտավորությունների և 
դրանց առաջացման հիմքերի և մարումների 
վերաբերյալ գրավոր տեղեկատվություն, այդ  
թվում՝ սպառողի կողմից իր պարտավորություն- 
ները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարե- 
լու համար կրեդիտավորողի կողմից կիրառվող 
կամ կիրառված պատասխանատվության մի- 
ջոցների (տուժանքի կամ սպառողի վիճակը 
վատթարացնող ցանկացած այլ միջոցների) 
սպառիչ ցանկը, դրանց կիրառման դեպքերն 
ու կարգը՝ փոստային կապի միջոցով, բացառու- 
թյամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված դեպ- 
քերի: Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ 
սպառողն իր գրավոր, այդ թվում՝ էլեկտրոնային  
եղանակով ներկայացված դիմումի հիման վրա 
կարող է հրաժարվել սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ 
մասերով սահմանված տեղեկատվությունը փոս- 
տային կապի միջոցով ստանալու իրավունքից՝  
պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը  
էլեկտրոնային կամ կապի այլ միջոցներով կամ 
բանկի տարածքում ստանալու պայմանով: 

Վերոնշյալ նորմերի վերլուծությունից բխում է, որ  
վարկային պայմանագրով մի կողմը (բանկը 
կամ այլ վարկային կազմակերպությունը) տրա- 
մադրում է դրամական միջոցներ, իսկ մյուս կողմը  
(վարկառուն) պարտավորվում է վերադարձնել 

այդ դրամական միջոցները և տրամադրել տո- 
կոսներ դրա դիմաց: Սպառողական վարկի 
դեպքում բանկը տրամադրում է վարկ միայն 
քաղաքացիներին՝ բացառապես անձնական, 
ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման 
համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական 
գործունեության հետ չկապված, ապրանքների 
(աշխատանքների, ծառայությունների) պատ- 
վիրման կամ ձեռքբերման նպատակով: Օրենքը  
սպառողական կրեդիտի դեպքում սահմանել է 
լրացուցիչ երաշխիքներ, որոնք պետք է կատար- 
վեն կրեդիտավորողի կողմից սպառողի իրա- 
վունքները պաշտպանելու նպատակով: Դրան- 
ցից մեկն էլ հանդիսանում է օրենքով նախա- 
տեսված տեղեկատվությունը որոշակի պարբե- 
րականությամբ, բայց ոչ պակաս, քան երեսն- 
օրյա պարբերականությամբ, Հաճախորդին տրա- 
մադրելու բանկի պարտականությունը: Այսպես՝  
վարկատուն կրում է իր կողմից կամ վարկային  
պայմանագրով սահմանված պարբերականու- 
թյամբ, բայց ոչ պակաս, քան երեսնօրյա պար- 
բերականությամբ, սպառողին փոստային կա- 
պի միջոցով կրեդիտավորման պայմանագրից 
բխող սպառողի պարտավորությունների և դրանց  
առաջացման հիմքերի և մարումների վերաբեր- 
յալ գրավոր տեղեկատվություն, այդ թվում՝ սպա- 
ռողի կողմից իր պարտավորությունները չկա- 
տարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար  
կրեդիտավորողի կողմից կիրառվող կամ կի- 
րառված պատասխանատվության միջոցների 
(տուժանքի կամ սպառողի վիճակը վատթարաց- 
նող ցանկացած այլ միջոցների) սպառիչ ցանկը,  
դրանց կիրառման դեպքերն ու կարգը ներկա- 
յացնելու պարտականություն, բացառությամբ 
այն դեպքի, երբ վարկառուն իր գրավոր, այդ  
թվում՝ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված  
դիմումի հիման վրա հրաժարվել է տեղեկատ- 
վությունը փոստային կապի միջոցով ստանա- 
լու իրավունքից՝ էլեկտրոնային կամ կապի այլ 
միջոցներով կամ բանկի տարածքում առձեռն 
ստանալու պայմանով:

Սույն պահանջի քննության ընթացքում պարզ- 
վել է, որ Հաճախորդը Բանկ է ներկայացրել  
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օվերդրաֆտի/վարկային	գծի	դիմում։	Նշված	դի- 
մումի համաձայն՝ Հաճախորդը խնդրել է իրեն 
տրամադրել 2,295,000 ՀՀ դրամի չափով վարկ՝ 
36 ամիս ժամկետով, տարեկան 12 տոկոս տո- 
կոսադրույքով։ Հաճախորդը նույն օրը Բանկին  
ներկայացրել է նաև դիմում հետևյալ բովանդա- 
կությամբ՝ «Հանդիսանալով Բանկի հաճախորդ,  
կրեդիտավորման պայմանագրով նախատես- 
ված պայմանների, իրավունքների, պարտակա- 
նությունների սահմանման, փոփոխման կամ դա- 
դարեցման, ինչպես նաև պարտավորություննե- 
րը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու 
դեպքում կիրառվելիք պատասխանատվության 
միջոցների, մարումների վերաբերյալ գրավոր 
տեղեկատվությունը (քաղվածքը) նախընտրում 
եմ ստանալ ստորև նշված հաղորդակցման մի- 
ջոցներից որևէ մեկով՝ «տեղեկատվությանը ստա- 
ցումը Բանկի տարածքում» տողի դիմաց առկա  
է «V» նշանը»։ Արդյունքում, Բանկի և Հաճախոր- 
դի միջև 10.02.2015թ.-ին կնքվել է Օվերդրաֆտի 
տրամադրման	և	սպասարկման	/բանկի	աշխա- 
տակիցների/	պայմանագիրը:

Վարկային պայմանագրի 1.1.4-րդ կետի համա- 
ձայն՝ օվերդրաֆտը՝ Բանկի կողմից սպառողա- 
կան նպատակով քարտային հաշվի վրա վարկի  
տեսքով գումարի տրամադրումն է։

Վարկային պայմանագրի 2.1-րդ կետի համաձայն՝  
Բանկը սույն պայմանագրի 1.1.1 կետում նշված 
Վարկառուի պլաստիկ քարտի քարտային հաշ- 
վին տրամադրում է օվերդրաֆտ՝ 3.1-րդ կետում  
նշված պայմաններով։ Վարկային պայմանա- 
գրի 3.1-րդ կետի համաձայն՝ Բանկը, Վարկառուին  
իր քարտայի հաշվին տրամադրում է վարկ՝ սահ- 
մանելով հետևյալ արտոնյալ պայմանները՝ 3.11 
բացում է վարկի սահմանաչափը՝ 2,295,000 ՀՀ 
դրամ, գործողության ժամկետը՝ 10.02.2018թ.։

Վարկային պայմանագրի 3.4-րդ կետի համա- 
ձայն՝ Վարկառուն կարող է ստանալ նախորդ 
ամսվա իր կատարած գործարքների քաղվածք 
հաջորդող ամսվա երկրորդ աշխատանքային 
օրվանից սկսած։

Վարկային պայմանագրի 3.7-րդ կետի համաձայն՝  
Բանկի կողմից Վարկառուին մատուցվող վճա- 
րահաշվարկային ծառայությունների համար  
գանձվող վճարների պայմաններն ու չափը, փո- 
փոխման կարգը սահմանում են Բանկի և Վար- 
կառուի միջև 10.04.2012թ. կնքված քարտային հաշ- 
վի բացման, քարտի տրամադրման և սպասարկ- 
ման պայմանագրով։

Վարկային պայմանագրի 4.2.1-րդ կետի համա- 
ձայն՝ Բանկը պարտավորվում է յուրաքանչյուր 
ամիս Վարկառուին տրամադրել քաղվածք քար- 
տային հաշվից նախորդ ամսում կատարված 
գործառնությունների վերաբերյալ։

Այսինքն՝ Հաճախորդը, վարկային պայմանագրի  
կնքման համար դիմում ներկայացնելիս, Բան- 
կին տրամադրել է նաև դիմում այն մասին, որ  
վարկային պայմանագրի շրջանակներում կա- 
տարվող մարումների (քաղվածքներ) վերաբեր- 
յալ տեղեկատվությունը ցանկանում է ստանալ 
«Բանկի տարածքում»։ Հաճախորդի և Բանկի 
կողմից տրամադրված փաստաթղթերի համա- 
ձայն՝ Բանկը մինչև 2016թ. օգոստոս ամիսը, իսկ  
2016թ. օգոստոս ամսից մինչև 2017թ ապրիլ ամիսը  
նաև Բանկը Հաճախորդի հաշվի քաղվածքները 
ուղարկել են Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի  
հասցեին։ Սակայն, 2017թ ապրիլ ամսից Հաճա- 
խորդին քաղվածքներ չեն ուղարկվել։ Նշված  
հանգամանքը Բանկը հիմնավորել է հետևյալ 
կերպ, որ Հաճախորդի գործում առկա չէ հաշվի 
քաղվածքներն էլեկտրոնային եղանակով ստա- 
նալու վերաբերյալ դիմում, այդ իսկ պատճառով 
Բանկից Իրավահաջորդ բանկ տեղափոխված 
հաճախորդների գործերի ուսումնասիրության 
արդյունքում այն հաճախորդներին, որոնք հաշվի  
քաղվածքները պահանջել են ստանալ առձեռն, 
դադարեցվել է էլեկտրոնային եղանակով քաղ- 
վածքների ուղարկումը: 

Վերը նշված փաստերից բխում է, որ Վարկա- 
յին պայմանագրի շրջանակներում Բանկը պար- 
տավոր չէր Հաճախորդին էլեկտրոնային եղա- 
նակով ուղարկել քաղվածքները, քանի որ սույն  
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գործի շրջականերում կողմերը չներկայացրե- 
ցին որևէ ապացույց այն մասին, որ Հաճախորդը  
10.02.2015թ-ին կնքված վարկային պայմանագրի 
շրջանակներում ներկայացրել է դիմում՝ քաղ- 
վածքներն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու  
մասին։ Նշված վարկային պայմանագրի շրջա- 
նակներում առկա է միայն Հաճախորդի կող- 
մից ներկայացված դիմումը, որի համաձայն նա 
քաղվածքները ցանկացել է ստանալ Բանկի 
տարածքում։ 

Ինչ վերաբերում է բանկային հաշվի պայմա- 
նագրի շրջանակներում քաղվածքների տրա- 
մադրման խնդրին, ապա Հաշտարարը հանգել 
է հետևյալին.

Օրենսգրքի 912-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ բանկային հաշվի պայմանագրով բանկը  
պարտավորվում է ընդունել և հաճախորդի (հաշ- 
վի տիրոջ) բացած հաշվի վրա մուտքագրել մուտք  
եղող դրամական միջոցները, կատարել հաշվից  
փոխանցումներ կատարելու, համապատասխան  
գումարներ տալու և հաշվով այլ գործառնություն- 
ներ իրականացնելու վերաբերյալ հաճախորդի 
կարգադրությունները:

«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» 
ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի 
համաձայն՝ բանկային ավանդը՝ բանկային 
ավանդ կամ բանկային հաշվում առկա դրա- 
մական միջոցներն են։

«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» 
ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 
բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով 
նախատեսված դեպքի, բանկը պարտավոր է 
առնվազն երեսնօրյա պարբերականությամբ 
ավանդատուին տրամադրել ավանդատուի՝ բան- 
կում առկա յուրաքանչյուր հաշվի վերաբերյալ 
հաշվի քաղվածք, որում հստակ և առանց որևէ  
շփոթեցուցիչ, խրթին կամ մոլորեցնող ձևակեր- 
պումների ներկայացվում են՝

1. յուրաքանչյուր օրվա կտրվածքով հաշվի դե- 
բետագրումները, կրեդիտագրումները և հաշ- 
վի մնացորդը.

2. վաստակած տարեկան տոկոսային եկամտա- 
բերության չափը.

3. ստացված տոկոսի գումարը.

4. գանձված սակագները և տուժանքները.

5. հաշվետու ժամանակաշրջանի օրերի քանակը:

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Բանկը  
պարտավոր չէ ավանդատուին հաշվի քաղվածք  
տրամադրել, եթե հաշվետու ժամանակաշրջա- 
նում բանկը տվյալ հաշիվը չի դեբետագրել կամ  
կրեդիտագրել: Նույն հոդվածի 5-րդ մասի հա- 
մաձայն՝ սույն հոդվածով նախատեսված քաղ- 
վածքներն ավանդատուին տրամադրվում են  
գրավոր եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով,  
բացառությամբ այն դեպքի, երբ ավանդատուն 
իր գրավոր, այդ թվում՝ էլեկտրոնային եղանա- 
կով ներկայացված դիմումի հիման վրա հրա- 
ժարվել է հաշվի քաղվածքները փոստային կա- 
պի միջոցով ստանալու իրավունքից՝ հաշվի 
քաղվածքները էլեկտրոնային կամ կապի այլ 
միջոցներով կամ բանկի տարածքում առձեռն 
ստանալու պայմանով: 

Սույն պահանջի քննության ընթացքում պարզվել  
է նաև, որ Բանկի և Հաճախորդի միջև կնքվել է  
քարտային հաշվի բացման, բանկային քարտի  
տրամադրման և սպասարկման պայմանագիրը։  
Նշված պայմանագրի 2.1-րդ կետի համաձայն՝ 
Բանկը Քարտապանին ժամանակավոր օգտա- 
գործման համար տրամադրում է Քարտապա- 
նի դիմումի մեջ նշված պլաստիկ քարտ՝ ողջ  
աշխարհում միջազգային վճարային համակար- 
գի բանկոմատներից կանխիկ դրամ ստանալու 
և/կամ	 վճարումներ	 կատարելու,	 ինչպես	 նաև	 
միջազգային վճարային համակարգի առևտ- 
րի/սպասարկման	 կետերում	 վճարումներ	 կա- 
տարելու համար։ Պայմանագրի 3.2.2-րդ կետի  
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համաձայն՝ Բանկը պարտավոր է Քարտապա- 
նի դիմումի հիման վրա բացել քարտային հա- 
շիվ։ Նշված պայմանագրի անբաժանելի մասը 
կազմող Հավելված 1-ում քարտի տեսակը նշված է:

Բանկի և Հաճախորդի միջև կնքվել է նաև քար- 
տային հաշվի բացման, բանկային քարտի տրա- 
մադրման և սպասարկման պայմանագիր։ 

Բանկային հաշվի պայմանագրի 1.1-րդ կետի հա- 
մաձայն՝ քարտային հաշիվը Բանկում Քարտա- 
պանի անունով բացված և քարտով սպասարկ- 
վող բանկային հաշիվն է։

Բանկային հաշվի պայմանագրի 1.3-րդ կետի հա- 
մաձայն՝ նախորդ ամսվա հաշվի քաղվածքը Բան- 
կում կիրառելի՝ Քարտապանի կողմից նախընտ- 
րած տարբերակով (փոստային կապ, էլ. փոստ, 
կապի այլ միջոց կամ առձեռն) Քարտապանը 
կարող է ստանալ մինչև հաջորդ ամսվա 10-ը։

Բանկային հաշվի պայմանագրի 2.1-րդ կետի  
համաձայն՝ Բանկը Քարտապանին ժամանա- 
կավոր օգտագործման համար տրամադրում է 
Քարտապանի դիմումի մեջ նշված պլաստիկ 
քարտ՝ համապատասխան վճարային համակար- 
գի սպասարկման կետերում կանխիկ դրամ ստա- 
նալու	և/կամ	վճարումներ	կատարելու	համար։

Բանկային հաշվի պայմանագրի 3.2.2-րդ կետի  
համաձայն՝ Բանկը պարտավոր է քարտապա- 
նի դիմումի հիման վրա բացել քարտային հաշիվ։

Բանկային հաշվի պայմանագրի 7.9-րդ կետի 
համաձայն՝ պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում 
և գործում է մինչև քարտի գործողության ժամ- 
կետի ավարտը։

Բանկային հաշվի պայմանագրում առկա չէ որևէ  
նշում բանկային հաշվի քաղվածքների ստաց- 
ման եղանակի մասին, իսկ Բանկը չի ներկայաց- 
րել որևէ ապացույց, որ Բանկային հաշվի պայ- 
մանագրի կնքման ժամանակ կամ դրանից հե- 
տո Հաճախորդը հրաժարվել է բանկային հաշվի  

քաղվածքները «Բանկային ավանդների ներ- 
գրավման մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածով 
սահմանված փոստային եղանակով ստանալու 
իրավունքից և ընտրել դրանք ստանալու այլ եղա- 
նակ։ Այսինքն, Բանկի կողմից չի ներկայացվել 
որևէ ապացույց այն մասին, որ բանկային հաշ- 
վի պայմանագրի շրջանակում Հաճախորդը 
հրաժարվել է բանկային հաշվի քաղվածքները 
փոստային եղանակով ստանալու իր իրավուն- 
քից։ Հետևաբար, նման դիմումի բացակայության  
պարագայում, Բանկը պարտավոր է առնվազն  
երեսնօրյա պարբերականությամբ Հաճախոր- 
դին տրամադրել ավանդատուի՝ բանկում առկա  
հաշվի վերաբերյալ հաշվի քաղվածք, որը սա- 
կայն Բանկի կողմից չի իրականացվել 2017թ ապ- 
րիլ ամսից սկսած։ Բանկը նշված հանգամանքը  
պարզաբանել է հետևյալ կերպ, որ «համաձայն 
կնքված պայմանագրի 1.3 կետի՝ քաղվածքը հա- 
ճախորդին պետք է տրամադրվի վերջինիս նախ- 
ընտրած եղանակով: Հաշվի առնելով, որ հաճա- 
խորդի կողմից չի ներկայացվել հաշվի քաղվածքը  
ստանալու նախընտրելի եղանակ, ուստի Բանկը,  
հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ բանկա- 
յին հաշվի և վարկային հաշվի քաղվածքներն 
ուղարկվում են մեկ միասնական քաղվածքի 
միջոցով, իսկ Հաճախորդը 10.02.2015թ. դիմումով  
կրեդիտավորման պայմանագրով նախատես- 
ված տեղեկատվությունը նախընտրել է ստանալ  
բանկի տարածքում, (այսինքն՝ որպես քաղված- 
քի ստացման նախընտրելի եղանակ հանդիսա- 
ցել է առձեռն եղանակը), սկսած 2017թ. ապրիլ  
ամսից դադարեցրել է քաղվածքի տրամադրու- 
մը էլեկտրոնային եղանակով»: 

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009թ. հու- 
լիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշմամբ հաստատված 
«Սպառողների և ֆինանսական կազմակերպու- 
թյունների հաղորդակցման կարգը, պայմաննե- 
րը, ձևերը և նվազագույն պահանջները» 8/05 կա- 
նոնակարգի 25.1-րդ կետի համաձայն՝ ֆինանսա- 
կան կազմակերպության կողմից հաճախորդնե- 
րին «Բանկային ավանդների ներգրավման մա- 
սին» և «Սպառողական կրեդիտավորման մասին»  
օրենքներով սահմանված պարբերականությամբ  
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տրամադրվող քաղվածքները, ըստ ծառայության  
տեսակի, նվազագույնը պետք է ներառեն Հա- 
վելված 5-ով սահմանված տարրերը՝ համաձայն  
բնութագրերի:

Նույն կանոնակարգի 25.2-րդ կետի համաձայն՝ 
ֆինանսական կազմակերպությունն առաջնորդ- 
վում է Հավելված 6-ով ներկայացված ձևանմուշ- 
ներով՝ ըստ համապատասխան ծառայության 
տեսակի: Այն դեպքում, երբ ֆինանսական կազ- 
մակերպությունն ընտրում է քաղվածքի ներկա- 
յացման այլ ձևաչափ, ապա նվազագույնը պետք  
է ապահովի, որպեսզի ֆինանսական կազմա- 
կերպության ձևաչափում ամբողջությամբ և նույ- 
նությամբ արտացոլվեն օրինակելի ձևանմուշի 
տարրերը (համաձայն Հավելված 5)՝ ըստ Հավել- 
ված 6-ով ներկայացված ձևաչափի, հերթակա- 
նության, բովանդակության, տառատեսակով, 
տառաչափով և գույներով: Քաղվածքը թղթա- 
յին տարբերակով կարող է տրամադրվել նաև 
առանց պահանջվող գույների պահպանման: 
Կանոնակարգի 25.3-րդ կետի համաձայն՝ Ֆինան- 
սական կազմակերպությունը սպառողին տրա- 
մադրում է միայն այն ծառայության (ծառայու- 
թյունների) վերաբերյալ քաղվածք(ներ), որից 
վերջինս օգտվում է: Օրինակ՝ այն դեպքում, երբ 
սպառողն ունի միայն բանկային հաշիվ առանց 
օվերդրաֆտի	 և/կամ	 վճարային	 քարտի,	ապա	
սպառողին տրամադրվում է միայն բանկային 
հաշվի քաղվածք և հակառակը, այն դեպքում, 
երբ սպառողն ունի բանկային հաշիվ, որին կից  
տրամադրվել է նաև վճարային քարտ և օվեր- 
դրաֆտ, ապա տրամադրվում է մեկ միասնա- 
կան քաղվածք՝ համաձայն Հավելված 6-ով ներ- 
կայացված ձևանմուշների:

Բանկի վերը նշված դիրքորոշումը զուրկ է որևէ 
իրավական և փաստական հիմնավորումներից, 
քանի որ Բանկային հաշվի պայմանագրի շրջա- 
նակներում գործում առկա չէ որևէ ապացույց  
այն մասին, որ Հաճախորդը հրաժարվել է նշված  
պայմանագրի շրջանակներում քաղվածքները 
փոստային եղանակով ստանալու իր իրավունքից։  
Իսկ Բանկի կողմից վկայակոչած Հաճախորդի 

10.02.2015թ-ի դիմումով, Հաճախորդը նշել է, որ  
միայն վարկային պայմանագրի շրջանակնե- 
րում քաղվածքը ցանկանում է ստանալ Բան- 
կի տարածքում. դրա մեջ որևէ նշում չկա բան- 
կային հաշվի պայմանագրի շրջանակներում 
տրամադրվող քաղվածքների տրամադրման 
եղանակի մասին։ Բացի այդ Բանկային հաշվի 
սպասարկման պայմանագիրը և Վարկային 
պայմանագիրը տարբեր պայմանագրեր են և 
«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» 
ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածով նախատեսված հաշ- 
վի քաղվածքները չեն համընկնում «Սպառողա- 
կան կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ  
հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված տեղեկատ- 
վության հետ: Իսկ ՀՀ կենտրոնական բանկի 
խորհրդի 2009թ. հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշմամբ  
հաստատված «Սպառողների և ֆինանսական 
կազմակերպությունների հաղորդակցման կարգը,  
պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջ- 
ները» 8/05 կանոնակարգի 25.3-րդ կետը վերա- 
բերում է քաղվածքի ձևին։ Նույն կանոնակարգի 
համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունը 
կարող է ընտրել քաղվածքի ներկայացման այլ  
ձևաչափ, սակայն նշված դեպքում նա պետք է  
ապահովի, որպեսզի ֆինանսական կազմակեր- 
պության ձևաչափում ամբողջությամբ և նույ- 
նությամբ արտացոլվեն օրինակելի ձևանմուշի  
տարրերը։ Նշված կանոնակարգով սահմանված  
նորմերը չեն ազատում Բանկին՝ «Բանկային 
ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքի 
6-րդ հոդվածով սահմանված՝ հաճախորդի հաշ- 
վի քաղվածքները տրամադրելու պարտակա- 
նությունից, ինչպես նաև չեն սահմանափակում 
Հաճախորդի հաշվի քաղվածք ստանալու իրա- 
վունքը։

«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին»  
ՀՀ օրենքով 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համա- 
ձայն՝ Բանկը պարտավոր չէ ավանդատուին 
հաշվի քաղվածք տրամադրել, եթե հաշվետու 
ժամանակաշրջանում բանկը տվյալ հաշիվը չի 
դեբետագրել կամ կրեդիտագրել: 
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Բանկի տեղեկացմամբ Բանկերի միացումից հե- 
տո 10.02.2015թ. կնքված վարկային պայմանա- 
գրում, 25.04.2015թ. ու 10.04.2012թ. կնքված բանկա- 
յին հաշվի պայմանագրերում որևէ փոփոխություն  
չի արվել: Սակայն 26.11.2016թ. Բանկում բացված 
և գործող հաշվեհամարները փոխարինվել են 
Իրավահաջորդ բանկի հաշվեհամարներով, այ- 
սինքն՝ տեղի է ունեցել միայն հաշվեհամարների  
և քարտերի համարների (թվերի) փոփոխություն։ 

Բանկի կողմից տրամադրված Հաճախորդի հաշ- 
վի քաղվածքի համաձայն՝ 2017թ. ապրիլ ամսից հե- 
տո նշված հաշվին կատարվել են հետևյալ մուտ- 
քերը՝ 02.05.2017թ-ին՝ 24,000 ՀՀ դրամ, 31.05.2017թ-ին՝  
24,000 ՀՀ դրամ, 05.06.2017թ-ին՝ 16,000 ՀՀ դրամ, 
30.06.2017թ-ին՝ 24,000 ՀՀ դրամ, 26.07.2017թ-ին՝ 
24,000 ՀՀ դրամ, 04.09.2017թ-ին՝ 25,000 ՀՀ դրամ, 
16.10.2017թ-ին՝ 30,000 ՀՀ դրամ, 07.11.2017թ-ին 
20,000 ՀՀ դրամ, 28.11.2017թ-ին՝ 25,000 ՀՀ դրամ, 
27.12.2017թ-ին՝ 25,000 ՀՀ դրամ, 15.01.2018թ-ին՝ 
2,215,610 ՀՀ դրամ։ Նշված վճարումներն ուղղվել 
են վարկային պայմանագրով սահմանված պար- 
տավորությունների մարմանը։ 

Քանի որ 2017թ ապրիլ ամսից սկսած Հաճախոր- 
դի հաշիվը կրեդիտագրվել և դեբետագրվել է,  
ուստի, Բանկը պարտավոր էր սահմանված կար- 
գով՝ փոստային եղանակով երեսնօրյա պարբե- 
րականությամբ կրեդիտագրում կամ դեբիտա- 
գրում իրականացված ամիսների (մայիս, հունիս,  
հուլիս և այլն) համար Հաճախորդին տրամադրել  
բանկային հաշվի քաղվածքներ, որպիսի գործո- 
ղություններ, սակայն, Բանկը չի ձեռնարկել։

Ավելին, եթե անգամ ենթադրենք, որ Բանկը Բան- 
կային հաշվի պայմանագրի շրջանակներում 
պետք է Հաճախորդին հաշվի քաղվածքները 
տրամադրեր բանկի տարածքում առձեռն, ապա  
նման դեպքում էլ Բանկը խախտել է Հաճախոր- 
դի՝ հաշվի քաղվածք ստանալու իրավունքը։ Մաս- 
նավորապես, ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի  
2009թ. հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշմամբ հաս- 
տատված «Սպառողների և ֆինանսական կազ- 
մակերպությունների հաղորդակցման կարգը,  

պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջ- 
ները» թիվ 8/05 կանոնակարգի 25.7-րդ կետի 
համաձայն՝ «առձեռն եղանակով քաղվածքի 
տրամադրման դեպքում, ֆինանսական կազմա- 
կերպությունը ապահովում է, որպեսզի՝ սպառողը,  
ֆինանսական կազմակերպություն այցելելու և 
աշխատակցի միջոցով որևէ ծառայությունից 
օգտվելու դեպքում ստանա քաղվածքները: Այն  
դեպքում, երբ 4 ամիս շարունակ ֆինանսական 
կազմակերպությանը չի հաջողվում սպառողին  
տրամադրել քաղվածք, ապա ֆինանսական 
կազմակերպությունն առնվազն մեկ անգամ կապ  
է հաստատում սպառողի հետ և առաջարկում 
քաղվածքը ստանալ այլ եղանակով: Այն դեպ- 
քում, երբ սպառողը չի համաձայնում քաղված- 
քը ստանալ այլ եղանակով կամ հնարավոր չէ  
կապ հաստատել սպառողի հետ, ապա ֆինան- 
սական կազմակերպությունը պահպանում է  
սպառողի հրաժարվելը կամ կապ հաստատե- 
լու անհնարինությունը ապացուցող հավաստում- 
ները՝ ձայնագրություն, գրավոր համաձայնու- 
թյուն և այլն: Սպառողի համաձայնության դեպ- 
քում, ֆինանսական կազմակերպությունն իր 
ներքին գործընթացներին համապատասխան, 
սպառողի նախընտրած եղանակով տրամադ- 
րում է նաև այն ամիսների քաղվածքները, որոնք  
սպառողին հասանելի չեն եղել և առնվազն 1 տա- 
րի պահպանում է քաղվածքների տրամադրման  
հիմքերը»: Սույն պահանջի քննության ընթաց- 
քում պարզվել է, որ Հաճախորդը 2017թ. ապրիլ 
ամսից հետո որևէ եղանակով չի ստացել իր հաշ- 
վի քաղվածքները, իսկ Բանկի կողմից չի ներ- 
կայացվել որևէ ապացույց այն մասին, որ 2017թ.  
ապրիլ ամսից հետո (երբ Հաճախորդը 4 ամիս շա- 
րունակ չի ստացել հաշվի քաղվածքները) որևէ  
կերպ կապ է հաստատել Հաճախորդի հետ իր  
հաշվի քաղվածքները ստանալու նպատակով։ 
Բանկը նշել է, որ «ըստ մասնաճյուղի՝ ժամանա- 
կին փորձ է կատարվել կապ հաստատել Հաճա- 
խորդի հետ հաշվի քաղվածքները տրամադրե- 
լու համար, սակայն հնարավոր չի եղել (ապա- 
ցույցներ առկա չեն): Բացի այդ, Բանկը Հաճա- 
խորդին հայտնել է քաղվածքների առկայության  
և դրանք ստանալու հնարավորության մասին»:
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«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին»  
ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝  
Բանկի ծառայություններից օգտվող ավանդա- 
տուի իրավունքների խախտման փաստը հաս- 
տատվելու դեպքում բանկը պարտավոր է ավան- 
դատուին 30 օրվա ընթացքում վճարել երեք հար- 
յուր հազար դրամ:

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ ըստ Հաշտարարի Հա- 
ճախորդի պահանջը տուգանքի վճարման մա- 
սով հիմնավոր է, քանի որ նրան 2017թ. ապրիլ 
ամսից փոստային առաքմամբ չեն տրամադրվել 
«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» 
ՀՀ օրենքով նախատեսված հաշվի քաղվածք- 
ները, ուստի, նշված օրենքով նախատեսված 
ավանդատուի՝ հաշվի քաղվածքները ստանա- 
լու իրավունքը խախտելը հանգեցնում է նույն 
օրենքով նախատեսված տուգանքին, որի չափը 
հանդիսանում է 300,000 (երեք հարյուր հազար) 
ՀՀ դրամ: 

Անդրադառնալով Հաճախորդի՝ 2017թ. ապրիլ 
ամսից հաշվի քաղվածքներն իր էլեկտրոնային 
փոստին ուղարկելու պահանջին՝ Հաշտարարը  
արձանագրում է հետևյալը. 

«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մա- 
սին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը 
իրավասու է քննելու այն պահանջները, որոնք  
ներկայացվում են հաճախորդի կողմից Կազմա- 
կերպության դեմ, կապված են Կազմակերպու- 
թյան կողմից մատուցվող ծառայությունների հետ  
և պարունակում են տասը միլիոն Հայաստանի 
Հանրապետության դրամը կամ դրան համար- 
ժեք արտարժույթով գումարը չգերազանցող գույ- 
քային պահանջ, իսկ «Վարկային տեղեկատվու- 
թյան շրջանառության և վարկային բյուրոների 
գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրա- 
պետության օրենքով սահմանված վարկային 
բյուրոյի (այսուհետ՝ վարկային բյուրո) դեմ ներ- 
կայացված պահանջների դեպքում՝ նաև ոչ գույ- 
քային բնույթի պահանջ:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ հաշտարարը 
գտնում է, որ Հաճախորդի պահանջը ենթակա է 
բավարարման 300,000 (երեք հարյուր հազար)  
ՀՀ դրամ գումարի չափով, իսկ քաղվածքների 
տրամադրման մասով ենթակա է դադարեցման:
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ՊԱՀԱՆՋ 11 

Պահանջ-դիմում ՀՀ-ում գործող բանկի դեմ՝  
բանկային հաշիվների քաղվածքները Հաճա- 
խորդին չտրամադրելու վերաբերյալ

պահանջի բովանդակությունը

Հաճախորդը Բանկի հետ 27.06.2015թ.-ին կնքել է 
վճարային քարտով հաշվի բացման, վճարային 
քարտի թողարկման և սպասարկման վերաբեր- 
յալ պայմանագիր: Հաճախորդը նշել է, որ պայ- 
մանագրի կնքումից մինչ պահանջ-դիմումի ներ- 
կայացման օրը չի ստացել պայմանագրով և  
օրենքով նախատեսված անվճար տրամադրվող  
ամենամսյա քաղվածքները: Հաճախորդը նշել է  
նաև, որ երբ դիմել է Բանկին՝ իրեն հասանելիք 
բոլոր քաղվածքները ստանալու համար, իրեն 
պատասխանել են, որ քաղվածք տրամադրելը 
վճարովի է և արժի 5000 ՀՀ դրամ: Հաճախորդի 
տեղեկացմամբ չնայած ինքը դեմ է եղել վճարե- 
լուն, այնուամենայնիվ վճարել է, քանի որ իրեն  
անհրաժեշտ էր քաղվածքը: Ըստ Հաճախորդի՝  
Բանկը, չտրամադրելով 30 օրյա պարբերակա- 
նությամբ տրամադրման ենթակա հաշվի քաղ- 
վածքները, խախտել է «Բանկային ավանդների 
ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքը, որով որպես 
տուգանք նախատեսված է 300,000 ՀՀ դրամ:

Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմու- 
մով Հաճախորդը պահանջել է, որ Բանկը վճարի  
«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին»  
ՀՀ օրենքով նախատեսված տուգանքը՝ յուրա- 
քանչյուր ամսվա չտրամադրված քաղվածքնե- 
րի համար՝ յուրաքանչյուր խախտման դեպքի 
համար 300,000	 ՀՀ	դրամի	չափով	/ընդհանուր	

3,600,000	ՀՀ	դրամ/,	ինչպես	նաև	վերադարձնի	
քաղվածքների համար իրենից գանձված 5,000 
ՀՀ դրամը: 

պահանջի քննության գործընթացը
ա. Հաշտարարի գործողությունները:

Առաջնորդվելով «Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվա- 
ծի 1-ին և 2-րդ մասերով հաշտարարը Բանկին 
խնդրել է գրությունը ստանալուց հետո օրենքով  
սահմանված 14 աշխատանքային օրվա ընթաց- 
քում տրամադրել ներկայացված պահանջի վե- 
րաբերյալ գրավոր պարզաբանումներ, բացատ- 
րություններ	 և/կամ	 առարկություններ,	 ինչպես	 
նաև մի շարք փաստաթղթեր, մասնավորապես՝ 
Հաճախորդի և Բանկի միջև կնքված բանկային  
հաշվի պայմանագիրը, Հաճախորդի բանկա- 
յին հաշվի քաղվածքները, Հաճախորդի կողմից  
վճարված 5,000 ՀՀ դրամ միջնորդավճարի հիմ- 
քերը, սույն պահանջի վերաբերյալ Բանկի և Հա- 
ճախորդի միջև իրականացված գրագրությունը, 
ցանկացած այլ տեղեկատվություն կամ փաստա- 
թուղթ, որը կարող է օգնել պահանջի քննությանը:

Բ. Բանկի դիրքորոշումը:

Ներկայացված պահանջի վերաբերյալ Հաշտա- 
րարի գրասենյակը Բանկից ստացել է պատաս- 
խան գրությունը, որով վերջինս ներկայացրել է 
իր դիրքորոշումը Հաճախորդի կողմից ներկա- 
յացված պահանջի վերաբերյալ: Բանկը, մաս- 
նավորապես, նշել է, որ Հաճախորդը 19.06.2015թ. 
Բանկ է ներկայացրել վճարային քարտով բան- 
կային հաշվի բացման և վճարային քարտի թո- 
ղարկման հայտ: Բանկի և Հաճախորդի միջև  
27.06.2015թ. կնքվել է վճարային քարտով բանկա- 
յին հաշվի բացման, վճարային քարտի թողարկ- 
ման և սպասարկման վերաբերյալ պայմանա- 
գիր, համաձայն որի՝ Բանկը Հաճախորդի հա- 
մար բացել է հաշվարկային վճարային քարտով  
սպասարկվող բանկային հաշիվ և տրամադրել 
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է հաշվարկա-վարկային վճարային քարտ: Որ- 
պես Բանկի կողմից Հաճախորդին պարտադիր 
տեղեկատվության տրամադրման եղանակ՝ հայ- 
տով ընտրվել է Բանկի տարածքում: Հաճախոր- 
դը 23.09.2017թ. դիմում է ներկայացրել Բանկի  
մասնաճյուղ, որով խնդրել է իրեն տրամադրել 
19.06.2015թ.-ից մինչև 23.09.2017թ. ընկած ժամա- 
նակահատվածի համար հաշվի քաղվածք: Հա- 
ճախորդը Բանկ է ներկայացրել բողոք-պահանջ՝  
30 օրյա պարբերականությամբ տրամադրման 
ենթակա հաշվի քաղվածքները չտրամադրելու 
վերաբերյալ պարզաբանում ստանալու և 2016թ. 
սեպտեմբեր ամսից մինչև բողոք-պահանջը ներ- 
կայացնելու պահը յուրաքանչյուր չտրամադրված  
քաղվածքների համար՝ յուրաքանչյուր դեպքի 
համար 300,000-ական ՀՀ դրամ՝ ընդհանուր 
3,600,000 ՀՀ դրամ վճարելու, ինչպես նաև քաղ- 
վածք ստանալու համար վճարած 5,000 ՀՀ դրամ  
գումարը վերադարձնելու վերաբերյալ:

Բանկը նշել է, որ համաձայն Բանկում գործող  
Սակագների՝ 1 տարին գերազանցող ժամանա- 
կահատվածն արտացոլող քաղվածքների տրա- 
մադրման համար նախատեսված է կոմիսիոն 
վճար՝ 5,000 ՀՀ դրամ: Հաճախորդը 23.09.2017թ. դի- 
մումով պահանջել է հաշվի քաղվածք 19.06.2015թ.  
մինչև 23.09.2017թ.՝ այսինքն՝ 1 տարին գերազան- 
ցող ժամանակահատվածի համար, որի դեպքում  
կոմիսիոն վճարը, համաձայն հիշյալ դրույթի, սահ- 
մանված է 5,000 ՀՀ դրամ: 

Բանկը, վկայակոչելով «Բանկային ավանդների 
ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված- 
ներին 3-րդ մասը, ինչպես նաև Բանկի և Հաճա- 
խորդի միջև 27.06.2015թ. կնքված վճարային քար- 
տով բանկային հաշվի բացման, վճարային քար- 
տի թողարկման և սպասարկման վերաբերյալ 
պայմանագրի 1.2, 2.3.3, 2.3.10, 4.1 կետերը, նշել է,  
որ Բանկը պարտավոր է սահմանված ժամկե- 
տում Հաճախորդին տրամադրել Բանկում առկա  
հաշվի վերաբերյալ քաղվածք, ընդ որում, դրա  
դիմաց գանձել սակագին՝ Բանկում հայտարար- 
ված սահմանաչափով: Սույն գործի փաստերից  
հետևում է, որ Հաճախորդը Բանկ ներկայացված  

դիմումով պահանջել է տրամադրելու որոշակի  
ժամանակահատվածն արտացոլող հաշվի քաղ- 
վածք, որի տրամադրման պարտավորությունը 
Բանկը կատարել է և դրա դիմաց գանձել է սա- 
կագներով սահմանված չափի սակագին: Բանկը  
նշել է, որ Հաճախորդից քաղվածք տրամադրելու  
համար սակագին գանձելը պայմանավորված է 
եղել այն հանգամանքով, որ Հաճախորդը ներ- 
կայացված դիմումով չի պահանջել իրեն տրա- 
մադրելու այն քաղվածքները, որոնք Բանկը պար- 
տավոր է անվճար տրամադրելու Հաճախորդին 
յուրաքանչյուր ամիս, ուստի Բանկը, առաջնորդ- 
վելով վերը նշված իրավական և պայմանագրա- 
յին դրույթների պահանջներով, Հաճախորդից 
գանձել է սակագին: 

Այսպիսով՝ պահանջի քննության համար էական  
նշանակություն ունեն հետևյալ փաստերը.

1. Հաճախորդը Բանկին ներկայացրել է վճա- 
րային քարտով բանկային հաշվի բացման 
և վճարային քարտի թողարկման հայտ:

2. Ներկայացված հայտով Հաճախորդը, որպես  
Բանկի կողմից իրեն «Բանկային ավանդների  
ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքով նախատես- 
ված պարտադիր տեղեկատվության տրա- 
մադրման եղանակ, ընտրել է Բանկի տարած- 
քում առձեռն եղանակը:

3. Հաճախորդի և Բանկի միջև 27.06.2015թ. կնքվել  
է վճարային քարտով բանկային հաշվի բաց- 
ման, վճարային քարտի թողարկման և սպա- 
սարկման վերաբերյալ պայմանագիր, որի 
համաձայն Բանկը բացում է Հաճախորդի 
համար հաշվարկային վճարային քարտով 
սպասարկվող բանկային հաշիվ և տրամադ- 
րում է Հաճախորդին հաշվարկա-վարկային 
վճարային քարտ պայմանագրով սահման- 
ված կարգով և պայմաններով:

4. Բանկում գործող «Հաշվի բացման և ընթացիկ  
սպասարկման» սակագների 4. կետի դ) են- 
թակետի համաձայն հաշվից քաղվածքների 
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տրամադրումը 1 տարվա վաղեմությունը գե- 
րազանցող գործարքների համար կազմում է 
5,000 ՀՀ դրամ:

5. Հաճախորդը 23.09.2017թ. Բանկի մասնա- 
ճյուղի կառավարչին ներկայացրել է դիմում, 
որով խնդրել է իրեն տրամադրել իր քարտա- 
յին հաշվի քաղվածքը 19.06.2015թ.-ից մինչև 
23.09.2017թ. ժամանակահատվածի համար:

6. Հաճախորդի պահանջ-դիմումի և Բանկի 
գրության համաձայն 19.06.2015թ.-ից մինչև  
23.09.2017թ. ժամանակահատվածի վերաբեր- 
յալ հաշվի քաղվածքը տրամադրելու համար  
Հաճախորդից գանձվել է 5,000 ՀՀ դրամ սպա- 
սարկման վճար:

7. Հաճախորդը Բանկին ներկայացրել է բողոք-
պահանջ, որը մերժվել է Բանկի կողմից:

8. Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-
դիմումով Հաճախորդը պահանջել է, որ Բան- 
կը վճարի «Բանկային ավանդների ներգրավ- 
ման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված տու- 
գանքը՝ յուրաքանչյուր ամսվա չտրամադըր- 
ված քաղվածքների համար՝ յուրաքանչյուր 
խախտման դեպքի համար 300,000 ՀՀ դրամի  
չափով	 /ընդհանուր	 3,600,000	 ՀՀ	դրամ/,	 ինչ- 
պես նաև վերադարձնի քաղվածքների համար  
ինձանից գանձված 5000 ՀՀ դրամը: 

Այսպիսով, պահանջի հետ կապված փաստա- 
թղթերի, կողմերի ներկայացրած բացատրու- 
թյունների և առարկությունների, ինչպես նաև ՀՀ  
օրենսդրության պահանջների համալիր վերլու- 
ծությունից Հաշտարարը հանգել է հետևյալին.

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ նաև  
Օրենսգիրք) 345-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ պարտավորության ուժով մի անձը (պար- 
տապանը) պարտավոր է մեկ այլ անձի (պար- 
տատիրոջ) օգտին կատարել որոշակի գործո- 
ղություն. այն է՝ վճարել դրամ, հանձնել գույք,  
կատարել աշխատանք, մատուցել ծառայություն  

և այլն, կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողու- 
թյուն կատարելուց, իսկ պարտատերն իրավունք  
ունի պարտապանից պահանջել կատարելու իր  
պարտականությունը: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի  
համաձայն՝ պարտավորությունները ծագում են  
պայմանագրից, վնաս պատճառելու հետևան- 
քով և սույն օրենսգրքում նշված այլ հիմքերից:

Օրենսգրքի 347-րդ հոդվածի համաձայն՝ պարտա- 
վորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ՝ 
պարտավորության պայմաններին, օրենքին և այլ  
իրավական ակտերի պահանջներին համապա- 
տասխան, իսկ նման պայմանների ու պահանջնե- 
րի բացակայության դեպքում՝ գործարար շրջանա- 
ռության սովորույթներին կամ սովորաբար ներկա- 
յացվող այլ պահանջներին համապատասխան:

Օրենսգրքի 408-րդ հոդվածի համաձայն՝ պար- 
տավորության խախտում է համարվում այն չկա- 
տարելը կամ անպատշաճ (կետանցով, ապրանք- 
ների, աշխատանքների և ծառայությունների 
թերություններով կամ պարտավորության բովան- 
դակությամբ որոշվող այլ պայմանների խախտ- 
մամբ) կատարելը:

Oրենսգրքի 369-րդ հոդվածի համաձայն՝ տուժանք  
(տուգանք, տույժ) է համարվում օրենքով կամ 
պայմանագրով որոշված այն դրամական գու- 
մարը, որը պարտապանը պարտավոր է վճարել  
պարտատիրոջը՝ պարտավորությունը չկատա- 
րելու կամ անպատշաճ կատարելու դեպքում՝ 
ներառյալ կատարման կետանցի դեպքում: Տու- 
ժանք վճարելու պահանջով պարտատերը պար- 
տավոր չէ ապացուցել, որ իրեն վնաս է պատ- 
ճառվել: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ 
տուժանքով ապահովվում է միայն իրական պա- 
հանջը: Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ 
պարտատերն իրավունք չունի պահանջել վճա- 
րելու տուժանք, եթե պարտապանը պատասխա- 
նատվություն չի կրում պարտավորությունը չկա- 
տարելու կամ անպատշաճ կատարելու համար:

Oրենսգրքի 371-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ պարտատերն իրավունք ունի պահանջել 
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վճարելու օրենքով սահմանված տուժանքը (օրի- 
նական տուժանքը), անկախ այն բանից, կողմերի  
համաձայնությամբ նախատեսված է այն վճարե- 
լու պարտականություն, թե՝ ոչ: 

«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին»  
ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ նաև Օրենք) 12-րդ հոդվա- 
ծի 1-ին մասի համաձայն՝ բանկի ծառայություն- 
ներից օգտվող ավանդատուի իրավունքների 
խախտման փաստը հաստատվելու դեպքում 
բանկը պարտավոր է ավանդատուին 30 օրվա 
ընթացքում վճարել երեք հարյուր հազար դրամ: 
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն հոդ- 
վածի 1-ին մասը չի կարող մեկնաբանվել որպես  
վնասների հատուցում պահանջելու ավանդա- 
տուի իրավունքը սահմանափակող կամ բացա- 
ռող դրույթ:

Տուժանքը հանդիսանում է լրացուցիչ պարտա- 
վորություն, որն ուղղված է հիմնական պարտա- 
վորության պատշաճ կատարումը ապահովելուն:  
«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին»  
ՀՀ օրենքով նախատեսված է օրինական տու- 
ժանք, որի էությունը հանգում է հետևյալին. բան- 
կի ծառայություններից օգտվող ավանդատուի 
իրավունքների խախտման փաստը հաստատվե- 
լու դեպքում բանկը վճարում է տուժանք 300,000 
ՀՀ դրամի չափով:
 
Օրենսգրքի 912-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ Բանկային հաշվի պայմանագրով բանկը  
պարտավորվում է ընդունել և հաճախորդի (հաշ- 
վի տիրոջ) բացած հաշվի վրա մուտքագրել մուտք  
եղող դրամական միջոցները, կատարել հաշվից  
փոխանցումներ կատարելու, համապատասխան  
գումարներ տալու և հաշվով այլ գործառնություն- 
ներ իրականացնելու վերաբերյալ հաճախորդի 
կարգադրությունները:

Oրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հա- 
մաձայն՝ բանկային ավանդ են համարվում 
բանկում ներդրված գումարը կամ բանկային 
հաշվում առկա դրամական միջոցները: Նույն 
հոդվածի նույն մասի 2-րդ կետի համաձայն՝  

ավանդային պայմանագիրը սույն օրենքով սահ- 
մանված ավանդը ներգրավելու նպատակով 
կնքված պայմանագիր է: 

Վերը նշված նորմերից բխում է, որ բանկային 
հաշվին առկա դրամական միջոցները նույնպես  
համարվում են բանկային ավանդ, ուստի բան- 
կային հաշվի պայմանագիրը, որի վրա մուտքա- 
գրվելու են դրամական միջոցներ, նույնպես հա- 
մարվում է ավանդային պայմանագիր: Տվ յալ 
դեպքում Բանկի և Հաճախորդի միջև առկա են 
եղել բանկային հաշվի հարաբերություններ: 

Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 
բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նա- 
խատեսված դեպքի, բանկը պարտավոր է առնը- 
վազն երեսնօրյա պարբերականությամբ ավան- 
դատուին տրամադրել ավանդատուի՝ բանկում  
առկա յուրաքանչյուր հաշվի վերաբերյալ հաշվի քաղ- 
վածք, որում հստակ և առանց որևէ շփոթեցուցիչ,  
խրթին կամ մոլորեցնող ձևակերպումների ներ- 
կայացվում են՝ 1. յուրաքանչյուր օրվա կտրված- 
քով հաշվի դեբետագրումները, կրեդիտագրում- 
ները և հաշվի մնացորդը, 2. վաստակած տա- 
րեկան տոկոսային եկամտաբերության չափը, 
3. ստացված տոկոսի գումարը, 4. գանձված սա- 
կագները և տուժանքները, 5. հաշվետու ժամանա- 
կաշրջանի օրերի քանակը: Նույն հոդվածի 2-րդ  
մասի համաձայն՝ բանկը պարտավոր չէ ավան- 
դատուին հաշվի քաղվածք տրամադրել, եթե 
հաշվետու ժամանակաշրջանում բանկը տվյալ 
հաշիվը չի դեբետագրել կամ կրեդիտագրել: 

Նույն հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ սույն հոդ- 
վածով նախատեսված քաղվածքները ավան- 
դատուին տրամադրվում են գրավոր եղանակով՝  
փոստային կապի միջոցով, բացառությամբ այն  
դեպքի, երբ ավանդատուն իր գրավոր, այդ թվում՝  
էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված դիմու- 
մի հիման վրա հրաժարվել է հաշվի քաղվածք- 
ները փոստային կապի միջոցով ստանալու իրա- 
վունքից՝ հաշվի քաղվածքները էլեկտրոնային 
կամ կապի այլ միջոցներով կամ բանկի տա- 
րածքում առձեռն ստանալու պայմանով: Հաշվի  
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քաղվածքները էլեկտրոնային կամ կապի այլ  
միջոցներով կամ բանկի տարածքում առձեռն  
ստանալու ավանդատուի իրավունքը սահմա- 
նափակող պայմանը կամ համաձայնությունն 
առոչինչ է: Ընդ որում, բանկն իրավունք չունի  
ավանդատուին պարտադրելու, այդ թվում՝ ավան- 
դատուի համար ոչ բարենպաստ իրավիճակ 
ստեղծելու, որ ավանդատուն հրաժարվի հաշվի 
քաղվածքները փոստային կապով ստանալու 
իր իրավունքից: Նույն հոդվածի 6-րդ մասը սահ- 
մանում է, որ եթե հաշվի քաղվածքները ավան- 
դատուին առձեռն են հանձնվում բանկի տա- 
րածքում, ապա բանկը պարտավոր է առնվազն 
3 տարի պահպանել ավանդատուի կողմից չպա- 
հանջված հաշվի քաղվածքները:

Վերը նշված նորմերից բխում է, որ Բանկը պար- 
տավոր է ավանդատուին տրամադրել հաշվի  
քաղվածք, որը պետք է պարունակի Օրենքով  
նախատեսված տեղեկությունները, բացառու- 
թյամբ այն դեպքի, երբ հաշվետու ժամանակա- 
շրջանում բանկը տվյալ հաշիվը չի դեբետագրել  
կամ կրեդիտագրել: Որպես հաշվի քաղվածքը 
տրամադրելու պարտավորության կատարման 
կարգ՝ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մասը դիսպո- 
զիտիվ կարգով սահմանում է գրավոր՝ փոստա- 
յին եղանակով տրամադրելու կարգը՝ հնարա- 
վորություն տալով ավանդատուին իր գրավոր 
դիմումի հիման վրա հրաժարվել հաշվի քաղ- 
վածքները փոստային կապի միջոցով ստանալու  
իրավունքից՝ հաշվի քաղվածքները էլեկտրո- 
նային կամ կապի այլ միջոցներով կամ բանկի 
տարածքում առձեռն ստանալու պայմանով: Որ- 
պես լրացուցիչ պահանջ՝ Օրենքի 6-րդ հոդվածի  
6-րդ մասը սահմանում է, որ հաշվի քաղվածք- 
ները Բանկի տարածքում առձեռն հանձնելու 
եղանակը ընտրված լինելու դեպքում Բանկը 
պարտավոր է առնվազն 3 տարի պահպանել 
ավանդատուի կողմից չպահանջված հաշվի 
քաղվածքները: Ստացվում է, որ Բանկի տարած- 
քում առձեռն հանձնելու եղանակը ընտրված 
լինելու դեպքում ավանդատուն կարող է ցան- 
կացած ժամանակ այցելել բանկ և պահանջել 
իր կողմից չստացված անվճար հաշվի քաղ- 

վածքներն առնվազն վերջին 3 տարի ժամանա- 
կահատվածի վերաբերյալ:

Սույն գործի փաստերի համաձայն՝ Հաճախորդը 
որպես Բանկի կողմից իրեն «Բանկային ավանդ- 
ների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքով նախա- 
տեսված պարտադիր տեղեկատվության տրա- 
մադրման եղանակ ընտրել է Բանկի տարած- 
քում առձեռն եղանակը: Հաճախորդը 23.09.2017թ.  
Բանկ մասնաճյուղի կառավարչին ներկայաց- 
րել է դիմում, որով խնդրել է իրեն տրամադրել 
իր քարտային հաշվի քաղվածքը 19.06.2015թ.-ից  
մինչև 23.09.2017թ. ժամանակահատվածի համար:  
Նշված ժամանակահատվածի վերաբերյալ հաշ- 
վի քաղվածքը տրամադրելու համար Հաճախոր- 
դից գանձվել է 5,000 ՀՀ դրամ սպասարկման վճար: 

Անդրադառնալով հաշվի քաղվածքը տրամադ- 
րելու համար սպասարկման վճար գանձելու 
իրավաչափությանը՝ Հաշտարարը գտնում է, որ  
Օրենքը, սահմանելով ավանդատուի՝ իր հաշիվ- 
ների վերաբերյալ քաղվածք ստանալու իրա- 
վունքը, նշված իրավունքի իրականացումը չի  
պայմանավորել դրա դիմաց վճարումների կա- 
տարմամբ: Օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասը  
սահմանում է, որ ավանդատուի պահանջով բան- 
կը պարտավոր է հնգօրյա ժամկետում ավան- 
դատուին տրամադրել բանկում առկա հաշվի  
վերաբերյալ հաշվի քաղվածք՝ բանկի հայտա- 
րարած սակագներով, սակայն Հաշտարարն ար- 
ձանագրում է, որ նշված կանոնը վերաբերում է 
այն դեպքերին, երբ ավանդատուն արդեն իսկ  
օգտվել է իր հաշվի վերաբերյալ անվճար քաղ- 
վածք ստանալու իրավունքից և, Բանկի կողմից  
ավանդատուի՝ իր հաշիվների վերաբերյալ ան- 
վճար քաղվածքներ ստանալու իրավունքի իրա- 
կանացումն ապահովելուց հետո որպես հավել- 
յալ վճարովի ծառայություն տրամադրվում են 
քաղվածքներ: 

Սույն դեպքում Հաճախորդը, ընտրելով Բան- 
կի տարածքում առձեռն եղանակը, իրավունք  
է ունեցել ցանկացած ժամանակ այցելել Բանկ  
և անվճար ստանալ իրեն հասանելիք հաշվի  
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քաղվածքները: Նշված իրավունքի իրականա- 
ցումը որոշակի վճարով պայմանավորելով՝ 
Բանկը խախտել է Հաճախորդի՝ «Բանկային 
ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքով 
նախատեսված հաշվի քաղվածքներն անվճար 
ստանալու իրավունքը, որի համար պարտավոր 
է Հաճախորդի պահանջով վերջինիս վճարել 
նշված օրենքի 12-րդ հոդվածով նախատեսված 
տուգանքը 300,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով:  
Բանկը պարտավոր է հատուցել նաև իր կողմից  
թույլ տրված խախտման արդյունքում Հաճախոր- 
դին պատճառված վնասները, քանի որ Օրենքի  
12-րդ հոդվածը սահմանում է, որ նշված օրենքով  
սահմանված տուգանքի վճարումը չի կարող 
մեկնաբանվել որպես վնասների հատուցում 
պահանջելու ավանդատուի իրավունքը սահմա- 
նափակող կամ բացառող դրույթ: 

Օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝  
անձը, ում իրավունքը խախտվել է, կարող է պա- 
հանջել իրեն պատճառված վնասների լրիվ հա- 
տուցում, եթե վնասների հատուցման ավելի 
պակաս չափ նախատեսված չէ օրենքով կամ  
պայմանագրով: Նույն հոդվածի 2-րդ մասը սահ- 
մանում է, որ վնասներ են իրավունքը խախտված  
անձի ծախսերը, որ նա կատարել է կամ պետք  
է կատարի խախտված իրավունքը վերականգ- 
նելու համար, նրա գույքի կորուստը կամ վնաս- 
վածքը (իրական վնաս), չստացված եկամուտ- 
ները, որոնք այդ անձը կստանար քաղաքացիա- 
կան շրջանառության սովորական պայման- 
ներում, եթե նրա իրավունքը չխախտվեր (բաց 
թողնված օգուտ), ինչպես նաև ոչ նյութական 
վնասը: Սույն դեպքում Հաճախորդն իրեն հասա- 
նելի անվճար քաղվածքները ստանալու համար  
հարկադրված է եղել վճարել միջնորդավճար 
5,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով: 

Բանկը, խախտելով Հաճախորդի՝ «Բանկային 
ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքով 
նախատեսված հաշվի քաղվածքներն անվճար  
ստանալու իրավունքը, պարտավոր է հատուցել 
նաև խախտման արդյունքում պատճառված 

վնասները՝ Հաճախորդի կողմից վճարված 5,000  
ՀՀ դրամ սպասարկման վճարը վերադարձնելով:

Այսպիսով, Հաշտարարը, հաշվի առնելով վե- 
րոգրյալը որոշում է կայացրել բավարարել Հա- 
ճախորդի պահանջը մասնակի՝ 305,000 (երեք 
հարյուր հինգ հազար) ՀՀ դրամի չափով: 
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ՊԱՀԱՆՋ 12 

Պահանջ-դիմում ՀՀ-ում գործող վարկային 
կազմակերպության դեմ՝ վերջինիս կողմից 
քաղվածքների չտրամադրման վերաբերյալ

պահանջի բովանդակությունը

Հաճախորդի և Վարկային կազմակերպության 
միջև 20.11.2017թ. կնքվել է վարկային պայմանա- 
գիր, որով Ընկերությունը Հաճախորդին տրա- 
մադրել է 500,000 ՀՀ դրամ վարկ՝ տարեկան 24  
տոկոս տոկոսադրույքով։ Պայմանագրի համա- 
ձայն պարտադիր ներկայացման տեղեկատվու- 
թյունը պետք է տրամադրվի կրեդիտավորողի 
տարածքում։ Հաճախորդը, վկայակոչելով «Սպա- 
ռողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի  
17-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ մասերը, նշել է,  
որ Հաճախորդը 03.03.2019թ.-ին այցելել է Ընկերու- 
թյուն և պահանջել է տրամադրել իր քաղվածք- 
ները, ինչի կապակցությամբ Ընկերությունը տրա- 
մադրել է քաղվածքը, որը տրամադրված է 469  
օրվա համար։ Ըստ Հաճախորդի կրեդիտավորո- 
ղի կողմից խախտվել է՝ նվազագույնը երեսնօրյա  
պարբերականությամբ քաղվածք տրամադրելու  
պահանջը, ինչի կապակցությամբ Հաճախորդը  
04.03.2019թ.-ին բողոք-պահանջ է ներկայացրել 
Ընկերությանը, որով պահանջել է վճարել 300,000  
ՀՀ դրամ՝ սահմանված պարբերականությամբ 
քաղվածք չտալու համար։ Ի պատասխան ստաց- 
վել է Ընկերության գրությունը, որով Հաճախորդի  
պահանջը մերժվել է։

Հաշտարարին ուղղված իր պահանջ-դիմումում 
Հաճախորդը պահանջել է, որ Հաշտարարը որո- 
շում կայացնի Ընկերության կողմից 17-րդ հոդ- 

վածով նախատեսված իր իրավունքի խախտման  
համար 300,000 (երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ  
վճարելու վերաբերյալ։

պահանջի քննության գործընթացը
ա. Հաշտարարի գործողությունները:

Առաջնորդվելով «Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի  
1-ին և 2-րդ մասերով՝ Հաշտարարը Վարկային 
կազմակերպությունից խնդրել է օրենքով սահ- 
մանված 14 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
տրամադրել ներկայացված պահանջի վերա- 
բերյալ գրավոր պարզաբանումներ, բացատրու- 
թյուններ	և/կամ	առարկություններ,	ինչպես	նաև	 
մի շարք փաստաթղթեր, այդ թվում՝ Հաճախորդի  
և Կազմակերպության միջև կնքված վարկային 
պայմանագիրը՝ կից հավելվածներով, Հաճախոր- 
դի վարկային փաթեթը (դիմում, հաստատման 
որոշում և այլն), քաղվածքները ստանալու եղա- 
նակի ընտրության վերաբերյալ դիմում (առկա- 
յության դեպքում), քաղվածքներ տրամադրելու 
վերաբերյալ ապացույցներ, Հաճախորդի հետ 
հաղորդակցության վերաբերյալ ապացույցներ, 
ցանկացած այլ տեղեկատվություն կամ փաստա- 
թուղթ, որը կարող է օգնել պահանջի քննությանը:

Բ. Կազմակերպության դիրքորոշումը:

Ի պատասխան վերը նշված գրության՝ Հաշտա- 
րարի գրասենյակը ստացել է Կազմակերպու- 
թյան գրությունը, որով վերջինս ներկայացրել է  
առարկություններ և կից տրամադրել է պահան- 
ջի քննության հետ կապված հիմնավորումներ: 
Մասնավորապես՝ Ընկերությունը նշել է, որ 
Հաճախորդի հետ վարկային պայմանագիրը 
կնքվել է 20.11.2017թ.-ին։ Պայմանագրով Հաճա- 
խորդը որպես պարտադիր տեղեկատվության 
ծանուցումներ ստանալու եղանակ ընտրել է  
«վարկատուի տարածքում» տարբերակը։ Ընկե- 
րությունը գտել է, որ չի խախտել «Սպառողա- 
կան կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ  
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հոդվածի որևէ պահանջ, մասնավորապես վար- 
կառուի՝ 03.03.2019թ. այցելության ժամանակ Ըն- 
կերությունը Հաճախորդին առաջարկել և տրա- 
մադրել է բովանդակությանը ներկայացվող պա- 
հանջներին համապատասխանող քաղվածք, 
որում պարունակվող տեղեկությունները ներա- 
ռում են ոչ միայն դրա նախորդող երեսնօրյա, 
այլ վարկի տրամադրման օրվանից սկսած ամ- 
բողջ ժամանակահատվածը։ Ընկերությունը, 
պահպանելով «Սպառողական կրեդիտավոր- 
ման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ մա- 
սով նախատեսված պահանջները, Հաճախոր- 
դի կողմից չպահանջված տեղեկատվությունը 
պահպանել է էլեկտրոնային եղանակով, և Հա- 
ճախորդին տրամադրել է ամբողջ տեղեկատ- 
վությունը։

Այսպիսով՝ պահանջի քննության համար էական  
նշանակություն ունեցող փաստերը հետևյալն են.

1. Հաճախորդի և Ընկերության միջև 20.11.2017թ.-ին  
կնքվել է վարկային պայմանագիր (այսուհետ՝  
Պայմանագիր), որի համաձայն՝ վարկառուին 
տրամադրվում է 500,000 (հինգ հարյուր հա- 
զար) ՀՀ դրամ գումարի չափով վարկ, տարե- 
կան 24% տոկոսադրույքով, մինչև 17.05.2020թ. 
մարման ժամկետով։

2. Պայմանագրի 1.2 կետի համաձայն վարկա- 
վորման պայմանները սահմանված են «վար- 
կավորման պայմաններ» փաստաթղթում, որ- 
պես հավելված 7.1, որը հանդիսանում է Պայ- 
մանագրի անբաժանելի մասը։

3. Հավելված 7.1-ի 5-րդ կետի համաձայն վարկի 
տրամադրման նպատակը՝ սպառողական։

4. Պայմանագրի 13-րդ կետի համաձայն՝ «Պար- 
տադիր տեղեկատվության ծանուցումը՝ վար- 
կառուի ընտրությամբ» բաժնում՝ «փոստային 
կապի միջոցով», «էլեկտրոնային եղանակով»,  
«Վարկատուի տարածքում» և «կապի այլ մի- 
ջոցներով» ընտրության հնարավորություննե- 
րից ընտրված է «Վարկատուի տարածքում» 

տարբերակը (օգտագործելով «V» նշանը)։ Նույն  
դաշտում լրացված է, որ Վարկառուն կարող 
է ցանկացած ժամանակ գրավոր դիմել Վար- 
կատուին և փոփոխել պարտադիր տեղեկատ- 
վության ծանուցման ստանալու ձևը:

5. Հաճախորդը Ընկերությանն է ներկայացրել 
բողոք-պահանջ՝ պահանջելով վճարել 300,000  
ՀՀ դրամը՝ սահմանված պարբերականու- 
թյամբ քաղվածքներ չտրամադրելու համար։

6. Ընկերությունը իր գրությամբ մերժել է Հաճա- 
խորդի բողոք-պահանջը։

7. Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դի- 
մումով Հաճախորդը պահանջել է, որ Հաշտա- 
րարը որոշում կայացնի Ընկերության կողմից  
«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» 
ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածով նախատեսված 
իր իրավունքի խախտման համար 300,000 
(երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ վճարելու վե- 
րաբերյալ։

Այսպիսով, պահանջի հետ կապված փաստա- 
թղթերի և ՀՀ օրենսդրության պահանջների հա- 
մալիր վերլուծության արդյունքում Հաշտարարը 
հանգել է հետևյալին: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ 
Օրենսգիրք) 887-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ վարկային պայմանագրով բանկը կամ այլ  
վարկային կազմակերպությունը (վարկատուն) 
պարտավորվում է պայմանագրով նախատես- 
ված չափերով և պայմաններով դրամական 
միջոցներ (վարկ) տրամադրել փոխառուին, իսկ 
փոխառուն պարտավորվում է վերադարձնել 
ստացված գումարը և տոկոսներ վճարել դրանից:

«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ 
օրենքի (այսուհետ նաև՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն՝ կրեդիտ է հա- 
մարվում պարտավորության տարաժամկետ 
վճարման իրավունքը, վարկը, փոխառությունը, 
ֆինանսական վարձակալությունը (լիզինգ) կամ  
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որևէ այլ համաձայնություն կամ պայմանավոր- 
վածություն, որի նպատակը ապրանքների, ծա- 
ռայությունների կամ աշխատանքների ձեռքբե- 
րումը ֆինանսավորելն է: 

«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ 
օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ 
կրեդիտավորողը պարտավոր է իր կողմից կամ 
կրեդիտավորման պայմանագրով սահմանված 
պարբերականությամբ, բայց ոչ պակաս, քան  
երեսնօրյա պարբերականությամբ, սպառողին  
ներկայացնել կրեդիտավորման պայմանագ- 
րից բխող սպառողի պարտավորությունների և 
դրանց առաջացման հիմքերի և մարումների  
վերաբերյալ գրավոր տեղեկատվություն, այդ  
թվում՝ սպառողի կողմից իր պարտավորություն- 
ները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարե- 
լու համար կրեդիտավորողի կողմից կիրառ- 
վող կամ կիրառված պատասխանատվության 
միջոցների (տուժանքի կամ սպառողի վիճակը 
վատթարացնող ցանկացած այլ միջոցների) 
սպառիչ ցանկը, դրանց կիրառման դեպքերն 
ու կարգը՝ փոստային կապի միջոցով, բացառու- 
թյամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված դեպ- 
քերի: Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝  
սպառողն իր գրավոր, այդ թվում՝ էլեկտրոնային  
եղանակով ներկայացված դիմումի հիման վրա 
կարող է հրաժարվել սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ 
մասերով սահմանված տեղեկատվությունը փոս- 
տային կապի միջոցով ստանալու իրավունքից՝  
պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությու- 
նը էլեկտրոնային կամ կապի այլ միջոցներով  
կամ բանկի տարածքում ստանալու պայմանով:  
Պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը 
էլեկտրոնային կամ կապի այլ միջոցներով կամ  
բանկի տարածքում ստանալու սպառողի իրա- 
վունքը սահմանափակող պայմանը կամ համա- 
ձայնությունն առ ոչինչ է: Ընդ որում, կրեդիտա- 
վորողն իրավունք չունի սպառողին պարտադրե- 
լու, այդ թվում՝ սպառողի համար ոչ բարենպաստ  
իրավիճակ ստեղծելու, որ սպառողը հրաժարվի  
պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը  
փոստային կապով ստանալու իր իրավունքից:  
Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ եթե պար- 

տադիր ներկայացման տեղեկատվությունը սպա- 
ռողին պետք է հանձնվի բանկի տարածքում, 
ապա բանկը պարտավոր է առնվազն 3 տարի 
թղթային կամ էլեկտրոնային կրիչի վրա պահ- 
պանել սպառողի կողմից չպահանջված տեղե- 
կատվությունը:

Վերը նշված նորմերից բխում է, որ կրեդիտավո- 
րողը պարտավոր է ոչ պակաս, քան երեսնօրյա  
պարբերականությամբ սպառողին տրամադրել 
հաշվի քաղվածք, որը պետք է պարունակի «Սպա- 
ռողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 
17-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված տե- 
ղեկատվությունը: Որպես հաշվի քաղվածքը 
տրամադրելու պարտավորության կատարման 
եղանակ Օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահ- 
մանում է փոստային կապի միջոցով տրամադ- 
րելու եղանակը՝ հնարավորություն տալով սպա- 
ռողին իր գրավոր դիմումի հիման վրա հրաժար- 
վել հաշվի քաղվածքները փոստային կապի մի- 
ջոցով ստանալու իրավունքից՝ դրանք էլեկտրո- 
նային կամ կապի այլ միջոցներով կամ առձեռն 
ստանալու պայմանով: 

Սույն դեպքում Հաճախորդի և Ընկերության մի- 
ջև 20.11.2017թ.-ին կնքվել է վարկային պայմանա- 
գիր, որի համաձայն՝ վարկառուին տրամադրվում  
է 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ գումա- 
րի չափով վարկ, տարեկան 24% տոկոսադրույ- 
քով, մինչև 17.05.2020թ. մարման ժամկետով։ Պայ- 
մանագրի 1.2 կետի համաձայն վարկավորման 
պայմանները սահմանված են «վարկավորման 
պայմաններ» փաստաթղթում, որպես հավելված  
7.1, որը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժա- 
նելի մասը։ Պայմանագրի 13-րդ կետի համաձայն՝  
«Պարտադիր տեղեկատվության ծանուցումը՝  
վարկառուի ընտրությամբ» բաժնում՝ «փոստա- 
յին կապի միջոցով», «էլեկտրոնային եղանակով»,  
«Վարկատուի տարածքում» և «կապի այլ միջոց- 
ներով» ընտրության հնարավորություններից 
ընտրված է «Վարկատուի տարածքում» տար- 
բերակը (օգտագործելով «V» նշանը)։ Նույն դաշ- 
տում լրացված է, որ Վարկառուն կարող է ցան- 
կացած ժամանակ գրավոր դիմել Վարկատուին 
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և փոփոխել պարտադիր տեղեկատվության ծա- 
նուցման ստանալու ձևը: Հաճախորդն իր ներ- 
կայացրած պահանջ-դիմումում ընդունել է, որ 
պարտավորությունների և դրանց առաջացման 
հիմքերի և մարումների վերաբերյալ գրավոր տե- 
ղեկատվությունը (քաղվածքը) ընտրել է Ընկե- 
րության տարածքում առձեռն ստանալու տար- 
բերակը, ինչը հաստատել է նաև Ընկերությունը 
իր առարկություններում, ուստի այս դեպքում  
«պարտադիր տեղեկատվության ծանուցման»  
Օրենքով սահմանված բոլոր հնարավոր տարբե- 
րակներից «Վարկատուի տարածքում» տարբե- 
րակը ընտրելով՝ կողմերի իրական ընդհանուր 
կամքը հանգում է նրան, որ վերջիններս ցան- 
կացել են, որ պարտավորությունների և դրանց  
առաջացման հիմքերի և մարումների վերաբեր- 
յալ գրավոր տեղեկատվությունը (քաղվածք) տրա- 
մադրվի Վարկատուի տարածքում: Այդ փաստը  
ընդունում են նաև Հաճախորդը և Ընկերությու- 
նը համապատասխանաբար դիմումով և առար- 
կություններով, որպիսի հանգամանքը այդ փաս- 
տը դարձնում են անվիճելի: Նման պայմաննե- 
րում Հաշտարարը հաստատված է համարում, 
որ Հաճախորդը հրաժարվել է պարտավորու- 
թյունների և դրանց առաջացման հիմքերի և 
մարումների վերաբերյալ գրավոր տեղեկատ- 
վությունը (քաղվածք) փոստային եղանակով 
ստանալու իրավունքից՝ ընտրելով Ընկերության 
տարածքում ստանալու եղանակով, ինչը ենթա- 
դրում է, որ Հաճախորդը Ընկերության տարած- 
քում կարող էր պահանջել տրամադրել այդ տե- 
ղեկատվությունը, որի չտրամադրումը միայն 
կհանգեցներ Հաճախորդի՝ որպես սպառողի, իրա- 
վունքների խախտման՝ «Սպառողական կրեդի- 
տավորման մասին» ՀՀ օրենքի տեսանկյունից: 

Սույն դեպքում Հաճախորդը բողոք-պահանջ է  
ներկայացրել Ընկերությանը, որով հայտնել է, որ  
03.03.2019թ.-ին այցելել է Ընկերություն և պահան- 
ջել է տրամադրել իր քաղվածքները, ինչի կա- 
պակցությամբ Ընկերությունը տրամադրել է քաղ- 
վածքը, որը տրամադրված է 469 օրվա համար։  
Ըստ Հաճախորդի՝ կրեդիտավորողի կողմից  
խախտվել է՝ նվազագույնը երեսնօրյա պարբե- 

րականությամբ քաղվածք տրամադրելու պահան- 
ջը, ինչի կապակցությամբ Հաճախորդը պահան- 
ջել է վճարել 300,000 ՀՀ դրամ՝ սահմանված պար- 
բերականությամբ քաղվածք չտալու համար։ 

Անդրադառնալով Հաճախորդի պահանջին՝ 
Հաշտարարն արձանագրում է, որ Հաճախորդն,  
օգտվելով իր իրավունքից նախընտրել է ստանալ  
«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ  
օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատես- 
ված տեղեկատվությունը վարկատուի տարած- 
քում առձեռն եղանակով։ Պահանջի քննության 
ընթացքում չի ներկայացվել ապացույցներ, թե  
Հաճախորդը որ ժամանակահատվածի համար  
է «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ  
օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատես- 
ված տեղեկատվության պահանջ ներկայացրել։  
Հաճախորդն իր դիմումով, ինչպես նաև Ընկե- 
րությունն իր ներկայացրած գրությամբ ընդունել  
են այն փաստը, որը Հաճախորդին տրամադրվել  
է քաղվածք 469 օր ժամանակահատվածի վերա- 
բերյալ։ Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Հաշտարա- 
րը գտնում է, որ Հաճախորդին իր նախընտրած՝  
առձեռն վարկատուի տարածքում եղանակով  
տրամադրվել է «Սպառողական կրեդիտավոր- 
ման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մա- 
սով նախատեսված տեղեկատվությունը Պայմա- 
նագրի գործողության ողջ ժամանակահատվա- 
ծի վերաբերյալ, իսկ կոնկրետ ժամանակահատ- 
վածի մասով «Սպառողական կրեդիտավորման  
մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
նախատեսված տեղեկատվությունը ստանալու 
վերաբերյալ պահանջ ներկայացնելու և նշված  
տեղեկատվությունը չստանալու փաստ հաս- 
տատված չէ։

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ Հաշտարարը գտնում 
է, որ Հաճախորդի և Կազմակերպության միջև  
կնքված վարկային պայմանագրի շրջանակ- 
ներում չի հաստատվել Հաճախորդի՝ քաղվածք 
ստանալու իրավունքի խախտման փաստը, ուս- 
տի Հաճախորդի պահանջն անհիմն է և ենթակա  
է մերժման:

150
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Խորհրդի նախագահի խոսք
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ՀաՃաԽորԴնԵրԻ 
շնորՀաԿաԼաԿան նաՄաԿնԵր

աՄԵրԻԿայԻ արԲԻտրաժայԻն աՍոՑԻաՑԻա

Ամերիկյան արբիտրաժային ասոցիացիան (ԱԱԱ) հիմնադրվել է 1926 թ., ֆեդերալ արբիտրաժային ակտի 
ընդունումից հետո, որի նպատակն էր արբիտրաժի ներդրումը՝ որպես արտադատական վեճերի լուծման 
միջոց: Այն ստորագրվել է կոնգրեսի և նախագահ Քելվին Քուլիջի կողմից: ԱԱԱ-ի հիմնական առաքելությունը 
և տեսլականը հիմնված է երեք հիմնական արժեքների վրա՝ ազնվություն, վեճերի լուծման կառավարում 
և կողմերի սպասարկում: ԱԱԱ-ն վեճերի լուծման արդարությունն ու անկողմնակալությունն ապահովելու 
համար մշակել է էթիկայի խիստ կանոններ և չափանիշներ՝ արբիտրների ու հաշտարարների համար: 
ԱԱԱ- ն նաև ակտիվորեն առաջ է քաշել հաշտարարության օգտագործումը ամբողջ աշխարհում, այդ թվում՝ 
հանդիսանալով Միջազգային Հաշտարարության ինստիտուտի համահիմնադիրներից մեկը:



շնորհակալական նամակ

Ցանկանում եմ իմ խորին շնորհակալությունը 
հայտնել Ֆինանսական համակարգի հաշտարա- 
րի գրասենյակին, մասնավորապես, լիլիթ Գաբ- 
րիել յանին և լաուրա Պողոսյանին, շատ բարե- 
համբույր վերաբերմունք և մասնագիտական 
բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ցուցաբերելու համար։
Տիկին Փիրուզ Սարգսյան, հատուկ շնորհակալ  
եմ նաև Ձեզ և Գրասենյակի ողջ անձնակազմին։ 

Հարգանքներով՝ Ա.Ք.
29 հունվար, 2018թ.

շնորհակալական նամակ

Շնորհակալություն եմ հայտնում Ֆինանսական  
համակարգի հաշտարարի գրասենյակին, մաս- 
նավորապես, Էմիլիա Հարությունյանին, ում շնոր- 
հիվ իմ բողոքն ապահովագրական ընկերու- 
թյան դեմ բավարարվեց, և ապահովագրական 
ընկերությունը ներկայացված ամբողջ գումարը 
փոխհատուցեց։ 

Հարգանքներով՝ Ա.Ս.
9 փետրվար, 2018թ.

շնորհակալական նամակ

Շնորհակալություն եմ հայտնում Ֆինանսական 
համակարգի հաշտարարի գրասենյակին, մաս- 
նավորապես, Անահիտ Խաչատրյանին և Էլեո- 
նորա Տարախչյանին, մասնագիտական բարձր  
պրոֆեսիոնալիզմի և բարեհամբույր վերաբեր- 
մունքի համար։ 
Մաղթում եմ Գրասենյակին նորանոր հաջողու- 
թյուններ և ձեռքբերումներ։

Հարգանքներով՝ Ց.Ս.
28 փետրվար, 2018թ.

շնորհակալական նամակ

Առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ ուզում  
հայտնել Ֆինանսական համակարգի հաշտա- 
րարի գրասենյակի պահանջները քննող մաս- 
նագետ Էլեոնորա Տարախչյանին։

Հարգանքներով՝ Ա.Գ.
28 մարտ, 2018թ.

շնորհակալական նամակ

Իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում Ֆի- 
նանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակին, ի դեմս՝ պահանջները քննող մաս- 
նագետ լիլիթ Սիմոնյանի, կազմակերպված և 
անաչառ աջակցության համար։

Հարգանքներով՝ Ա.Գ.
30 մարտ, 2018թ.

շնորհակալական նամակ

Շնորհակալություն եմ հայտնում Ֆինանսական 
համակարգի հաշտարարի գրասենյակին՝ բարե- 
համբույր վերաբերմունքի համար։ 

Հարգանքներով՝ Ռ.Հ.
17 մայիս, 2018թ.

շնորհակալական նամակ

Շատ շնորհակալ եմ Հայկ Հովհաննիսյանին և 
Էմիլիա Հարությունյանին՝ կատարած աշխա- 
տանքի համար: Իսկապես շատ հաճելի էր գործի  

153

Հաճախորդների շնորհակալական նամակներ



ընթացքում նման մասնագետների հետ շփու- 
մը։ Հիացած եմ Էմիլիա Հարությունյանի աշխա- 
տանքով։

Հարգանքներով՝ Ս.Հ.
15 հունիս, 2018թ.

շնորհակալական նամակ

Հարգելի՛ Էմիլիա Հարությունյան, ևս մեկ անգամ 
իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում Ձեզ 
և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակի ողջ անձնակազմին, քանի որ Ձեր շնոր- 
հիվ բավարարվեց իմ բողոքն ընդդեմ բանկի։ 

Հարգանքներով՝ Մ.Մ.
27 հունիս, 2018թ.

շնորհակալական նամակ

Շնորհակալություն եմ հայտնում Անահիտ Խա- 
չատրյանին՝ շատ բարեհամբույր, համբերատար  
և սիրալիր վերաբերմունքի համար։

Հարգանքներով՝ Ա.Պ.
15 հուլիս, 2018թ.

շնորհակալական նամակ

Հարգելի՛ Ֆինանսական համակարգի հաշտա- 
րարի գրասենյակ, «լուսաբաց» ճամբարի ողջ 
անձնակազմը շնորհակալություն է հայտնում 
Ձեզ՝ երեխաներին ուրախ օր պարգևելու համար։

Հարգանքներով՝ «Լուսաբաց» ճամբար
17 հուլիս, 2018թ.

շնորհակալական նամակ

Շնորհակալություն եմ հայտնում Աշոտ Տերտեր- 
յանին՝ ինձ օգնելու և բանկի դեմ իմ դժգոհու- 
թյունն ու բողոքը բավարարելու համար։

Հարգանքներով՝ Ա.Ա.
01 հոկտեմբեր, 2018 թ.

շնորհակալական նամակ

Ես ունեի խնդրահարույց հարց և դիմեցի Ֆինան- 
սական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ։ 
Հանձին պահանջներ ընդունող մասնագետ 
Անահիտ Խաչատրյանի՝ բավարարվեց իմ պա- 
հանջը, ինչի համար հայտնում եմ իմ խորին 
շնորհակալությունը։ 
Աստծո օրհնությունը լինի Անահիտ 
Խաչատրյանին։ 

Հարգանքներով՝ Ն.Մ.
05 նոյեմբեր, 2018 թ.

շնորհակալական նամակ

Ես երբևէ չէի պատկերացնի, որ ՀՀ-ում կգտնվի  
մի կազմակերպություն, որն անաչառ կերպով  
կլուծի հասարակ մահկանացուների խնդիրները։  
Ես իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում 
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակի ողջ անձնակազմին և ի սրտե ցանկա- 
նում, որ նման խելացի և բարեհամբույր անձնա- 
կազմով գրասենյակներ ավելի շատ լինեն մեր 
երկրում։ 

Հարգանքներով՝ Լ.Գ.
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Խորհրդի նախագահի խոսք

Հաշտարարի խոսք

Ֆինանսական համակարգի  
հաշտարարի գրասենյակի մասին

Միջոցառումների օրացույց

2018 թվականին իրականացված  
ծրագրերի մասին

2019 թվականին իրականացվելիք  
ծրագրերի մասին
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մասին վիճակագրություն

Ֆինանսական հաշվետվություն  
և աուդիտի եզրակացություն

Ամփոփված սովորույթներ  
և տիպային գործերի ներկայացում

Հաճախորդների շնորհակալական  
նամակներ

Համաձայնագիր չկնքած  
կազմակերպությունների ցանկ
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ՀաՄաձայնաԳԻր ՉԿնՔաԾ  
ԿազՄաԿԵրպություննԵրԻ 
ՑանԿ
ՄԻՋազԳայԻն Հաշտարարության ԻնՍտԻտուտ

Միջազգային հաշտարարության ինստիտուտը (ՄՀԻ) հիմնադրվել է 2007 թ.: Այն աշխարհում միակ 
կազմակերպությունն է, որը մշակում է միջազգային մասնագիտական չափորոշիչներ վեճերի լուծմամբ, 
բանակցություններով և հաշտարարությամբ զբաղվող հաշտարարների ու փաստաբանների համար: 
Միջազգային չափորոշիչները, որոնք ներդնում է ՄՀԻ-ն, ավելացնում են վեճերի լուծման թափանցիկությունը 
և արդյունավետությունը: ՄՀԻ-ի կարևոր հրապարակումներից է  «Հաշտարարների մասնագիտական 
գործունեության կանոնակարգը»: ՄՀԻ-ը նաև տրամադրում է հաշտարարների ուսուցողական նյութեր և 
իրականացնում վերապատրաստումներ այն երկրներում, որտեղ հաշտարարությունը դեռևս զարգացած չէ:



ԲանԿԵր
1. «ՀԱյԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
2. «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 300.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
3. «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 500.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
4. «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
5. «ՀԱյԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
6. «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
7. «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
8. «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
9. «Էյչ-էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
10. «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ 
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  

ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
11. «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈլ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
12. «Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
13. «Արցախբանկ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
14. «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
15. «յՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
16. «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
17. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):

ՎարԿայԻն ԿազՄաԿԵրպություննԵր
1. «ԱԳՐՈլԻԶԻՆԳ լԻԶԻՆԳԱյԻՆ ՎԱՐԿԱյԻՆ  
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹյՈՒՆ» ՍՊԸ
2. «ԱՆԻՎ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
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3. «ԱՌԱՋԻՆ ՖԱԿՏՈՐԻՆԳԱյԻՆ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹյՈՒՆ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
4. «ԱՐԵԳԱԿ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
5. «Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ
6. «ԲլԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
7. «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ
8. «ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
9. «ԳՈՒԴԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
10. «Էքսպրես Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
11. «ԷԿլՕՖ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
12. «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
13. «ԿՐԵԴԻՏ ԿՈՐՊ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
14. «ԿՐԵԴՈ ՖԻՆԱՆՍ» ՈւՎԿ ՓԲԸ
15. «յՈՒՆԻլԻԶԻՆԳ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
16. «Նոր Հորիզոն» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
17. «ՋԻ ԸՆԴ Էյ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
18. «Վարկս Էյ Էմ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
19. «ՍԵՖ ԻՆՏԵՐՆԵյՇՆլ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
20. «Փարվանա Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
21. «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
22. «Ֆիդես հիփոթեքային Ընկերություն»  
ՈՒՎԿ ՓԲԸ
23. «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
24. «ԷՔՍՊՈՐՏ ՖԱյՆԵՆՍ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
25. «ԱԳԲԱ լԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
26. «ՄԱյԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
27. «ՄՈԳՈ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
28. «Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 100.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 300.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
29. «Հայաստանի Զարգացման  
և Ներդրումների Կորպորացիա» ՈւՎԿ ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
30. «Առաջին հիփոթեքային ընկերություն»  
ՈւՎԿ ՍՊԸ

(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
31. «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈւՎԿ ՍՊԸ
(Եթե գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 
100.000 ՀՀ դրամը):
32. «Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
33. «Միկրո Կապիտալ Հայաստան» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
34. «Գազել Ֆինանս» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

ապաՀոՎաԳրաԿան ընԿԵրություննԵր
1. «ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ»  
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍՊԸ
Բացառությամբ՝ սոցիալական փաթեթի շրջանակնե- 
րում կնքված ապահովագրության պայմանագրերի  
հետ կապված պահանջների մասով:
2. «Հայաստանի արտահանման  
ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ
3. «ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ
Բացառությամբ՝ սոցիալական փաթեթի շրջանակնե- 
րում կնքված ապահովագրության պայմանագրերի  
հետ կապված պահանջների մասով:
4. «ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ
Բացառությամբ՝ սոցիալական փաթեթի շրջանակնե- 
րում կնքված ապահովագրության պայմանագրերի  
հետ կապված պահանջների մասով:
5. «Ռոսգոսստրախ - Արմենիա» ԱՓԲԸ
Բացառությամբ՝ սոցիալական փաթեթի շրջանակնե- 
րում կնքված ապահովագրության պայմանագրերի  
հետ կապված պահանջների մասով:
6. «ՍԻլ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ
Բացառությամբ՝ սոցիալական փաթեթի շրջանակնե- 
րում կնքված ապահովագրության պայմանագրերի  
հետ կապված պահանջների մասով:
7. «Այ Էս Ջի» ԱՍՊԸ

ապաՀոՎաԳրաԿան ԲրոՔԵրնԵր
1. «ՌԵԶՈլՈՒՇՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ
ԲՐՈՔԵՐ» ՍՊԸ

ԳրաՎատնԵր
1. «Ալեքսվորլդ» ՍՊԸ
2. «Աղդաղ» ՍՊԸ
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3. «Ամալիկ Կրեդիտ» ՍՊԸ
4. «Ամունի Գրուպ» ՍՊԸ
5. «ԱՄՍ» ՍՊԸ
6. «Աշոտ Ֆրանգուլ յան» ԱՁ
7. «Առաջին գրավատուն» ՍՊԸ
8. «ԱՍ ՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ
9. «ԱՎՏՈ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ
10. «Արագ Ֆինանս» ՍՊԸ
11. «Արանգել Պրովայդեր» ՍՊԸ
12. «Արբոն» ՍՊԸ
13. «Ար-Էթ» ՍՊԸ
14. «Արծաթե գավաթ» ՍՊԸ
15. «Արման եւ Գնել» ՍՊԸ
16. «Արտ Կրեդիտ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտաս 26 |
17. «ԱՐՏ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ  
| ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն,  
Պ. Սևակի փողոց, 51/1 |
18. «Արտյոմ Ղահրամանյան» ԱՁ
19. «Բեստ Կրեդիտ» ՍՊԸ
20. «Գառանտ Կրեդիտ» ՍՊԸ
21. «Գեվ - Սթար» ՍՊԸ
22. «Գեվասար Կրեդիտ» ՍՊԸ
23. «Գեւորգյան եւ Ընկերություն» ՍՊԸ
24. «Գոլդ Այդիը» ՍՊԸ
25. «Գոլդ Ընդ Գ.Բ» ՍՊԸ
26. «Գոլդ ընդ Մանի» ՍՊԸ
27. «Գոլդ Կրեդիտ» ՍՊԸ
28. «Գոլդ Սթրիթ» ՍՊԸ
29. «Գոլդ Քեշ» ՍՊԸ
30. «Գոլդ Քոնսալթինգ» ՍՊ
31. «Գուդավի» ՍՊԸ
32. «Գր-Ավ-Մո» ՍՊԸ
33. «Գրավատուն777» ՍՊԸ
34. «ԴԱյՄՈՆԴ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Գյումրի, Գորկու փողոց, 68 շենք,  
թիվ 3 օբյեկտ |
35. «Դայմոնդ Կրեդիտ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյաց 35, թիվ 53 տարածք |
36. «Դրամատուն» ՍՊԸ
37. «ԵվրոԿրեդիտ Կապիտալ» ՍՊԸ
38. «Էմ Վի Էմ Աննա» ՍՊԸ
39. «Էքսպրես Վիպ Սերվիս» ՍՊԸ
40. «Թրասթ Կրեդիտ» ՍՊԸ

41. «Թրեյդեր» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 13/10 տարածք |
42. «Ժիրայր Ահարոնյան» ԱՁ
43. «Ինռիմ Կրեդիտ» ՍՊ
44. «լեգատ Կրեդիտ» ՍՊԸ
45. «լեյլո» ՍՊԸ
46. «լոմբարդիա» ՍՊԸ
47. «լոմբարդսթրիթ» ՍՊԸ
48. «Կարեն Մեծ» ՍՊԸ
49. «ԿՐԵԴԻՏ ԱլյԱՆՍ» ՍՊԸ
50. «Կրեդիտ Սիթի» ՍՊԸ
51. «Համար Մեկ Գրավատուն» ՍՊԸ
52. «Հոթ Կրեդիտ» ՍՊԸ
53. «Հուսո լուսնյակ» ՍՊԸ
54. «Մանիոկա» ՍՊԸ
55. «Մարլիա» ՍՊԸ
56. «Մաքս Կրեդիտ» ՍՊԸ
57. «Մուսոյան-ԱԱԱ» ՍՊԸ
58. «յանա-Գոռ» ՍՊԸ
59. «յումանիլայն» ՍՊԸ  
| ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 68ա, թիվ 3 տարածք |
60. «յումանիլայն» ՍՊԸ  
| ՀՀ, ք. Կապան, Արամ Մանուկյան 1/76 |
61. «յումանիլայն» ՍՊԸ  
| ՀՀ, Տավուշի մարզ, գ. Գետահովիտ, 2-րդ փողոց,  
1 նրբ., 47 առևտրի սրահ |
62. «Նինելա» ՍՊԸ
63. «Նոմիդիսկ» ՍՊԸ  
| ՀՀ, ք. Աբով յան, Հանրապետության 11 շենք, թիվ 1/1 |
64. «Նոմիդիսկ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Աբով յան, Հատիսի փողոց, թիվ 1/69  
խանութի տարածք |
65. «Շող» ՍՊԸ
66. «Ոսկե լումա» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Երևան, Անդրանիկի փողոց, 134/8 |
67. «Ոսկե լումա» ՍՊԸ
| ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Թումանյան փողոց,  
10 մասնաշենք |
68. «Ոսկե Վտակ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտասի պողոտա, 34 շենք,  
բն. 46բ |
69. «Ոսկե Վտակ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Երևան, Շիրազի փողոց, 32 շենք, 80 |
70. «Ուայթ-Սոլիտեր» ՍՊԸ
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71. «Ուստր Գեղամիկ» ՍՊԸ
72. «Պրոֆֆինանս» ՓԲԸ
73. «Ռեալ կրեդիտ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Գյումրի, Խորենացու 8 շենք, 4/1 տարածք|
74. «Ռեալ Կրեդիտ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Գյումրի, Սայաթ Նովայի փողոց,  
9/9 աշենք, 16 նկուղ |
75. «Ռոյալ Կրեդիտ» ՍՊԸ
76. «ՌՈյԱլ ՖԻՆԱՆՍ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ
77. «Ս.ՈՒ.Ր.-72» ՍՊԸ
78. «Սարգիս և Նանա» ՍՊԸ
79. «Սերվ-Էդար» ՍՊԸ
80. «Սիկոր» ՍՊԸ
81. «Սիմնոր» ՍՊԸ
82. «ՍՍՍ Կրեդիտ» ՍՊԸ
83. «Վ.Ի.Ա» ՍՊԸ
84. «Վանտիգ» ՍՊԸ
85. «Վիա-Գոլդ» ՍՊԸ
86. «Վիլմար Մեկ» ՍՊԸ
87. «ՏԵՐ-ԵՍԱյԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» ՍՊԸ
88. «Ֆայֆ Մինիթ» ՍՊԸ
89. «Ֆասթ Քեշ» ՍՊԸ
90. «լՈՄԲԱՐԴ ՊլյՈՒՍ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Երևան, Քաջազնունու փող., 5 շենք,  
26 շինություն |
91. «լՈՄԲԱՐԴ ՊլյՈՒՍ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա 33/27 |
92. «ՄՎՄ-ՖԻՆԱՆՍ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Աճառյան փողոց, 30/2 |
93. «ՄՎՄ-ՖԻՆԱՆՍ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի 11 շենք, 59 շինություն |
94. «ՎԱՐԴ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ
95. ԱՁ Նարինե Արզումանյան
96. ԱՁ Սեդրակ Գագիկի Մուրադյան
97. Ջուլիետա Օհանյան ԱՁ
98. «Մանի Կրեդիտ» ՍՊԸ
99. ԱՁ Իգիթ Սեդրակի Իգիթյան
100. «ԷԴ-ՀԱԿ» ՍՊԸ
101. «Մորվիկ» ՍՊԸ
102. «Ոսկե Վտակ» ՍՊԸ
103. «Գարանտ-Կրեդիտ» ՍՊԸ
104. «ԲԻԶՆԵՍ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ
105. «ՄԵլՔՈՆյԱՆՍ ԿՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ
106. «ՀՕՍ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

արտարժույթԻ աՌՔուՎաՃաՌՔ 
ԻրաԿանաՑնող անձԻնՔ
1. «GROSS RIELTOR» ՍՊԸ
2. «Ազատ Խաչատրյան» ԱՁ
3. «Ազատուհի Բլիկյան» ԱՁ
4. «Ալբերտ Պապոյան» ԱՁ
5. «ԱլՍ Էրզրումցի» ՍՊԸ
6. «Անահիտ Վիրաբյան» ԱՁ
7. «Անատոլի Սահակյան» ԱՁ
8. «Անդակո» ՍՊԸ
9. «Անդրանիկ Հակոբյան» ԱՁ
10. «Անդրանիկ Մկրտչյան» ԱՁ
11. «Անդրեյ Շաքարյան» ԱՁ
12. «Անուշ Զաքարյան» ԱՁ
13. «Աշոտ Հարությունյան և Որդիներ» ՍՊԸ
14. «ԱՎՏՈ ՊլԱԶԱ» ՍՊԸ
15. «Արամ Առաքել յան» ԱՁ
16. «Արամ Բարսեղյան» ԱՁ
17. «Արթուր Առաքել յան» ԱՁ
18. «Արթուր Դանիել յան» ԱՁ
19. «Արթուր Քոչինյան» ԱՁ
20. «Արիստակես Աթոյան» ԱՁ
21. «Արձագանք» ՍՊԸ
22.	«ԱՐՄ	ԵՎ	ԱՐԹ	ՉԵՆՋ	ՄԱՐՔԵԹ»	ՍՊԸ
23. «Արման Բաղդասարյան» ՍՊԸ
24. «Արման Քոսյան» ԱՁ
25. «Արմեն Բայրամյան» ԱՁ
26. «Արմեն Ենոքյան» ԱՁ
27. «Արմեն Համիկ Եղբայրներ ՀՁ» ՍՊԸ
28. «Արմեն Մալերյան» ԱՁ
29. «Արմեն Մխիթարյան և ընկերներ» լԸ
30. «Արմենիա» հյուրանոցային համալիր ՓԲԸ
31. «Արմենիա» Միջազգային 
Օդանավակայաններ ՓԲԸ
32. «Արմինե Մարաբյան» ԱՁ
33. «Արսեն Բարեղամյան» ԱՁ
34. «Արսեն Գալստյան» ԱՁ
35. «Արսեն Պապյան» ԱՁ
36. «Արտակ Եսայան» ԱՁ
37. «Արտյոմ Դավթյան» ԱՁ
38. «Արփինե Թագուհի» ՍՊԸ
39. «ԲԱՍԵՆԻ ԳՈՎՔ» ՍՊԸ
40. «ԲԵԳՈ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ
41. «Բեռկուտ 555» ԱԿ
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42. «Գագիկ Ջնդոյան» ԱՁ
43. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
44. «Գայանե Ասկարյան» ԱՁ
45. «Գեղամ Արքա» ՍՊԸ
46. «Գորիկ Ստեփանյան» ԱՁ
47. «Գվիդոն լազարյան» ԱՁ
48. «Դանիել յան» ՍՊԸ
49. «Զավեն Ճաղարյան» ԱՁ
50. «ԷՆ. ՓԱ» ՍՊԸ
51. «Խաչատուր Ղահրամանյան» ԱՁ
52. «Խաչատուր Պետրոսյան» ՍՊԸ
53. «ԾԻԱԾԱՆ» ՍՊԸ
54. «ԿԱՊԻՏԱլ ԹՐԵյԴՐ» ՍՊԸ
55. «Կարին Գոհար» ՍՊԸ
56. «Կարինե Առաքել յան» ԱՁ
57. «Կոն-Բրոսել» ՍՊԸ
58. «Հակոբ Հովհաննիսյան» ԱՁ
59. «Համլետ Բարսեղյան» ԱՁ
60. «Հայաստան» առևտրի կենտրոն 
Հայրապետյան եղբայրներ» ՓԲԸ
61. «Հասմիկ Բալասանյան» ԱՁ
62. «Հասմիկ Թադևոսյան» ԱՁ
63. «Հարություն Արսենյան» ԱՁ
64. «Հարություն Հարությունյան» ԱՁ
65. «Հովհաննես Խաչատրյան» ԱՁ
66. «Հովսեփ Հարությունյան» ԱՁ
67. «Հրաչիկ Հակոբյան» ԱՁ
68. «Հրաչյա Առաքել յան» ԱՁ
69. «Հրաչյա Հախվերդյան» ԱՁ
70. «Հրաչյա Մինասյան» ԱՁ
71. «Մանուկ Սարգսյան» ԱՁ
72. «Միլլ ԱԳ» ՓԲԸ
73. «յոթնյակ» ՍՊԸ
74. «Նաիրի Մատինյան» ԱՁ
75. «Նորայր Մարտիրոսյան» ԱՁ
76. «ՈՍԿԵ ԳԵՏԱԿ» ՍՊԸ
77. «ՊԱՐՄԱ» ՍՊԸ
78. «ՊլԱԶԱ ՍԻՍՏԵՄՍ» ՓԲԸ
79. «Ջեմմա Բաղրամյան» ԱՁ
80. «Ջուլետա Գաբրիել յան» ԱՁ
81. «Ռ.Գ.Ա.Տ» ՍՊԸ
82. «Ռուդիկ Խաչատրյան» ԱՁ
83. «Ռուզաննա Առաքել յան» ԱՁ
84. «Սահակ Հագոյան» ԱՁ

85. «Սամվել Ամիրջանյան»ԱՁ
86. «Սամվել Ղազարյան» ԱՁ
87. «Սեդիկ Սահակյան» ԱՁ
88. «Սերգեյ Աղայան» ԱՁ
89.	«Սև	Կակաչ»	Ա/Կ
90. «ՍԻՄԱՈ» ՍՊԸ
91. «Սմբատ Ասլանյան» ԱՁ
92. «ՍՊԱՐԱՊԵՏ» ՍՊԸ
93. «Ստոիկ» ՍՊԸ
94. «Վալերի Նավասարդյան» ԱՁ
95. «Վահագն Խաչատրյան» ԱՁ
96. «ՎԱՂԱՐՇ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ ԿՈՆՑԵՌՆ» ՍՊԸ
97. «Վատու» ՍՊԸ
98. «Վարդան Բաղդասարյան» ԱՁ
99. «Վարդան Վարդազարյան» ԱՁ
100. «ՎԱՐԴԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԿԱ» ՍՊԸ
101. «Վարուժան Ավետիսյան» ԱՁ
102. «ՎԻԵլՎԻՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ
103. «ՎՀՄ» ՍՊԸ
104. «ՏԱՇԻՐ ԻՆՎԵՍՏ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ
105. «Տիգրան Սարգսյան» ԱՁ
106. «Տիգրան Վահրադյան» ԱՁ
107. «ՏՈՒՆԱՌ» ՓԲԸ
108. «ՏՈՒՌԵԿՍ ԳՈլԴ» ՍՊԸ
109. «Փառանձեմ Հակոբյան» ԱՁ
110. «ՓԻ ԷՍ ԱՌ» ՍՊԸ
111. «ՓՐԻԹԻ ՈՒԵյ» ՍՊԸ
112. Արմինե Խաչատրյան ԱՁ
113. «ՆԱՐ-ԱՌ» ՍՊԸ
114. «ՊլԱՏԻՆ» ՍՊԸ
115. «ԶԻՄ» ՍՊԸ
116. «Ոսկե ԱԳԱ» ՍՊԸ
117. «ԷյՋ ՓԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
118. «ՓԻ-ՍԻ ԷլԵԿՏՐՈՆԻԿՍ» ՍՊԸ
119. «ՕԿԵյ» ՍՊԸ
120. «ՊԱՐ-ԱՐՏ» ՍՊԸ
121. «ՀՈԹԵլ ՑԵՆՏՐԱլ» ՍՊԸ
122. «ՈՍԿԵ ԿԱՐ» ՍՊԸ
123. «ԱՐՏ 555» ՍՊԸ
124. «ՍԻԹԻ» ՍՊԸ

նԵրԴրուՄայԻն ընԿԵրություննԵր
1. «Ալֆասեքյուրիթիզ» ՍՊԸ
2. «ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
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3. «Դիվիսա Էյ Էմ» ՓԲԸ
4. «Կապիտալ Ինվեսթմենթս» ՓԲԸ
5. «Կուբ Ինվեսթ» ՓԲԸ
6. «Ռենեսա» ՓԲԸ
7. «Տոնտոն» ինվեստիցիոն ՍՊԸ
8. «Փրայմ Կապիտալ» ներդրումային ՍՊԸ
9. «Ֆյուչր Կապիտալ Մարկետ» ՍՊԸ
10. «Դայմենշն» ՓԲԸ

նԵրԴրուՄայԻն ՖոնԴԻ 
ԿաՌաՎարԻՉնԵր
1. «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ
2. «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ  
Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ

ԴրաՄաԿան ՓոԽանՑուՄնԵր  
ԻրաԿանաՑնող 
ԿազՄաԿԵրպություննԵր
1. «ԹԵլ-ՍԵլ» ՓԲԸ
2. «ԻԴՐԱՄ» ՍՊԸ
3. «ԻԶԻ ՓԵյ» ՍՊԸ
4. «Հայփոստ» ՓԲԸ
5. «ՄԱՆԻՏՈՒՆ» ՍՊԸ
6. «Մոբի դրամ» ՓԲԸ
7. «ՍՏԱԿ ՄԱՆԻ ՏՐԱՆՍՖԵՐ» ՓԲԸ
8. «յուփեյ» ՓԲԸ

ՎարԿայԻն Բյուրո
1. «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ

ապաՀոՎաԳրաԿան Բյուրո
1. «Հայաստանի ավտոապահովագրողների  
բյուրո» ԻԱՄ
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Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան,
Մովսես Խորենացի փող. 15, «էլիտ Պլազա»
բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ

(+374) 60 70-11-11
info@fsm.am
www.fsm.am
facebook.com/FinancialSystemMediator
twitter.com/FSMArmenia


