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ՆԱԽԱԲԱՆ 

Ընկերությունների գործունեության արդյունավետությունը և հաջողությունը մեծամասամբ 

պայմանավորվում է կորպորատիվ հարաբերությունների համակարգի պատշաճ 

կազմակերպմամբ, շահառուների հետ փոխհարաբերությունների բնույթով, շահառուների 

վստահությունը շահելու և այն ամրապնդելու ունակությամբ: Սա հնարավոր է, եթե 

ընկերություններում ձևավորվում են շահառուների շահերի ապահովման և իրավունքների 

պաշտպանության կառուցակարգեր, ապահովվում է դրանց թափանցիկությունը, 

շահառուների համար կառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց 

գործողությունները դառնում են հասկանալի և կանխատեսելի: Որպես կանոն, այս 

գործառույթների պատասխանատուն տնօրենների խորհուրդն է: Սակայն տնօրենների 

խորհրդի աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է 

կազմակերպական լրացուցիչ գործառույթ, քանի որ խորհրդի անդամները բավական 

բազմազբաղ են և կարող են գործառույթներ ունենալ նաև այլ համակարգերում: Հետևաբար, 

կորպորատիվ հարաբերությունների համակարգում շահառուների հետ 

համագործակցությունն ապահովելու համար ընկերություններում կարևորվում է 

կորպորատիվ քարտուղարի դերը: 

Կորպորատիվ քարտուղարը համաձայնեցնում է տնօրենների խորհրդի գործունեությունն 

ինչպես ընկերության ներքին, այնպես էլ արտաքին միջավայրի հետ: Նա գտնվում է 

տեղեկատվական հոսքերի հատման կենտրոնում: Նրա միջոցով տեղեկատվական հոսքերն 

ուղղվում են դեպի տնօրենների խորհուրդ, իսկ այնուհետև որոշումների տեսքով` դեպի 

ընկերության շահառուներ: Կորպորատիվ քարտուղարի` տեղեկատվական հոսքերը 

կառավարելու գործառույթը ենթադրում է զգալի խնդիրների իրագործում, որոնց հաջող 

իրականացումն ազդում է ընկերության արդյունավետ կառավարման, նրա ներդրումային 

գրավչության, կապիտալիզացիայի վրա: 

Կորպորատիվ կառավարման համակարգում կորպորատիվ քարտուղարի 

առաքելությունն ուղղված է ընկերության արդյունավետ կառավարմանը, ներդրումային 

գրավչության բարձրացմանը, կապիտալիզացիայի աճին, բիզնեսի շահութաբերության 

բարձրացմանը: 

Կորպորատիվ քարտուղարը կորպորատիվ գործակցության «հոգին» է, նա 

հարաբերություններ է ձևավորում համակարգի մասնակիցների միջև, նպաստում է 

միջանձնային ըմբռնումներին, նվազեցնում է կորպորատիվ կոնֆլիկտների ծագման 

հավանականությունը, որոնք բավական թանկ կարող են նստել ընկերության, նրա 

բաժնետերերի և շահառուների համար: 
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ԱՆՎԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ 

«Կորպորատիվ քարտուղար» եզրն օգտագործվում է ընկերությունների կառավարման 

համակարգում կորպորատիվ կառավարման մասնագետի պաշտոնը դիրքավորելու համար: 

Այն, ինչպես կորպորատիվ իրավունքի և կորպորատիվ կառավարման հետ կապված մի շարք 

այլ հասկացություններ և երևույթներ, եկել է Արևմուտքից: Հետևաբար կորպորատիվ 

քարտուղարի ինստիտուտն առավել զարգացած է Մեծ Բրիտանիայում, ԱՄՆ-ում, 

Կանադայում: Սակայն սա չի նշանակում, որ ինստիտուտի ձևավորումը բնութագրական է 

միայն զարգացած երկրներին: Ինչպես ցույց է տալիս զարգացող երկրների կորպորատիվ 

կառավարման պրակտիկան, կորպորատիվ քարտուղարներն իրենց դիրքերն ամրապնդում 

են նաև զարգացող շուկաների պայմաններում: 

Հարկ է նշել, որ «քարտուղար» եզրը ծագել է լատիներեն «secretaries» բառից, որը 

նշանակում է «վստահված անձ»: Սա առավել քան արտացոլում է կորպորատիվ քարտուղարի 

գործունեության էությունը: Սակայն գործնական կյանքում, հատկապես զարգացող երկրների 

պայմաններում, տարակուսանքների տեղիք է տալիս «քարտուղար» բառը, որը 

տպավորություն է ստեղծում, թե կորպորատիվ քարտուղարը ընկերության կառավարման 

համակարգում գտնվում է ներքին օղակներում: Շատ հաճախ նման տարակուսանքները 

փարատելու նպատակով` գործնականում կարելի է հանդիպել այս պաշտոնի տարբեր 

անվանումների. կորպորատիվ կառավարման տնօրեն, կորպորատիվ կառավարման 

զարգացման ստորաբաժանման ղեկավար, տնօրենների խորհրդի աշխատակազմի 

ղեկավար, կորպորատիվ կառավարման ստորաբաժանման ղեկավար, տնօրենների խորհրդի 

քարտուղար և այլն: Շատ դեպքերում անվանումը հիմք է հանդիսանում պաշտոնին 

վերագրվող գործառույթների, հաշվետվողականության կառուցակարգերի տարբեր 

տիպարների ձևավորման համար: 

Միաժամանակ անալոգիա անցկացնելով կարելի է ասել, որ «քարտուղար» եզրն 

օգտագործվում է նաև այնպիսի բարձրաստիճան պաշտոնների անվանումներում, ինչպիսիք 

են ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, Եվրոպայի Խորհրդի գլխավոր քարտուղարը, ԱՄՆ 

պետական քարտուղարը և այլն: Այսինքն` կորպորատիվ քարտուղարի պաշտոնը 

ընկերությունների կառավարման համակարգում տեղակայելու համար պետք է կարևորվել ոչ 

թե անվանումը, այլ նրան պատվիրակվող գործառույթների և պատասխանատվության 

շրջանակը: 

«Կորպորատիվ քարտուղար» ինստիտուտն ունի բավական հին պատմություն: Որոշ 

հեղինակներ այս ինստիտուտի ի հայտ գալը կապում են առաջին բաժնետիրական 

ընկերությունների ձևավորման ժամանակահատվածի, այսինքն` 17-րդ դարի հետ: Այդ 

ժամանակահատվածից սկսած կորպորատիվ քարտուղարի ինստիտուտն անցել է 

զարգացման տարբեր փուլեր, ինչի մասին վկայում է 1-ին աղյուսակը: 
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Աղյուսակ 1. Կորպորատիվ քարտուղարի էվոլյուցիան 

1887 

Քարտուղարը սովորական աշխատող է: Նրա 

պարտականությունն է կատարել ղեկավարի հրամաններն ու 

հրահանգները: 

Lord Esher M.R. in 

Barnett, Hoeres & 

Co v. South London 

Tramways Co. 

1948 Քարտուղարը ղեկավար աշխատակից է: Company Act 1948 

1971 

Ժամանակները փոխվել են: Տնօրենների խորհրդի քարտուղարը 

ներկայումս ունի ավելի կարևոր դերակատարում, քան դա եղել է 

1871թ.:  Նա պաշտոնատար անձ է իրավասությունների և 

պարտականությունների բավական լայն շրջանակով: 

Lord Denning M.R. 

and Salmon L.J. in 

Panorama 

Developments 

(Guildford) 

Limited v. Fidelis 

Furnishing Fabrics 

Limited 

1992 

Տնօրենների խորհրդի քարտուղարը կարևոր պաշտոնատար անձ 

է, որից մեծամասամբ կախված է տնօրենների խորհրդի 

գործունեության ինչպես ընթացակարգային կողմը, այնպես էլ 

ընդունված որոշումների իրագործումը: Տնօրենների խորհրդի 

նախագահը և անդամները հետևում են 

քարտուղարի`ընկերության կանոններով և նորմերով սահմանված 

իրենց իրավասություններին վերաբերող ցուցումներին: Խորհրդի 

բոլոր անդամների համար քարտուղարի ծառայությունները պետք 

է լինեն հասանելի: Ընկերության քարտուղարի ստանդարտ 

գործառույթներն են տնօրենների խորհրդի նիստերի 

կազմակերպումը, դրանցում մասնակցությունը և դրանց 

արձանագրումը: 

Cadbury Code, 

Principle 4.25 

2010 

Ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահի 

ղեկավարությամբ քարտուղարն ապահովում է տեղեկատվության 

պատշաճ փոխանակումը տնօրենների խորհրդի և նրա 

հանձնաժողովների, ինչպես նաև տնօրենների խորհրդի և 

բարձրագույն գործադիր ղեկավարության միջև: Նա պետք է 

աջակցի պրոֆեսիոնալ զարգացմանը այն օղակներում, որոնք 

դրա կարիքն ունեն: Քարտուղարը պատասխանատու է 

տնօրենների խորհրդի կողմից իր ընթացակարգերին հետևելու 

համար: 

The Combined Code, 

2010. 

Supporting Principle – 

Principle B.5 

Հատկանշական է, որ կորպորատիվ քարտուղարի գործառույթները զգալիորեն ընդլայնվել են 

վերջին տաս տարիների ընթացքում: Սա հիմնականում կարելի է բացատրել հետևյալ 

միտումներով. 

 կառավարումից սեփականության տարանջատում, 

 կորպորատիվ իրավունքի զարգացում, 

 ներդրողների, հատկապես ինստիտուցիոնալ ներդրողների ակտիվության աճ, 
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 կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության միտումների ամրապնդում և 

կորպորատիվ կառավարման համակարգում շահառուների դերի ակտիվացում: 

Ընթացիկ կառավարումից սեփականատերերի անմիջական մասնակցությունից հրաժարման 

միտումների պայմաններում, կորպորատիվ կառավարման համակարգում անհրաժեշտություն 

է առաջանում տնօրենների խորհրդի` որպես ընկերության, նրա բաժնետերերի ու այլ 

շահառուների և ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնող 

անձանց շահերը հավասարակշռող օղակի, դերի ակտիվացման: Հետևաբար, ընդլայնվում են 

նաև այդ մարմնի գործունեության սպասարկման հետ կապված աշխատանքների 

ծավալները: 

Ներկայիս կարևորագույն միտումներից է նաև կորպորատիվ իրավունքի զարգացումը: 

Գործող օրենքներն ու նորմատիվ ակտերը ենթարկվում են փոփոխությունների, ընդունվում 

են նորերը, այդ թվում` ընդունվում են ոչ ֆորմալ կանոններ կորպորատիվ կառավարման 

կանոնագրքերի տեսքով, ընդլայնվում է կորպորատիվ կառավարման հարաբերությունները 

կարգավորող ընթացակարգերի թիվը, խստացվում են նաև պատժամիջոցները: Բացի այդ, 

կորպորատիվ կառավարման սեփական համակարգերը կատարելագործելու նպատակով 

ընկերությունները փաստաթղթավորում և հաստատում են «խաղի սեփական կանոնները»: 

Հետևաբար, անհրաժեշտություն է առաջանում մշտական աշխատանքային գործառույթի, 

որը կհետևի կարգավորման դաշտի փոփոխություններին, ժամանակին կտեղեկացնի 

տնօրենների խորհրդին այդ փոփոխությունների մասին, կհետևի իրավական ակտերով 

նախատեսված կանոնների և ընթացակարգերի իրագործմանը: 

Կորպորատիվ քարտուղարի ինստիտուտի ձևավորման և զարգացման կարևոր 

նախապայման է հանդիսանում ինստիտուցիոնալ ներդրողների ակտիվության, ինչպես նաև 

կորպորատիվ կառավարման լավագույն պրակտիկայի վերաբերյալ բաժնետերերի 

իրազեկվածության մակարդակի աճը: Ինստիտուցիոնալ ներդրողները որևիցե ընկերության 

արժեթղթերում ներդրումներ իրականացնելուց առաջ մանրակրկիտ ուսումնասիրության են 

ենթարկում ընկերությունների կորպորատիվ կառավարման որակը` ոչ արդյունավետ 

կառավարման ռիսկերից խուսափելու նպատակով, իսկ ներկայիս բաժնետերերն առավել 

քան գիտակցում են բաժնետոմսերի սեփականատեր լինելու դրդապատճառներն ու 

շարժառիթները, ոչ միայն ճանաչում են իրենց իրավունքներն ու օրինական շահերը, այլև 

կիրառում են դրանք: Սա ևս հանգեցնում է հնարավոր և առկա ներդրողների հետ կապերի 

մշտական պահպանման անհրաժեշտության: 

Իր բնույթով «կորպորատիվ կառավարում» եզրը շաղկապված է «կորպորատիվ սոցիալական 

պատասխանատվություն» հասկացության հետ, քանի որ կորպորատիվ կառավարման 

պատշաճ համակարգի դեպքում ավելանում է հավանականությունը, որ ընկերությունները 

կբավարարեն իրենց շահառուների օրինական պահանջները, ինչպես նաև կկատարեն իրենց 

բնապահպանական և սոցիալական պարտավորությունները հասարակության նկատմամբ, 

ինչով կնպաստեն ոչ միայն ընկերության, այլև հասարակության երկարաժամկետ և կայուն 
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աճին: Հետևաբար, այս տեսանկյունից ևս կարևորվում է կորպորատիվ կառավարման 

համակարգում այնպիսի օղակի ձևավորումը, որը հանդես կգա ընկերության հնարավոր 

շահառուների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանի գործառույթով, ինչպես նաև 

կվերահսկի ընկերության գործելաոճի համապատասխանությունը բիզնես էթիկայի 

սկզբունքներին:  

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

Կորպորատիվ կառավարման համակարգում կորպորատիվ քարտուղարի առաքելության 

պատշաճ իրագործումը ենթադրում է բազմաբնույթ գործառույթների և խնդիրների 

կատարում: 

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ այդ գործառույթների և խնդիրների շրջանակը որոշվում է 

կոնկրետ ընկերության առանձնահատկություններով (նրա չափերով, զարգացման 

տեմպերով, ճյուղային պատկանելիությամբ, բիզնեսի կառուցվածքով), ինչպես նաև 

ընկերության կողմից կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների կարևորման աստիճանով:  

Ընդհանուր առմամբ, կորպորատիվ քարտուղարի գործառույթները պայմանականորեն 

կարելի է բաժանել երկու խմբի. 

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ. կորպորատիվ քարտուղարի ներկայությունը 

ընկերությունում հանդիսանում է կորպորատիվ բրենդի տարր և վկայում է այն մասին, 

որ ընկերությունը բաց է և պատրաստ է հաղորդակցվել իր շահառուների հետ: 

Այսինքն` ընկերությունը որպես զարգացման ուղենիշ ընդունում է իր շահառուների 

սպասումները, աշխատում է նվաճել նրանց լոյալությունը և վստահությունը, 

կառավարել ոչ ֆինանսական ռիսկերը և ամրապնդել իր գործարար 

հեղինակությունը: 

ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ. կորպորատիվ քարտուղարը հետևում է 

ընկերության իրավական համապատասխանությանը, այսինքն` նրա գործունեությունն 

ուղղված է օրենսդրության, ընկերության կանոնադրության և ներքին իրավական 

ակտերի դրույթների պահպանմանը: Սա ձևավորում է կառավարման ոճ, կոնկրետ 

ընկերությանը հատուկ կորպորատիվ մշակույթ, որն էլ իր հերթին ապահովում է 

ընկերության կորպորատիվ նույնականությունը: 

Ընդհանրացնելով միջազգային փորձը`կորպորատիվ քարտուղարի գործառույթները կարելի է 

պայմանականորեն խմբավորել հետևյալ խմբերում. 

 կորպորատիվ կառավարման պրակտիկայի կատարելագործմանն աջակցում, 

 ընդհանուր ժողովի նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպում և 

անցկացմանն աջակցում, 

 տնօրենների խորհրդի և նրա հանձնաժողովների նիստերի նախապատրաստում 

և անցկացմանն աջակցում, 
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 տնօրենների խորհրդին, գործադիր մարմնին և բաժնետերերին պրոֆեսիոնալ 

օգնության և խորհրդատվության տրամադրում, 

 կորպորատիվ տեղեկատվության պահպանում և բացահայտում, 

 փոխհարաբերությունների ապահովում շահառու անձանց հետ: 

Ա. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆՆ ԱՋԱԿՑՈՒՄ 

Ցանկացած համակարգ բարելավելու, կատարելագործելու համար անհրաժեշտ է 

պատկերացում ունենալ նրա մեկնարկային իրավիճակի վերաբերյալ, որը հնարավորություն 

կտա բացահայտել համակարգի ուժեղ և թույլ կողմերը, զարգացման կարիքները, նախանշել 

զարգացման ուղղությունները, ձևավորել ինքնազարգացման կառուցակարգեր:  

Կորպորատիվ կառավարման համակարգի որակական հատկանիշների վերաբերյալ 

տեղեկատվության աղբյուր են հանդիսանում համակարգի վերլուծության, աուդիտի 

արդյունքները:  

Կորպորատիվ կառավարման համակարգի վերլուծության առարկան են հանդիսանում 

համակարգի բաղադրիչները (ընկերության կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներին 

նվիրվածությունը, տնօրենների խորհրդի և մենեջմենթի գործունեությունը, բաժնետերերի 

իրավունքների պաշտպանությունը, վերահսկման միջավայրը, տեղեկատվության 

բացահայտումը):  

Ընկերության կորպորատիվ կառավարման համակարգի վերլուծության ժամանակ կարելի է 

կիրառել երկու մոտեցում. 

1. համակարգի և գործող օրենսդրության համապատասխանության դիտարկում,  

2. համակարգի և կորպորատիվ կառավարման լավագույն փորձին կամ միջազգային 

սկզբունքներին համապատասխանության դիտարկում:  

Չի բացառվում նաև այս երկու մոտեցումների համատեղումը: Վերլուծության մոտեցումներից 

որևիցե մեկն ընտրելիս կորպորատիվ քարտուղարը պետք է առաջնորդվի ընկերության 

կորպորատիվ պրակտիկայի մարտահրավերներով: Օրինակ` ռազմավարական ներդրողների 

ներգրավում, իրավական համապատասխանության ապահովում, առաջընթացի գնահատում 

և այլն: 

Հարկ է նշել ընկերությունների կորպորատիվ կառավարման համակարգի վերլուծության և 

գնահատման Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի (ՄՖԿ) մեթոդաբանության մասին 

(www.ifc.org/ifcext/corporategovernance.nsf/Content/CG_Tools), որը համարվում է 

աշխարհում ամենաբարձրորակն ու ճանաչվածը և ընդունված է գլոբալ զարգացման մոտ 

երեք տասնյակ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից:  

Ընկերության կորպորատիվ կառավարման համակարգի վերլուծությանը պետք է հաջորդեն 

համակարգի կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումների պլանի մշակումը և դրա 

ներդրումը: Պլանը կարող է ենթադրել կորպորատիվ կառավարման 
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քաղաքականությունների, հիմնարար սկզբունքների, կորպորատիվ կառավարման 

հարաբերությունները կարգավորող հայեցակարգերի մշակում, գործառույթների 

վերափոխում և նոր գործառույթների ձևավորում:  

Խորհուրդ է տրվում կորպորատիվ կառավարման համակարգի վերլուծություններն 

իրականացնել պարբերական հիմունքներով` համակարգում կատարվող փոփոխությունների 

արդյունքները գնահատելու և վերափոխումները վերահսկելի դարձնելու նպատակով:  

Հարկ է ավելացնել, որ կորպորատիվ քարտուղարը պետք է շահագրգռված լինի 

կորպորատիվ կառավարման համակարգի վերլուծության իրականացմամբ, քանի որ այն 

«հող» է նախապատրաստում նրա այլ գործառույթների արդյունավետ իրականացման 

համար: 

Բ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆՆ ԱՋԱԿՑՈՒՄ  

Ընդհանուր ժողովը ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է: Ընդհանուր 

ժողովում իրենց մասնակցությամբ բաժնետերերն իրագործում են կառավարմանը 

մասնակցելու իրենց իրավունքը: Ընդհանուր ժողովի միջոցով բաժնետերերն արտահայտում 

են իրենց կամքն ընկերության համար այնպիսի նշանակալի հարցերի վերաբերյալ, ինչպիսիք 

են տարեկան հաշվետվությունների հաստատումը, տնօրենների խորհրդի անդամների 

ընտրությունը և լիազորությունների դադարեցումը, կանոնադրության հաստատումը, խոշոր 

գործարքների կնքումը, վերակազմակերպումն ու լուծարումը և այլ հարցեր: Այսինքն` կարելի 

է նշել, որ ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և անցկացման կազմակերպվածությամբ 

կարելի է պայմանավորել ընկերության հոգածությունն իր բաժնետերերի իրավունքների և 

օրինական շահերի պաշտպանության նկատմամբ:  

Ընդհանուր ժողովի կազմակերպական աշխատանքներում զգալի է կորպորատիվ 

քարտուղարի դերակատարումը: Նա պարտավոր է հետևել, որպեսզի ընկերության 

ընդհանուր ժողովները գումարվեն և անցկացվեն գործող օրենսդրության, ընկերության 

կանոնադրության և ներքին իրավական ակտերին համապատասխան: Հետևաբար 

կորպորատիվ քարտուղարն անմիջականորեն ներգրավված է հետևյալ աշխատանքներում.  

 տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգի վերաբերյալ առաջարկությունների 

հավաքում, տնօրենների խորհրդի նիստում դրանց ներկայացում, տնօրենների 

խորհրդի համապատասխան որոշման պատրաստում և դրա առաքում 

առաջարկությունը ներկայացրած անձին (անձանց), 

 արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման պահանջների դիտարկում, դրանց 

ներկայացում տնօրենների խորհրդին, տնօրենների խորհրդի համապատասխան 

որոշման պատրաստում և դրա առաքում պահանջը ներկայացրած անձին 

(անձանց), 
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 ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակի 

պատրաստում, 

 ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց, այդ թվում` 

խորհրդակցական ձայնի իրավունք ունեցողներին, ծանուցում, 

 ընդհանուր ժողովում քննարկվելիք նյութերի և տեղեկությունների 

պատրաստմանն աջակցում` դրանց մշակման, փորձագիտական կարծիք և 

առաջարկություններ ներկայացնելու միջոցով, ինչպես նաև հասցեատերերին 

դրանց տրամադրման կազմակերպում, 

 հեռակա քվեարկության դեպքում քվեաթերթիկների առաքում, ընդունում և 

ամփոփում, եթե հաշվիչ հանձնաժողով չի ձևավորվել, 

 ընդհանուր ժողովի մասնակիցների գրանցում, քվորումի հաշվարկում, եթե 

հաշվիչ հանձնաժողով չի ձևավորվել, 

 ընդհանուր ժողովի արձանագրությունների և քվեարկության արդյունքների 

արձանագրությունների վարում, եթե հաշվիչ հանձանաժողով չի ձևավորվել, 

 ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների և ընդհանուր ժողովի կողմից 

ընդունված որոշումների մասին ծանուցում, 

 ընդհանուր ժողովի ընթացակարգային հարցերին պատասխանում, 

 ընդհանուր ժողովի հրավիրման և անցկացման հետ կապված խնդիրների և 

վեճերի լուծում, 

 ընդհանուր ժողովի որոշումների իրականացման նկատմամբ հսկողություն 

սահմանում: 

Գ.ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՎ ՆՐԱ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ՆԻՍՏԵՐԻ 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆՆ ԱՋԱԿՑՈՒՄ  

Տնօրենների խորհրդի աշխատանքների կազմակերպման գործում կորպորատիվ 

քարտուղարը հանդես է գալիս որպես տնօրենների խորհրդի նախագահի օգնական: Ինչպես 

արդեն նշվել է, կորպորատիվ քարտուղարի առաքելությունը տնօրենների խորհրդին 

տեղեկատվության մատակարարումն է` վերջինիս կողմից տեղեկացված որոշումներ 

կայացնելու նպատակով, ինչպես նաև խորհրդի որոշումների առաքումը հասցեատերերին: 

Կորպորատիվ քարտուղարը պարտավոր է հետևել, որպեսզի ընկերության տնօրենների 

խորհրդի նիստերը գումարվեն և անցկացվեն գործող օրենսդրության, ընկերության 

կանոնադրության և ներքին իրավական ակտերին համապատասխան: Այդ նպատակով 

կորպորատիվ քարտուղարը պետք է ներգրավված լինի հետևյալ գործընթացներում. 

 Տնօրենների խորհրդի աշխատանքային պլանի կամ տարեկան օրացույցի մշակում. Սա 

հնարավորություն է տալիս առանձնացնել տնօրենների խորհրդի գործունեության գերակա 

ուղղությունները, իսկ տնօրենների խորհրդի անդամներին` պլանավորել իրենց 

գործունեությունը: Ընկերության խորհրդի գործունեության տարեկան պլանը մշակելիս 

կորպորատիվ քարտուղարը կարող է առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքով. խորհրդի նիստերի 
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40% պետք է նվիրված լինի ռազմավարական, 30%-ը՝ վերահսկողության, 20%-ը` մարդկային 

ռեսուրսների կառավարման և 10%-ը՝ ընթացիկ, ադմինստրատիվ հարցերի քննարկմանը: 

 Տնօրենների խորհրդի օրակարգի ձևավորում. տնօրենների խորհրդի օրակարգի 

ձևավորման գործում կարող են մասնակցություն ունենալ տնօրենների խորհրդի նախագահը, 

տնօրենների խորհրդի անդամները, վերստուգող հանձնաժողովը, ընկերության աուդիտն 

իրականացնող անձը, գործադիր մարմինը: Կորպորատիվ քարտուղարը հետևում է, որպեսզի 

պահպանվի օրակարգի տրամաբանական կառուցվածքը, այն չլինի չափից ավելի 

ծանրաբեռնված` խորհրդում արդյունավետ քննարկումներ կազմակերպելու և որոշումներ 

կայացնելու նպատակով: Եթե ընկերության տնօրենների խորհրդին կից ձևավորվել են 

հանձնաժողովներ, ապա կորպորատիվ քարտուղարը մասնակցում է նաև դրանց նիստերի 

օրակարգերի ձևավորմանը:  

 Տնօրենների խորհրդի (հանձնաժողովների) նիստերի հրավիրման վերաբերյալ խորհրդի 

(հանձնաժողովների) անդամներին ծանուցում. կորպորատիվ քարտուղարը կազմում է 

տնօրենների խորհրդի նիստին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակը և 

ապահովում ցուցակում ընդգրկված անձանց պատշաճ ծանուցումը, որը պետք է կատարվի 

գործող օրենսդրության, ընկերության կանոնադրությանև ներքին իրավական ակտերով 

սահմանված ժամկետներում ու կարգով: Ծանուցման հետ մեկտեղ կորպորատիվ 

քարտուղարը պետք է ապահովի օրակարգում ընդգրկված հարցերի վերաբերյալ բոլոր 

նյութերի և էական տեղեկատվության, քննարկվելիք փաստաթղթերի նախագծերի առաքումը 

նիստի մասնակիցներին: 

 Տնօրենների խորհրդի (հանձնաժողովների) նիստերի անցկացման ընթացակարգային 

համապատասխանության ապահովմանն աջակցում. կորպորատիվ քարտուղարը 

գործադրում է իր լավագույն ջանքերը, որպեսզի տնօրենների խորհրդի (հանձնաժողովների) 

նիստերում ելույթները, քննարկումները, բանավեճերը, քվեարկությունը, որոշումների 

կայացումը կատարվեն ընկերության կողմից սահմանված ընթացակարգերին 

համապատասխան: Այս նպատակով նա խորհրդի անդամներին կարող է պարզաբանումներ 

ներկայացնել ընկերության ներքին իրավական ակտերի դրույթների վերաբերյալ: 

 Տնօրենների խորհրդի (հանձնաժողովների) նիստերի արձանագրությունների վարում և 

պահպանում. կորպորատիվ քարտուղարը սղագրում է տնօրենների խորհրդի 

(հանձնաժողովների) նիստերը: Ընկերության ներքին իրավական ակտերով նախատեսված 

կարգով կորպորատիվ քարտուղարը կարող է նաև ձայնագրել կամ տեսագրել տնօրենների 

խորհրդի նիստերը: Կորպորատիվ քարտուղարը կազմում է տնօրենների խորհրդի նիստերի 

արձանագրությունները, ապահովում է, որպեսզի դրանք ստորագրվեն նիստին մասնակցած 

խորհրդի (հանձնաժողովի) անդամների կողմից, պահպանում է դրանք, կարող է վարել 

արձանագրությունների գրանցամատյան: Խորհրդի նիստը հեռակա կարգով հրավիրելու 

դեպքում կորպորատիվ քարտուղարը հավաքում է խորհրդի անդամներից ստացված 

քվեաթերթիկները, գրավոր կարծիքները, ամփոփում է քվեարկության արդյունքները, 
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կազմում է դրանց վերաբերյալ արձանագրությունը և խորհրդի նիստի արձանագրությունը, 

ինչպես նաև խորհրդի անդամներին տեղեկություններ է ներկայացնում խորհրդի հեռակա 

նիստի ընդունած որոշումների և քվեարկության արդյունքների մասին: 

 Տնօրենների խորհրդի թղթակցության վարում. կորպորատիվ քարտուղարն 

իրականացնում է տնօրենների խորհրդին և/կամ նրա նախագահին հասցեագրված 

թղթակցության հաշվառումը (այդ թվում` հարցապնդումներ, պահանջներ, 

միջնորդություններ) և կազմակերպական առումով ապահովում է պատասխանների, 

մեկնաբանությունների, մամուլի ասուլիսների նախապատրաստումը, ինչպես նաև այլ ձևով 

ստացվող թղթակցության վերաբերյալ տնօրենների խորհրդի արձագանքը: Կորպորատիվ 

քարտուղարը տնօրենների խորհրդի անդամներին ուղարկում է նրանց հասցեով ստացված 

թղթակցությունը, որը չի պահանջում տնօրենների խորհրդի նիստում համապատասխան 

հարցի բարձրացման առաջարկություն, և անհրաժեշտության դեպքում աջակցություն է 

ցուցաբերում տնօրենների խորհրդի անդամներին` նամակների, հարցապնդումների, 

միջնորդությունների պատասխանների նախապատրաստման հարցում: 

Դ.ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻՆ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻՆ ԵՎ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻՆ 

ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ 

 Պատշաճ իրազեկում. կորպորատիվ քարտուղարը ապահովում է տնօրենների խորհրդի, 

գործադիր մարմնի անդամների և բաժնետերերի պատշաճ իրազեկումը ընկերության ներքին 

իրավական ակտերի վերաբերյալ, տրամադրում անհրաժեշտ պարզաբանումներ, 

ներկայացնում ներքին իրավական ակտերին չհետևելու հիմնական ռիսկերը: 

 Աջակցում տնօրենների խորհրդի նոր անդամներին. կորպորատիվ քարտուղարը 

պարտավոր է աջակցել տնօրենների խորհրդի նոր անդամներին ճանաչելու ընկերության 

գործունեության առանձնահատկությունները, տնօրենների խորհրդի գործունեության 

ընթացակարգերը, ներկայացնել ընկերության կազմակերպական և կորպորատիվ 

կառուցվածքը, ընկերության ներքին իրավական ակտերը, գործող կորպորատիվ 

ընթացակարգերը, ընդհանուր ժողովի և տնօրենների խորհրդի գործող որոշումները, ինչպես 

նաև բացահայտել անհատական և խմբային ուսուցումների անցկացման 

անհրաժեշտությունը: Այս գործառույթը առավել կարևորվում է տնօրենների խորհրդի ոչ 

գործադիր անդամների համար, քանի որ ներգրավված չլինելով ընթացիկ գործունեության 

մեջ` նրանք որոշակի ժամանակահատվածում «հեռու» են գտնվում ընկերության 

կորպորատիվ մշակույթից, միջավայրից: Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ առանց 

կորպորատիվ քարտուղարի ներածական ուսուցումների ոչ գործադիր տնօրենի 

ադապտացիայի ժամկետը ընկերությունում կարող է ձգվել 3-6 ամիս, որը բավական 

նշանակալի ժամանակահատված է` հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տնօրենների 

խորհրդի անդամի լիազորությունների ժամկետը կարող է սահմանափակվել մեկ տարով: 

Տնօրենների խորհրդի անդամներից հատույց ստանալու, նրանց կարողությունները և 

ներուժն ի նպաստ ընկերության ծառայեցնելու համար անհրաժեշտ է ձևավորել 
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համապատասխան պայմաններ, որոնցից է գործակցությունը կորպորատիվ քարտուղարի 

հետ: Տնօրենների խորհրդի անդամների համար կորպորատիվ քարտուղարի 

ծառայությունները պետք է մշտապես լինեն հասանելի: 

 Բաժնետերերի հարցումներին պատասխանում. կորպորատիվ քարտուղարը բաժնետերերի 

հարցումներին կարող է պատասխանել անձամբ, եթե խնդրո առարկան գտնվում է իր 

իրավասության ներքո: Հակառակ դեպքում նա հարցումը պարտավոր է հասցեագրել  

ընկերության համապատասխան ստորաբաժանմանը և հետևել, որպեսզի բաժնետիրոջ 

հարցումը բավարարվի:  

Ե.ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ 

Ընկերության կորպորատիվ քարտուղարը պետք է տեղեկացված լինի ընկերության 

կորպորատիվ իրադարձություններից: Նա իրավունք ունի ստանալ ոչ միայն իր, այլև 

տնօրենների խորհրդի (հանձնաժողովների) անդամների կողմից իրենց 

պարտականությունները պատշաճ կատարելու համար ցանկացած տեղեկատվություն: 

Միաժամանակ կորպորատիվ քարտուղարն ինքն է հանդիսանում տեղեկատվության աղբյուր 

և իր այդ գործառույթն իրականացնում է հետևյալ խնդիրների լուծման միջոցով. 

 Կորպորատիվ փաստաթղթերի թղթապանակի վարում և պահպանում. կորպորատիվ 

քարտուղարը պարտավոր է պահպանել ընկերության կորպորատիվ հարաբերությունները 

կարգավորող փաստաթղթերի թղթապանակ և անհրաժեշտության դեպքում դրանք 

ներկայացնել օրինական պահանջ ներկայացրած անձի ծանոթացմանը: Կորպորատիվ 

փաստաթղթերի թղթապանակը ներառում է` 

 ընկերության պետական գրանցման վկայականը, կանոնադրությունը, 

կանոնադրությունում կատարված լրացումները և փոփոխությունները, 

կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ.  

 ընկերության հաշվեկշռում արտացոլված գույքի նկատմամբ ընկերության 

գույքային իրավունքները հավաստող փաստաթղթերը.  

 ընկերության տարեկան հաշվետվությունները.  

 ընկերության բաժնետոմսերի թողարկման ազդագրերը.  

 ֆինանսական հաշվետվությունները. 

 ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի), ընկերության աուդիտն 

իրականացնող անձի եզրակացությունները.  

 ժողովների, վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի), կոլեգիալ գործադիր 

մարմնի նիստերի արձանագրությունները.  

 հաշվիչ հանձնաժողովի արձանագրությունները և քվեաթերթիկները.  

 ընկերության ներքին իրավական ակտերը.  

 կորպորատիվ քաղաքականություններն ու հայեցակարգերը. 
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 ընկերության առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների 

կանոնադրությունները.  

 տնօրենների խորհրդի աշխատանքային պլանները և դրանց 

կատարողականները. 

 տնօրենների խորհրդի նիստերի արձանագրությունները. 

 տնօրենների խորհրդի նիստերի արձանագրությունների կից հավելվածները. 

 տնօրենների խորհրդի նիստերի վերաբերյալ այլ տեղեկատվական նյութերը. 

 տնօրենների խորհրդի տարեկան հաշվետվությունները. 

 տնօրենների խորհրդի պաշտոնական գրագրությունների մատյանը (ելքի և 

մուտքի). 

 տնօրենների խորհրդի անդամների ռեեստրը և անձնական թերթիկները. 

 կորպորատիվ քարտուղարի անձնական թերթիկը. 

 տնօրենների խորհրդի նիստերի արձանագրություններից քաղվածքների 

հաշվառման մատյանները. 

 այլ փաստաթղթեր և նյութեր: 

 Կորպորատիվ տեղեկատվության բարեխիղճ բացահայտում. Կորպորատիվ քարտուղարը 

պետք է հետևի, որ ընկերության կողմից բացահայտվող տեղեկատվությունը և դրա 

բացահայտման կարգը բավարարի հետևյալ պահանջներին` 

 ընկերության թափանցիկության և նրա առևտրային շահերի միջև խելամիտ 

հավասարակշռության սահմանում, 

 տեղեկատվության կանոնավոր հիմունքներով և ժամանակին բացահայտում, 

 էական, ամբողջական, օբյեկտիվ, արժանահավատ, ոչ հակասական, ստույգ, 

էական բացթողումներից զերծ տեղեկատվության բացահայտում, 

 շահառու անձանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի կիրառում, 

 տարբեր կապուղիներով բացահայտվող տեղեկատվության նույնականության 

ապահովում: 

Զ. ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ՇԱՀԱՌՈՒ ԱՆՁԱՆՑ ՀԵՏ 

Ընկերությունների հաջողության վրա ազդում են շահառուների հետ ունեցած 

փոխհարաբերությունները, նրանց հետ կառուցողական երկխոսության վարումը, 

փոխշահավետ որոշումների կայացումը և դրանց կյանքի կոչելը: Սա բավական բարդ է, 

սակայն դրա փոխհատուցումը շահառուների վստահությունն է, ինչն արժեքավոր ռեսուրս է 

մրցակցային առավելությունների ապահովման գործում: Այս գործընթացում կորպորատիվ 

քարտուղարի դերը հանգում է հետևյալին. 

 Շահառուների քարտեզագրում. կորպորատիվ քարտուղարը մասնակցում է ընկերության 

շահառուներին նույնականացնելու, նրանց հուզող հարցերի շրջանակը և ընկերության 

ռազմավարական զարգացման հետ դրանց օրինաչափության բացահայտման, ինչպես նաև 
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ոչ ֆինանսական ռիսկերի կառավարման և շահառուների հետ փոխհարաբերությունների 

հայեցակարգի մշակման գործընթացին: 

 Ոչ ֆինանսական հաշվետվությունների մշակում. ոչ ֆինանսական հաշվետվությունը 

տեղեկացնում է շահառուներին, թե ինչպես է ընկերությունը իր զարգացման 

ռազմավարական նպատակների իրագործումը համակցում տնտեսական կայունության, 

սոցիալական բարեկեցության և բնապահպանական անվտանգության հետ: Ոչ ֆինանսական 

հաշվետվությունը ընկերությունների ոչ ֆինանսական ռիսկերի կառավարման համակարգի 

տարր է և ընդգրկում է ընկերությունների գործունեության բավական լայն շրջանակ. 

կառավարման որակ, գործարար էթիկա, սոցիալական և տնտեսական ներդրումների 

արդյունավետություն, բարենպաստ արտաքին միջավայրի ձևավորում, բնապահպանական 

անվտանգություն և այլն: Հաշվի առնելով ոչ ֆինանսական հաշվետվությունների 

բովանդակությունը` կորպորատիվ քարտուղարն անմիջականորեն ներգրավվում է դրանց 

մշակման գործընթացում, իսկ շատ հաճախ նաև կոորդինացնում այն: 

Որպես կորպորատիվ քարտուղարի այլ գործառույթներ կարելի է նշել` 

 բաժնետիրական սեփականության կառուցվածքի նկատմամբ մշտադիտարկումը, 

 փոխկապակցված անձանց ռեեստրի վարումը, 

 տնօրենների խորհրդի անդամների ռեեստրի վարումը, 

 աշխատակիցների բաժնետիրացման գործընթացների և կենսաթոշակային 

սխեմաների նախագծմանը մասնակցությունը, 

 կորպորատիվ գործողությունների նախագծմանը (արժեթղթերի թողարկում, 

վերակազմակերպումներ և այլն) մասնակցությունը, 

 ներքին իրավական ակտերի նախագծմանը մասնակցությունը, 

 կորպորատիվ կառավարման հիմնախնդիրների առումով պետական մարմինների 

և ԶԼՄ-երի հետ կապի ապահովումը: 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ  

«ԵՐԿՈՒ ՏԻՐՈՋ ԾԱՌԱ» 

Իր գործառույթներն իրագործելու համար կորպորատիվ քարտուղարը պետք է ունենա 

որոշակի կարգավիճակ, ինչպես նաև համապատասխան գիտելիքներ և փորձառություն: 

Ընկերության կառավարման կառուցվածքում կորպորատիվ քարտուղարի տեղը որոշելու 

համար անհրաժեշտ է պարզաբանել նրա ենթակայության, հաշվետվողականության, ինչպես 

նաև նշանակման հետ կապված մի շարք հարցեր: 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի` 

կորպորատիվ քարտուղարը նշանակվում է խորհրդի կողմից և հաշվետու է վերջինիս: 

Խորհուրդը սահմանում է կորպորատիվ քարտուղարի պաշտոնի նկարագիրը, ինչպես նաև 

նրա վարձատրության չափը:  
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Բերված սխեման կարելի է որակել որպես դասական: Նման սխեմայի պարագայում 

կորպորատիվ քարտուղարն անկախություն է ստանում գործադիր մարմնից: Սակայն 

գործնական կյանքը փոքր ինչ տարբերվում է դասական սխեմայից: 

Կորպորատիվ քարտուղարը ընկերության պաշտոնատար անձ է: Հետևաբար նա պետք է 

նշվի ընկերության հաստիքացուցակում, իր տեղը գտնի ընկերության կառավարման 

կառուցվածքում: Այս ամենը նախանշում է նրա ենթակայությունը գործադիր մարմնի 

ղեկավարի նկատմամբ: Մյուս կողմից կորպորատիվ քարտուղարը, որն ապահովում է 

տնօրենների խորհրդի գործունեությունը, մասնակցում է կորպորատիվ ընթացակարգերի 

իրագործմանը և հետևում է ի շահ բաժնետերերի և այլ շահառուների օրենսդրության, 

կանոնադրության և ներքին իրավական ակտերի պահաջների պահպանմանը, պետք է 

ենթարկվի տնօրենների խորհրդին, իսկ տնօրենների խորհրդի նիստերի միջև ընկած 

ժամանակահատվածում` տնօրենների խորհրդի նախագահին: Պատկերավոր ասած` 

կորպորատիվ քարտուղարը հանդես է գալիս որպես «երկու տիրոջ ծառա»: 

Հարաբերությունների նման կառուցվածքի պայմաններում կորպորատիվ քարտուղարը 

նշանակվում է խորհրդի կողմից, սակայն նրա հետ աշխատանքային պայմանագիր է կնքում 

գործադիր մարմնի ղեկավարը: Տնօրենների խորհուրդը` ի դեմս նախագահի, իրավասու չէ 

ստորագրել աշխատանքային պայմանագիր կորպորատիվ քարտուղարի հետ: Նման 

իրավասությամբ օժտված է գործադիր մարմնի ղեկավարը: Արդյունքում կորպորատիվ 

քարտուղարը հաշվետու լինելով տնօրենների խորհրդին` պետք է ենթարկվի գործադիր 

մարմնի ղեկավարին, սակայն այդ ենթակայությունը վերաբերում է միայն ներքին 

կարգապահական կանոնների պահպանմանը: 

Կա մեկ այլ տեսակետ, համաձայն որի կորպորատիվ կառավարման կառուցակարգերը 

ձևավորվել են սեփականատիրոջ և մենեջերների միջև եղած շահերի հնարավոր բախումները 

կարգավորելու համար: Այս տեսանկյունից կորպորատիվ քարտուղարը սեփականության 

կառավարման կառուցակարգ է: Եթե սեփականատերը միաժամանակ ներգրավված է 

ընթացիկ կառավարման մեջ, կորպորատիվ քարտուղարն իր տեղը կարող է գտնել ընթացիկ 

ղեկավարման համակարգում: Հենց որ ընթացիկ ղեկավարումը պատվիրակվում է վարձու 

մենեջերներին, կորպորատիվ քարտուղարը ենթարկվում է տնօրենների խորհրդին:  

Գործադիր մարմնին ենթակայությունը կարող է խնդիրներ առաջացնել կորպորատիվ 

քարտուղարի կողմից իր հսկողական գործառույթներն իրականացնելիս: Պրակտիկան 

վկայում է, որ այստեղ լուրջ հակասություն չկա: Կորպորատիվ քարտուղարն իրավամբ 

հսկողական համակարգի տարր է, իսկ հսկողական համակարգի արդյունավետ 

գործունեությունն ապահովելու նպատակով` նրանում չեն կարող լինել բացառություններ: 

Այստեղ օգնության կարող են գալ կորպորատիվ քարտուղարի գործունեության 

կանոնակարգումը և նրա անձնական հատկանիշները, որոնք նրան կարող են օգնել 

հավասարակշռելու իր անկախությունն ու ենթակայությունը: 
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Գործադիր մարմնից կորպորատիվ քարտուղարի անկախությունն ապահովելու նպատակով` 

ընկերությունները կորպորատիվ քարտուղարի գործառույթները պատվիրակում են ոչ 

հաստիքային աշխատակցի` վերջինիս հետ կնքելով քաղաքացիաիրավական պայմանագիր: 

Կամ մեկ ուրիշ տարբերակ է աշխատակցի լիզինգը, այսինքն, երբ ընկերությունը 

պայմանագիր է կնքում մեկ այլ կազմակերպության հետ, որը պարտավորվում է ապահովել 

կորպորատիվ քարտուղարի գործառույթների իրականացումն` իր աշխատակցի միջոցով:  

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ 

Ինչպես արդեն նշվել է, կորպորատիվ քարտուղարը նշանակվում է տնօրենների խորհրդի 

կողմից: Պրակտիկայում կորպորատիվ քարտուղարի թեկնածությունը տնօրենների խորհրդի 

նոր կազմի հետ համաձայնեցնելու նպատակով` տարեկան ընդհանուր ժողովին հաջորդող 

տնօրենների խորհրդի նիստում կատարվում է կորպորատիվ քարտուղարի նշանակումը: Չի 

բացառվում, որ կարող է նշանակվել նոր կորպորատիվ քարտուղար: Հնարավոր է նաև, որ 

գործողը շարունակի իր լիազորությունները: Կորպորատիվ քարտուղարի հաճախակի 

փոփոխումը բավականին նուրբ հարց է, հետևաբար դրան պետք է մոտենալ զգուշորեն: 

Անհրաժեշտ է հիշել, որ կորպորատիվ քարտուղարը հանդիսանում է ընկերության 

կորպորատիվ մշակույթի կրողը, նա ի պաշտոնե պարտավոր է ապահովել դրա փոխանցումը 

տնօրենների խորհրդի նոր անդամներին: Բացի այդ, նա տեղյակ է ընկերության ներքին 

իրավական ակտերին, տիրապետում է դրանց, և տնօրենների խորհրդի նոր կազմը պետք է 

շահագրգռված լինի կորպորատիվ քարտուղարի պաշտոնի կայունության մեջ: 

ՀԱՄԱՏԵՂՈՒՄ. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ ԵՎ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ 

Քննարկումների թեմա է նաև կորպորատիվ քարտուղարի կողմից տնօրինության 

քարտուղարի գործառույթների համատեղումը: Համատեղման կողմնակիցները գտնում են, որ 

այս երկու պաշտոնների համատեղումը նպաստում է ընկերության կոլեգիալ մարմինների 

գործունեության ունիֆիկացմանը, ստանդարտացմանը և կորպորատիվ քարտուղարի` 

ընթացիկ գործունեության վերաբերյալ տեղեկացվածության բարձրացմանը: 

Համատեղման ընդդիմախոսները գտնում են, որ կորպորատիվ քարտուղարի կոմունիկացիոն 

գործառույթի արդյունավետության տեսանկյունից գործադիր մարմնի հետ կապը 

անհրաժեշտություն է: Սակայն կորպորատիվ քարտուղարի ներգրավումը տնօրինության 

նիստերի կազմակերպման գործընթացում ոչ միայն լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է, այլև 

պարունակում է «խոշոր հայացքի» կորուստի ռիսկ, այսինքն` գործադիր մարմնից եկող 

օպերատիվ տեղեկատվության հոսքը կարող է կորպորատիվ քարտուղարին ստիպել 

կենտրոնանալ ընթացիկ խնդիրների վրա` ի վնաս ռազմավարականների:  

Մեկ այլ մոտեցմամբ` կորպորատիվ քարտուղարը չպետք է համատեղի վարչության 

քարտուղարի գործառույթները, սակայն ընթացիկ գործունեության վերաբերյալ 

տեղեկատվությանը լիարժեք տիրապետելու համար` նպատակահարմար է, որ նա մասնակցի 

վարչության նիստերին: 
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Կա մեկ ուրիշ մոտեցում ևս, համաձայն որի, եթե ընկերությունում ձևավորվել է կորպորատիվ 

քարտուղարի աշխատակազմ, ապա վարչության նիստերի կազմակերպական հարցերը 

կարող են պատվիրակվել կորպորատիվ քարտուղարի աշխատակազմի որևիցե 

աշխատակցի: 

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

Կորպորատիվ քարտուղարն իր գործառույթները պարտավոր է կատարել օպերատիվ, որը 

ենթադրում է կորպորատիվ քարտուղարի կողմից բավարար ժամանակի և ռեսուրսների 

տիրապետում:  

Գոյություն ունի կորպորատիվ քարտուղարի գործունեության կազմակերպման հետևյալ երկու 

տիպար. 

 Ձևավորվում է կորպորատիվ քարտուղարի աշխատակազմ, որն ապահովում է 

կորպորատիվ քարտուղարի ինստիտուտին պատվիրակված գործառույթների 

իրականացումը (կենտրոնացված տիպար): 

 Կորպորատիվ քարտուղարի աշխատակազմ չի ձևավորվում, և կորպորատիվ 

քարտուղարն իր գործառույթներն իրագործում է ընկերության այլ 

ստորաբաժանումների աշխատակիցների աջակցությամբ (բաշխված տիպար):  

Կենտրոնացված տիպարը բավական ծախսատար է, սակայն կորպորատիվ քարտուղարի 

պատասխանատվության մակարդակը բավականաչափ բարձր է, քանի որ նրա 

գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորվում է նրա և իր աշխատակազմի 

աշխատելաոճով:  

Ինչ վերաբերում է բաշխված տիպարին, ապա այն պարունակում է շահերի հնարավոր 

բախման ռիսկ: Եվ այստեղ կարևորվում է ընկերության կորպորատիվ կառավարման 

հարաբերությունների կանոնակարգվածությունը: 

Ամեն դեպքում տիպարների միջև ընտրություն կատարելու ժամանակ ընկերությունը պետք է 

հստակ որոշի կորպորատիվ քարտուղարի առջև դրված խնդիրների բնույթը և ծավալը, 

գնահատի ընկերության զարգացման տեմպերը, դիտարկի բաժնետերերի թվաքանակը, 

տնօրենների խորհրդի կազմը և, որ ամենակարևորն է, գնահատի կորպորատիվ 

կառավարման պրակտիկայի բարելավմանն ուղղված իր հանձնառությունը: 

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

Կորպորատիվ քարտուղարի գործունեության կանոնակարգումը անհրաժեշտությունն է` 

հաշվի առնելով այն, որ նա գտնվում է շահերի բախման կիզակետում: Ենթադրվում է, որ 

կորպորատիվ քարտուղարի գործունեության կանոնակարգումը հնարավորություն է տալիս ոչ 

միայն կանոնավորել վերջինիս գործունեությունը և ամրապնդել նրա կարգավիճակը 

ընկերությունում, այլև կողմնորոշել նրա գործունեությունը տարբեր իրավիճակներում, այդ 

թվում` կորպորատիվ հարաբերությունների տարբեր մասնակիցների միջև շահերի բախման 



 
 

18 
 

դեպքում: Առաջնորդվելով հաստատված ընթացակարգերով և կանոնակարգերով 

կորպորատիվ քարտուղարը կարող է ոչ միայն ճիշտ գործել կոնֆլիկտային իրավիճակում, 

այլև կանխարգելել կոնֆլիկտի հետագա զարգացումը: 

Կորպորատիվ քարտուղարի գործունեությունը կանոնակարգելիս ընկերությունները 

հիմնականում կիրառում հետևյալ մոտեցումները. 

 Կորպորատիվ քարտուղարի գործունեությունը կանոնակարգվում է առանձին 

կանոնակարգի և/կամ վերջինիս հաստիքի նկարագրի միջոցով, 

 Կորպորատիվ քարտուղարի գործունեությունը կանոնակարգվում է տնօրենների 

խորհրդի կանոնակարգով, այսինքն` վերջինս առանձին բաժին է բովանդակում 

կորպորատիվ քարտուղարի գործառույթների, պատասխանատվության, 

անձնային և պրոֆեսիոնալ հատկանիշների, նշանակման և 

պարտականությունների դադարեցման ընթացակարգերի վերաբերյալ: 

Կորպորատիվ քարտուղարի գործունեությունը կանոնակարգող դրույթներ կարելի է նաև 

գտնել ընկերության կանոնադրության, կառավարման մարմինների գործունեությունը 

կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերում, ինչպես նաև կորպորատիվ կառավարման 

կանոնագրքում: Այս փաստաթղթերը մշակելիս անհրաժեշտ է պահպանել դրանց 

տրամաբանական ամբողջականությունը և խուսափել հակասող դրույթներից: 

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԵՎ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ 

Կորպորատիվ քարտուղարի թեկնածությունը հաստատելիս տնօրենների խորհուրդը պետք է 

բազմակողմանիորեն գնահատի թեկնածուի ունակությունն իրականացնելու կորպորատիվ 

քարտուղարի գործառույթները, նրա կրթությունը, աշխատանքային փորձը, անձնային 

հատկանիշները: Հետևաբար, ընկերության ներքին իրավական ակտերում այս հարցերը 

պետք է բավականաչափ բացահայտված լինեն: Ինչպես տնօրենների խորհրդի անդամները, 

այնպես էլ կորպորատիվ քարտուղարը գործում են ի շահ ընկերության, հետևաբար 

կորպորատիվ քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող անձը պետք է ունենա անբասիր 

հեղինակություն: 

Միաժամանակ կորպորատիվ քարտուղարի կարգավիճակի յուրահատկությունը նրանից 

պահանջում է լինել ինքնուրույն և նախաձեռնող: Նախաձեռնությունները կարող են 

արտահայտվել կորպորատիվ կառավարման պրակտիկայի զարգացման ուղղությամբ նրա 

կողմից տարվող աշխատանքներում, իսկ ինքնուրույնությունը կարող է դրսևորվել 

շահառուների հետ փոխհարաբերությունների արագ և օպերատիվ կարգավորման մեջ: 

Կորպորատիվ քարտուղարի անձնային հատկանիշների մասին վկայում է գործարար փորձը, 

իսկ պրոֆեսիոնալ գիտելիքների վերաբերյալ տեղեկատվություն են տալիս կորպորատիվ 

քարտուղարների որակավորման բարձրացման ծրագրերը (աղյուսակ 2): 
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Աղյուսակ 2. Կորպորատիվ քարտուղարների անձնային հատկանիշներն  

ու պրոֆեսիոնալ գիտելիքները 

ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ 

 Ակտիվություն, առաջնորդային 

հատկանիշներ, 

 Պատասխանատու և բարեխիղճ 

վերաբերմունք, 

 Անկողմնակալություն և 

անաչառություն, 

 Անբիծ հեղինակություն, 

 Սեփական կարծիքն ունենալու և այն 

հիմնավորելու ունակություն, 

 Մտածելակերպի ինքնուրույնություն, 

Սթրեսային իրավիճակներում 

աշխատելու ունակություն, 

 Միջանձնային շփումների գերազանց 

ունակությունների առկայություն: 

 

 Կորպորատիվ իրավունք և 

կորպորատիվ կառավարում, 

 Ֆինանսական հաշվետվություն և 

վերլուծություն, 

 Տնտեսագիտության և 

վիճակագրության հիմունքներ, 

 Ռազմավարական կառավարում,  

 Ռիսկերի կառավարում, 

 Շուկայագիտություն, 

 Հասարակության հետ կապերի 

տեխնոլոգիաներ: 

 

 

Ավստրալիայում բավարար է, եթե կորպորատիվ քարտուղարն ունի բակալավրի աստիճան` 

իրավունքի, տնտեսագիտության, հաշվապահության կամ բիզնես-վարչարարության 

ոլորտներում, իսկ նրա աշխատանքային փորձը` առնվազն 5 տարի:  

Ֆիլիպիններում կորպորատիվ քարտուղարների կրթության նկատմամբ ֆորմալ պահանջներ 

չկան, սակայն գործնականում կորպորատիվ քարտուղարները հանդիսանում են 

իրավաբաններ, հաշվապահներ, բիզնես-դպրոցների շրջանավարտներ: Մի շարք 

երկրներում, օրինակ` Հնդկաստանում և Սինգապուրում, կորպորատիվ քարտուղարի 

պաշտոնը զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է անդամակցել կորպորատիվ քարտուղարների 

պրոֆեսիոնալ որևիցե միության:  

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

Կորպորատիվ քարտուղարների ինստիտուցիոնալիզացիան արտահայտվում է ոչ միայն 

ընկերությունների կողմից նման գործառույթի ու պաշտոնի ձևավորմամբ, նրա թեկնածուի 

նկատմամբ պահանջների սահմանմամբ, ինչպես նաև գործառույթների շրջանակի 

հստակեցմամբ, այլև կորպորատիվ քարտուղարների պրոֆեսիոնալ միավորումների 

ձևավորմամբ: Այսպես, դիպլոմավորված քարտուղարների և ադմինիստրատորների 

ինստիտուտը Լոնդոնում ձևավորվել է դեռևս 1891 թվականին: Նման 

կազմակերպություններին անդամակցումը պարտադիր պայման է կորպորատիվ 

քարտուղարների համար: Ինչպես արդեն նշվել է, որոշ երկրներում կորպորատիվ 

քարտուղարի պաշտոնում աշխատելու համար անդամակցումը և համապատասխան 
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որակավորումը հանդիսանում են պարտադիր պայման: Այս պահանջի առկայությունը 

երաշխավորում է կորպորատիվ քարտուղարների իրազեկվածության որոշակի մակարդակ: 

Ավստրալիայում, Կանադայում, Նոր Զելանդիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Սինգապուրում, 

ԱՄՆ-ում գոյություն ունեն կորպորատիվ քարտուղարների ոչ առևտրային միություններ, 

որոնց հիմնական նպատակը կորպորատիվ քարտուղարներին աջակցելն է գիտելիքների և 

ունակությունների ձեռքբերման ու զարգացման գործում: Պրոֆեսիոնալ միությունները 

թողարկում են տեղեկագրեր, իրականացնում են հետազոտություններ, ուսուցումներ, 

կազմակերպում սեմինարներ և գիտաժողովներ: Որոշ կազմակերպություններ ապագա 

կորպորատիվ քարտուղարներին առաջարկում են լիարժեք ուսուցում լիցենզիայի 

տրամադրմամբ (Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Սինգապուր): Միությունների հիմնական 

նպատակների թվում են` 

 կորպորատիվ քարտուղարի ինստիտուտի անհրաժեշտության գիտակցմանը 

նպաստումը, 

 կորպորատիվ կառավարման լավագույն պրակտիկայի քարոզումը, 

 միության անդամների շահերի և կարգավիճակի, մասնագիտական համբավի 

պաշտպանությունը, 

 միության անդամների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի 

բարձրացմանն աջակցումը, պրոֆեսիոնալ վարքագծի կանոնների բարձրացումը, 

 կորպորատիվ քարտուղարների որակավորման բարձրացումը և 

սերտիֆիկացումը, 

 իր անդամների համար հետաքրքրություն ներկայացնող գործող և նախագծման 

փուլում գտնվող իրավական ակտերի վերլուծությունը, 

 տեղեկատվության և լավագույն փորձի ազատ փոխանակման խթանումը: 
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