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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Կորպորատիվ կառավարումը օրենքների, իրավական ակտերի և գործարար մշակույթի նորմերի ու դրանց 

իրագործումն ապահովող կառուցակարգերի ամբողջություն է, որը հնարավորություն է տալիս 

ընկերություններին ներգրավել ֆինանսական և այլ ռեսուրսներ, գործել արդյունավետ և ապահովել իր 

գործունեության շարունակականությունը՝ բաժնետերերի համար ստեղծելով երկարաժամկետ 

տնտեսական արժեք և հարգելով այլ շահառուների ու հասարակության շահերը:  

Կորպորատիվ կառավարման այս և այլ սահմանումները վկայում են կորպորատիվ կառավարման 

համակարգում բաժնետիրոջ (ներդրողի) առանցքային դերի մասին: Բաժնետերը պետք է վստահ լինի, որ 

ընկերությունն աշխատում է բաց ու ազնիվ, և գոյություն ունեն կառուցակարգեր ու ինստիտուտներ, որոնք 

ի վիճակի են ապահովել այդ գործընթացի վերահսկելիությունը: Ընկերությունները չեն կարող գոյություն 

ունենալ առանց բաժնետերերի վստահության, իսկ այդ վստահության արժեքը կորպորատիվ 

կառավարումն է: Կարելի է ասել, որ կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները այն կանոններն են, 

որոնցով ապրում է կապիտալը, քանի որ բաժնետերերին առաջին հերթին հուզում են իրենց կապիտալի 

անվտանգ ու կայուն աճի հնարավորությունները: 

Հետևաբար, բաժնետերերի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը, ինչպես նաև արդար 

ու հավասար վերաբերմունքը բաժնետերերի նկատմամբ կորպորատիվ կառավարման պատշաճ 

համակարգի հիմնարար բնութագրիչներն են: 

Ընկերությունը կարող է ձեռք բերել բաժնետերերի վստահությունը, եթե նրա կորպորատիվ կառավարման 

համակարգը հիմնվում է բաժնետերերի իրավունքներն ու օրինական շահերը հարգող և դրանց 

պաշտպանությունն ապահովող կառուցակարգերի վրա: Որքան թափանցիկ և արդյունավետ են այդ 

կառուցակարգերը, այնքան բաժնետերերի համար կանխատեսելի և հասկանալի են ընկերության 

կառավարման մարմինների և պաշտոնատար անձանց գործողությունները, այնքան մեծ են դրանց վրա 

ազդելու բաժնետերերի հնարավորությունները: 
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I. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

Բաժնետերը բաժնետիրական ընկերության կողմից թողարկված և տեղաբաշխված բաժնետոմսերի 

սեփականատերն է: Բաժնետոմսերի թողարկման ճանապարհով ներգրավված միջոցները դառնում են 

ընկերության սեփականությունը, իսկ բաժնետերը ընկերությունում կատարած ներդրման դիմաց ստանում 

է բաժնետոմս (եր): Բաժնետերերի ներդրումների հաշվին ձևավորվող ընկերության գույքն առանձնացվում 

է բաժնետերերի այլ գույքից: Բաժնետոմսը բաժնետիրոջը չի տալիս իրավունքներ ընկերության գույքի 

նկատմամբ: Այս իրավունքն ի հայտ է գալիս միայն ընկերության լուծարման ժամանակ, երբ բաժնետերը 

ստանում է ընկերության գույքից իր հասանելիք մասը: Հետևաբար բաժնետիրական ընկերությունների 

գործունեությունը հիմնվում է սահմանափակ պատասխանատվության սկզբունքի վրա. ընկերությունը 

պատասխանատվություն չի կրում բաժնետերերի պարտավորությունների համար, իսկ բաժնետերերն 

իրենց հերթին պատասխանատվություն չեն կրում ընկերության պարտավորությունների համար, այլ միայն 

իրենց պատկանող ներդրման սահմաններում կրում են ընկերության գործունեության հետ կապված 

վնասների ռիսկը: Այսինքն` սահմանափակ պատասխանատվությունը նշանակում է, որ ընկերության 

բաժնետերը ստանձնում է ձեռնարկատիրական ռիսկ, որը սահմանափակվում է բաժնետոմսի համար 

վճարված գումարի մեծությամբ:  

Ընկերությունը չի պարտավորվում նաև ետ վերադարձնել բաժնետերերից ներգրավված միջոցները: 

Բաժնետերն իրավունք չունի հետ պահանջել իր ներդրումը: Բաժնետիրոջ «ելքը» ընկերությունից 

հնարավոր է միայն բաժնետոմսերը վաճառելու միջոցով: Սա հնարավորություն է տալիս պահպանել 

ընկերության կապիտալի ամբողջականությունը: 

Ձեռք բերելով բաժնետոմսեր` բաժնետերը բաժնետիրական ընկերության հետ չի կնքում պայմանագիր, 

այլ դառնում է կորպորատիվ հարաբերությունների մասնակից, որոնք բավական բարդ են և 

բազմաբովանդակ: Այդ հարաբերությունների շրջանակում ընկերությունը պարտավորվում է ապահովել 

բոլոր հնարավոր գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են բաժնետիրոջ կապիտալի պահպանման և 

ավելացման համար: Հետևաբար, ընկերության պարտավորություններին համապատասխան ծագում են 

բաժնետիրոջ իրավունքները, որոնցով էլ պայմանավորվում է բաժնետոմսի` որպես սեփականության 

օբյեկտի գրավչությունը: 

Բաժնետոմսով ամրագրվող իրավունքները բավական բազմաթիվ են, և դրանց վերաբերյալ առավել 

ընդգրկուն պատկերացում կազմելու նպատակով` դրանք ենթարկվում են դասակարգման: 

Մասնագիտական գրականության մեջ բերվում են դասակարգումների տարբեր չափանիշներ, սակայն 

հաշվի առնելով բաժնետիրական ընկերությունում ձևավորվող իրավահարաբերությունների գույքային 

բնույթը, ինչը պայմանավորվում է բաժնետիրական ընկերության առևտրային կազմակերպություն լինելով, 

ապա բաժնետոմսերով ամրագրվող իրավունքները կարելի է պայմանականորեն դասակարգել հետևյալ 

երեք խմբերի. 

 Գույքային իրավունքներ,  

 Ոչ գույքային իրավունքներ, 

 Գույքային և ոչ գույքային իրավունքները պաշտպանող կամ վերականգնող իրավունքներ: 
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II. ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ 

II.1. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ԲԱՇԽՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԲԱԺՆԵՏԻՐՈՋ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 

II.1.1. Շահութաբաժնի էությունը 

Շահութաբաժինը (դիվիդենդը) բաժնետիրական ընկերության շահույթի մի մասն է, որն ընկերության 

կողմից սահմանված կարգով վճարվում է տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դիմաց և հանդիսանում է 

բաժնետիրոջ եկամուտը: Բաժնետերերին շահութաբաժինների վճարումը կատարվում է որոշակի 

քաղաքականության շրջանակներում: Տեսականորեն, այդ քաղաքականության ընտրությամբ 

նախատեսվում է լուծել երկու կարևոր հիմնախնդիր. 

 բաժնետերերի բարեկեցության մակարդակի բարձրացում. 

 ընկերության գործունեության բավարար ֆինանսավորման ապահովում: 

Շահութաբաժնային քաղաքականության ընտրությունը պայմանավորվում է յուրաքանչյուր կոնկրետ 

ընկերության առանձնահատկություններով և ենթակա է այնպիսի գործոնների ազդեցության, ինչպիսիք են 

ընկերության շահութաբերության մակարդակը, աճի տեմպերը, հեղինակությունը շուկայում, 

իրացվելիության մակարդակը, ֆինանսավորման աղբյուրներից օգտվելու հնարավորությունը և այլն:  

Շահութաբաժնի վճարման համար անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում շահույթի առկայությունը, քանի 

որ շահութաբաժինն, ընդհանուր առմամբ, վճարվում է ընկերության զուտ շահույթից (կուտակված 

շահույթից): Իսկ շահութաբաժնի վճարման բավարար պայմանը շահութաբաժնի վճարման մասին 

որոշման ընդունումն է: Հարկ է նշել, որ շահութաբաժնի վճարման (հայտարարման) մասին որոշման 

ընդունումը ընկերության իրավունքն է, այլ ոչ թե պարտավորությունը: Շահութաբաժնի վճարումը 

պարտավորություն է դառնում, երբ ընկերության իրավասու մարմինը այդ մասին որոշում է ընդունում: 

Հետևաբար, ընկերությունը պարտավոր է վճարել միայն հայտարարված շահութաբաժինները: 

Հայտարարված շահութաբաժինները չվճարելու դեպքում ընկերությունը բաժնետիրոջ առջև 

պատասխանատվություն է կրում իր պարտավորությունները չկատարելու համար:  

Շահութաբաժիններ հաշվարկվում են և վճարվում են միայն տեղաբաշխված և ամբողջությամբ վճարված 

բաժնետոմսերի դիմաց: Շահութաբաժիններ չեն հաշվարկվում, հետևաբար և չեն վճարվում` 

 Ընկերության կողմից ձեռքբերված բաժնետոմսերի դիմաց, 

 Ընկերության կողմից հետգնված բաժնետոմսերի դիմաց, 

 Տեղաբաշխման մասին որոշմամբ սահմանված ժամկետներում լրիվ չվճարված և ընկերության 

տրամադրության տակ փոխանցված բաժնետոմսերի դիմաց:  

Շահութաբաժինների տեսակները և դրանց վճարման կարգը մանրամասնելու նպատակով` դրանք կարելի 

է դասակարգել (աղյուսակ 1): 
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Աղյուսակ 1. Շահութաբաժինների դասակարգումը 

Դասակարգման բնույթը Շահութաբաժնի տեսակը 

Ըստ բաժնետոմսի տեսակի 

 Արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող 

շահութաբաժիններ 

 Հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող 

շահութաբաժիններ 

Ըստ վճարման ժամանակահատվածի 
 Միջանկյալ (եռամսյակային, կիսամյակային) 

 Տարեկան 

Ըստ վճարման միջոցի 
 Դրամական 

 Գույքով վճարվող, այդ թվում` բաժնետոմսերով 

Ըստ վճարումների չափի 
 Լրիվ 

 Մասնակի 

II.1.2. Հասարակ և արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող շահութաբաժիններ 

Հասարակ և արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինները հաշվարկվում և վճարվում են 

առանձին-առանձին: Բաժնետոմսի տեսակով պայմանավորված շահութաբաժինները վճարվում են 

որոշակի հերթականությամբ: Շահութաբաժիններ ստանալիս արտոնյալ բաժնետոմսերի 

սեփականատերերը հասարակ բաժնետոմսերի սեփականատերերի նկատմամբ ունեն 

առաջնահերթության իրավունք: Հարկ է նշել, որ համաձայն Օրենքի` հասարակ բաժնետոմսերի դիմաց 

շահութաբաժինների վճարումներն Ընկերության կողմից չեն երաշխավորվում: 

Ինչ վերաբերում է արտոնյալ բաժնետոմսերին, ապա ընկերության կանոնադրությամբ պետք է 

սահմանվեն ընկերության յուրաքանչյուր ձևի արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող 

շահութաբաժինները, ինչպես նաև վերջիններիս վճարման հերթականությունը: Եթե ընկերության 

կանոնադրությամբ սահմանվում է արտոնյալ բաժնետոմսերի շահութաբաժինների որոշման կարգը, ապա 

շահութաբաժնի չափը համարվում է որոշված: Եթե ընկերության կանոնադրությունը չի սահմանում 

արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող շահութաբաժնի չափը, ապա դրանց սեփականատերերն 

ունեն սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերերի հետ շահութաբաժին ստանալու հավասար 

իրավունք: 

Չնայած այն հանգամանքի, որ ընկերության կանոնադրությամբ կարող է սահմանվել արտոնյալ 

բաժնետոմսերի յուրաքանչյուր տեսակի շահութաբաժինների չափը` ընկերության բաժնետերերի 

ընդհանուր ժողովը կարող է որոշում կայացնել վերջիններիս դիմաց վճարվող շահութաբաժինները 

չվճարելու կամ ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին: Այդ որոշման գործողության ժամկետը չի կարող մեկ 

տարուց ավելի լինել: Արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերին շահութաբաժին չվճարելու 

պարտավորությունը հատուցվում է այլ պարտավորության ծագմամբ: Այսպես, ընկերության բաժնետերերի 

տարեկան ընդհանուր ժողովից հետո, որում որոշում է ընդունվել արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց 

շահութաբաժիններ չվճարելու կամ ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին` այդ բաժնետոմսերի 

սեփականատերերն ձեռք են բերում ձայնի իրավունք և կարող են մասնակցել ընկերության բաժնետերերի 

ընդհանուր ժողովին, բացառությամբ կումուլյատիվ արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի: Սկսած 

տվյալ ձևի արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց լրիվ ծավալով շահութաբաժինների առաջին վճարումից 

ձայնի իրավունքը դադարում է գործել: Երեք հաջորդական տարիների ընթացքում արտոնյալ 

բաժնետոմսերին հասանելիք շահութաբաժիններ չվճարելը կարող է հիմք հանդիսանալ ընկերությունը 

դատական կարգով լուծարելու համար: 

Ինչ վերաբերում է արտոնյալ կումուլյատիվ բաժնետոմսերին, ապա դրանց դիմաց լրիվ կամ մասնակի 

չվճարված շահութաբաժինները կուտակվում և վճարվում են հետագայում: Դրանց սեփականատերերն 

իրավունք ունեն ձայնի իրավունքով մասնակցել այն ժողովում բոլոր հարցերի քննարկմանը, որը հետևում 

է տարեկան այն ժողովին, որում չի ընդունվել որոշում` այդ դասի արտոնյալ կումուլյատիվ բաժնետոմսերի 
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դիմաց բոլոր կուտակված շահութաբաժինները վճարելու մասին, կամ ընդունվել է որոշում` դրանք 

չվճարելու կամ ոչ լրիվ ծավալով վճարելու մասին: Այդ իրավունքը դադարում է տվյալ դասի արտոնյալ 

կումուլյատիվ բաժնետոմսերի դիմաց լրիվ ծավալով բոլոր կուտակված շահութաբաժինների վճարումից 

հետո: 

Եթե հասարակ բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժնի վճարման համար աղբյուր է հանդիսանում զուտ 

շահույթը, ապա որոշակի ձևի արտոնյալ բաժնետոմսերի (օրինակ` հաստատագրված 

շահութաբաժիններով արտոնյալ բաժնետոմսերի) դիմաց շահութաբաժինների վճարումը կարող է 

կատարվել այդ նպատակի համար ստեղծված հատուկ հիմնադրամի միջոցներից: 

II.1.3. Միջանկյալ և տարեկան շահութաբաժիններ և դրանց վճարման կարգը 

Ըստ վճարման ժամկետի` շահութաբաժինները լինում են եռամսյակային, կիսամյակային և տարեկան: 

Եռամսյակային և կիսամյակային շահութաբաժինները միավորվում են միջանկյալ շահութաբաժին 

հասկացության մեջ: 

Միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման մասին որոշումն ընդունվում է խորհրդի կողմից, որը 

նշանակում է միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման ամսաթիվ: Վերջինս պետք է լինի ոչ շուտ, քան 

տվյալ որոշման ընդունման պահից 30 օր անց: Միջանկյալ շահութաբաժինների չափի վերաբերյալ 

Օրենքը կիրառում է որոշակի սահմանափակում. այն չի կարող գերազանցել նախորդ ֆինանսական 

տարվա արդյունքներով բաշխված շահութաբաժնի 50 տոկոսը: 

Տարեկան շահութաբաժինների վճարման և դրանց չափի վերաբերյալ որոշումն ընդունվում է ընկերության 

տարեկան ընդհանուր ժողովի կողմից` խորհրդի առաջարկությամբ: Տարեկան ընդհանուր ժողովն 

իրավասու չէ փոփոխել տնօրենների խորհրդի առաջարկը շահութաբաժինների չափի վերաբերյալ: 

Սակայն տարեկան ընդհանուր ժողովը կարող է որոշում ընդունել շահութաբաժինների լրիվ կամ մասնակի 

վճարման, կամ դրանց չվճարման վերաբերյալ: Շահութաբաժինների վճարման դեպքում ժողովը 

հաստատում է շահութաբաժինների վճարման և հաշվարկման կարգը: Շահութաբաժինների հետ կապված 

որոշումները ընդհանուր ժողովում կայացվում են դրան մասնակցած բաժնետերերի ձայների պարզ 

մեծամասնությամբ:  

Տարեկան շահութաբաժինները վճարվում են հաշվի առնելով վճարված միջանկյալ շահութաբաժինները: 

Եթե ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափը 

սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափին հավասար, ապա այդ 

բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան շահութաբաժիններ չեն վճարվում: 

Խորհրդի իրավասությունն է հանդիսանում շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեցող 

բաժնետերերի ցուցակի կազմումը: Այն կազմվում է ըստ հետևյալ կարգի` 

 Միջանկյալ շահութաբաժինները վճարվում են այն բաժնետերերին, որոնք ընդգրկվել են 

ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում ընկերության խորհրդի միջանկյալ 

շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշման կայացման օրվանից առնվազն 10 օր առաջ: 

 Տարեկան շահութաբաժինները վճարվում են այն բաժնետերերին, որոնք ընդգրկվել են 

ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովին 

մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ:  

Եթե ցուցակը կազմելու ամսաթվից հետո բաժնետոմսերը կամ դրանց մի մասը օտարվում է, ապա 

շահութաբաժին ստանալու իրավունքն ամեն դեպքում վերապահվում է ցուցակում ընդգրկված անձին: 

Բաժնետոմսն ձեռք բերող անձն իրավունք ունի ստանալ շահութաբաժինը միայն բաժնետոմսերը օտարող 

անձի լիազորագրի հիման վրա: 

Շահութաբաժիններին հատկացվող գումարների ստացման իրավունք ունի նաև անվանատերը: 

Անվանատիրոջ մոտ գրանցված իրական սեփականատերերի նկատմամբ իր պարտավորությունները 
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կատարելու համար ընկերությունը անվանատիրոջից կարող է պահանջել վերջիններիս ցուցակը կամ 

անվանատիրոջ մոտ գտնվող բաժնետոմսերին համապատասխան փոխանցել գումարը` անվանատիրոջ 

կողմից շահութաբաժինների վճարումն ապահովելու համար: 

Շահութաբաժինների վճարումը կատարվում է ընկերության իրավասու մարմնի կողմից հաստատված 

շահութաբաժինների վճարման և հաշվարկման կարգի հիման վրա, որի էական դրույթներից են 

շահութաբաժինների չափը, դրանց վճարման ձևը և ժամկետները: Ի դեպ ընկերությունը կարող է 

չսահմանափակել շահութաբաժինների վճարման վերջնաժամկետը: 

Շահութաբաժինը կարող է սահմանվել դրամական գումարի տեսքով կամ որպես տոկոս` բաժնետոմսերի 

անվանական արժեքի նկատմամբ:  

Ընկերությունը կարող է շահութաբաժիններ վճարել ինչպես դրամով, այնպես էլ գույքով, եթե այդ մասին 

սահմանված է ընկերության կանոնադրությամբ: 

II.1.4. Շահութաբաժինների վճարման սահմանափակումները 

Օրենքը նախատեսում է շահութաբաժինների վճարմանը վերաբերող որոշակի սահմանափակումներ: 

Ընկերությունն իրավունք չունի հայտարարել տեղաբաշխված բաժնետոմսերի շահութաբաժինների 

վճարման մասին, եթե` 

 լրիվ չի վճարվել ընկերության կանոնադրական կապիտալը. 

 ընկերության կողմից հետ չեն գնվել բոլոր այն բաժնետոմսերը, որոնք պետք է հետ գնվեին. 

 շահութաբաժիններ վճարելու որոշումն ընդունելու պահի դրությամբ ընկերության 

տնտեսական վիճակը համապատասխանում է օրենքով սահմանված անվճարունակության 

հայտանիշներին, կամ նշված հայտանիշներն ի հայտ կգան շահութաբաժինների վճարման 

հետևանքով. 

 ընկերության զուտ ակտիվների արժեքը փոքր է ընկերության կանոնադրական կապիտալի և 

պահուստային հիմնադրամի գումարից կամ այդ գումարից փոքր կդառնա 

շահութաբաժինների վճարման հետևանքով: 

Ընկերությունն իրավունք չունի որոշում ընդունել (հայտարարել) շահութաբաժինների վճարման մասին 

տեղաբաշխված հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի և այն արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց, որոնց 

համար սահմանված չէ շահութաբաժնի չափը, եթե շահութաբաժիններն ամբողջությամբ վճարելու որոշում 

չի ընդունված արտոնյալ բաժնետոմսերի բոլոր այն դասերի դիմաց, որոնց համար շահութաբաժնի չափը 

սահմանված է կանոնադրությամբ: 

Ընկերությունն իրավունք չունի որոշում ընդունել (հայտարարել) շահութաբաժինների վճարման մասին 

տեղաբաշխված այն արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց, որոնց համար շահութաբաժնի չափը սահմանված 

է կանոնադրությամբ, եթե շահութաբաժիններն ամբողջությամբ վճարելու որոշում չի ընդունված արտոնյալ 

բաժնետոմսերի բոլոր այն դասերի դիմաց, որոնք վերոհիշյալ արտոնյալ բաժնետոմսերի նկատմամբ 

շահութաբաժիններ ստանալու առաջնահերթության իրավունք են տալիս: 

Որպես առանձին սահմանափակում կարելի է դիտարկել ընկերության պահուստային հիմնադրամի 

ձևավորումը, քանի որ այն դեպքում, երբ նշված հիմնադրամը կազմում է ընկերության կանոնադրությամբ 

սահմանվածից ավելի փոքր մեծություն, ապա ընկերությունը պարտավոր է այդ հիմնադրամին շահույթից 

հատկացումներ կատարել առնվազն վերջինիս 5 տոկոսի չափով: 
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II.2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻՔ ՄԱՍԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ 

ԲԱԺՆԵՏԻՐՈՋ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 

Բաժնետիրոջ այս իրավունքը գույքայինն է և ծագում է ընկերության լուծարման ժամանակ: Իրավունքը 

կարող է իրականացվել միայն այն դեպքում, երբ ընկերության լուծարումից և նրա բոլոր պարտատերերի 

պահանջները բավարարելուց հետո ընկերության տրամադրության տակ գույք է մնում: 

Բաժնետերերի միջև գույքի բաշխման հիմնական սկզբունքներն են` 

 Գույքի արդարացի բաշխում բաժնետերերի միջև` ըստ Oրենքով սահմանված 

հերթականության.  

 Գույքի հերթական բաշխման իրականացում նախորդ հերթի լրիվ բաշխումն ավարտելուց 

հետո. 

 Բաժնետերերի պահանջների բավարարում նրանց պատկանող յուրաքանչյուր տեսակի 

բաժնետոմսերի քանակին համամասնաբար: 

Լուծարվող ընկերության գույքը նրա բաժնետերերի միջև բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ` 

 առաջին հերթին կատարվում են վճարումներն այն բաժնետոմսերի դիմաց, որոնք պետք է 

հետ գնվեն. 

 երկրորդ հերթին կատարվում են վճարումներ արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց հաշվառված, 

բայց չվճարված շահութաբաժինները. 

 երրորդ հերթին կատարվում են արտոնյալ բաժնետոմսերի լուծարային արժեքի վճարումները. 

 չորրորդ հերթին կատարվում է լուծարվող ընկերության մնացած գույքի բաշխումը 

սովորական և բոլոր տեսակների արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի միջև: 

Ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերի առանձին տեսակների լուծարային արժեքի վճարումներն 

իրականացվում են ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված հերթականությամբ: Եթե ընկերության 

տրամադրության տակ գտնվող գույքը չի բավարարում արտոնյալ բաժնետոմսերի համար հաշվառված, 

բայց չվճարված շահութաբաժինները բոլոր բաժնետերերին վճարելու համար, ապա գույքը բաշխվում է 

բաժնետերերի միջև` նրանց պատկանող նման տեսակի բաժնետոմսերի քանակին համամասնաբար: Եթե 

ընկերության տրամադրության տակ գտնվող գույքը չի բավարարում ընկերության կանոնադրությամբ 

սահմանված արտոնյալ բաժնետոմսերի լուծարային արժեքը բոլոր բաժնետերերին վճարելու համար, 

ապա գույքը բաշխվում է բաժնետերերի միջև` նրանց պատկանող նման տեսակի բաժնետոմսերի 

քանակին համամասնաբար: 

II.3. ԲԱԺՆԵՏԻՐՈՋ ՆԱԽԱՊԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 

II.3.1. Նախապատվության իրավունքի էությունը 

Նախապատվության կամ առաջնահերթ կարգով Ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի 

ձեռքբերման իրավունքը գույքային իրավունք է: Դրա կիրառումը բաժնետիրոջը զերծ է պահում 

կանոնադրական կապիտալում իր բաժնեմասնակցության նվազման, հետևաբար նաև իր 

սեփականության տարալուծման ռիսկից:  

Նախապատվության իրավունքը հնարավորություն է տալիս բաժնետիրոջը ընկերության ձայնի իրավունք 

տվող բաժնետոմսերի և դրանց փոխարկվող արժեթղթերի լրացուցիչ տեղաբաշխման ժամանակ 

առաջնահերթ կարգով ձեռք բերել այդ արժեթղթերը` ընկերության կանոնադրական կապիտալում իր 

բաժնեմասնակցությանը համամասնորեն, այսինքն` բաժնետոմսերի և դրանց փոխարկվող արժեթղթերի 

լրացուցիչ տեղաբաշխման ժամանակ շնորհիվ այս իրավունքի կիրառման բաժնետերը պահպանում է 

ընկերության կանոնադրական կապիտալում իր ունեցած տեսակարար կշիռը:  
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Նախապատվության իրավունքը կիրառվում է միայն ձայնի իրավունք ունեցող կամ քվեարկող 

բաժնետերերի նկատմամբ: 

Նախապատվության իրավունքը կարող է գործել բաժնետոմսերի ինչպես բաց, այնպես էլ փակ 

բաժանորդագրության ժամանակ, սակայն բաժանորդագրության տեսակով պայմանավորված 

նախապատվության իրավունքի ծագման պայմանները տարբեր են: Այսպես, ընկերության կողմից բաց 

բաժանորդագրության միջոցով քվեարկող բաժնետոմսերի և քվեարկող բաժնետոմսերի փոխարկվող 

արժեթղթերի տեղաբաշխման դեպքում Ընկերության բաժնետերերը ունեն քվեարկող բաժնետոմսերի և 

քվեարկող բաժնետոմսերի փոխարկվող արժեթղթերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունք, եթե 

տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի դիմաց վճարումն իրականացվելու է դրամական միջոցներով, և 

ընկերության կանոնադրությամբ այդ իրավունքը նախատեսված է:  

Նախապատվության իրավունքի կիրառման հանգուցային հարցը համամասնության գործակցի որոշումն է, 

այսինքն` նախապատվության իրավունքով ձեռք բերվող բաժնետոմսերի և քվեարկող բաժնետոմսերի 

փոխարկվող արժեթղթերի քանակի որոշման կարգի սահմանումը: Այն հաշվարկվում է հիմք ընդունելով 

ընկերության կանոնադրական կապիտալում բաժնետիրոջ բաժնեմասնակցությունը միայն այն 

բաժնետոմսերի դասի համար, որոնք ենթակա են լրացուցիչ տեղաբաշխման: Այս գործակիցը կախված չէ 

իրենց նախապատվության իրավունքը իրականացնելու ցանկություն ունեցող բաժնետերերի քանակից: 

Այդ իսկ պատճառով, եթե նախապատվության իրավունքից օգտվում է միայն մեկ բաժնետեր, ապա նա 

կարող է ձեռք բերել լրացուցիչ բաժնետոմսերի միայն այն քանակությունը, որը համամասնական է իր 

բաժնեմասնակցությանը: Այսպիսով, լրացուցիչ բաժնետոմսերի առավելագույն քանակը հայտնի է 

նախապես և չի կարող ավելացվել ի օգուտ որևէ անձի նույնիսկ, եթե բաժնետերերն իրենց 

նախապատվության իրավունքից չեն օգտվում կամ օգտվում են մասնակիորեն: 

Նախապատվության իրավունքը ժողովի որոշմամբ կարող է չկիրառվել: Այս որոշումն ընդունվում է 

ժողովին մասնակցող քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, 

եթե ընկերության կանոնադրությամբ ձայների առավել մեծ քանակ սահմանված չէ: Ժողովը սահմանում է 

նաև նախապատվության իրավունքը չկիրառելու մասին որոշման գործողության ժամկետը: Այն չի կարող 

որոշման ընդունման պահից մեկ տարուց ավելի լինել: 

Նախապատվության իրավունքի չկիրառումը բաժնետիրոջ մոտ հանգեցնում է մեկ այլ իրավունքի` 

հետգնման պահանջի իրավունքի ծագման, եթե տվյալ բաժնետերը չի մասնակցել կամ դեմ է քվեարկել 

նախապատվության իրավունքը չկիրառելու որոշմանը: 

II.3.2. Նախապատվության իրավունքի իրականացման կարգը 

Նախապատվության իրավունքի իրականացումը պայմանականորեն կարելի է բաժանել հետևյալ փուլերի` 

 Նախապատվության իրավունք ունեցող անձանց ցուցակի կազմում, 

 Նախապատվության իրավունք ունեցող անձանց ծանուցում,  

 Նախապատվության իրավունք ունեցող անձանց կողմից իրավունքի իրականացում կամ 

դրանից հրաժարում: 

Բաժնետոմսերի լրացուցիչ տեղաբաշխում իրականացնելու ժամանակ, որպեսզի ընկերության 

բաժնետերերը օգտվեն նախապատվության իրենց իրավունքից, ընկերությունը պարտավոր է նրանց 

ծանուցել այդ մասին: Հետևաբար ընկերությունը պետք է որոշի այն բաժնետերերի ցանկը, որոնք 

իրավունք ունեն օգտվել նախապատվության իրավունքից: Բաժնետերերի ցուցակը կազմելու կարևոր 

պահը ամսաթվի սահմանումն է, որի դրությամբ ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում ներգրավված 

անձինք իրավունք ունեն օգտվել իրենց նախապատվության իրավունքից: Անալոգիա անցկացնելով 

շահութաբաժինների ստացման իրավունքի հետ` կարելի է փաստել, որ նախապատվության իրավունք 

ունեցող անձանց ցուցակը կազմվում է ընկերության տնօրենների խորհրդի կողմից հետևյալ կարգով` 
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 Եթե քվեարկող բաժնետոմսերի և քվեարկող բաժնետոմսերի փոխարկվող արժեթղթերի 

թողարկման մասին որոշման կայացումը ընկերության կանոնադրությամբ հանդիսանում է 

ընկերության խորհրդի իրավասությունը, այսինքն` այդ հարցի վերաբերյալ որոշումն 

ընդունում է ընկերության խորհուրդը, ապա նախապատվության իրենց իրավունքից կարող են 

օգտվել այն բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում 

ընկերության խորհրդի կողմից որոշման կայացման օրվանից առնվազն 10 օր առաջ: 

 Եթե քվեարկող բաժնետոմսերի և քվեարկող բաժնետոմսերի փոխարկվող արժեթղթերի 

թողարկման մասին որոշման կայացումը ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի 

իրավասությունն է, ապա նախապատվության իրենց իրավունքից կարող են օգտվել այն 

բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում տվյալ 

ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա 

դրությամբ:  

Բաժնետերերը պետք է ծանուցվեն տեղաբաշխումը սկսելու պահից առնվազն 30 օր առաջ: Ծանուցումը 

պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները. 

 տեղաբաշխվող քվեարկող բաժնետոմսերի և քվեարկող բաժնետոմսերի փոխարկվող 

արժեթղթերի քանակը և տեղաբաշխման գինը. 

 ընկերության բաժնետերերի կողմից նախապատվության իրավունքով ձեռք բերվող 

բաժնետոմսերի և քվեարկող բաժնետոմսերի փոխարկվող արժեթղթերի քանակի որոշման 

կարգը, այդ իրավունքի իրականացման կարգն ու ժամկետները: 

Բաժնետերն իր հերթին, որպեսզի չկորցնի իր իրավունքը և այն իրականացնի լրիվ ծավալով կամ 

մասնակիորեն, պետք է այդ մասին գրավոր ծանուցմամբ` առնվազն տեղաբաշխումը սկսելուց 1 օր շուտ, 

տեղյակ պահի ընկերությանը: Բաժնետիրոջ գրավոր ծանուցումը պետք է պարունակի հետևյալ 

տեղեկությունները. 

 բաժնետիրոջ լրիվ ֆիրմային անվանումը (ֆիզիկական անձի համար` անուն, ազգանուն), 

պետական գրանցման տվյալները (անձնագրային տվյալները), գտնվելու (բնակության) վայրը. 

 ձեռք բերվող բաժնետոմսերի և/կամ արժեթղթերի քանակը. 

 բաժնետոմսերի և/կամ արժեթղթերի դիմաց վճարման մասին փաստաթուղթը: 

Եթե բաժնետերը նշված ժամկետում գրավոր ծանուցմամբ չի արտահայտում իր դիրքորոշումը 

նախապատվության իրավունքից օգտվելու կամ չօգտվելու վերաբերյալ, ապա համարվում է, որ 

ընկերության բաժնետերը հրաժարվում է իր իրավունքի կիրառումից:  

Ընկերությունն իրավունք ունի լրացուցիչ բաժնետոմսերը տեղաբաշխել դրանց շուկայական արժեքից 

ցածր, եթե տեղաբաշխումն իրականացվում է ընկերության հասարակ բաժնետոմսեր ունեցող բոլոր 

բաժնետերերի կողմից նման բաժնետոմսեր ձեռք բերելու նախապատվության իրենց իրավունքն 

իրականացնելիս: 
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III. ՈՉ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ 

III.1. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԲԱԺՆԵՏԻՐՈՋ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 

Բաժնետիրական ընկերության կառավարմանը մասնակցելու իրավունքը ոչ գույքային է: Այն ունի 

բավական բարդ կառուցվածք և իրենից ներկայացնում է իրավունքների մի ամբողջ համակարգ, որում 

պայմանականորեն կարելի է ընդգրկել հետևյալ իրավունքները. 

 բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի նախապատրաստմանը մասնակցելու 

իրավունքը. 

 բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցելու և քվեարկելու իրավունքը. 

 բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման պահանջ ներկայացնելու 

իրավունքը. 

 Ընկերության կառավարման և վերահսկման մարմինների կազմում ընդգրկված լինելու 

իրավունք: 

III.1.1. Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի նախապատրաստմանը մասնակցելու իրավունք 

Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է: Սա 

չի նշանակում, որ նա ամենակարող մարմին է և կարող է որոշում կայացնել ընկերության գործունեության 

բոլոր հարցերի վերաբերյալ: Ընդհանուր ժողովը, ինչպես ընկերության կառավարման ցանկացած 

մարմին, կարող է որոշումներ կայացնել միայն այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք գտնվում են նրա 

իրավասությունների շրջանակում: Ընդհանուր ժողովի իրավասությունների շրջանակի սահմանման 

առնչությամբ գոյություն ունի 2 մոտեցում: 

Համաձայն 1-ին մոտեցման` ընդհանուր ժողովի իրավասությունները սահմանվում են օրենսդրությամբ, 

այսինքն` ընդհանուր ժողովն իրավունք ունի որոշումներ կայացնել այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք 

օրենսդրությամբ վերագրված են նրան: Միաժամանակ կանոնադրությամբ հնարավոր չէ նեղացնել 

օրենսդրությամբ սահմանված իրավասությունների շրջանակը: 

2-րդ մոտեցման իմաստը հանգում է նրան, որ օրենսդրությունը սահմանում է ընդհանուր ժողովի 

իրավասության ներքո գտնվող առավելագույնս թույլատրելի և նվազագույնս բացառիկ հանդիսացող 

հարցերի ցանկը: Ընդ որում, ընդհանուր ժողովի «կանոնադրական» իրավասությունները չեն կարող 

ընդլայնվել օրենսդրությամբ նախատեսվածի համեմատ, բայց կարող են սեղմվել մինչև բացառիկի 

մակարդակը, այսինքն` ընկերությունն իր կանոնադրությամբ ընդհանուր ժողովի իրավասությունները 

սահմանելիս ունի ընտրության հնարավորություն` հաշվի առնելով իր կորպորատիվ կառավարման 

պրակտիկայի առանձնահատկությունները: Այս մոտեցման առավելությունն է կառավարման մարմինների 

իրավասությունների հստակ տարանջատումը, որը հնարավորություն է տալիս սահմանել նրանց 

պատասխանատվության շրջանակը, ինչպես նաև խուսափել շահերի հավանական բախումներից, քանի 

որ բացառվում է կառավարման մարմինների միջամտությունը միմյանց գործունեության մեջ: 

Բաժնետերը կարող է մասնակցել տարեկան ընդհանուր ժողովի նախապատրաստմանը ժողովի 

օրակարգի և խորհրդի ու վերստուգող հանձնաժողովի անդամության թեկնածուների վերաբերյալ 

առաջարկություններ ներկայացնելու միջոցով: Դրանց ներկայացման ժամկետը Օրենքով սահմանվում է 

ֆինանսական տարվա ավարտից հետո 30 օրվա ընթացքում, սակայն հնարավոր է, որ ընկերության 
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կանոնադրությամբ սահմանվի ավելի երկար ժամկետ: Այս իրավունքից կարող է (են) օգտվել միայն այն 

բաժնետերը (երը), որը (որոնք) ընկերության ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի առնվազն 2%-ի 

սեփականատեր է (են) հանդիսանում: 

Առաջարկությունները ներկայացվում են գրավոր, հետևյալ կարգով. 

 ընկերության հասցեով` փոստով առաքման միջոցով: Այս դեպքում առաջարկի ներկայացման 

ամսաթիվ է համարվում փոստային դրոշմակնիքի վրա նշված ամսաթիվը. 

 ընկերությանը հասցեագրված փաստաթղթերը ստանալու իրավունք ունեցող անձին` նրա 

ստորագրությամբ առձեռն հանձնելու միջոցով: Այս դեպքում առաջարկի ներկայացման 

ամսաթիվ է համարվում առձեռն հանձնելու ամսաթիվը. 

 այլ եղանակներով (օրինակ` էլեկտրոնային փոստ, ֆաքս), եթե դրանք նախատեսված են 

ընկերության կանոնադրությամբ կամ ներքին իրավական ակտերով: Այս դեպքում առաջարկի 

ներկայացման ամսաթիվը սահմանվում է ընկերության կանոնադրությամբ կամ ներքին 

իրավական ակտերով: 

Ընդհանուր ժողովի օրակարգի վերաբերյալ առաջարկությունը պետք է ներառի` 

 այն ներկայացնող բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) անունը (անվանումը),  

 նրան (նրանց) պատկանող բաժնետոմսերի քանակը` ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և 

դասերի,  

 հարցի առաջադրման հիմքերը, 

 պահանջը ներկայացնելու ամսաթիվը, 

 առաջարկության հեղինակի (հեղինակների) ստորագրությունը: 

Ընկերության խորհրդի և վերստուգող հանձնաժողովի անդամության թեկնածուների վերաբերյալ 

առաջարկություններ ներկայացնելիս, այդ թվում` ինքնառաջադրման դեպքում, նշված տվյալներին 

ավելանում են առաջադրվող թեկնածուի անվան, նրա ընկերության բաժնետեր լինելու կամ չլինելու 

փաստի, նրան պատկանող բաժնետոմսերի քանակի մասին տվյալները: Բացառությամբ 

ինքնառաջադրման դեպքի, բաժնետերը խորհրդի և վերստուգող հանձնաժողովի անդամության 

թեկնածություն առաջարկելիս կարող է ներկայացնել նաև համապատասխան թեկնածուի գրավոր 

համաձայնությունը խորհրդի կամ վերստուգող հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվելու վերաբերյալ: 

Այն դեպքում, երբ առաջարկությունը ներկայացված է և ստորագրված բաժնետիրոջ ներկայացուցչի 

կողմից, դրան կցվում է նաև համապատասխան լիազորագիրը: 

Բաժնետերն իրավունք ունի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի օրակարգի վերաբերյալ ներկայացնել 

երկուսից ոչ ավելի առաջարկություն: Իսկ ինչ վերաբերում է խորհրդի և վերստուգող հանձնաժողովի 

անդամության թեկնածուների թվաքանակին, այն չի կարող գերազանցել այդ մարմիններում անդամների 

սահմանված քանակը:  

Ընկերության խորհուրդը պարտավոր է քննարկել ներկայացված առաջարկները և որոշում կայացնել 

դրանք ընդունելու կամ մերժելու մասին: Ի դեպ, որոշումը պետք է ընդունվի առաջարկությունների 

ներկայացմանը ժամկետը լրանալուց հետո` 15 օրվա ընթացքում: Խորհուրդը կարող է մերժել 

ներկայացրած առաջարկները, եթե` 

 առաջարկ ներկայացրած բաժնետիրոջ կողմից խախտվել են առաջարկի ներկայացման 

ժամկետները. 
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 առաջարկ ներկայացրած բաժնետերը չի հանդիսանում ընկերության բաժնետոմսերի 

առնվազն 2%-ի սեփականատեր. 

 ընկերության բաժնետիրոջ կողմից առաջարկված հարցերը չեն վերաբերում ընկերության 

ընդհանուր ժողովի իրավասությանը. 

 առաջարկը չի համապատասխանում օրենսդրության պահանջներին: 

Մերժման մասին որոշումն ուղարկվում է առաջարկը ներկայացրած բաժնետերերին որոշումն ընդունելու 

պահից երեք օրվա ընթացքում: 

Օրենքը չի պահանջում, որ խորհուրդը բաժնետերերին ծանուցի օրակարգում առաջարկն ընդգրկելու 

փաստի վերաբերյալ: Ենթադրվում է, որ բաժնետերերն այդ մասին կտեղեկացվեն ընդհանուր ժողովի 

ծանուցումը ստանալիս: Սակայն հաշվի առնելով առաջարկների ընդունման և տարեկան ընդհանուր 

ժողովի գումարման վերաբերյալ ծանուցման ժամկետային տարբերությունները և բաժնետերերի հետ 

համագործակցության անհրաժեշտությունը, նպատակահարմար է բաժնետերերին ծանուցել նաև 

առաջարկն օրակարգում ընդգրկելու վերաբերյալ:  

Ներկայացված առաջարկությունը ընդհանուր ժողովի օրակարգում ընդգրկելը մերժելու մասին խորհրդի 

որոշումը կարող է բողոքարկվել դատական կարգով` բաժնետիրոջ կողմից: 

III.1.2. Տնօրենների խորհրդի գործառույթները տարեկան ընդհանուր ժողովի նախապատրաստելիս 

Հարկ է նշել, որ միայն տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգի վերաբերյալ առաջարկ ներկայացնելով` 

բաժնետիրոջ ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման իրավունքները չեն սպառվում: Բաժնետերերի 

իրավունքների պաշտպանության հետ է առնչվում նաև տնօրենների խորհրդի կողմից տարեկան 

ընդհանուր ժողովի հրավիրման օրենքով և ընկերության ներքին իրավական ակտերով նախատեսված 

ընթացակարգի պահպանումը, ինչը հանգում է տնօրենների խորհրդի կողմից հետևյալ հարցերի 

վերաբերյալ որոշումների կայացմանը. 

 ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգի հաստատումը, 

 ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման տարվա, ամսվա, ամսաթվի, ժամի և 

վայրի հաստատումը, 

 ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի 

ցուցակը կազմելու տարվա, ամսվա, ամսաթվի հաստատումը, 

 ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովում քննարկվելիք նյութերի և տեղեկությունների 

հետ ծանոթացման կարգի հաստատումը, 

 ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովի անցկացման վերաբերյալ բաժնետերերին 

ծանուցելու կարգի հաստատումը, 

 քվեաթերթիկների ձևի ու բովանդակության հաստատումը, եթե քվեարկությունն 

իրականացվելու է քվեաթերթիկներով, 

 ընդհանուր ժողովի մասնակիցների գրանցման ժամկետների որոշումը: 

III.1.2.1. Ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգի հաստատումը 

Ինչպես արդեն նշվել է, տնօրենների խորհուրդը պարտավոր է տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգում 

ընդգրկել բոլոր այն հարցերը, որոնք առաջարկվել են բաժնետերերի կողմից, և որոնց ընդգրկման մասին 

խորհրդի կողմից մերժման որոշում չի կայացվել: Տնօրենների խորհուրդն իրավունք չունի փոխել 

բաժնետերերի կողմից առաջարկվող հարցերի և որոշումների նախագծերի ձևակերպումները, սակայն նա 
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իրավասու է տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգում իր նախաձեռնությամբ ընդգրկել հարցեր և 

հաստատել տարեկան ընդհանուր ժողովի վերջնական օրակարգը: Հարկ է նշել, որ տարեկան ԸԺ-ի 

օրակարգում պարտադիր կարգով ընդգրկվում են հետևյալ հարցերը. 

 ընկերության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, 

շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատումը, 

 տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան 

շահութաբաժինների չափի հաստատումը: 

Այս հարցերի շրջանակը կարող է ընդլայնվել համաձայն բաժնետերերի առաջարկությունների, ինչպես 

նաև տնօրենների խորհրդի նախաձեռնությամբ: 

III.1.2.2. Ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման տարվա, ամսվա, ամսաթվի, ժամի և 

վայրի հաստատումը 

Ընկերությունը պարտավոր է տարեկան ընդհանուր ժողովը գումարել կանոնադրությամբ կամ ներքին 

իրավական ակտերում սահմանված ժամկետներում կամ ամսաթվի դրությամբ: Իսկ, եթե նման ժամկետ 

կանոնադրությամբ սահմանված չէ, ապա օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում, այսինքն` ոչ 

ուշ, քան ընկերության հերթական ֆինանսական տարվա ավարտից հետո վեց ամսվա ընթացքում: 

Ընկերությունը պարտավոր է տարեկան ընդհանուր ժողովը գումարել ընկերության գտնվելու վայրում, եթե 

այլ բան նախատեսված չէ ընկերության կանոնադրությամբ կամ ներքին իրավական ակտերով: 

Միաժամանակ, ընդհանուր ժողովի հրավիրման տեղը չպետք է որևիցե կերպ սահմանափակի նրանում 

բաժնետերերի մասնակցությունը: 

III.1.2.3. Ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի 

ցուցակը կազմելու տարվա, ամսվա, ամսաթվի հաստատումը 

Ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման հաջորդ հարցը ընդհանուր ժողովին 

մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակի կազմումն է: Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու 

իրավունք ունեցող անձանց ցուցակը կազմվում է հետևյալ նպատակներից ելնելով` 

 որոշել, թե ովքեր իրավունք ունեն մասնակցել տարեկան ընդհանուր ժողովին, 

 որոշել, թե ովքեր իրավունք ունեն ստանալ տարեկան շահութաբաժիններ (դրանց վճարման 

վերաբերյալ որոշում կայացնելու դեպքում), 

 բաժնետերերին հնարավորություն ընձեռել համոզվելու, որ իրենց իրավունքները պատշաճ 

կերպով գրանցված են և հաշվառվում են: 

Բաժնետերերի ցուցակը կազմելու կարևոր պահը ամսաթվի սահմանումն է, որի դրությամբ ընկերության 

բաժնետերերի ռեեստրում ներգրավված անձինք իրավունք ունեն մասնակցելու բաժնետերերի տարեկան 

ընդհանուր ժողովին: Ամսաթիվը սահմանվում է ընկերության տնօրենների խորհրդի որոշմամբ և չի կարող 

լինել ավելի վաղ, քան ընդհանուր ժողով գումարելու մասին որոշման ընդունումը և ավելի ուշ, քան ժողովի 

գումարման պահից 60 օրից ավելի:  

Բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկվում են` 

 ընկերության սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը, 

 ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը` 

օրենսդրությամբ և ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում: 
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Եթե ընկերության բաժնետերերի ցուցակը կազմելիս ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում գրանցված է 

անվանական սեփականատեր, ապա վերջինս պարտավոր է ցուցակը կազմելու ամսաթվի դրությամբ 

տվյալներ տրամադրել այն անձանց մասին, որոնք իր մոտ գրանցվել են որպես իրական սեփականատեր:  

Ընկերության բաժնետերերի ցուցակը տեղեկատվություն պետք է պարունակի ընկերության բաժնետեր 

հանդիսացող յուրաքանչյուր իրավաբանական և ֆիզիկական անձի վերաբերյալ, այդ թվում` 

 այդ անձանց անվանումը կամ անունը, 

 գտնվելու կամ բնակության վայրը, 

 այդ անձանց նույնականացնող այլ տվյալներ (օրինակ, ֆիզիկական անձանց համար 

անձնագրային, իրավաբանական անձանց համար գրանցման տվյալներ), 

 տվյալներ ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի քանակի, տեսակի և դասի վերաբերյալ: 

Ընկերության ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում 

փոփոխությունները հնարավոր են միայն ցուցակի կազմման ընթացքում թույլ տրված սխալներն ուղղելու 

կամ դրանում չընդգրկված բաժնետերերի խախտված օրինական իրավունքներն ու շահերը 

վերականգնելու նպատակով:  

Միաժամանակ գործնական կյանքում չի բացառվում, որ բաժնետերը ընդհանուր ժողովին մասնակցելու 

իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու ամսաթվից հետո, սակայն մինչ ընդհանուր ժողովի 

գումարումը օտարի իր բաժնետոմսերը: Անհրաժեշտ է նշել, որ բաժնետոմսերի նկատմամբ 

սեփականության իրավունքի փոխանցմամբ նոր բաժնետիրոջն է փոխանցվում նաև ձայնի իրավունքը, 

սակայն բաժնետերերի ցուցակը չի կարող թարմացվել կազմման ամսաթվից հետո մինչև ընդհանուր 

ժողովի հրավիրումը: Հետևաբար, եթե ընկերության բաժնետոմսերը փոխանցվել են ընկերության 

ընդհանուր ժողովում մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու ամսաթվից հետո, 

սակայն մինչ ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի գումարման ամսաթիվը, ապա ցուցակում 

ընդգրկված բաժնետերը պարտավոր է իրենից բաժնետոմսեր ստացած անձին տրամադրել լիազորագիր 

կամ ընդհանուր ժողովում քվեարկել բաժնետոմսերի նոր սեփականատիրոջ ցուցումներին համաձայն: Այս 

պայմանը կարող է գործել միայն այն դեպքում, երբ բաժնետերը հստակ գիտի, թե ով է գնել իր 

բաժնետոմսերը: 

III.1.2.4. Տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման վերաբերյալ բաժնետերերին ծանուցումը 

Ընդհանուր ժողովը նախապատրաստելիս տնօրենների խորհրդի հաջորդ պարտականությունը տարեկան 

ընդհանուր ժողովի գումարման վերաբերյալ բաժնետերերին ծանուցելն է: Համաձայն օրենքի` հիսունից 

ավելի բաժնետեր ունեցող ընկերությունը պարտավոր է իր բաժնետերերին ծանուցել ընդհանուր ժողովի 

գումարման մասին գումարման օրվանից առնվազն 15 օր առաջ կամ ընկերության կանոնադրությամբ 

նախատեսված ժամկետներում: Իսկ եթե ընկերության բաժնետերերի թվաքանակը չի գերազանցում 50-ը, 

ապա ծանուցումը կատարվում է ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված ժամկետներում: 

Տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին բաժնետերերը ծանուցվում են գրավոր` 

 պատվիրված նամակ ուղարկելու միջոցով կամ անձամբ հանձնելով, եթե ընկերության 

կանոնադրությամբ ծանուցման որոշակի ձև սահմանված չէ, 

 գումարման մասին որոշմամբ նախատեսված լինելու դեպքում` այն հրապարակելու միջոցով,  

 ընկերության ինտերնետային էջում տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին 

հայտարարություն հրապարակելու միջոցով: 
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Ծանուցման ձևը, այդ թվում` մամուլի միջոցը, որում պետք է հրապարակվի ծանուցումը, սահմանվում է 

ընկերության կանոնադրությամբ կամ ընդհանուր ժողովի որոշմամբ: Ծանուցման այլ եղանակները 

(օրինակ` հեռուստատեսություն, ռադիո և այլն) չեն կարող փոխարինել օրենսդրությամբ սահմանված 

ձևերին: 

Եթե ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում գրանցված անձն արժեթղթերի անվանատեր է, ապա 

ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին ծանուցումն ուղարկվում է նրան: Վերջինս 

պարտավոր է ծանուցումն ուղարկել այն անձանց, որոնց շահերը նա ներկայացնում է օրենքով, այլ 

իրավական ակտերով, պայմանագրային հարաբերություններով: 

Աղյուսակ 2. Ծանուցման բովանդակությունը 

Տեղեկատվություն Պարտադիր Առաջարկվող 

Ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը +  

Ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման տարին, ամիսը, 

ամսաթիվը, ժամը և վայրը 
+  

Ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովում մասնակցելու իրավունք ունեցող 

բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը 
+  

Ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգը +  

Ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովը նախապատրաստելու ընթացքում 

նրանում քննարկվող նյութերի և փաստաթղթերի հետ ծանոթացման կարգը 
+  

Բաժնետերերի գրանցման սկիզբն ու ավարտը  + 

Բաժնետերերի գրանցման վայրը  + 

Անձը, որին բաժնետերերը կարող են դիմել իրենց իրավունքների 

պարզաբանման խնդրանքով 
 + 

III.1.2.5. Տարեկան ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման ընթացքում բաժնետերերին նյութեր ու 

տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը 

Ընդհանուր ժողովի ծանուցումը պետք է պարունակի ընդհանուր ժողովում քննարկվող հարցերին 

վերաբերող տեղեկատվությունը և նյութերը բաժնետերերին տրամադրելու կարգը: Հաշվի առնելով, որ 

տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգը հաստատվում է տնօրենների խորհրդի կողմից, ապա 

վերոհիշյալ կարգը ևս պետք է սահմանվի նրա կողմից: Բացի այդ, օրենսդրությունը դրույթներ չի 

պարունակում նյութերի և տեղեկատվության տրամադրման ժամկետների վերաբերյալ: Հետևաբար, 

նպատակահարմար է ընդհանուր ժողովում քննարկվող հարցերին վերաբերող տեղեկատվությունը և 

նյութերը բաժնետերերին տրամադրելու համար որպես հասանելի վայր սահմանել ընկերության գործադիր 

մարմնի գործունեության վայրը կամ պարզապես դրանք առաքել բաժնետերերին` առաքման ձևը 

սահմանելով ընկերության ներքին իրավական ակտերով: Ինչ վերաբերում է ժամկետներին, ապա դրանք 

պետք է լինեն խելամիտ` նշված տեղեկատվության ու նյութերի վերաբերյալ բաժնետերերի 

իրազեկվածությունն ապահովելու նպատակով: 
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Աղյուսակ 3. Տարեկան ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման ընթացքում բաժնետերերին  

տրամադրվող տեղեկատվություն ու նյութեր  

Տեղեկատվություն ու նյութեր Պարտադիր Առաջարկվող 

Տարեկան հաշվետվություն, այդ թվում` ֆինանսական ընկերության աուդիտն 

իրականացնող անձի եզրակացությունը 
+  

Տեղեկություններ տնօրենների խորհրդի առաջադրվող թեկնածուների մասին 

(տնօրենների խորհրդի ընտրության դեպքում) 
+  

Տնօրենների խորհրդի առաջադրվող թեկնածուների գրավոր համաձայնություն 

(տնօրենների խորհրդի ընտրության դեպքում) 
 + 

Ընկերության կանոնադրության փոփոխությունների և լրացումների նախագիծը 

(առկայության դեպքում) 
+  

Նյութեր և տեղեկություններ, որոնց ներկայացումն անհրաժեշտ է, եթե 

օրակարգը բովանդակում է բաժնետոմսերի հետգնման պահանջի հանգեցնող 

հարցեր 

+  

Տնօրենների խորհրդի նիստի արձանագրությունը, քանի որ այն պարունակում է 

ընդհանուր ժողովում ընդունվող որոշումների նախագծերը 
 + 

Տնօրենների խորհրդի անդամների հատուկ կարծիքը ընդհանուր ժողովում 

ընդունվող որոշումների այս կամ այն նախագծի վերաբերյալ 
 + 

Քվեաթերթիկներ, եթե ընդհանուր ժողովում քվեարկությունն իրականացվում է 

քվեաթերթիկների միջոցով 
+  

III.1.2.6. Քվեաթերթիկի ձևի և բովանդակության հաստատումը 

Ընդհանուր ժողովի քվեաթերթիկների ձևն ու բովանդակությունը հաստատում է տնօրենների խորհուրդը: 

Համաձայն Օրենքի քվեաթերթիկները պետք է բովանդակեն. 

 ընկերության անվանումը. 

 ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, 

վայրը և ժամը. 

 քվեարկության դրվող յուրաքանչյուր հարցի ձևակերպումը և քննարկման հերթականությունը. 

 քվեարկության դրվող յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ քվեարկության տարբերակները` 

«կողմ», «դեմ», «ձեռնպահ». 

 եթե բաժնետերը քվեարկում է հեռակա կարգով, ապա լրացված քվեաթերթիկները 

ընկերության կողմից ընդունելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ժամը և վայրը. 

 ցուցում այն մասին, որ քվեաթերթիկը պետք է ստորագրվի բաժնետիրոջ (ներկայացուցչի) 

կողմից. 

 քվեաթերթիկը լրացնելու կարգի պարզաբանումը: 

Գումարային (կումուլյատիվ) քվեարկության անցկացման դեպքում քվեաթերթիկը պետք է նախատեսի 

քվեարկության կարգի առանձնահատկությունները: 

Խորհրդի, վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի) ընտրության դեպքում քվեաթերթիկը պետք է 

թեկնածուների անունից բացի, պարունակի նրանց անհատականացնող այլ տվյալներ (օրինակ` 

անձնագրային տվյալներ): 

Քվեաթերթիկները պետք է բավարարեն նաև հետևյալ պահանջներին` 
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 քվեարկության դրվող հարցը պետք է ձևակերպված լինի հայերեն լեզվով, հակիրճ, ըստ 

էության, պարզ, տեսանելի հեռավորությամբ ընթերցվող և բացառի քվեարկության դրվող այլ 

հարցի կրկնությունը կամ բացառումը. 

 կնքված լինի ընկերության կնիքով, ստորագրված` խորհրդի նախագահի կողմից. 

 յուրաքանչյուր քվեաթերթիկ պետք է նշում պարունակի տվյալ քվեաթերթիկների տպագրված 

ընդհանուր քանակի մասին. 

III.1.3. Բաժնետերերի ժողովին մասնակցելու և քվեարկելու իրավունք 

Ընդհանուր ժողովը կարևոր իրադարձություն է ցանկացած ընկերության կյանքում, և նրա պատշաճ 

անցկացումը շատ կարևոր է բաժնետերերի իրավունքների պաշտպանության համար, քանի որ ընդհանուր 

ժողովում իրենց մասնակցությամբ բաժնետերերն իրագործում են ընկերության կառավարմանը 

մասնակցելու իրենց իրավունքը, արտահայտում են իրենց կամքն ընկերության գործունեության 

կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ: 

III.1.3.1. Ընդհանուր ժողովի աշխատանքային մարմինները 

Ընդհանուր ժողովի աշխատանքների կազմակերպման և ընդհանուր ժողովի անցկացման ժամանակ 

բաժնետերերի իրավունքները պաշտպանելու նպատակով ձևավորվում են աշխատանքային մարմիններ: 

Այդպիսիք են` 

 ընդհանուր ժողովի նախագահը,  

 ընդհանուր ժողովի քարտուղարը,  

 հաշվիչ հանձնաժողովը: 

Այս մարմիններից յուրաքանչյուրն ունի իրեն հատուկ գործառույթները, որոնք նպատակաուղղված են 

ընդհանուր ժողովում բաժնետիրոջ մասնակցելու և քվեարկելու իրավունքի պատշաճ իրականացմանն ու 

պաշտպանությանը: 

Ընդհանուր ժողովի նախագահի իրավասությունն է ժողովի վարումը, այդ թվում`  

 ժողովի բացումը, փակումը,  

 ժողովի օրակարգի հրապարակումը, 

 հերթական զեկուցողի հայտարարումը,  

 օրակարգի հարցերը քվեարկության դնելը,  

 քվեարկության արդյունքների և ժողովի կողմից ընդունված որոշումների հայտարարումը,  

 ժողովի վարման կանոնակարգին հետևելը,  

 կազմակերպական այլ հարցեր: 

Ընդհանուր ժողովի քարտուղարի իրավասություններն են` 

 զեկուցողների, հարցերի գրանցումը,  

 ժողովի սղագրման (ներքին իրավական ակտերով նախատեսված կարգով ձայնագրման) 

իրականացումը,  

 ժողովում քննարկվող հարցերի և ընդունվող որոշումների արտացոլումը ժողովի 

արձանագրությունում, արձանագրության կազմումը, 

 կազմակերպական այլ հարցեր: 

Հիսունից ավելի բաժնետեր ունեցող ընկերությունում հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը պարտադիր է: 

Նրա քանակական կազմը և անդամները, ինչպես նաև հանձնաժողովի գործունեության ժամկետը 
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սահմանվում են ընդհանուր ժողովի կողմից` խորհրդի ներկայացմամբ: Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը չի 

կարող պակաս լինել 3 հոգուց: Հանձնաժողովի անդամների լիազորությունների ժամկետը չի 

սահմանափակվում: Հաշվիչ հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվող սահմանափակումները հանգում 

են հետևյալին. հաշվիչ հանձնաժողովի անդամներ չեն կարող լինել` 

 տնօրենների խորհրդի անդամներ, 

 ընկերության տնօրեն, վարչության անդամներ, 

 անձինք, որոնք առաջադրված են որպես այդ պաշտոնների թեկնածուներ: 

500-ից ավելի բաժնետեր ունեցող ընկերության հաշվիչ հանձնաժողովի գործառույթների կատարումը 

կարող է դրվել ընկերության ռեեստրավարի պարտականություններն իրականացնող անձի վրա: 

Հաշվիչ հանձնաժողովի իրավասություններն են` 

 մասնակիցների գրանցումը և ընդհանուր ժողովի քվորումի ֆիքսումը, 

 բաժնետերերին և նրանց ներկայացուցիչներին բացատրությունների տրամադրումը 

ընդհանուր ժողովի օրակարգում ընդգրկված հարցերի քվեարկության վերաբերյալ, 

 քվեարկության սահմանված կարգի և բաժնետերերի` քվեարկությանը մասնակցելու 

իրավունքի ապահովումը, 

 ձայների հաշվարկի իրականացումը, 

 քվեարկության արդյունքների ամփոփումը, դրանց վերաբերյալ արձանագրությունների 

կազմումը և քվեաթերթիկների փոխանցումն արխիվ: 

III.1.3.2. Ընդհանուր ժողովի մասնակիցները 

Ինչպես արդեն նշվել է, ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին կարող են մասնակցել միայն այն 

բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են ընդհանուր ժողովում մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի 

ցուցակում:  

Ընկերության բաժնետերը բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում մասնակցելու իր իրավունքը կարող է 

իրականացնել ինչպես անձամբ, այնպես էլ լիազորված ներկայացուցչի միջոցով: Եթե բաժնետոմսը մի 

քանի անձանց ընդհանուր սեփականությունն է, ապա ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում 

մասնակցելու իրավունք ունի այդ անձանց ներկայացուցիչը: Բաժնետիրոջ ներկայացուցիչը կարող է 

մասնակցել ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում միայն լիազորագրի առկայության դեպքում: 

Անկախ իր կողմից ներկայացուցիչներին տրված լիազորագրերի, բաժնետերը պահպանում է ընկերության 

բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում մասնակցելու առաջնայնության իր իրավունքը: Եթե բաժնետիրոջ 

կողմից տրվել է մի քանի լիազորագիր, ապա ուժի մեջ է համարվում ավելի ուշ տրվածը: Ընկերության 

ժողովում մասնակցելու համար բաժնետերը կարող է լիազորել այլ ներկայացուցչի: Այն դեպքում, երբ 

ընկերության բաժնետերն իրավաբանական անձ է, ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին 

մասնակցում է նրա օրինական ներկայացուցիչը` գործադիր մարմնի ղեկավարը կամ նրա կողմից 

լիազորված անձը: 

Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող են ներկա 

գտնվել ընկերության բաժնետեր չհանդիսացող խորհրդի, գործադիր մարմնի, վերստուգող 

հանձնաժողովի անդամները (վերստուգողը), ընկերության աուդիտն իրականացնող անձը (եթե նրա 

եզրակացությունն առկա է գումարվող ժողովի նյութերում): 
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III.1.3.3. Ընդհանուր ժողովի քվորումը 

Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում բաժնետերերի մասնակցության փաստով որոշվում է 

բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի իրավասությունը: Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն 

իրավասու է, այսինքն` ունի քվորում, եթե ընդհանուր ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահին 

գրանցվել են ընկերության ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 50-ից ավելի տոկոսին տիրապետող 

բաժնետերերը: Եթե քվորումը բացակայում է, հայտարարվում է նոր ժողովի հրավիրման ամսաթիվը: Այս 

դեպքում օրակարգում փոփոխություններն արգելվում են: Ընկերության բաժնետերերի չկայացած 

ընդհանուր ժողովի փոխարեն գումարվող նոր ժողովն իրավասու է, եթե մասնակիցների գրանցման 

ավարտի պահին գրանցվել են ընկերության ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 30-ից ավելի տոկոսին 

տիրապետող բաժնետերերը:  

Քվորումի որոշման ժամանակ չեն հաշվարկվում ոչ լրիվ վճարված և ընկերության հաշվեկշռում 

հաշվառված բաժնետոմսերը:  

Ընդհանուր ժողովի քվորումը ֆիքսելու նպատակով` մինչ ընդհանուր ժողովի բացումը, անհրաժեշտ է 

կազմակերպել բաժնետերերի կամ նրանց ներկայացուցիչների գրանցումը: Ընդ որում, եթե ժողովը տևում 

է մեկ օրից ավելի, ապա յուրաքանչյուր օրվա համար իրականացվում է ժողովի մասնակիցների գրանցում: 

Նպատակահարմար է, որպեսզի ընկերության ընդհանուր ժողովի վարման կարգը դրույթներ պարունակի 

բաժնետերերի գրանցման վերաբերյալ: 

Գրանցման համար բաժնետերը կամ նրա ներկայացուցիչը պետք է ներկայացնի` 

 անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

 բաժնետիրոջ կողմից տրված վավերական լիազորագիր` ընդհանուր ժողովում բաժնետիրոջ 

ներկայացուցչի մասնակցության դեպքում: 

Գրանցման են ենթակա նաև խորհրդակցական ձայնի իրավունք ունեցող անձինք: 

Գրանցումն իրականացնող անձը ստուգում է նաև բաժնետիրոջ գրանցման առկայությունը ընդհանուր 

ժողովում մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում, իսկ խորհրդակցական ձայնի 

իրավունք ունեցող անձանց համար` համապատասխան ցուցակում նրանց առկայությունը: 

Այն բանից հետո, երբ բաժնետերը գրանցվում է, նրան տրամադրվում է քվեաթերթիկ, եթե ընդհանուր 

ժողովում քվեարկությունն իրականացվում է քվեաթերթիկով: 

Բաժնետերերի գրանցումն իրականացնում է` 

 հաշվիչ հանձնաժողովը, եթե ընկերությունում ձևավորվել է հաշվիչ հանձնաժողով: Վերջինիս 

ձևավորումը պարտադիր է այն ընկերությունների համար, որոնք ունեն 50-ից ավելի 

քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր, 

 խորհրդի կողմից լիազորված անձը (օրինակ` կորպորատիվ քարտուղարը), 

 ռեեստրավարի պարտականություններն իրականացնող անձը, եթե ընկերության քվեարկող 

բաժնետոմսերի սեփականատերերի թիվը գերազանցում է 500-ը, և ընկերության կողմից 

հաշվիչ հանձնաժողովի գործառույթների կատարումը դրվել է ռեեստրավարի վրա:  
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III.1.3.4. Ընդհանուր ժողովում ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերը 

Ընդհանուր ժողովում ձայնի իրավունքի ձևակերպումը քանակական առումով հանգում է «մեկ քվեարկող 

բաժնետոմս` մեկ ձայն» սկզբունքին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կիրառվում է քվեարկության 

գումարային (կումուլյատիվ) սկզբունքը:  

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում ձայնի իրավունքից օգտվում են` 

 ընկերության սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը, 

 ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը` 

Օրենքով և ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում: 

Աղյուսակ 4. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսեր 

Ընդհանուր ժողովի իրավասությունը հանդիսացող բոլոր 

հարցերի վերաբերյալ ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսեր 

Ընդհանուր ժողովի իրավասությունը հանդիսացող 

առանձին հարցերի վերաբերյալ ձայնի իրավունք 

տվող բաժնետոմսեր 

Հասարակ 

բաժնետոմսեր 

Արտոնյալ 

բաժնետոմսեր, որոնց 

հասանելիք 

շահութաբաժինների 

չափը սահմանված է 

կանոնադրությամբ, 

բացառությամբ 

կումուլյատիվ 

արտոնյալ 

բաժնետոմսերի 

Կումուլյատիվ 

արտոնյալ 

բաժնետոմսեր 

Արտոնյալ բաժնետոմսեր 

Ունեն ձայնի 

իրավունք, եթե 

վճարված են լրիվ 

արժեքով և 

գտնվում են 

շրջանառության 

մեջ: 

Ունեն ձայնի 

իրավունք այն 

ընդհանուր ժողովում, 

որը հետևում է 

տարեկան ընդհանուր 

ժողովին, որում չի 

ընդունվել որոշում` 

այդ դասի արտոնյալ 

բաժնետոմսերի 

դիմաց 

շահութաբաժիններ 

վճարելու մասին կամ 

ընդունվել է որոշում` 

դրանք չվճարելու, 

կամ ոչ լրիվ վճարելու 

մասին: 

Ունեն ձայնի 

իրավունք այն 

ընդհանուր 

ժողովում, որը 

հետևում է 

տարեկան 

ընդհանուր 

ժողովին, որում չի 

ընդունվել 

որոշում` 

արտոնյալ 

կումուլյատիվ 

բաժնետոմսերի 

դիմաց բոլոր 

կուտակված 

շահութաբաժինն

երը վճարելու 

մասին կամ 

ընդունվել է 

որոշում` դրանք 

չվճարելու, կամ ոչ 

լրիվ վճարելու 

մասին: 

Ունեն ձայնի 

իրավունք, եթե 

ընկերության 

ընդհանուր ժողովի 

օրակարգում 

ներառված է 

վերակազմակերպմա

ն կամ լուծարման 

հարցը: 

Ունեն ձայնի իրավունք, 

եթե ընկերության 

ընդհանուր ժողովի 

օրակարգում ներառված է 

կանոնադրության 

այնպիսի 

փոփոխությունների կամ 

լրացումների, կամ նոր 

խմբագրությամբ 

կանոնադրության 

ընդունման հարցը, որը 

սահմանափակում է այդ 

դասի արտոնյալ 

բաժնետոմսերի 

սեփականատերերի 

իրավունքները: 

Հաշվարկվում են ԸԺ-ի ընդհանուր քվորումը որոշելիս: 
Հաշվարկվում են կոնկրետ հարցի վերաբերյալ 

որոշում կայացնելիս: 

III.1.3.5. Ընդհանուր ժողովում քվեարկության եղանակները 

Բաժնետիրոջ ձայնի իրավունքն անմիջականորեն առնչվում է քվեարկության հետ, քանի որ վերջինիս 

միջոցով է բաժնետերն արտահայտում իր կամքը: Տարբերվում են համատեղ ներկայությամբ և հեռակա 

կարգով քվեարկության ձևերը: Առաջին ձևի դեպքում բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի իրավասությանը 



24 

 

պատկանող հարցերը քննարկվում և վերջիններիս վերաբերյալ որոշումներն ընդունվում են ընկերության 

ժողովին բաժնետերերի համատեղ մասնակցությամբ: Հեռակա կարգով քվեարկման 

առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ ընդհանուր ժողովի իրավասությանը վերաբերող 

հարցերը քննարկվում և լուծում են ստանում քվեաթերթիկներով հարցման միջոցով: 

Համատեղ ներկայությամբ քվեարկության դեպքում վավեր են ճանաչվում միայն այն քվեաթերթիկները, 

որոնք բաժնետերերին տրվել են գրանցման ժամանակ: Նախապես ուղարկված քվեաթերթիկները վավեր 

են ճանաչվում միայն այն դեպքում, եթե դրանք ընկերությանն են վերադարձվել խորհրդի կողմից 

սահմանված ժամկետում: Նախապես ուղարկված քվեաթերթիկներով ձայների հաշվառումը անցկացվում է 

մինչև ժողովի գումարումը: Եթե բաժնետերը սահմանված ժամկետում ընկերությանը վերադարձրել է 

նախապես ուղարկված քվեաթերթիկները, բայց ժողովին անձամբ կամ իր լիազոր ներկայացուցչի միջոցով 

ներկա է, նրան կամ նրա լիազոր ներկայացուցչին իրավունք է տրվում ժողովին մասնակցել 

խորհրդակցական ձայնով: 

Քվեաթերթիկի միջոցով քվեարկման դեպքում հաշվառվում են ձայներն այն հարցերի վերաբերյալ, որտեղ 

քվեարկողի կողմից թողնված է քվեարկման միայն մեկ տարբերակ: Եթե նշված պահանջը խախտվել է, 

քվեաթերթիկը ճանաչվում է անվավեր և ձայների հաշվառման ժամանակ հաշվի չեն առնվում: Եթե 

քվեաթերթիկը բովանդակում է քվեարկության դրված մի քանի հարցեր, նշված պահանջի խախտումը մեկ 

կամ մի քանի հարցի նկատմամբ չի բերում ամբողջ քվեաթերթիկի անվավեր ճանաչելուն: 

Անհրաժեշտ է հասկանալ, թե երբ է ֆիքսվում բաժնետիրոջ մասնակցության պահը. գրանցման, թե 

քվեարկության պահին: Հետևելով օրենքի տրամաբանությանը` կարելի է եզրակացնել, որ գրանցված 

բաժնետերը համարվում է ընդհանուր ժողովի մասնակից` չնայած որ նա կարող է չմասնակցել 

քվեարկությանը կամ ընդհանրապես թողնել հեռանալ ժողովից: Քվեարկությանը մասնակցելուց 

հրաժարումը դեռևս չի նշանակում, որ բաժնետերը հրաժարվում է մասնակցել ընդհանուր ժողովի 

աշխատանքներին, այլ դա կարելի է դիտարկել որպես բողոք արտահայտելու միջոց, մանավանդ որ 

Օրենքով սահմանված դեպքերում քվեարկությանը չմասնակցած բաժնետերը կարող է օժտվել որոշակի 

իրավունքներով (օրինակ` բաժնետոմսի հետգնման պահանջի իրավունք): 

III.1.3.6. Ընդհանուր ժողովի բացումը 

Ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին գրանցելուց և ժողովի քվորումը ֆիքսելուց հետո ժողովը 

հայտարարվում է բացված: Ընդհանուր ժողովի նախագահը մասնակիցներին հայտարարում է ընդհանուր 

ժողովի օրակարգը: Հարկ է ավելացնել, որ ժողովն իրավունք չունի փոփոխել օրակարգը, ինչպես նաև 

որոշումներ ընդունել օրակարգում չընդգրկված հարցերի վերաբերյալ: 

Ընդհանուր ժողովի նախագահը պարզաբանում է նաև ընդհանուր ժողովի վարման կարգն այնպիսի 

հարցերի առնչությամբ ինչպիսիք են` 

 օրակարգի հարցերի շուրջ զեկուցողներին և հարակից զեկուցողներին հաստատումը, 

 զեկույցների (հարակից զեկույցների) և մտքերի փոխանակման ժամանակի և ելույթ ունեցող 

անձանց թվի որոշումը, 

 մտքերի փոխանակման ժամանակ կրկնակի ելույթների իրավունք տալու հարցը, 

 ժողովին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցող անձանց լսելու հարցը,  

 ժողովի վարման ընթացակարգի հետ առնչվող այլ հարցեր: 
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Օրենքը նախատեսում է, որ ժողովի վարման կարգի մասին որոշումներ ընդունելու կարգը պետք է 

սահմանվի ընկերության կանոնադրությամբ կամ ժողովի հաստատած ներքին փաստաթղթերով: 

III.1.3.7. Ընդհանուր ժողովում որոշումների ընդունման անհրաժեշտ պայմանները 

Ընդհանուր ժողովում որոշումների ընդունման համար անհրաժեշտ պայման են հանդիսանում` 

 կոնկրետ որոշման ընդունման համար ձայների անհրաժեշտ քանակի ապահովումը,  

 կառավարման իրավասու մարմնի կողմից հարցի ներկայացումը: 

Ինչպես արդեն նշվել է, ընդհանուր ժողովում որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ ձայների 

նվազագույն քանակը ժողովում ձայնի իրավունք ունեցող մասնակիցների ձայների պարզ 

մեծամասնությունն է: Սակայն անհրաժեշտ է տարբերակել երկու հասկացություն` «Ժողովի քվորում» և 

«օրակարգի առանձին հարցերի վերաբերյալ որոշման ընդունման համար անհրաժեշտ ձայների քանակ»: 

Քվորումը պայմանավորված չէ օրակարգում ընդգրկված հարցերի բովանդակությամբ: Սակայն օրակարգի 

առանձին հարցերի առնչությամբ որոշումներ ընդունելիս կարող են հաշվարկվել ժողովում գրանցված 

ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տարբեր թվաքանակ: Օրինակ, ընկերության կողմից գործարք 

կնքելու որոշման մեջ շահագրգռվածություն ունեցող բաժնետերը կորցնում է իր ձայնի իրավունքը: Նրա 

բաժնետոմսերը հաշվարկվում են քվորումը որոշելիս, սակայն չեն հաշվարկվում նման գործարք կնքելու 

որոշումն ընդունելիս: 

Որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ ձայների տեսանկյունից ընդհանուր ժողովի որոշումները 

կարելի է խմբավորել հետևյալ երեք խմբերում. 

1. քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 3/4 մեծամասնությամբ ընդունվող 

որոշումներ, որոնք պահանջ են դնում բաժնետերերի անհրաժեշտ նվազագույն ձայների քանակի 

վերաբերյալ, ինչը պետք է կազմի քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 

առնվազն 2/3-ը: Նման հարցերից են ընկերության լուծարումը և կանոնադրական կապիտալի 

նվազեցումը: 

2. Քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 3/4 մեծամասնությամբ ընդունվող 

որոշումներ: Դրանց թվում են` 

 կանոնադրության հաստատումը, դրանում փոփոխությունների և լրացումների 

կատարումը, կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ, 

 վերակազմակերպումը, 

 ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը, լուծարային 

հանձնաժողովի նշանակումը, 

 հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը, 

 խոշոր գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը, 

 մեկ բաժնետիրոջը պատկանող որոշակի տեսակի (դասի) բաժնետոմսերի թվի, 

գումարային անվանական արժեքի, ինչպես նաև մեկ բաժնետիրոջը տրամադրվող 

ձայների առավելագույն թվի նկատմամբ սահմանափակումների կիրառումը: 

Հարկ է նշել, որ վերոնշյալ երկու խմբերում ընդգրկված հարցերի վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար 

ընկերությունն իր կանոնադրությամբ կարող է սահմանել ձայների ավելի մեծ քանակ: 
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3. Քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ ընդունվող 

որոշումներ: Վերոնշյալ երկու խմբերում չընդգրկված հարցերի վերաբերյալ որոշումներն 

ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունվում են բաժնետերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 

Ինչ վերաբերում է կառավարման մարմնին, ով իրավասու է ընդհանուր ժողովում ներկայացնել վերջինիս 

կողմից ընդունվող որոշումները, ապա` 

այն դեպքում, երբ ընկերությունում ձևավորվել է տնօրենների խորհուրդ, դա հանդիսանում է նրա 

բացառիկ իրավասությունը, այսինքն` այդ իրավությունը չի կարող փոխանցվել կառավարման այլ մարմին. 

Այն դեպքում, երբ ընկերությունում տնօրենների խորհուրդ չի ձևավորվել, այդ իրավասությունը կարող է 

վերապահվել գործադիր մարմնին:  

Նման հարցերի թվում են`  

 ընկերության վերակազմակերպումը, 

 ընկերության բաժնետոմսերի կամ բաժնետոմսերի փոխարկվող այլ արժեթղթերի 

տեղաբաշխման ժամանակ բաժնետերերի նախապատվության իրավունքի չկիրառումը, 

 ընկերության կողմից բաժնետերերին տեղեկությունների և նյութերի հաղորդման ձևի 

որոշումը, ներառյալ` ԶԼՄ-ի ընտրությունը, եթե հաղորդումը պետք է իրականացվի նաև 

հրապարակային հայտարարության ձևով, 

 ընկերության բաժնետոմսերի համախմբումը (կոնսոլիդացումը), բաժանումը, 

 ընկերության խոշոր գործարքի կնքումը, որի առարկա է հանդիսանում գույքն ու որի արժեքը 

գործարքը կնքելու մասին որոշումն ընդունելու պահի դրությամբ կազմում է ընկերության 

ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 25-50 տոկոսը, և խորհրդի կողմից տվյալ որոշման 

ընդունման ժամանակ չի ապահովվել միաձայնություն: 

III.1.3.8. Ընդհանուր ժողովի արձանագրությունը 

Արձանագրությունը բովանդակում է ընդհանուր ժողովում կայացած ելույթների հիմնական դրույթները, 

քվեարկության դրված հարցերը, այդ հարցերի վերաբերյալ քվեարկության արդյունքները, ժողովի կողմից 

ընդունված որոշումները: Ժողովի ավարտից 5 օրվա ընթացքում` առնվազն 2 օրինակով կազմվում է 

ընդհանուր ժողովի արձանագրությունը: Արձանագրությունը կազմում է ընդհանուր ժողովի քարտուղարը: 

Այն ստորագրվում է ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից:  

Արձանագրության մեջ նշվում է. 

 ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովի տարին, ամիսը, ամսաթիվը և վայրը. 

 ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը. 

 ընկերության ընդհանուր ժողովին մասնակցած բաժնետերերի բաժնետոմսերի ձայների 

գումարային քանակը. 

 ընդհանուր ժողովի օրակարգը, նախագահի և քարտուղարի ստորագրությունները: 

Արձանագրությանը պետք է կցվեն հետևյալ փաստաթղթերը. 

 քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ հաշվիչ հանձնաժողովի արձանագրությունը, 

 տարեկան ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատված փաստաթղթերը: 
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III.1.3.9. Ընդհանուր ժողովի արձանագրություններին և քվեարկության արդյունքներին ծանոթանալու 

բաժնետիրոջ իրավունքը 

Ընկերության բաժնետերն իրավունք ունի ծանոթանալ ինչպես ընդհանուր ժողովի քվեարկության 

արդյունքներին, այնպես էլ արձանագրություններին: Բացի այդ, ժողովի ընդունած որոշումների մասին 

տեղեկությունները, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքները պետք է ներկայացվեն ընկերության 

բաժնետերերին կանոնադրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում` այդ որոշումներն ընդունելու 

պահից` 45 օրվա ընթացքում: 

III.1.4. Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման պահանջ ներկայացնելու իրավունք 

Բացի տարեկան ընդհանուր ժողովից, ընկերությունն իրավունք ունի գումարել արտահերթ ընդհանուր 

ժողով: Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման համար առիթ կարող են 

ծառայել ընկերության համար «անհետաձգելի հարցերի» վերաբերյալ որոշումների ընդունումը: Այսպես 

կոչված «անհետաձգելի հարցերի» շրջանակը Օրենքը չի սահմանում, սակայն այն միաժամանակ 

դրույթներ է պարունակում բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությունների մասին, որից 

հետևում է, որ ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով կարող է գումարվել միայն նրա 

իրավասությունների շրջանակներում գտնվող հարցերին լուծում տալու նպատակով: Արտահերթ 

ընդհանուր ժողով գումարվում է ընկերության տնօրենների խորհրդի որոշմամբ`  

 սեփական նախաձեռնությամբ,  

 գործադիր մարմնի,  

 վերստուգող հանձնաժողովի,  

 ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի,  

 արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման պահանջը ներկայացնելու օրվա դրությամբ 

առնվազն 10% ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատիրոջ պահանջով: 

Արտահերթ ընդհանուր ժողովի պահանջը պետք է բովանդակի` 

 հարցեր, որոնք առաջարկվում են ընդգրկել արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգում, 

ինչպես նաև այդ հարցերի քննարկման անհրաժեշտության հիմնավորումը. 

 ժողովի գումարման ձևը (համատեղ ներկայությամբ կամ հեռակա կարգով քվեարկության 

միջոցով) 

 պահանջը ներկայացնելու ամսաթիվը: 

Բաժնետիրոջ կողմից ներկայացված պահանջն ի թիվս նշված տեղեկատվության` պետք է բովանդակի` 

 բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) Ա. Ա. (անվանումը). 

 բաժնետիրոջը (բաժնետերերին) պատկանող բաժնետոմսերի քանակը` ըստ բաժնետոմսերի 

տեսակի և ձևերի. 

 բաժնետիրոջ նշված քանակի բաժնետոմսերի սեփականության իրավունքը հավաստող 

փաստաթուղթը: 

Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով գումարելու պահանջը պետք է ստորագրված լինի ժողովը 

գումարել պահանջող անձի (անձանց) կողմից: 

Ընկերության խորհուրդը իրավունք չունի փոփոխել առաջարկվող օրակարգը: Ընկերության խորհուրդն իր 

կամքով չի կարող փոխել նաև արտահերթ ժողովի գումարման ձևը, եթե ներկայացված պահանջը ցուցում 

է պարունակում բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման ձևի մասին: Հակառակ 
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դեպքում, խորհուրդը կարող է առաջարկություն ներկայացնել բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր 

ժողովի գումարման ձևի մասին և հարցը լուծել պահանջը ներկայացրած անձի հետ բանակցելով: 

Պահանջի ներկայացման պահից 10 օրվա ընթացքում ընկերության խորհուրդը պետք է որոշում կայացնի 

այն ընդունելու կամ մերժելու մասին: Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի 

գումարման կամ դրա գումարումը մերժելու մասին ընկերության խորհրդի որոշումն ուղարկվում է 

պահանջը ներկայացրած անձին (անձանց), ընդ որում` որոշման ընդունման պահից եռօրյա ժամկետում: 

Եթե ընկերության խորհուրդը որոշում է կայացնում բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով 

հրավիրելու մասին, ապա նա պարտավոր է այն գումարել պահանջը ներկայացնելու պահից 45 օրվա 

ընթացքում: Խորհուրդը կարող է մերժել արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման պահանջը, եթե` 

 խախտվել է ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման 

պահանջը ներկայացնելու կարգը. 

 ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման պահանջը 

ներկայացրած բաժնետերը (բաժնետերերը) չի (չեն) տնօրինում ընկերության ձայնի իրավունք 

տվող բաժնետոմսերի 10 տոկոսին. 

 ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցերից ոչ մեկը չի 

վերաբերում ընկերության ընդհանուր ժողովի իրավասությանը: 

Եթե խորհուրդը ընկերության արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին որոշում չի ընդունում 

կամ որոշմամբ մերժում է ժողովի հրավիրման պահանջը, ապա ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր 

ժողովը կարող է հրավիրվել ժողովի գումարման մասին պահանջը ներկայացրած անձի կողմից: Այս 

դեպքում ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովը կարող է որոշում ընդունել 

փոխհատուցել ժողովի գումարման հետ կապված ծախսերն ընկերության միջոցների հաշվին: 

III.1.5. Կառավարման և վերահսկման մարմինների աշխատանքներին մասնակցելու բաժնետիրոջ 

իրավունքը 

Բաժնետերն իրավունք ունի է ներգրավված լինել ընկերության կառավարման և վերահսկման 

մարմինների աշխատանքներում` այդ մարմիններում ընտրվելու կամ նշանակվելու միջոցով: Սա 

հնարավոր է` 

 ընկերության տնօրենների խորհրդում ընտրվելու կամ առանց ընտրության ընդգրկվելու, 

 վերստուգող հանձնաժողովում կամ որպես վերստուգող ընտրվելու, 

 գործադիր մարմնում նշանակվելու դեպքերում:  

Հարկ է նշել, որ նշված մարմիններում ընտրվելու կամ նշանակվելու դեպքում բաժնետերը դառնում է 

դրանց լիիրավ անդամ: Եվ որպես այդպիսին նա պետք է գործի` ելնելով ընկերության շահերից, 

իրականացնի իր իրավունքները և ընկերության նկատմամբ իր պարտականությունները կատարի 

բարեխիղճ ու ողջամիտ կերպով, խուսափի անձնական և ընկերության շահերի միջև իրական և 

հնարավոր բախումներից: Ընկերության բաժնետիրոջ մասնակցությունը կառավարման և վերահսկման 

մարմինների կազմում չի հանգեցնում որևիցե իրավական հետևանքի բաժնետիրոջ կարգավիճակի հետ 

կապված: Այսպես, եթե բաժնետիրոջ` խորհրդի կամ վերստուգող հանձնաժողովի անդամի կարգավիճակը 

դադարում է, դա չի նշանակում, որ դադարում է նրա բաժնետիրոջ կարգավիճակը: 

Ընկերության խորհուրդը սովորաբար կազմավորվում է ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր 

ժողովում` նրա անդամների ընտրության կամ առանց ընտրության ընդգրկման միջոցով: Ինչպես արդեն 

նշվել է, ընկերության խորհրդի անդամներն առաջադրվում են բաժնետերերի կողմից` տարեկան 
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ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման ընթացքում: Չի բացառվում նաև ինքնառաջադրումը: Բացի 

այդ, ընկերության այն բաժնետերը (բաժնետերերը), որը (որոնք) ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր 

ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու ամսաթվի դրությամբ 

տիրապետում է (են) ընկերության ձայնի իրավունք տվող տեղաբաշխված բաժնետոմսերի 10 և ավելի 

տոկոսին, իրավունք ունի (ունեն) առանց ընտրության ընդգրկվել ընկերության խորհրդի կազմում, կամ 

ընկերության խորհրդի կազմում նշանակել իր (իրենց) ներկայացուցչին: Յուրաքանչյուր բաժնետեր 

ընկերության խորհրդում կարող է զբաղեցնել մեկ տեղ: Ընկերության խորհրդի անդամների 

լիազորությունների ընդհանուր տևողությունը չի սահմանափակվում: Սակայն եթե բաժնետերը խորհրդի 

անդամ է դարձել առանց ընտրության և նրան սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսերի 

քանակը նվազում է 10%-ից, ապա նա կորցնում է տնօրենների խորհրդի անդամի իր կարգավիճակը: 

Փոքր բաժնետերերի մասնակցությունը ընկերության տնօրենների խորհրդում ապահովող կառուցակարգ է 

քվեարկության գումարային տարբերակը: Համաձայն Օրենքի` 500 և ավելի բաժնետեր (քվեարկող 

բաժնետոմսերի սեփականատեր) ունեցող ընկերությունում խորհրդի ընտրությունները իրականացվում են 

գումարային (կումուլյատիվ) քվեարկությամբ: Մինչև 500 բաժնետեր (քվեարկող բաժնետոմսերի 

սեփականատեր) ունեցող ընկերությունում խորհրդի ընտրությունները կարող են իրականացվել 

գումարային (կումուլյատիվ) քվեարկությամբ, եթե դա նախատեսված է կանոնադրությամբ: Քվեարկության 

գումարային սկզբունքի դեպքում բաժնետերը կարող է ունենալ ավելի շատ ձայն, քան տիրապետում է և 

տեղաբաշխել այն իր հայեցողությամբ, ցանկացած համամասնությամբ: Բաժնետիրոջ տրամադրության 

տակ գտնվող ձայների ընդհանուր քանակը հաշվարկվում է որպես ընտրվող թեկնածուների թվի և 

բաժնետիրոջը պատկանող բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի արտադրյալ: Օրինակ, եթե բաժնետերը 

տնօրինում է 100 բաժնետոմսի, և պետք է ընտրվի խորհրդի 7 անդամ, ապա բաժնետերն արդեն ունենում 

է ոչ թե 100, այլ 700 ձայն և իր այդ ձայները կարող է տրամադրել մեկ թեկնածուի կամ բաշխել մի քանի 

թեկնածուների միջև: 

Բաժնետերը կարող է անմիջականորեն ազդել գործադիր մարմնի ձևավորման վրա, եթե կառավարման 

այդ մարմնի ձևավորումը ընկերության ընդհանուր ժողովի իրավասությունն է: Իսկ եթե ընկերության 

կանոնադրությամբ ընկերության գործադիր մարմնի ձևավորումը տնօրենների խորհրդի իրավասությունն 

է, ապա բաժնետիրոջ մասնակցությունը գործադիր մարմնի ձևավորմանը միջնորդավորվում է խորհրդով: 

Սակայն այս երկու դեպքերը չեն բացառում բաժնետիրոջ նշանակումը գործադիր մարմնի կազմում: 

Գործադիր մարմնի կազմում նշանակվելուց հետո բաժնետերը դառնում է ոչ միայն կորպորատիվ 

հարաբերությունների, այլև աշխատանքային հարաբերությունների մասնակից: Հետևաբար, անկախ նրա 

բաժնետիրոջ կարգավիճակի` նա կարող է պատասխանատվություն կրել աշխատանքային 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ (վերստուգող) կարող է լինել ընկերության կառավարման 

մարմիններում չընդգրկված ցանկացած ֆիզիկական անձ: Հետևաբար, ֆիզիկական անձ հանդիսացող 

ցանկացած բաժնետեր, ով ընդգրկված չէ ընկերության կառավարման այլ մարմիններում ևս կարող է 

ընտրվել վերստուգող հանձնաժողովի անդամ կամ վերստուգող: Վերստուգող հանձնաժողովի 

անդամները (վերստուգողը) ընտրվում են ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից երեք 

տարի ժամկետով: 
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IV. ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԵՎ ՈՉ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆՈՂ ԿԱՄ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ 

IV.1. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 

ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԲԱԺՆԵՏԻՐՈՋ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 

IV.1.1. Բաժնետիրոջը բացահայտվող տեղեկատվության բնույթը 

Ընկերության գործունեության վերաբերյալ էական տեղեկությունների և փաստաթղթերի ժամանակին և 

պատշաճ բացահայտումը չափազանց կարևոր է բաժնետերերի համար: Այն օգնում է բաժնետերերին 

պաշտպանել իրենց իրավունքները և կայացնել տեղեկացված որոշումներ: Ընկերության գործունեության 

վերաբերյալ տեղեկություններ և փաստաթղթեր ստանալու իրավունքը տարածվում է բոլոր բաժնետերերի 

վրա` անկախ նրանց բաժնետոմսերի քանակից, տեսակից:  

Բաժնետերերի իրավունքների և օրինական շահերի տեսանկյունից կարևորվում է բացահայտվող 

տեղեկատվության որակն ու տեղեկատվության բացահայտման գործընթացի պատշաճ կազմակերպումը: 

Տեղեկատվության բացահայտումը գնահատվում է պատշաճ, եթե`  

 այն իրականացվում է կանոնավոր հիմունքներով, ժամանակին և օպերատիվ, 

 ապահովում է համապատասխան տեղեկատվության անխափան հասանելիությունը, 

 բացահայտվող տեղեկատվությունն էական է, ամբողջական, օբյեկտիվ, արժանահավատ, ոչ 

հակասական, ստույգ, էական բացթողումներից զերծ,  

 շահառու անձանց նկատմամբ կիրառվում է հավասար վերաբերմունք, 

 ընկերության թափանցիկության և նրա առևտրային շահերի միջև սահմանվում է խելամիտ 

հավասարակշռություն, 

 ապահովվում է տարբեր կապուղիներով բացահայտվող տեղեկատվության 

նույնականությունը, 

 կիրառվում են գաղտնիության պահանջներ ծառայողական, առևտրային գաղտնիք 

հանդիսացող տեղեկատվության նկատմամբ, ինչպես նաև հսկողություն է սահմանվում 

ներքին տեղեկատվության օգտագործման նկատմամբ, 

 այն կրում է հետևողական բնույթ, իսկ տեղեկատվության բացահայտումը կանոնակարգվում է 

համապատասխան փաստաթղթերում, 

 կատարվում են տեղեկատվության բացահայտմամբ պայմանավորված 

պարտավորությունները: 

Տեղեկատվության արմատական բնութագրիչը նրա էական լինելն է: Էական է համարվում այն 

տեղեկատվությունը, որի չհրապարակումը, չտրամադրումը կամ խեղաթյուրումը կարող է ազդել 

օգտագործողների կողմից կայացվող որոշումների որակի վրա: Էականության ընկալումը 

հնարավորություն է տալիս ընկերությանը խուսափել տեղեկատվության չափազանց մանրամասն 

բացահայտումից, որը վերջին հաշվով կարող է օգտակար չլինել օգտագործողների համար: 

IV.1.2. Տեղեկատվության տրամադրման եղանակները 

Բաժնետիրական ընկերության կողմից բաժնետերերին տեղեկություններ և փաստաթղթեր տրամադրվում 

են հետևյալ եղանակներով. 

 տեղեկությունների և փաստաթղթերի հրապարակային տրամադրում. 
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 տեղեկությունների և փաստաթղթերի տրամադրում բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին 

նախապատրաստվելիս. 

 տեղեկությունների և փաստաթղթերի տրամադրում բաժնետիրոջ պահանջով: 

Փաստաթղթերի հրապարակային տրամադրումը տարածվում է որոշակի կարգավիճակ ունեցող 

(հաշվետու թողարկող, խոշոր հարկատու), ինչպես նաև որոշակի ոլորտներում (օրինակ` ֆինանսական 

հատվածում) գործող ընկերությունների վրա: Այն ընկերությունները, որոնց վրա տարածվում է 

փաստաթղթերի հրապարակային տրամադրման պահանջը, պարտավոր են հրապարակել` 

 ընկերության տարեկան և միջանկյալ հաշվետվությունները, այդ թվում` ֆինանսական 

հաշվետվությունները և արտաքին աուդիտի եզրակացությունը. 

 բաժնետոմսերի հրապարակային առաջարկի դեպքում` բաժնետոմսերի թողարկման 

ազդագիրը. 

 ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովների գումարման մասին հայտարարությունը և 

այլն: 

Բաժնետերն իրավունք ունի տեղեկություններ և փաստաթղթեր ստանալ բաժնետերերի ընդհանուր 

ժողովին նախապատրաստվելու ընթացքում: Այդ տեղեկությունների և փաստաթղթերի շարքին են 

դասվում ինչպես ընկերության տարեկան հաշվետվությունը, ընկերության տարեկան 

ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ վերստուգող հանձնաժողովի և 

արտաքին աուդիտի եզրակացությունը, այնպես էլ տեղեկություններ ընկերության խորհրդում, վերստուգող 

հանձնաժողովում առաջադրվող անդամների թեկնածությունների մասին, ընկերության կանոնադրության 

փոփոխությունների և լրացումների նախագիծը կամ ընկերության կանոնադրությունը նոր 

խմբագրությամբ: 

Բաժնետիրական ընկերության մասին տեղեկությունները և փաստաթղթերը տրամադրվում են նաև 

բաժնետիրոջ պահանջով:  

IV.1.3. Բաժնետիրոջ պահանջով տեղեկատվության տրամադրման կարգը 

Նախ, անհրաժեշտ է նշել, որ բաժնետերերն իրենք են որոշում ընկերության կողմից իրենց 

տեղեկությունների և նյութերի հաղորդման ձևի, ներառյալ` զանգվածային լրատվության 

համապատասխան միջոցի ընտրությունը, եթե հաղորդումը պետք է իրականացվի նաև հրապարակային 

հայտարարության ձևով: Նշված հարցի վերաբերյալ որոշումն ընդունում է ժողովը` խորհրդի 

ներկայացմամբ: 

Երկրորդ, որպեսզի բաժնետերը հնարավորություն ունենա ստանալ ընկերության գործունեության 

վերաբերյալ իրեն հետաքրքրող տեղեկատվությունը` այն առաջին հերթին ընկերությունում պետք է 

պահպանվի: Օրենքը սահմանում է այն տեղեկատվության (փաստաթղթերի) ցանկը, որի պահպանումը 

ընկերության համար հանդիսանում է պարտավորություն: Պայմանականորեն այդ փաստաթղթերը կարելի 

է բաժանել հետևյալ խմբերի. 

 Հիմնադիր փաստաթղթեր և ներքին իրավական ակտեր, 

 Ընկերության գույքային իրավունքները հավաստող փաստաթղթեր, 

 Ֆինանսական բնույթի փաստաթղթեր, 

 Ընկերության կորպորատիվ որոշումներ, 

 Ընկերության փոխկապակցվածության հետ առնչվող փաստաթղթեր: 
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Ընկերությունը պահպանում է այս փաստաթղթերը ընկերության գործադիր մարմնի գտնվելու վայրում: 

Հարց է ծագում, թե կառավարման որ մարմնի իրավասությունն է հանդիսանում այդ փաստաթղթերի 

պահպանումը: Եթե ընկերությունում չի ձևավորվել տնօրենների խորհուրդ, ապա հարցի պատասխանը 

միանշանակ է: Օրենքով սահմանված տեղեկատվության պահպանումը հանդիսանում է գործադիր 

մարմնի իրավասությունը: Իսկ, եթե ընկերությունում ձևավորվել է խորհուրդ, ապա նշված հարցի 

պատասխանը միանշանակ չէ: Խնդիրը կայանում է նրանում, որ տնօրենների խորհուրդն իրականացնելով 

ընկերության ռազմավարական առաջնորդումը` իրենից ներկայացնում է որոշումներ կայացնելու կենտրոն, 

այսինքն` խորհրդի անդամների մշտական ներկայությունը ընկերությունում պարտադիր չէ: Խորհրդի 

նիստերը հրավիրվում են ժամանակ առ ժամանակ` նրա իրավասության ներքո գտնվող հարցերին լուծում 

տալու նպատակով: Հետևաբար խորհուրդը չի կարող պատասխանատվություն կրել այդ 

տեղեկությունների և փաստաթղթերի պահպանման համար: Սակայն, եթե խորհրդի կողմից նշանակվել է 

կորպորատիվ քարտուղար, ապա ընկերության ներքին իրավական ակտերով նախատեսված կարգով նա 

կարող է պարտավորություն կրել ընկերության կորպորատիվ հարաբերությունները կարգավորող 

փաստաթղթերի թղթապանակի վարման և պահպանման համար և անհրաժեշտության դեպքում դրանք 

ներկայացնել օրինական պահանջը ներկայացրած անձին ծանոթացման: Կորպորատիվ փաստաթղթերի 

թղթապանակը ներառում է վերոնշյալ խմբերում ընդգրկված փաստաթղթերն ու տեղեկատվությունը: 

Բաժնետիրոջ պահանջով ընկերությունը հնգօրյա ժամկետում պարտավոր է նրան տրամադրել նշված 

փաստաթղթերի պատճենները, բացառությամբ գաղտնի տեղեկությունների, ինչպես նաև կոլեգիալ 

գարծադիր մարմնի նիստերի արձանագրությունների, միանձնյա գործադիր մարմնի հրամանների և 

հրահանգների:  

Ընկերությունը կարող է տեղեկատվության ստացման պահանջ ներկայացրած անձից պահանջել 

բաժնետիրոջ իր կարգավիճակի հիմնավորում: Բաժնետիրոջը տեղեկատվություն տրամադրելիս 

ընկերությունը պետք է գործի «բարեխիղճ և արժանահավատ պատասխանատվության» սկզբունքի հիման 

վրա: Սա նշանակում է, որ բաժնետիրոջը տրամադրվող տեղեկատվությունը պետք է լինի սպառիչ, իսկ 

եթե ընկերությունը մերժում է տրամադրել որևիցե տեղեկատվություն, ապա պետք է ունենա բավարար 

հիմքեր, որոնք սահմանվում են Օրենքով, ինչպես նաև ընկերության ներքին իրավական ակտերով: 

Ընկերության կանոնադրությունը կամ ներքին իրավական ակտերը չեն կարող սահմանափակել Օրենքով 

սահմանված իրավունքները: Ընկերության ներքին իրավական ակտերը կարող են մանրամասնել 

տեղեկությունների և փաստաթղթերի ցանկը, որոնք բաժնետերն իրավունք ունի ստանալ: Ընկերության 

ներքին իրավական ակտերով անհրաժեշտ է մանրամասնել նաև բաժնետիրոջ կողմից ներկայացվող 

պահանջի բովանդակությունը, դրա ներկայացման կարգը: Տեղեկատվության տրամադրումը մերժելու 

համար կարող է հիմք հանդիսանալ խելամիտ առևտրային շահը, որը կարող է վերաբերել ինչպես 

ընկերությանը, այնպես էլ ընկերությանը փոխկապակցված անձին:  

Օրենքը սահմանում է, որ բաժնետերն իր իրավունքը կարող է իրականացնել փաստաթղթի հետ 

ծանոթացման և դրա պատճենի ստացման միջոցով: Բաժնետերն իրավունք ունի ընտրել այս ձևերից որևէ 

մեկը կամ երկուսը միասին: Ծանոթացման ժամանակ չի բացառում, որ բաժնետերը կարող է օգտագործել 

պատճենահանման սեփական միջոցները: 

Պատճեններ տրամադրելու համար վճարի չափը, որը սահմանում է ընկերությունը, չի կարող դրանց 

պատրաստման և փոստային առաքման ծախսերից ավելի լինել: Փաստաթղթեր տրամադրելու վճարի 

չափի սահմանումն առավել արդիական է այն ընկերություններում, որտեղ բաժնետերերը հաճախակի են 

հանդես գալիս նման առաջարկով: Ընկերության յուրաքանչյուր բաժնետեր իրավունք ունի անվճար 
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ստանալ վերջին տարեկան հաշվետվության և վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի) 

եզրակացության պատճենները: 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չէ փաստաթղթերի պահպանման ժամկետը: Այստեղից կարելի է 

եզրակացնել, որ բաժնետերն իրավունք ունի ծանոթանալ ընկերության ոչ միայն ընթացիկ տարվա, այլև 

ցանկացած տարվա փաստաթղթերին` ընկերության արխիվում պահպանված լինելու պայմանով: 

Արխիվում փաստաթղթերի պահպանման ժամկետները որոշվում են խորհրդի կողմից` գործող 

օրենսդրությանը համաձայն: Այսպես, հիմք ընդունելով հաշվապահական հաշվառման հիմքերի ու 

փաստաթղթերի պահպանման ժամկետը, կարելի է եզրակացնել, որ այդ փաստաթղթերը կարող են 

պահպանվել առնվազն 5 տարի: 

IV.2. ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՀԵՏԳՆՈՒՄ ՊԱՀԱՆՋԵԼՈՒ ԲԱԺՆԵՏԻՐՈՋ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 

IV.2.1. Բաժնետոմսերի հետգնում պահանջելու իրավունքի էությունը 

Բաժնետիրական ընկերությունը կապիտալի միավորման բավական կայուն ձև է: Ի տարբերություն 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցների` բաժնետերերը չեն կարող դուրս 

գալ ընկերությունից: Բաժնետերը կարող է դադարեցնել իր կարգավիճակը` բաժնետոմսն օտարելու 

միջոցով: Սակայն մշտապես գոյություն ունեն կանոններից բացառություններ: Եթե ընկերության 

բաժնետերերի ձայների որակյալ մեծամասնությամբ կայացվել է որոշում, որն էականորեն ազդում է 

ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության կամ բաժնետերերի հարաբերությունների վրա, 

ապա այդ որոշման հետ իր անհամաձայնությունը հայտնած անձինք կարող են «հեռանալ» 

ընկերությունից` պահանջելով իրենց բաժնետոմսերի հետգնում և դրանց դիմաց հատուցում:  

Բաժնետիրական կապիտալի խիստ կենտրոնացման պարագայում այս իրավունքը հատկապես փոքր 

բաժնետիրոջը հնարավորություն է տալիս ազատվել իր համար ոչ օգտակար գույքից` բաժնետոմսերից, 

որն իրականում հնարավորություն չի տալիս մասնակցել ընկերության կառավարմանը, ստանալ 

շահութաբաժիններ կամ օգտվել բաժնետոմսով ամրագրվող այլ իրավունքներից: 

Այսպիսով, ընկերության բաժնետերն իրավունք ունի ընկերությունից պահանջել իր բաժնետոմսերի կամ 

դրանց մի մասի հետգնում: Սակայն բաժնետիրոջ կողմից այս իրավունքի իրականացման համար 

անհրաժեշտ են որոշակի նախապայմաններ, որոնք պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու խմբի. 

 ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ընկերության և նրա բաժնետերերի 

համար հատուկ նշանակության որոշման կայացումը, 

 բաժնետիրոջ մասնակցության կարգը տվյալ որոշման կայացմանը: 

Որպես հետգնման պահանջի իրավունքի ծագման կարևոր նախապայման հանդես է գալիս ընկերության 

բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ընկերության և նրա բաժնետերերի համար հատուկ 

նշանակության հարցերի վերաբերյալ որոշման կայացումը: Նման հարցերից են` 

 ընկերության վերակազմակերպումը,  

 նախապատվության իրավունքի չկիրառումը, 

 խոշոր գործարքի կնքումը, 

 ընկերության կանոնադրության մեջ բաժնետիրոջ իրավունքները սահմանափակող 

լրացումների և փոփոխությունների կատարումը կամ կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ 

հաստատումը: 
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Մինչ նշված որոշումներին բաժնետիրոջ մասնակցության կարգին անդրադառնալը` անհրաժեշտ է նշել, որ 

բաժնետերը պետք է լինի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսի սեփականատեր և պետք է ընդգրկված 

լինի ընկերության այն ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում, 

որում որոշում է կայացվում նշված հարցի վերաբերյալ: Ընկերությունից բաժնետոմսի հետգնում կարող են 

պահանջել նաև արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերը, որոնք այս կամ այն պայմանի 

առկայությամբ ստանում են ձայնի իրավունք:  

Միայն թվարկված նախապայմանների առկայության դեպքում բաժնետերն իրավունք ունի իր 

բաժնետոմսերը կամ դրանց մի մասը ներկայացնել հետգնման: 

IV.2.2. Բաժնետոմսերի հետգնման գործընթացը 

Բաժնետոմսերի հետգնումը բավական բարդ և տևական գործընթաց է: Այն ներառում է հետևյալ փուլերը. 

1. Ընկերության տնօրենների խորհրդի կողմից այն ընդհանուր ժողովի հրավիրման մասին որոշման 

ընդունումը, որի օրակարգում ընդգրկված են բաժնետոմսերի հետգնման պահանջի իրավունքի 

ծագման համար նախապայման հանդիսացող հարցը (երը): Ընկերության խորհուրդը տվյալ 

ժողովի օրակարգը հաստատելու պահին` ի թիվս ընդհանուր ժողովի հրավիրման հետ առնչվող 

հարցերի, պետք է որոշի. 

 հետգնման ենթակա բաժնետոմսերի տեսակը, 

 յուրաքանչյուր տեսակի բաժնետոմսի հետգնման գինը, 

 վճարման ձևը, ժամկետները, աղբյուրները, 

 բաժնետոմսերի հետգնման ժամկետները, 

 հետգնմանն ուղղվող միջոցների չափը: 

2. Անկախ գնահատողի հետ պայմանագրի կնքումը և ընկերության բաժնետոմսերի շուկայական 

արժեքի գնահատման վերաբերյալ հաշվետվության ստացումը: 

3. Տնօրենների խորհրդի կողմից բաժնետոմսերի շուկայական գնի որոշումը, որը որոշվում է առանց 

բաժնետոմսերի գնահատման և հետգնման պահանջի իրավունք տվող ընկերության 

գործողությունների հետևանքով առաջացող փոփոխությունները հաշվի առնելու: Եթե բաժնետերը 

համաձայն չէ հետգնման գնի հետ, ապա նա իրավունք ունի բաժնետոմսերի վերագնահատման 

պահանջով դիմել դատարան` ընկերության կողմից բաժնետերերին վճարումը կատարելու 

սահմանված օրից 3 ամսվա ընթացքում: 

4. Ընդհանուր ժողովի հրավիրման ամսաթվի դրությամբ ընկերության հաշվապահական հաշվեկշռի 

կազմումը` զուտ ակտիվների արժեքի 10%-ը հաշվարկելու նպատակով: 

5. Ընդհանուր ժողովի հրավիրման վերաբերյալ բաժնետերերին ծանուցումը, որը ներառում է նաև 

բաժնետոմսերի հետգնման պահանջի իրավունքի և իրականացման կարգի մասին 

տեղեկատվություն: Ծանուցումը պետք է պարունակի նաև տեղեկություններ բաժնետոմսերի 

հետգնման գնի մասին, եթե վերջինս սահմանված կարգով մինչ այդ որոշված է: 

6. Ընդհանուր ժողովի կողմից հետգնման պահանջի իրավունքի ծագման համար նախապայման 

հանդիսացող որոշման կայացումը:  

7. Հետգնման պահանջի ծագման համար նախապայման հանդիսացող որոշման ընդունման 

վերաբերյալ բաժնետերերին ծանուցումը, որը կատարվում է որոշման ընդունման պահից` 7-օրյա 

ժամկետում, և բովանդակում է տեղեկատվություն հետգնման կարգի մասին:  
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8. Բաժնետերերի կողմից հետգնման գրավոր պահանջի ներկայացումը: Գրավոր պահանջը 

պարունակում է տեղեկություններ հետգնման ներկայացված բաժնետոմսերի քանակի և 

բաժնետիրոջ բնակության (գտնվելու) վայրի մասին: Այն ներկայացվում է Ընկերությանը` ժողովի 

կողմից համապատասխան որոշման ընդունման պահից ոչ ուշ, քան 45 օրվա ընթացքում: 

9. Ընկերության կողմից բաժնետերերի ներկայացրած գրավոր պահանջների դիտարկումը, որի 

ընթացքում որոշվում է բավարարման ենթակա պահանջները, դրանցում ամրագրված 

բաժնետոմսերի քանակը, որոնք ենթակա են հետգնման: 

10. Բաժնետերերին տեղեկացում նրանցից գնման ենթակա բաժնետոմսերի քանակի կամ հետգնման 

մերժման մասին: Բաժնետոմսերի հետգնմանն ուղղվող միջոցների ընդհանուր գումարը չի կարող 

գերազանցել ընկերության զուտ ակտիվների 10%-ը: Այն դեպքում, երբ հետգնման ներկայացված 

բաժնետոմսերի թիվը գերազանցում է նշված սահմանափակումը, բաժնետոմսերը հետ են գնվում 

բաժնետիրոջը պատկանող բաժնետոմսերի քանակին համամասնորեն: 

11. Բաժնետոմսերի հետգնում սահմանված ամսաթվի դրությամբ և բաժնետերերի հետ հաշվարկների 

անցկացում: Բաժնետոմսերի հետգնման պահանջների ժամկետը լրանալուց հետո ընկերությունը 

պարտավոր է 30 օրվա ընթացքում հետ գնել բաժնետոմսերը` բաժնետերերից ստացված 

դիմումների համապատասխան: 

12. Ընկերության ռեեստրում և հաշվեկշռում համապատասխան փոփոխությունների կատարում: 

Հետգնված բաժնետոմսերը ուղղվում են ընկերության տնօրինությանը: Նշված բաժնետոմսերը 

չունեն ձայնի իրավունք, հաշվի չեն առնվում ձայների հաշվառման ժամանակ և դրանց դիմաց 

շահութաբաժիններ չեն հաշվարկվում: Դրանք ենթակա են տեղաբաշխման մեկ տարվա 

ընթացքում, իսկ եթե դրանք չեն տեղաբաշխվում, ապա ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր 

ժողովը պարտավոր է որոշում ընդունել դրանց մարման միջոցով ընկերության կանոնադրական 

կապիտալի նվազեցման մասին: 

IV.3. ԲԱԺՆԵՏԻՐՈՋ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի դատական կարգով պաշտպանել իր իրավունքները: Բաժնետերը ևս 

իրավունք ունի դիմել դատարան` ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենքներին ու այլ իրավական 

ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման նպատակով.  

Բաժնետերը դատարան կարող է ներկայացնել ուղղակի, անուղղակի, ինչպես նաև այլ բաժնետերերի հետ` 

համատեղ հայցեր: Ուղղակի հայցը ներկայացվում է այն դեպքում, երբ անմիջական վնաս է հասցվել 

բաժնետիրոջը: Համատեղը թույլ է տալիս բաժնետիրոջը հայց ներկայացնել բոլոր նման իրավիճակում 

հայտնված բաժնետերերի հետ միասին: Բաժնետերը կարող է ներկայացնել անուղղակի հայց ոչ թե իր, այլ 

բաժնետիրական ընկերության շահերը պաշտպանելու համար: Այսպես, ընկերության այն բաժնետերը 

(բաժնետերերը), որը (որոնք համատեղ) տնօրինում է (են) ընկերության տեղաբաշխված հասարակ 

(սովորական) բաժնետոմսերի մեկ և ավելի տոկոսին, իրավունք ունի (ունեն) խորհրդի անդամների, 

տնօրենի (գլխավոր տնօրենի), վարչության ու տնօրինության անդամների, ինչպես նաև կառավարիչ-

կազմակերպության և կառավարչի դեմ հայցով դիմել դատարան` ընկերությանը պատճառված վնասների 

փոխհատուցման պահանջով: 

Օրենքը նախատեսում է բաժնետիրոջ կողմից դատարան դիմելու լրացուցիչ հիմքեր: Դրանք են` 

 Օրենքի, այլ իրավական ակտերի և ընկերության կանոնադրության պահանջների 

խախտմամբ ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշումների ընդունումը. 
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 խորհրդի կողմից ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգի կամ 

կառավարման և վերստուգող մարմիններում թեկնածուների ներկայացման առաջարկի 

մերժումը. 

 ընկերության խորհրդի կողմից բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման 

մերժումը: 

Միաժամանակ Օրենքը նախատեսում է, որ երեք հաջորդական տարիների ընթացքում արտոնյալ 

բաժնետոմսերին հասանելիք շահութաբաժնի չվճարելը կարող է հիմք հանդիսանալ ընկերությունը 

դատական կարգով լուծարելու համար: 

Անհրաժեշտ է ավելացնել, որ Օրենքի, այլ իրավական ակտերի և ընկերության կանոնադրության 

պահանջների խախտմամբ ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշումների դատական 

կարգով գանգատարկման համար կարևոր պայման է հանդիսանում անհրաժեշտ փաստարկների 

առկայությունը: Պետք է ապացուցվի, որ ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և անցկացման 

օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգի չպահպանումը հանգեցրել է բաժնետիրոջ օրինական 

իրավունքների ոտնահարմանը: Այդպիսի փաստարկներ կարող են հանդիսանալ. 

 ընդհանուր ժողովի հրավիրման մասին բաժնետիրոջը սահմանված կարգով չծանուցելը, 

 ընդհանուր ժողովի օրակարգում ընդգրկված հարցերի վերաբերյալ փաստաթղթերի 

ծանոթացման հնարավորություն չընձեռելը, 

 քվեաթերթիկների ոչ ժամանակին առաքելը, 

 բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի օրակարգի փոփոխումը և այլն: 

Միաժամանակ, դատարանը կարող է չփոխել ընդհանուր ժողովի որոշումը, եթե միաժամանակ առկա են 

հետևյալ երեք պայմանները. 

 տվյալ բաժնետիրոջ քվեարկության մասնակցությունը չէր կարող փոխել ընդհանուր ժողովի 

որոշումը, այսինքն` բաժնետիրոջ ձայնը չէր կարող կանխել տվյալ որոշման կայացումը. 

 թույլ տված խախտումները էական չեն. 

 որոշումը վնաս չի հասցրել բաժնետիրոջը: 
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V. ՀԱՍԱՐԱԿ ԵՎ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐՈՎ ԱՄՐԱԳՐՎՈՂ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ 

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 
ՀԱՍԱՐԱԿ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍ 

Ձայնի իրավունք 

Հասարակ բաժնետոմսերի 

սեփականատերը կարող է մասնակցել 

ընկերության ընդհանուր ժողովին` 

վերջինիս իրավասությանը պատկանող 

բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի 

իրավունքով: 

Արտոնյալ բաժնետոմսերի 

սեփականատերը չունի ձայնի իրավունք 

ընկերության բաժնետե-րերի ընդհանուր 

ժողովում:  

Արտոնյալ բաժնետոմսերի 

սեփականատերն ընկերության 

բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում 

ձայնի իրավունք է ստանում, եթե  

քննարկվում են ընկերության 

վերակազմակերպման կամ լուծարման, 

ինչպես նաև ընկերության 

կանոնադրության փոփոխման կամ 

լրացման հետ կապված հարցերը, որոնք 

սահմանափակում են այդ ձևի արտոնյալ 

բաժնետոմսերի սեփականատերերի 

իրավունքները:  

Արտոնյալ բաժնետոմսերի 

սեփականատերը ձայնի իրավունք է 

ստանում, երբ խախտվել են նրա 

իրավունքները: Այսպես, որոշում չի 

ընդունվել շահութաբաժին վճարելու, կամ 

ընդունվել է որոշում այն չվճարելու կամ ոչ 

լրիվ վճարելու մասին:  

Արտոնյալ բաժնետոմսը կարող է տալ մի 

քանի ձայնի իրավունք, որն ամրագրվում 

է ընկերության կանոնադրությամբ կամ 

արտոնյալ բաժնետոմսերի թողարկման 

մասին որոշմամբ: 

Շահութաբաժին 

ստանալու իրավունք  

Հասարակ բաժնետոմսերի 

շահութաբաժինները հաստատագրված 

չեն, դրանց վճարումը ընկերության 

կողմից չի երաշխավորվում: Հասարակ 

բաժնետոմսերի շահութաբաժինները 

վճարվում են արտոնյալ բաժնետոմսերի 

դիմաց շահութաբաժինները վճարելուց 

հետո: 

Արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց 

վճարվող շահութաբաժինները 

սահմանվում են ընկերության 

կանոնադրությամբ: Որոշակի ձևի 

արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց լրիվ 

կամ մասնակի չվճարված 

շահութաբաժինը կուտակվում և վճարվում 

է հետագայում (կումուլյատիվ արտոնյալ 

բաժնետոմս): Եթե ընկերության 

կանոնադրությամբ արտոնյալ 

բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող 

շահութաբաժնի չափը նախատեսված չէ, 

ապա դրանց սեփականատերերն ունեն 

սովորական բաժնետոմսերի 

սեփականատերերի հետ շահութա-բաժին 

ստանալու հավասար իրավունք: Եթե 

ընկերության կանոնադրությամբ 

նախատեսված են արտոնյալ 

բաժնետոմսերի երկու կամ ավելի ձևեր, 

ապա ընկերության կանոնադրությամբ 

պետք է սահմանվի նաև 
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շահութաբաժինների վճարման 

հերթականությունը յուրաքանչյուր ձևի 

արտոնյալ բաժնետոմսերի համար: Երեք 

հաջորդական տարիների ընթացքում 

արտոնյալ բաժնետոմսերին հասանելիք 

շահաբաժնի չվճարելը կարող է հիմք 

հանդիսանալ ընկերությունը դատական 

կարգով լուծարելու համար: 

Ընկերության 

լուծարման դեպքում 

գույքի իր հասանելիք 

մասի ստացման 

իրավունք 

Ընկերության լուծարման դեպքում 

ընկերության գույքի իր հասանելիք մասը 

ստանալու սովորական բաժնետոմսի 

սեփականատիրոջ իրավունքը 

բավարարվում է բոլոր պարտատերերի և 

արտոնյալ բաժնետոմսերի 

սեփականատերերի պահանջները 

բավարարելուց հետո:  

Ընկերության լուծարման դեպքում 

ընկերության գույքի իր հասանելիք մասը 

ստանալու արտոնյալ բաժնետոմսի 

սեփականատիրոջ իրավունքը 

բավարարվում է բոլոր պարտատերերի, 

այդ թվում` նաև պարտատոմսերի 

սեփականատերերի պահանջները 

բավարարելուց հետո և սովորական 

բաժնետոմսերի սեփականատերերի 

պահանջները բավարարելուց առաջ` 

դրանց լուծարային արժեքով: Վերջինս 

սահմանվում է դրամական գումարի 

տեսքով կամ որպես տոկոսադրույք 

արտոնյալ բաժնետոմսի անվանական 

արժեքի նկատմամբ: Լուծարային արժեքը 

համարվում է սահմանված նաև այն 

դեպքում, եթե ընկերության 

կանոնադրությամբ նախատեսված է դրա 

որոշման կարգը:  

Առաջնահերթ կարգով 

ընկերության կողմից 

տեղաբաշխվող 

բաժնետոմսեր ձեռք 

բերելու իրավունք, եթե 

նախատեսված է 

բաժնետոմսերի 

թողարկման մասին 

որոշմամբ 

Կիրառվում է Կիրառվում է 

Ընկերության 

գործունեության 

վերաբերյալ ցանկացած 

տեղեկատվություն 

ստանալու իրավունքը 

Կարող են, բացի գաղտնի 

փաստաթղթերի, կոլեգիալ մարմնի 

նիստերի արձանագրությունների, 

գործադիր մարմնի հրամանների և 

հրահանգների: 

Կարող են, բացի գաղտնի 

փաստաթղթերի, կոլեգիալ մարմնի 

նիստերի արձանագրությունների, 

գործադիր մարմնի հրամանների և 

հրահանգների: 

Իր սեփականությունը 

հանդիսացող 

բաժնետոմսերի 

օտարման կամ այլ ձևով 

այլ անձանց 

փոխանցման 

իրավունքը 

Կարող են Կարող են 
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VI. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ` ԸՍՏ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ 

ՊՈՐՏՖԵԼԻ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ 

Քվեարկող 

բաժնետոմսերի 

քանակ 

Բաժնետերերի իրավունքներ և հնարավորություններ 

 

Բաժնետոմսերի 

ցանկացած քանակ 

 մասնակցել ժողովին` վերջինիս իրավասությանը պատկանող բոլոր 

հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով. 

 մասնակցել ընկերության կառավարմանը. 

 ստանալ շահութաբաժիններ` ընկերության գործունեությունից 

առաջացած շահույթից. 

 առաջնահերթ կարգով ձեռք բերել ընկերության կողմից տեղաբաշխվող 

բաժնետոմսերը. 

 ստանալ ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած 

տեղեկատվություն` գաղտնի փաստաթղթերից բացի. 

 ժողովներում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել 

երրորդ անձի. 

 ժողովներում հանդես գալ առաջարկություններով. 

 ժողովներում քվեարկել իրեն պատկանող բաժնետոմսերի ձայների 

չափով. 

 դիմել դատարան` ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենքներին ու 

այլ իրավական ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման 

նպատակով. 

 ընկերության լուծարման դեպքում ստանալ ընկերության գույքի իր 

հասանելիք մասը. 

 ունենալ կանոնադրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներ: 

1% 

Ընկերության խորհրդի անդամների, ընկերության տնօրենի, ընկերության 

վարչության անդամների, ինչպես նաև կառավարիչ կազմակերպության և 

անհատ կառավարչի դեմ հայցով դիմել դատարան` ընկերությանը պատճառած 

վնասների փոխհատուցման պահանջով: 

2% 

Ընկերության ֆինանսական տարվա ավարտից հետո` 30 օրվա, կամ 

կանոնադրությամբ սահմանված այլ, ավելի երկար ժամկետի ընթացքում 

երկուսից ոչ ավելի առաջարկություններ ներկայացնել տարեկան ժողովի 

օրակարգի վերաբերյալ, ինչպես նաև առաջարկել խորհրդի և վերստուգող 

հանձնաժողովի (վերստուգողի) անդամության թեկնածուներ: 

5% 
Պահանջել ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումն 

աուդիտորի կողմից` վճարելով աուդիտորի ծառայությունների համար: 

10% 

 ընդգրկվել լուծարային հանձնաժողովի կազմում կամ այստեղ նշանակել 

իր (իրենց) լիազոր ներկայացուցչին. 

 առանց ընտրության ընդգրկվել ընկերության խորհրդի կազմում կամ 

ընկերության խորհրդի կազմում նշանակել իր (իրենց) ներկայացուցչին. 

 պահանջել գումարել ընկերության բաժնետերերի արտահերթ 

ընդհանուր ժողով, և եթե պահանջը ներկայացնելու ամսաթվից 10-օրյա 

ժամկետում ընկերության խորհուրդը ընկերության բաժնետերերի 

արտահերթ ժողովի գումարման մասին որոշում չի ընդունում կամ 

որոշում է ընդունում ընկերության բաժնետերերի արտահերթ 

ընդհանուր ժողովի գումարումը մերժելու մասին, ապա ինքնուրույն 

հրավիրել ժողով. 

 ծանոթանալ ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին 

մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակին: 

25% 

Հնարավորություն ունի արգելափակել ընկերության ընդհանուր ժողովի կողմից 

այն որոշումների կայացումը, որոնց համար անհրաժեշտ է ձայների առնվազն 

3/4 մեծամասնություն: 
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30% 
Ապահովել մեկ անգամ չկայացած ժողովի փոխարեն գումարվող նոր ժողովի 

քվորում:  

50% 

Ապահովել ընդհանուր ժողովի քվորում, ինչպես նաև ժողովի կողմից այնպիսի 

հարցերի վերաբերյալ որոշումների կայացում, որոնց համար անհրաժեշտ է 

ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 

66.66% 
Ապահովել նախապայմաններ ընկերության լուծարման և կանոնադրական 

կապիտալի նվազեցման մասին որոշման ընդունման համար: 

75% 

Ապահովել հետևյալ որոշումների կայացումը, եթե ընկերության 

կանոնադրությամբ ձայների ավելի մեծ քանակ նախատեսված չէ` 

 կանոնադրության հաստատում, դրանում փոփոխությունների և 

լրացումների կատարում, կանոնադրության հաստատում նոր 

խմբագրությամբ, 

 վերակազմակերպում, 

 լուծարում, այդ թվում ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների 

հաստատում, լուծարային հանձնաժողովի նշանակում, 

 հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի 

սահմանում, 

 խոշոր գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունում, 

 մեկ բաժնետիրոջը պատկանող որոշակի տեսակի (դասի) 

բաժնետոմսերի թվի, գումարային անվանական արժեքի, ինչպես նաև 

մեկ բաժնետիրոջը տրամադրվող ձայների առավելագույն թվի 

նկատմամբ սահմանափակումների կիրառում: 
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VII. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ 

Դասական պատկերացմամբ բաժնետիրական ընկերությունը ոչ թե անձանց, այլ կապիտալի միավորում է: 

Այսինքն` բաժնետիրական ընկերությունը կախվածության մեջ չի գտնվում իր բաժնետերերի կազմից: 

Միաժամանակ ընկերության բաժնետերերի միջև բացակայում է որևիցե իրավական հարաբերություն, 

դրանք առկա են միայն բաժնետիրոջ և ընկերության միջև: Պայմանագրերի ներմուծումը կորպորատիվ 

կառավարման հարաբերություններ դրական դերակատարում ունեցավ այդ հարաբերությունների 

կարգավորման և զարգացման գործում: Բաժնետերերի պայմանագրերով բաժնետերերը որոշում են ոչ 

միայն իրենց փոխհարաբերությունները ընկերության, այլև միմյանց միջև: 

Բաժնետերերի պայմանագիրը (shareholders agreement) որպես իրավական գործիք հնարավորություն է 

տալիս, ի լրումն օրենքի և ընկերության կորպորատիվ կառավարման փաստաթղթերի` կարգավորել 

բաժնետերերի, ինչպես նաև բաժնետերերի և երրորդ անձանց (օրինակ` ներդրողների) միջև ծագող 

հարաբերությունները: Բաժնետերերի պայմանագրով կարգավորվող հարաբերությունները 

պայմանավորվում են բաժնետոմսի նկատմամբ իրավունքների և բաժնետոմսերով ամրագրված 

իրավունքների իրացման հնարավորություններով: Պայմանագրով կողմերը կարող են պարտավորվել 

որոշակի կարգով իրականացնել իրենց իրավունքները կամ ձեռնպահ մնալ դրանց իրականացումից:: 

Բաժնետերերի պայմանագրին միանալու պահից` այն բաժնետիրոջ համար դառնում է պարտադիր:  

Բաժնետերերի պայմանագրերն ունեն հետևյալ դրական բնութագրիչները` 

 Ի հայտ է գալիս կորպորատիվ հարաբերությունները բավական մանրամասն կարգավորող 

փաստաթուղթ, որը հնարավորություն է տալիս կանխարգելել կորպորատիվ կոնֆլիկտները և 

դրանք լուծել արտադատական մեթոդներով, 

 փոքր բաժնետերերի համար ստեղծվում է իրական հնարավորություն ազդելու ընկերության 

որոշումների վրա համատեղ, 

 ապահովում է ժամանակի և բիզնես միջավայրին պահանջների համապատասխանությունը, 

 հնարավոր է լինում ապահովել պայմանագրի առարկայի և դրա առնչությամբ ծագող 

հարաբերությունների գաղտնիությունը, 

 ի տարբերություն կանոնադրության` պայմանագրում փոփոխությունների և լրացումների 

իրականացման ընթացակարգը ավելի պարզ է և չի պահանջում գրանցումներ, 

 պայմանագրի կողմերը որպես հարաբերությունների կարգավորման իրավունք կարող են 

ընտրել արտասահմանյան օրենսդրությունը, որում առկա են այդ հարաբերությունները 

կարգավորող կառուցակարգերը: 

Բաժնետերերի պայմանագրի առարկան տարբերվում է իր բազմազանությամբ: Միջազգային 

պրակտիկայից կարելի առանձնացնել հետևյալ ամենատարածվածները. 

 Ընկերության հիմնադրման հետ առնչվող հարցեր, 

 Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների սահմանում, 

 Բաժնետերերի կողմից ներդրումների իրականացման պայմանների ու ժամկետների 

սահմանում,  

 Որոշակի հարցերի վերաբերյալ քվեարկության կարգի սահմանում,  

 Բաժնետոմսերի տնօրինման հետ առնչվող հարցեր, 

 Բաժնետոմսերի օտարման սահմանափակումներ, 
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 Բաժնետոմսերի ձեռքբերման ժամանակ նախապատվության իրավունքի կիրառման հատուկ 

կարգեր, 

 Ընկերության կառավարման և վերահսկման հետ կապված հարցեր, այդ թվում` տնօրենների 

խորհրդի անդամի նշանակում, 

 Հարցերի շրջանակի հստակեցում, որոնց վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու համար 

անհրաժեշտ է ձայների որակյալ մեծամասնություն, 

 Բաժնետերերի կողմից այնպիսի տեղեկատվության ստացում, որի վերաբերյալ դրույթները 

բացակայում են օրենսդրության և ընկերության ներքին իրավական ակտերում, 

 «Փակուղային» իրավիճակների լուծում:  

Բաժնետերերի պայմանագրին կարող են մասնակցել ինչպես բոլոր բաժնետերերը, այնպես էլ որոշները: 

Պայմանագրին մասնակցելու համար անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում բաժնետոմսերի 

սեփականատեր լինելու փաստը: Բաժնետոմսերի նկատմամբ իրավունքի դադարեցման արդյունքում 

բաժնետիրոջ մոտ դադարում է նաև պայմանագրի կողմ հանդես գալու պարտավորությունը: Սա տեղի է 

ունենում ավտոմատ և սրա հետ կապված` անհրաժեշտություն չի առաջանում լրացուցիչ փաստաթղթի 

կազմման: Իր հերթին բաժնետոմս ձեռք բերողը ավտոմատ կերպով չի դառնում պայմանագրի կողմ: Նոր 

բաժնետերը որպես երրորդ անձ չի կարող դառնալ պայմանագրի կողմ` մինչև դրան միանալը, որն 

արտահայտվում է նրա կողմից պայմանագրի ստորագրման փաստով: Այսպիով, պայմանագրի 

փոփոխությունը բաժնետերերի կազմի փոփոխմամբ հնարավոր է միայն, եթե նոր բաժնետերը 

ցանկություն է հայտնել միանալ պայմանագրին: 

Ինչպես ցանկացած պայմանագիր, բաժնետերերի պայմանագիրը ևս ենթակա է փոփոխության և 

լրացումների: Սա կարող է կատարվել պայմանագրով կարգավորվող հարաբերությունների 

արդիականությունն ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև բաժնետերերի կազմի և բաժնետիրական 

կապիտալի կառուցվածքի, ընկերության գործունեության ուղղության, կառավարման կառուցվածքի, 

ֆինանսավորման համակարգի փոփոխության դեպքերում: 
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VIII. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Իրավունքներից բացի, բաժնետերերն ունեն որոշակի պարտավորություններ և պատասխանատվություն 

են կրում դրանք չիրականացնելու կամ ոչ պատշաճ իրականացնելու համար: 

Բաժնետիրոջ պարտավորությունները սահմանվում են օրենսդրությամբ: Բաժնետիրոջ համար լրացուցիչ 

պարտավորություններ կարող են սահմանվել նաև ընկերության կանոնադրությամբ: Սակայն 

բաժնետիրոջն իրավունք է վերապահվում չկատարել կանոնադրությամբ սահմանված լրացուցիչ 

պարտավորությունները, եթե նա դեմ է քվեարկել կամ չի մասնակցել տվյալ հարցով քվեարկությանը: 

Բաժնետիրոջ պարտավորությունների ուսումնասիրությունը կարելի է սկսել օրենքով նախատեսված 

պատասխանատվության տարատեսակներից: 

Հետևելով օրենսդրությանը` կարելի է առանձնացնել բաժնետիրոջ պատասխանատվության հետևյալ 

տարատեսակները. 

 համապարտ պատասխանատվություն, 

 լրացուցիչ (սուբսիդիար) պատասխանատվություն, 

 հիմնական ընկերության պատասխանատվություն դուստր ընկերության նկատմամբ, 

 հիմնադիրների պատասխանատվություն ընկերության նկատմամբ: 

VIII.1.1. Համապարտ պատասխանատվություն 

Ընկերության բաժնետերը պատասխանատվություն է կրում ընկերության նկատմամբ հետևյալ 

պարտավորությունների գծով. 

Ընկերության բաժնետերը պարտավոր է չհրապարակել ընկերության գործունեության վերաբերյալ 

գաղտնիք ներկայացնող տեղեկությունները: Որպեսզի բաժնետերը հնարավորություն ունենա կատարել իր 

այս պարտավորությունն, ընկերության խորհուրդը պարտավոր է ներքին իրավական ակտերով սահմանել 

գաղտնիք ներկայացնող տեղեկությունների ցանկը: Այլապես հնարավոր չի լինի հետևել բաժնետիրոջ 

կողմից իր այս պարտավորության կատարմանը: 

Ընկերության բաժնետերը ընկերության ներքին իրավական ակտերով նախատեսված կարգով, չափերով, 

եղանակներով և ժամկետներում պարտավոր է վճարել ընկերության լրացուցիչ տեղաբաշխված 

բաժնետոմսերի համար: Ընկերության բաժնետոմսերը վճարելու պարտականությունից բաժնետիրոջն 

ազատել, ներառյալ` Ընկերության նկատմամբ պահանջների հաշվանցով, չի թույլատրվում: Եթե լրացուցիչ 

տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման ժամանակ տեղաբաշխման մասին որոշմամբ սահմանված 

ժամկետներում բաժնետոմսերի լրիվ արժեքի վճարումը չի կատարվել, իսկ վճարված գումարը մեկ 

համապատասխան բաժնետոմսի արժեքից պակաս է, ապա բաժնետոմսերը փոխանցվում են 

Ընկերության տրամադրության տակ և դրանց արժեքը ժամանակին չվճարած բաժնետերերը զրկվում են 

բաժնետոմսերի նկատմամբ սեփականության իրավունքից: Եթե լրացուցիչ տեղաբաշխվող 

բաժնետոմսերի ձեռքբերման ժամանակ տեղաբաշխման մասին որոշմամբ սահմանված ժամկետներում 

բաժնետոմսերի լրիվ արժեքի վճարումը չի կատարվել, իսկ վճարված գումարը մեկ համապատասխան 

բաժնետոմսի արժեքից պակաս չէ, ապա կատարվում է բաժնետոմսերի քանակի վերահաշվարկ, այնպես, 

որ բաժնետոմսերի քանակի և ձեռքբերման արժեքի արտադրյալը չգերազանցի դրանց համար արդեն 

վճարված գումարը: Մնացած բաժնետոմսերը փոխանցվում են Ընկերության տրամադրության տակ, և 

բաժնետերերը զրկվում են դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքից: Այդ մասին կատարվում է 
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համապատասխան նշում Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում: Դրամական միջոցները և այլ գույքը, 

որոնք վճարվել են բաժնետոմսերի դիմաց, բաժնետիրոջը չեն վերադարձվում: Միաժամանակ 

ընկերության կանոնադրությամբ կարող են սահմանվել դրամական տույժեր` բաժնետոմսի դիմաց 

վճարման պարտավորությունների չկատարման համար: 

Ընկերության բաժնետերը պարտավոր է ընկերության բաժնետերերի ռեեստրի վարման 

պարտականություններն իրականացնող անձին տեղեկացնել իր արժեթղթերի հաշվի էական տվյալների 

փոփոխության մասին (օրինակ` հաշվառման կամ բնակության հասցե, անձնագրային և այլ 

նույնականացնող տվյալներ): 

Ընկերության գործարքներում բաժնետիրոջ մոտ շահագրգիռ անձի հայտանիշի ի հայտ գալու դեպքում` 

նա պարտավոր է ընկերության փոխկապակցված անձանց ռեեստրը վարող անձին տրամադրել 

տեղեկատվություն` 

 այն մասին, որ ինքը հանդիսանում է գործարքի կողմ, միջնորդ կամ ներկայացուցիչ` մինչև 

գործարքը կնքելը. 

 կնքված կամ կնքման նախատեսված իրենց հայտնի գործարքների մասին, որոնցում ինքը 

կարող է համարվել շահագրգիռ անձ` իրեն հայտնի դառնալուց հետո` եռօրյա ժամկետում: 

VIII.1.2. Լրացուցիչ (սուբսիդիար)պատասխանատվություն 

Ընկերության բաժնետիրոջ մոտ լրացուցիչ պատասխանատվություն է ծագում ընկերության 

պարտավորությունների գծով ընկերության անվճարունակության (սնանկության) դեպքում, եթե 

ընկերության անվճարունակության (սնանկության) պատճառ է հանդիսանում բաժնետիրոջ 

գործունեությունը (անգործությունը), որն ունի ընկերությանը կատարման համար պարտադիր ցուցումներ 

տալու իրավունք կամ ընկերության գործունեությունն այլ կերպ կանխորոշելու հնարավորություններ: 

Նշված գործունեության (անգործության) արդյունքում ընկերությանը պատկանող գույքը չբավարարելու 

դեպքում այդ բաժնետիրոջ վրա կարող է դրվել լրացուցիչ (սուբսիդիար) պատասխանատվություն` 

ընկերության պարտավորությունների համար: Բաժնետիրոջ գործողությունները (անգործությունը) 

համարվում են ընկերության անվճարունակության (սնանկության) պատճառ միայն այն դեպքում, եթե նա 

օգտագործել է իր այդ իրավունքը կամ հնարավորությունները ընկերությանը որոշակի գործողություններ 

կատարել կամ չկատարել պարտադրելու նպատակով, նախօրոք իմանալով, որ այդ պատճառով 

ընկերությունը կհայտնվի անվճարունակության (սնանկության) վիճակում: Այսինքն` բաժնետերը լրացուցիչ 

պատասխանատվություն է կրում ընկերության պարտավորությունների համար միայն մեղքի առկայության 

դեպքում, իսկ վերջինիս ծագման ախտանիշն է, եթե բաժնետերը նախապես գիտակցել է, որ իր 

իրավունքների և հնարավորությունների կիրառումը հանգեցնելու է ընկերության անվճարունակության, 

սակայն ձեռնպահ չի մնացել դրանց կիրառումից:  

Ընկերության անվճարունակության (սնանկության) առնչությամբ բաժնետերը բացի սուբսիդիար 

պատասխանատվությունից, կարող է ենթարկվել քրեական պատասխանատվության հետևյալ դեպքերում. 

 Կանխամտածված սնանկության համար` պարտապանի բաժնետերերի կողմից 

անվճարունակության հատկանիշների կանխամտածված ստեղծումը կամ դրանց չափի 

ավելացումը սեփական կամ այլ անձանց շահերից ելնելով, և եթե պարտապանին կամ 

պարտատերերին պատճառվել է խոշոր վնաս` պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երկուսից վեց 

տարի ժամկետով: 
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 Կեղծ սնանկության համար` պարտապանի բաժնետերերի կողմից սնանկության 

հատկանիշների բացակայության պայմաններում սեփական սնանկության ճանաչման մասին 

հայցադիմում ներկայացնելը` պարտատերերին մոլորեցնելու և նրանց պահանջների 

բավարարման հետաձգում, տարաժամկետում, նվազեցում, սառեցում կամ մորատորիում 

ստանալու, հավասարապես նաև պարտքերի չվճարման նպատակով, և եթե պարտապանին 

կամ պարտատերերին պատճառվել է խոշոր վնաս` պատժվում է տուգանքով` նվազագույն 

աշխատավարձի հազարապատիկից երկուհազարապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ՝ 

առավելագույնը երեք տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

VIII.1.3. Հիմնական ընկերության պատասխանատվությունը դուստր ընկերության նկատմամբ 

Հիմնական ընկերությունը (ընկերակցությունը), որը դուստր ընկերությանը պարտադիր ցուցումներ տալու 

իրավունք ունի, նրա հետ համապարտ պատասխանատվություն է կրում իր ցուցումների համաձայն 

կնքված գործարքների կատարման համար: Հիմնական ընկերությունը (ընկերակցությունը) դուստր 

ընկերությանը պարտադիր ցուցումներ տալու իրավունք ունեցող է համարվում, եթե այդ իրավունքն 

ամրագրված է նրանց միջև կնքված պայմանագրում կամ ծագում է օրենքով չարգելված այլ ձևով: Դուստր 

ընկերության բաժնետերերը (մասնակիցները) իրավունք ունեն հիմնական ընկերությունից 

(ընկերակցությունից) պահանջել հատուցելու վերջինիս մեղքով դուստր ընկերությանը պատճառված 

վնասները: Վնասները համարվում են պատճառված հիմնական ընկերության (ընկերակցության) մեղքով, 

եթե դրանք վրա են հասել դուստր ընկերության կողմից հիմնական ընկերության (ընկերակցության) 

պարտադիր ցուցումները կատարելու հետևանքով: 

Հիմնական ընկերության (ընկերակցության) մեղքով դուստր ընկերության սնանկության դեպքում 

հիմնական ընկերությունը (ընկերակցությունը) սուբսիդիար պատասխանատվություն է կրում նրա 

պարտքերի համար: Դուստր ընկերության սնանկությունը համարվում է առաջացած հիմնական 

ընկերության (ընկերակցության) մեղքով, եթե այն վրա է հասել դուստր ընկերության կողմից հիմնական 

ընկերության (ընկերակցության) պարտադիր ցուցումները կատարելու հետևանքով: Հիմնական 

ընկերությունը (ընկերակցությունը) ենթակա է պատասխանատվության, եթե նա գիտեր կամ կարող էր 

իմանալ համապատասխան հետևանքների առաջացման մասին:  

VIII.1.4. Հիմնադիրների պատասխանատվությունը ընկերության նկատմամբ 

Ընկերության հիմնադիրները համապարտ պատասխանատվություն են կրում մինչև Ընկերության 

պետական գրանցումը ծագած` նրա ստեղծման հետ կապված պարտավորությունների համար: Բացի այդ, 

ընկերության հիմնադիրները պարտավոր են մինչև ընկերության պետական գրանցումն ամբողջությամբ 

վճարել կանոնադրական կապիտալը: 

VIII.1.5. Բաժնետերերի պարտավորությունները ցուցակված ընկերություններում 

Այն ընկերություններում, որոնք հանդիսանում են հաշվետու թողարկող, այսինքն` որոնց կողմից 

թողարկված որևէ դասի արժեթուղթը թույլատրված է կարգավորվող շուկայի առևտրին, որոշակի փաթեթի 

սեփականատեր հանդիսացող անձանց մոտ ծագում են պարտավորություններ, որոնք վերաբերում են` 

 արժեթղթերը հանձնելու պարտադիր առաջարկ անելուն, 

 պորտֆելի մեծության փոփոխության վերաբերյալ պարտադիր տեղեկացմանը: 
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Յուրաքանչյուր անձ, որը ցուցակված ընկերության բաժնետոմսերի մեկ կամ ավելի գործարքի հետևանքով 

դառնում է տվյալ դասի արժեթղթերի ավելի քան 75 տոկոսի սեփականատեր, պարտավոր է տվյալ դասի 

բոլոր արժեթղթերն իրեն հանձնելու առաջարկ անել: Այս դեպքում անձը պարտավոր է արժեթղթերը 

հանձնելու առաջարկի հայտարարագիրը Կենտրոնական բանկ ներկայացնել համապատասխան 

գործարքի կատարմանը հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որի արդյունքում անձը դարձել 

է տվյալ դասի արժեթղթերի ավելի քան 75 տոկոսի սեփականատեր: Արժեթղթերը հանձնելու պարտադիր 

առաջարկի պարտավորությունը չի գործում, երբ՝ 

 անձը դարձել է տվյալ դասի արժեթղթերի ավելի քան 75 տոկոսի սեփականատեր տվյալ 

ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման արդյունքում. 

 անձը դարձել է տվյալ դասի արժեթղթերի ավելի քան 75 տոկոսի սեփականատեր՝ իր կողմից 

տվյալ դասի բոլոր արժեթղթերի համար արժեթղթերը հանձնելու ոչ պարտադիր առաջարկի 

արդյունքում. 

 արժեթղթերը ձեռք են բերվել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից 

տեղաբաշխման նպատակով. 

 անձը տվյալ դասի արժեթղթերի 75 տոկոսը գերազանցող մասը դրանց ձեռքբերման 

օրվանից` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, օտարում է այն անձին, որը չի համարվում 

համատեղ գործելու համաձայնությամբ հանդես եկող անձ և պայմանով, որ այդ ժամկետի 

ընթացքում տվյալ արժեթղթերի թողարկողի բաժնետերերի ընդհանուր ժողով չի գումարվում: 

Բաժնետիրոջ` բաժնետոմսերի պորտֆելի մեծության փոփոխության տեղեկացման պարտավորությունը 

հանգում է հետևյալին. 

 յուրաքանչյուր անձ, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, անձամբ կամ փոխկապակցված 

անձանց միջոցով ձեռք է բերում ընկերությունում այնպիսի մասնակցություն, որի արդյունքում 

ընկերության կանոնադրական կապիտալում նրա ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը 

կազմում է 5, 10, 20, 50 կամ 75 և ավելի տոկոս, պարտավոր է այդ մասին անմիջապես, 

սակայն 4 աշխատանքային օրվանից ոչ ուշ, տեղեկացնել թողարկողին և Կենտրոնական 

բանկին, 

 թողարկողի կանոնադրական կապիտալում անձի` ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը 

նվազում է 5, 10, 20, 50 կամ 75 և ավելի տոկոսից, ապա տվյալ անձը պարտավոր է այդ մասին 

անմիջապես, սակայն 4 աշխատանքային օրվանից ոչ ուշ, տեղեկացնել թողարկողին և 

Կենտրոնական բանկին: 

 

 


