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111. 

Բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական 
կապիտալը 

  
1. Բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմվում է 

բաժնետերերի ձեռք բերած բաժնետոմսերի անվանական արժեքից: 
2. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը որոշում է նրա պարտատերերի 

շահերը երաշխավորող ընկերության գույքի նվազագույն չափը: Այն չի կարող 
պակաս լինել «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով նախատեսված չափից: 

3. Բաժնետիրական ընկերության հիմնադիրները պարտավոր չեն մինչև 
ընկերության գրանցումն ամբողջությամբ վճարել կանոնադրական կապիտալը, եթե 
օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: Բաժնետիրական ընկերություն հիմնադրելիս 
նրա բոլոր բաժնետոմսերը պետք է բաշխվեն հիմնադիրների միջև:   

4. Ընկերության բաժնետոմսերը վճարելու պարտականությունից բաժնետիրոջն 
ազատել չի թույլատրվում, բացառությամբ «Բաժնետիրական ընկերությունների 
մասին» օրենքով նախատեսված դեպքերի: Սույն մասի իմաստով բաժնետիրոջը 
Ընկերության բաժնետոմսերը վճարելու պարտականությունից ազատում չի 
համարվում Ընկերության նկատմամբ բաժնետիրոջ պահանջի հաշվանցը 
Ընկերության բաժնետոմսերի ձեռքբերման դիմաց բաժնետիրոջ կողմից վճարման 
ենթակա գումարներով։Ընկերության բաժնետոմսերը վճարելու 
պարտականությունից բաժնետիրոջն ազատել` ներառյալ ընկերության նկատմամբ 
պահանջների հաշվանցով, չի թույլատրվում: 

5. Եթե երկրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ ֆինանսական տարվա ավարտից 
հետո պարզվի, որ ընկերության զուտ ակտիվների արժեքը պակաս է 
կանոնադրական կապիտալից, ընկերությունը պարտավոր է հայտարարել և 
սահմանված կարգով գրանցել իր կանոնադրական կապիտալի նվազումը: Եթե 
ընկերության նշված ակտիվների արժեքը պակաս է օրենքով սահմանված 
կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափից (սույն հոդվածի 2-րդ կետ), կամ 
կազմում է բացասական մեծություն, ապա ընկերությունը ենթակա է լուծարման, 
եթե «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքով այլ բան նախատեսված 
չէընկերությունը ենթակա է լուծարման: 

6. Ընկերության կանոնադրությամբ կարող են սահմանվել մեկ բաժնետիրոջը 
պատկանող բաժնետոմսերի թվի, գումարային անվանական արժեքի կամ ձայների 
առավելագույն թվի սահմանափակումներ: 



 
Հոդված 

115. 
Բաժնետիրական ընկերության 

կառավարումը 
  
1. Բաժնետիրական ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինը 

բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն է: 
Բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությանն 

են պատկանում` 
1) ընկերության կանոնադրությունը և նրա կանոնադրական կապիտալի չափը 

փոփոխելը. 
2) ընկերության տնօրենների խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) և վերստուգող 

հանձնաժողովի (վերստուգողի) անդամների ընտրությունն ու նրանց 
լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելը. 

3) ընկերության գործադիր մարմիններ կազմավորելը և նրանց 
լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելը, եթե ընկերության 
կանոնադրությամբ այդ հարցերի լուծումը վերապահված չէ տնօրենների խորհրդի 
(դիտորդ խորհրդի) իրավասությանը. 

4) ընկերության տարեկան հաշվետվությունները, հաշվապահական 
հաշվեկշիռները, շահույթների և վնասների հաշիվները հաստատելը ու նրա 
շահույթները և վնասները բաշխելը. 

5) ընկերությունը վերակազմակերպելու կամ լուծարելու մասին որոշում 
ընդունելը: 

«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությանը կարող է 
վերապահվել նաև այլ հարցերի լուծում: 

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի իրավասությանն օրենքով վերապահված 
հարցերը չեն կարող փոխանցվել ընկերության տնօրենների խորհրդի (դիտորդ 
խորհրդի) կամ գործադիր մարմինների իրավասությանը, բացառությամբ 
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքով և կանոնադրությամբ 
սահմանված դեպքերի:Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի բացառիկ 
իրավասությանն օրենքով վերապահված հարցերը չեն կարող նրա կողմից 
փոխանցվել ընկերության գործադիր մարմինների իրավասությանը: 

2. Հիսունից ավելի բաժնետեր ունեցող ընկերությունում ստեղծվում է 
տնօրենների խորհուրդ (դիտորդ խորհուրդ): 

Տնօրենների խորհուրդ (դիտորդ խորհուրդ) ստեղծելու դեպքում, 
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքին համապատասխան, ընկերության կանոնադրությամբ պետք է սահմանվի 
նրա բացառիկ իրավասությունը: Տնօրենների խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) 
բացառիկ իրավասությանը կանոնադրությամբ վերապահված հարցերը չեն կարող 
նրա կողմից փոխանցվել ընկերության գործադիր մարմինների իրավասությանը: 



3. Ընկերության գործադիր մարմինը կարող է լինել կոլեգիալ (վարչություն, 
տնօրինություն) և (կամ) միանձնյա (տնօրեն, գլխավոր տնօրեն): Գործադիր 
մարմինը ղեկավարում է ընկերության ընթացիկ գործունեությունը և հաշվետու է 
տնօրենների խորհրդին (դիտորդ խորհրդին) ու բաժնետերերի ընդհանուր 
ժողովին: 

Ընկերության գործադիր մարմնի իրավասությանն է պատկանում օրենքով կամ 
ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված` ընկերության կառավարման մյուս 
մարմինների բացառիկ իրավասության մեջ չմտնող բոլոր հարցերի լուծումը: 

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ ընկերության գործադիր մարմնի 
լիազորությունները պայմանագրով կարող են տրվել այլ առևտրային 
կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ (կառավարչի): 

4. Բաժնետիրական ընկերության կառավարման մարմինների իրավասությունը, 
ինչպես նաև նրանց որոշումների ընդունման և ընկերության անունից հանդես գալու 
կարգը սահմանվում է սույն օրենսգրքին, «Բաժնետիրական ընկերությունների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և ընկերության 
կանոնադրությանը համապատասխան: 

5. Սույն օրենսգրքի 107 հոդվածում նշված փաստաթղթերը հրապարակելիս 
բաժնետիրական ընկերությունը պարտավոր է ամենամյա ֆինանսական 
հաշվետվության վերստուգման համար ներգրավել արհեստավարժ վերստուգիչի, 
որը գույքային շահերով կապված չէ ընկերության կամ նրա մասնակիցների հետ: 

Բաժնետիրական ընկերության գործունեության վերստուգումն այն 
բաժնետերերի պահանջով, որոնց հանրագումար բաժինը կանոնադրական 
կապիտալում կազմում է տասը և ավելի տոկոս, պետք է անցկացվի ցանկացած 
ժամանակ: 

Բաժնետիրական ընկերության գործունեության վերստուգումներ անցկացնելու 
կարգը սահմանվում է օրենքով և ընկերության կանոնադրությամբ: 

 
Հոդված 

318. 
Ներկայացուցչու

թյուն 
  
1. Մեկ անձի (ներկայացուցչի) կողմից ուրիշ անձի (ներկայացվողի) անունից 

լիազորագրի, օրենքի կամ դրա համար լիազորված պետական մարմնի կամ 
տեղական ինքնակառավարման մարմնի ակտի վրա հիմնված լիազորությունների 
ուժով կնքված գործարքը քաղաքացիական իրավունքներ և պարտականություններ 
է ստեղծում, փոփոխում ու դադարեցնում է անմիջականորեն ներկայացվողի 
համար: 

Լիազորությունը կարող է ակնհայտորեն բխել նաև այն իրավիճակից, որում 
գործում է ներկայացուցիչը (մանրածախ առևտրում` վաճառողը, գանձապահը և 
այլն): 



2. Ներկայացուցիչներ չեն այն անձինք, ովքեր թեև գործում են ի շահ ուրիշի, 
սակայն իրենց անունից (առևտրային միջնորդները, սնանկության ժամանակ` 
մրցութային կառավարիչները, ժառանգության ժամանակ` կտակակատարները և 
այլն), ինչպես նաև ապագայում հնարավոր գործարքների վերաբերյալ 
բանակցություններ վարելու լիազորությամբ օժտված անձինք: 

3. Ներկայացուցիչը չի կարող ներկայացվողի անունից գործարք կնքել անձամբ 
իր նկատմամբ, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերում 
իրավաբանական անձի անունից դրա միակ հիմնադրի, բաժնետիրոջ կամ 
մասնակցի կողմից անձամբ իր նկատմամբ կնքված գործարքների: Նա չի կարող 
գործարք կնքել նաև մեկ այլ անձի նկատմամբ, որի ներկայացուցիչն է 
միաժամանակ, բացառությամբ առևտրային ներկայացուցչության դեպքի: 

4. Չի թույլատրվում ներկայացուցչի միջոցով կնքել այնպիսի գործարք, որն իր 
բնույթով կարող է կնքվել միայն անձամբ, ինչպես նաև` օրենքում նշված այլ 
գործարքներ: 
 


