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Թարգմանությունը հրատարակվել է Տնտեսական Համագործակցության և Զար

գաց ման Կազմակերպության (ՏՀԶԿ) հետ ունեցած պայմանավորվածության հիման 

վրա: Այն ՏՀԶԿի պաշտոնական թարգմանությունը չէ: Հրատարակումը հնարավոր է 

դար ձել ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ: Թարգմանության որակը և հա

մապատասխանությունը բնօրինակին հանդիսանում են միմիայն հեղինակի (ների) 

պատասխանատվությունը: Թարգմանության և բնօրինակի տեքստերի միջև որևէ ան հա

մապատասխանության դեպքում՝ վավեր է համարվում միայն բնօրինակի տեքստը:
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Նախաբան

G20/ՏՀԶԿ կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները օգնում են քաղա

քականություն մշակողներին գնահատել և բարելավել կորպորատիվ կառա վարման 

իրավական, կարգավորման և ինստիտուցիոնալ շրջանակները՝ նպա տակ ունենալով 

նպաստելու տնտեսական արդյունավետությանը, կայուն աճին ու ֆինանսական կա

յունությանը: 

Առաջին անգամ հրատարակվելով 1999թ.՝ Սկզբունքները քաղաքականություն 

մշակողների, ներդրողների, կորպորացիաների և այլ շահառուների համար դարձել են 

միջազգային ուղենիշ: Դրանք նաև ընդունվել են որպես Ֆինանսական կայունության 

խորհրդի Կայուն ֆինանսական համակարգերի առանցքային չա փանիշներ և հիմք են 

հանդիսանում կորպորատիվ կառավարման ոլորտում Համաշխարհային բանկի 

Ստանդարտներին և կանոնագրքերին հետևելու զե կույց ների (ROSC) պատրաստման 

համար: 

Սույն խմբագրությունը ներառում է Սկզբունքների երկրորդ վերանայման ար

դյունքները՝ իրականացված 20142015թթ.: Վերանայման համար հիմք է հանդիսացել 

Սկզբունքների 2004թ. տարբերակը, որն արտացոլում է այն համընդհանուր ըմբռնումը, 

որ թափանցիկության, հաշվետվականության և խորհրդի վերահսկողության բարձր 

մակարդակը, ինչպես նաև բաժնետերերի իրավունքների և առանցքային շահառուների 

դերակատարության նկատմամբ հարգանքը կորպորատիվ կառավարման գործուն 

համակարգի հենասյուններից են: Այս հիմնարար արժեքները պահպանվել և ամ

րապնդ վել են 2004թ.ից ի վեր կուտակված փորձը արտացոլելու և Սկզբունքների 

մշտական բարձր որակը, արդիականությունը և արդյունավետությունն ապահովելու 

համար: 

Երկրորդ վերանայումն իրականացվել է ՏՀԶԿ Կորպորատիվ կառավարման կո

մի տեի պատասխանատվության ներքո՝ պարոն Մարչելո Բիանկիի նախագահությամբ: 

ՏՀԶԿ անդամ չհանդիսացող բոլոր 20 երկրները հրավիրված են եղել մասնակցելու 

հավասար հիմունքներով: Վերանայմանն ակտիվորեն մասնակցել են նաև համա

պատասխան միջազգային կազմակերպությունների, մասնավորապես՝Բանկային վե

րահսկո ղության Բազելի կոմիտեի, Ֆինանսական կայունության խորհրդի և 

Համաշխարհային բանկի խմբի փորձագետները: 

Վերանայման գործընթացում զգալի ներդրում են ունեցել նաև Լատինական 

Ամերիկայում, Ասիայում, Մերձավոր Արևելքում և Հյուսիսային Աֆրիկայում ՏՀԶԿի 

ՆԱԽԱԲԱՆ
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կողմից կազմակերպված կորպորատիվ կառավարման տարածաշրջանային կլոր 

սեղանները, փորձագետները, առցանց հանրային խորհրդատվությունը, ինչ պես նաև 

ՏՀԶԿի պաշտոնական խորհրդատվական մարմինները, Բիզնեսի և արդյունա

բերության խորհրդատվական կոմիտեն (BIAC) և Արհմիութենական խորհրդատվական 

կոմիտեն (TUAC): 

Սկզբունքների նախագիծը քննարկվել է 2015թ. ապրիլին կայացած G20/ՏՀԶԿ 

Կորպորատիվ կառավարման համաժողովում, որից հետո՝ 2015թ. հուլիսի 8ին 

Սկզբունքներն ընդունվել են ՏՀԶԿի Խորհրդի կողմից: Այնուհետև Սկզբունքները 

ներկայացվել են 2015թ. նոյեմբերի 1516 Անթալիայում կայացած Քսանի խմբի (G20) 

լիդերների գագաթաժողովին, որտեղ դրանք հաստատվել են որպես G20/ՏՀԶԿ 

Կորպորատիվ Կառավարման Սկզբունքներ: 

Սկզբունքների արդիականությունն ու ճշգրտությունն ապահովելու նպատակով 

դրանց վերանայման գործընթացն ուղեկցվել է ինչպես կորպորատիվ, այնպես էլ 

ֆինանսական հատվածներում համապատասխան փոփոխությունների վերաբերյալ 

լայնածավալ էմպիրիկ և վերլուծական հետազոտություններով: Այս աշխատանքում 

ՏՀԶԿ քարտուղարությունը և կորպորատիվ կառավարման կոմիտեն ներգրավել են մեծ 

թվով փորձագետների, կազմակերպությունների և հետազոտական ինստիտուտների: 

Հետազոտությանն աջակցել են նաև համապատասխան ակադեմիական հաստա

տություններ, այդ թվում՝ Բոսֆորի համալսարանը:

G20ի անդամ երկրների և շահառուների հետ ՏՀԶԿի համագործակցության 

հաջորդ քայլն է վերանայված Սկզբունքների արդյունավետ կիրարկմանը նպաստելն ու 

այն վերահսկելը: Դա իր մեջ կներառի կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների 

արդյունավետ կիրարկման գնահատման մեթոդաբանության համակողմանի դիտար

կումը: 

ՆԱԽԱԲԱՆ
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Ներածություն

Կորպորատիվ կառավարման նպատակն է երկարաժամկետ ներդրումների, 
ֆինանսական կայունության ու բիզնեսի միասնականության խթանման համար 
աջակցել վստահության, թափանցիկության և հաշվետվականության միջավայրի 
ստեղծմանը, դրանով իսկ նպաստելով արագ աճին և ավելի ներգրավված 
հասարակությանը:

G20/ՏՀԶԿ Կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներն ապահովում են այս 
ուղենիշը: Դրանք հստակորեն բացահայտում են պատշաճ կորպորատիվ կառա
վարման համակարգի առանցքային նախապայմանները և առաջարկում ազգային 
մակարդակով դրանց գործնական իրականացման ուղեցույց: 

G20ի հետ համագործակցությունը սկզբունքներին գլոբալ բնույթ է հաղորդում, 
ինչպես նաև ընդգծում, որ դրանք արտացոլում են զարգացման տարբեր փուլերում 
գտնվող և տարբեր իրավական համակարգեր ունեցող բազմաթիվ երկրների փորձն       
ու հավակնությունները: 

Համարժեքությունն ապահովելու համար կարևոր է, որ կորպորատիվ կա ռա 
վարման կանոններն ու կանոնակարգերը հարմարեցվեն այն իրակա նությանը, որում 
դրանք պետք է կիրառվեն: Ահա թե ինչու է Սկզբունքների վերանայումն ուղեկցվել 
ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ կորպորատիվ ոլորտներում զարգացման միտումների 
լայնածավալ էմպիրիկ և վերլուծական հետազոտություններով: Այն ներառում է 
համաշխարհային ֆինանսական ճգնա ժամից քաղված կորպորատիվ կառավարման 
դասերը, միջազգային սեփա կանության ընդլայնումը, արժեթղթերի շուկայի գործու
նեության սկզբունքների փոփոխությունները, ինչպես նաև խնայողություններից դեպի 
կորպորատիվ ներդրումներ ավելի երկար ու բարդ ներդրումային շղթայի հետևանքները: 
Փաստերի վրա հիմնված այս հետազոտության եզրակացությունները արտացոլվել են 
առաջարկություններում: Սկզբունքներն անդրադառնում են նաև բազ մաթիվ 
շահառուների իրավունքներին, որոնց աշխատանքն ու կենսաթոշակային խնայո
ղությունները կախված են կորպորատիվ հատվածի արդյունավետությունից և 
միասնականությունից:

Այժմ առաջնահերթ է համարվում Սկզբունքների հմուտ կիրառումը և երկրների ու 
ընկերությունների կողմից կորպորատիվ կառավարման գործուն համակարգից 
օգուտներ քաղելը: Այս նպատակով ՏՀԶԿն կհամագործակցի G20ի, ազգային կա
ռույցների և այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ կորպորատիվ կառա
վարման միջավայրի որակը գնահատելու և տեղական մակարդակով Սկզբունք ների 
իրականացումն ապահովելու համար: 

                                                                              Անխել Գուրիա
ՏՀԶԿի գլխավոր քարտուղար

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ



ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

7                                                                         

Սկզբունքների մասին

Սկզբունքները կոչված են աջակցելու կորպորատիվ կառավարման իրա վական, 

կարգավորման և ինստիտուցիոնալ շրջանակների գնահատման և կատարելագործման 

հարցում քաղաքականություն մշակող պատասխանատու անձանց՝ նպատակ 

ունենալով ապահովելու տնտեսական արդյունավետություն, կայուն աճ և ֆինանսական 

կայունություն: Սա հիմնականում իրագործվում է բաժ նետերերին, տնօրենների 

խորհրդի և գործադիր մարմնի անդամներին, ինչպես նաև ֆինանսական 

միջնորդներին և ծառայություններ մատուցողներին անհրաժեշտ խթաններ 

տրամադրելու միջոցով, որպեսզի «զսպումների և հա կակշիռների» համակարգի 

շրջանակում նրանք կատարեն իրենց հատկացված դերը: 

Սկզբունքները կոչված են լինել հակիրճ, հասկանալի և հասանելի միջազգային 

հանրության համար: Հիմնվելով Սկզբունքների վրա՝ պետական, կիսակառավարական 

(semigovernment) և մասնավոր հատվածները կարող են նախաձեռնել կորպորատիվ 

կառավարման համակարգի որակի գնահատում և մշակել ավելի մանրակրկիտ 

(պարտադիր կամ կամավոր) դրույթներ՝ հաշվի առնելով տվյալ երկրի տնտեսական, 

իրավական և մշակութային առանձնահատկությունները: 

Սկզբունքները կողմնորոշված են դեպի ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ ոչ 

ֆինանսական հրապարակային ընկերությունները: Այնքանով, որքանով Սկզբունքները 

կհամարվեն կիրառելի, դրանք կարող են դառնալ օգտակար գործիք նաև չցուցակված 

ընկերությունների կորպորատիվ կառավարման բարելավման համար: Թեև որոշ 

Սկզբունքներ կարող են առավելապես կիրառելի լինել մեծ, քան փոքր ընկերությունների 

համար, քաղաքականություն մշակողները պետք է ձգտեն բարձրացնել պատշաճ 

կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակը բոլոր, այդ 

թվում՝ փոքր և չցուցակված ընկերություններում: 

Կորպորատիվ կառավարումը ներառում է ընկերության ղեկավարության, 

տնօրենների խորհրդի, բաժնետերերի և այլ շահառուների միջև ծագող հա

րաբերությունները: Կորպորատիվ կառավարումը որոշում է այն կառուց վածք ները, 

որոնք թույլ են տալիս սահմանել ընկերության նպատակները, այդ նպատակներին 

հասնելու և գործունեության արդյունքները գնահատելու միջոցները: 

Սկզբունքները կոչված չեն կասկածի տակ դնելու կամ վերանայելու շուկայի 

առանձին մասնակիցների, տնօրենների խորհրդի անդամների և ընկերության 

պաշտոնատար անձանց գործարար (բիզնես) դատողությունը: Այն, ինչ գործում է մեկ 

ընկերության կամ ներդրողների որոշակի խմբի համար, պարտադիր չէ, որ կիրառելի 
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լինի բոլոր ընկերությունների համար կամ ունենա միևնույն համակարգային տնտե

սական նշանակությունը: 

Սկզբունքները ճանաչում են աշխատակիցների և այլ շահառուների շահերը և 

նրանց կարևոր ներդրումը ընկերության երկարաժամկետ հաջողության ու 

գործունեության արդյունքների ապահովման հարցում: Սկզբունքներում դիտարկվում 

են նաև որոշումների կայացման գործընթացին առնչվող այլ գործոններ, ինչպիսիք են 

շրջակա միջավայրը, հակակոռուպցիոն կամ էթիկական խնդիրները: Սակայն դրանց 

ավելի մանրամասն անդրադարձ է կատարվում մի շարք այլ փաստաթղթերում: 

Դրանցից են Բազմազգ ձեռնարկությունների համար ՏՀԶԿ ուղեցույցը  (OECD Guidelines 

for Multinational Enterprises), Միջազգային առևտրային գործարքներում օտարերկրյա 

պաշտոնատար անձանց կաշառա կերության դեմ պայքարի կոնվենցիան (Convention 

on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions), 

Մարդու իրավունքների և գործարարության վերաբերյալ ՄԱԿի ուղեցուցային 

սկզբունքները (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), ԱՄԿի Աշխատանքի 

հիմնարար սկզբունքների և իրավունքների մասին հռչակագիրը (ILO Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work): 

Սկզբունքները մշակվել են այն գիտակցմամբ, որ կորպորատիվ կառավարման 

քաղաքականությունները կարևոր դեր են խաղում տնտեսական ավելի ընդգրկուն 

նպատակների հասնելու գործում, ինչպիսիք են ներդրողների վստահությունը, 

կապիտալի ձևավորումը և տեղաբաշխումը: Կորպորատիվ կառավարման որակն 

ազդում է ապագա աճի համար անհրաժեշտ կապիտալի ներգրավման ընկե

րությունների ծախսերի և նրանց նկատմամբ վստահության վրա, որի միջոցով 

կապիտալ մատակարարողներն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կարող են 

մասնակցել ավելացված արժեքի ստեղծման գործընթացին արդար և հավասար 

պայմաններով: Այդ իսկ պատճառով, կորպորատիվ կառավարման կանոնները և 

պրակտիկան միասնաբար ապահովում են միջավայր, որն օգնում է իրական հատ

վածում հաղթահարել խնայողությունների և ներդրումների միջև առկա ճեղք վածքը: 

Որպես հետևանք, պատշաճ կորպորատիվ կառավարումը ներդրողներին և այլ 

շահառուների երաշխավորում է, որ իրենց իրավունքները պաշտպանված են, և 

հնարավորություն է տալիս ընկերություններին նվազեցնելու ծախսերը և հեշտացնելու 

նրանց մուտքը դեպի կապիտալի շուկա: 

Դա մեծ կարևորություն ունի ներկայիս գլոբալացված կապիտալի շուկաների 

պայմաններում: Կապիտալի միջազգային հոսքերը թույլ են տալիս ընկերություններին 

ստանալ ֆինանսավորում ներդրողների ավելի լայն շրջանակից: Եթե ընկերություններն 

ու երկրները նպատակ ունեն լիարժեք օգուտներ քաղել կապիտալի գլոբալ շուկայից և 

ներգրավել երկարաժամկետ «համբերատար» կապիտալ, կորպորատիվ կառավարման 

կառուցակարգերը պետք է լինեն հուսալի, ըմբռնելի՝ առանց սահմանների և 
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հավատարիմ միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքներին: Նույնիսկ, եթե կորպո

րացիաները գլխավորապես չեն ապավինում կապիտալի օտարերկրյա աղբյուրներից 

ֆինանսավորմանը, կորպորատիվ կառավարման վստահելի միջավայրը վերահսկո

ղության և իրավակիրառման արդյունավետ կառուցակարգերի հետ միասին կօգնի 

ամրապնդել տեղական ներդրողների վստահությունը, նվազեցնել կապիտալի ներ

գրավման ծախսերը, ինչն ընկած է արդյունավետ գործող ֆինանսական շուկաների 

հիմքում, և, ի վերջո, խթանել ֆինանսավորման ավելի կայուն աղբյուրները: 

Գոյություն չունի պատշաճ կորպորատիվ կառավարման որևէ միասնական մոդել 

(տիպար): Սակայն պատշաճ կորպորատիվ կառավարման հիմքում ընկած են որոշ 

ընդհանուր տարրեր: Սկզբունքները հիմնվում են հենց այդ ընդհանուր տարրերի վրա 

և ձևակերպված են այնպես, որպեսզի ընդգրկեն գոյություն ունեցող տարբեր մոդելները: 

Օրինակ, դրանք չեն ենթադրում տնօրենների խորհրդի որևէ առանձին կառուցվածք: 

«Տնօրենների խորհուրդ» եզրը Սկզբունքներում օգտագործվող տարբերակում 

ներառում է տնօրենների խորհրդի տարբեր ազգային մոդելների տարրեր: Որոշ 

երկրներում գործող տիպիկ երկմակարդականի համակարգի պայմաններում 

Սկզբունքներում կիրառություն ստացած «տնօրենների խորհուրդ» եզրը 

համապատասխանում է «դիտորդ խորհուրդ» եզրին՝ այն դեպքում, երբ «առանցքային 

ղեկավար անձիք» եզրը՝ «վարչություն» եզրին: Համակարգերում, որտեղ ունիտար 

(միամակարդականի) խորհուրդը վերահսկվում է ներքին աուդիտ իրականացնող 

մարմնի կողմից, տնօրենների խորհրդին վերաբերող սկզբունքները որոշ 

փոփոխություններով նույնպես կիրառելի են: Քանի որ «առանցքային ղեկավարներ» 

եզրի սահմանումը, կախված երկրից և ենթատեքստից, կարող է ենթադրել տարբեր 

իրավասություններ (օրինակ՝ վարձատրություն կամ կապակցված գործարքներ), 

Սկզբունքները համապատասխան մարմինների իրավասությանն են թողնում այս եզրի 

գործնական սահմանումը, որը կհամապատասխանի Սկզբունքների կիրառմամբ 

նախատեսված արդյունքներին: «Կոր պորացիա» և «ընկերություն» հասկացությունները 

Սկզբունքներում օգտագործվում են որպես հոմանիշներ: 

Սկզբունքները ենթակա չեն պարտադիր կատարման և նպատակ չունեն ման

րամասն ուղեցույց հանդիսանալ ազգային օրենսդրությունների համար: Փոխարենը 

դրանք սահմանում են նպատակներ և առաջարկում են այդ նպատակներն իրագործելու 

տարբեր միջոցներ: Սկզբունքների նպատակն է քաղաքականություն մշակողների և 

շուկայի մասնակիցների համար ապահովել ամուր, բայց ճկուն ուղենիշ, ինչի հիման 

վրա վերջիններս կարող են զարգացնել կորպորատիվ կառավարման համակարգի 

սեփական հիմքերը: Փոփոխվող աշխարհի պայմաններում մրցունակ մնալու համար 

կորպորացիաները պետք է նորացնեն և հարմարեցնեն իրենց կոր պորատիվ կառա

վարման պրակտիկան՝ նոր պահանջներին բավարարելու և նոր հնարավո րություններ 

ձեռք բերելու նպատակով: 
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Հաշվի առնելով կարգավորման ծախքերը և օգուտները՝ արդյունավետ կարգա

վորման շրջանակներ ձևավորելու հարցում կարևոր դեր է վերապահվում կառա

վարություններին: Սա նախատեսում է բավարար մակարդակի ճկունություն, որը թույլ է 

տալիս շուկաներին գործելու արդյունավետ և արձագանքելու բաժնետերերի ու այլ 

շահառուների նոր սպասումներին: 

Սկզբունքները որպես ուղենիշ լայնորեն կիրառվում են աշխարհի շատ երկրների 

կողմից: Դրանք նաև Ֆինանսական կայունության խորհրդի կողմից ճանաչվել են 

որպես պատշաճ ֆինանսական համակարգերի առանցքային չափանիշներ, և հիմք են 

հանդիսանում Համաշխարհային բանկի՝ կորպորատիվ կառավարման ոլորտում 

չափորոշիչներին և կանոնագրքերին հետևելու հաշվետությունների (ROSC) 

պատրաստման համար: 

Սկզբունքներն ինքնին կրում են էվոլյուցիոն բնույթ և վերանայվում են հան

գամանքների էական փոփոխություններին զուգընթաց՝ կորպորատիվ կառա վարման 

ոլորտում պահպանելով իրենց դերը որպես քաղաքականության մշակման առաջնային 

գործիքի: 

Սկզբունքները ներկայացած են վեց գլուխներում. I) Կորպորատիվ կառավարման 

արդյունավետ համակարգի հիմքերի ձևավորում, II) Բաժնետերերի իրավունքներ, 

հավասար վերաբերմունք բաժնետերերի նկատմամբ և սեփականատերերի հիմնական 

գործառույթներ, III) Ինստիտուցիոնալ ներդրողներ, արժեթղթերի շուկա և այլ 

միջնորդներ, IV) Շահառուների դերը կորպորատիվ կառավարման համակարգում, V) 

Տեղեկատվության բացահայտում և թափանցիկություն, VI) Տնօրենների խորհրդի 

պարտականությունները: Յուրաքանչյուր գլխում ներկայացվում է մուգ շեղատառերով 

նշված մեկ գերակա սկզբունք, որին հետևում են մի շարք օժանդակ ենթասկզբունքներ: 

Սկզբունքներն ուղեկցվում են ծանոթագրություններով, որոնցում տրվում են 

Սկզբունքների մեկնաբանությունները՝ օգնելու համար ընթերցողներին հասկանալ 

դրանց տրամաբանությունը: Ծանոթագրությունները կարող են պարունակել նաև 

գերիշխող կամ զարգացող միտումների նկարագրություններ, ինչպես նաև առաջարկել 

իրականացման այլընտրանքային մեթոդներ ու օրինակներ, որոնք կարող են օգտա

կար լինել Սկզբունքների պրակտիկ կիրառության համար:
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I. Կորպորատիվ կառավարման արդյունավետ 
համակարգի հիմքերի ձևավորում 

Կորպորատիվ կառավարման համակարգը պետք է խթանի 
թափանցիկ և արդար շուկային և ռեսուրսների արդյունավետ   
բաշխ մանը: Այն պետք է համապատասխանի օրենքի գերա
կայության սկզբունքին և աջակցի արդյունավետ վերա հսկո ղու
թյանն ու իրա վակիրառմանը:

Արդյունավետ կորպորատիվ կառավարումը պահանջում է իրավական, կար

գավորման և ինստիտուցիոնալ հիմնարար կառուցվածքների առկայություն, 

որոնց կարող են ապավինել շուկայի մասնակիցներն իրենց մասնավոր պայմա

նագրային հարաբերությունները հաստատելիս: Որպես կանոն, կորպորատիվ 

կառավարման նման համակարգը ներառում է օրենսդրության, կարգավորման, 

ինքնա կարգավորման կառուցակարգեր, կամավոր հանձնառություններ և գոր ծա

րար սովորույթներ, որոնք կոնկրետ երկրին բնորոշ հանգամանքների, պատ

մության և ավանդույթների արդյունք են: Օրենսդրության, կարգավորման, ինքնա

կարգավորման, կամավոր չափանիշների և այլ կառուցակարգերի ցանկալի հա

մա դրությունը տարբեր երկրներում տարբեր է: Կորպորատիվ կառավարման հա

մակարգի օրենսդրական և կարգավորման տարրերը օգտակար կլինի համա լրել 

«հետևիր կամ բացատրիր» սկզբունքի վրա հիմնված «փափուկ իրավուն քի» տար

րերով, ինչպիսիք են կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքերը, որոնք երաշ

խավորում են առանձին ընկերությունների ճկունությունը և արտացոլում  դրանց 

առանձ նա հատկությունները: Այն, ինչ արդյունավետ է գործում որևէ ընկերության, 

ներդրողի կամ շահառուի համար, կարող է կիրառելի չլինել այլ համատեքստում 

և պայմաններում գործող կորպորացիաների, ներդրողների և շահառուների հա

մար: Նոր փորձառության կուտակմանը և գործարար (առևտրային) հան գա

մանքների փոփոխությանը զուգընթաց կորպորատիվ կառավարման համակարգի 

տար բեր դրույթներ պետք է վերանայվեն և անհրաժեշտության դեպքում փո

փոխվեն: 

Սկզբունքներին հետևելու համար երկրները պետք է ուսումնասիրեն կոր

պորա տիվ կառավարման սեփական միջավայրը, այդ թվում՝ կարգավորման և 

ցուցակման պահանջներն ու գործարար պրակտիկան՝ նպատակ ունենալով 

պահպանել և ամրապնդել իրենց ներդրումը շուկայի ամբողջականության և 
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տնտե  սական արդյունավետության ապահովման գործում: Մասնավորապես 

կարևոր է հաշվի առնել կորպորատիվ կառավարման համակարգի տարբեր 

տարրերի փոխազդեցությունը և փոխլրացնող բնույթը, ինչպես նաև էթիկական, 
պատասխանատու և թափանցիկ պրակտիկայի արմատավորումը խթանելու դրա 
կարողությունը: Նման վերլուծությունը հարկ է դիտարկել որպես կարևոր գործիք 
կորպորատիվ կառավարման համակարգի արդյունավետ հիմքերի ձևավորման 
գործընթացում: Սրա հետ կապված էական տարր է հանդիսանում հանրության 
հետ արդյունավետ և շարունակական խորհրդակցությունների կազմակերպումը: 
Որոշ երկրներում դա անհրաժեշտ է լրացնել նաև ընկերություններին ու դրանց 
շահառուներին՝ կորպորատիվ կառավարման պատշաճ պրակտիկայի օգուտների 
մասին իրազեկման նպատակ ունեցող նախաձեռնություններով: Առավել ևս, 
յուրաքանչյուր համակարգում կորպորատիվ կառավարման միջավայրի զար
գացման գործընթացում ազգային օրենսդիր ու կարգավորող մարմինները պետք 
է պատշաճ կերպով հաշվի առնեն արդյունավետ միջազգային երկխոսության ու 
համագործակցության անհրաժեշտությունը և դրա արդյունքները: Եթե այս 
պայմաններն ապահոված լինեն, մեծ է հավանականությունը, որ կորպորատիվ 
կառավարման համակարգը կխուսափի գերկարգավորումից, կխթանի ձեռնար
կատիրական գործունեությունը և կսահմանափակի շահերի բախման վտան գա  
վոր ռիսկերն՝ ինչպես մասնավոր հատվածում, այնպես էլ պետական մար
միններում: 

Ա. Կորպորատիվ կառավարման համակարգն անհրաժեշտ է մշակել 
ընդհանուր տնտեսական ցուցանիշների, շուկաների ամբող ջակա նու
թյան, թափանցիկ ու արդյունավետ շուկաների ձևավորմանն աջակ
ցելու դրա ազդեցությունը և շուկայի մասնակիցների համար դրա կող
մից ստեղծվող խթանները հաշվի առնելով: 

Տնտեսական գործունեության կազմակերպման կորպորատիվ ձևն ունի աճի 
հզոր ներուժ: Հետևաբար, կարգավորման և իրավական միջավայրը, որում գոր
ծում են կորպորացիաները, առանցքային կարևորություն ունի ընդհանուր տն
տեսական արդյունքների համար: Քաղաքականություն մշակողները ևս պա
տասխանատվություն են կրում այնպիսի համակարգի ձևավորման համար, որը 
բավական ճկուն կլինի տարբեր պայմաններում գործող կորպորացիաների 
կարիքները բավարարելու համար, կնպաստի արժեքի ստեղծման և ռեսուրսների 
առա վել արդյունավետ բաշխման նոր հնարավորությունների զարգացմանը: Ըստ 
նպատակահարմարության՝ կորպորատիվ կառավարման համակարգը պետք է 
ապահովի համամասնություն, մասնավորապես ցուցակված ընկերությունների 
չափերի հետ կապված: Համակարգի ճկունություն պահանջող այլ գործոնները 
ներառում են ընկերությունների սեփականության և վերահսկողության կառուց
վածքը, աշխարհագրական դիրքը, գործունեության ոլորտները և զարգացման 
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փուլը: Քաղաքականություն մշակողները պետք է մշտապես իրենց ուշադրու թյան 

կենտրոնում  պահեն  տնտեսական վերջնական արդյունքները և քաղա քա  կա նու

թյան տարբերակներ սահմանելիս պետք է վերլուծեն շուկայի վրա ազդող առանց

քային փոփոխականները, օրինակ՝ խթանների համակարգը, ինքնա կար գա վոր

ման հա մակարգերի արդյունավետությունը և համակարգային շահերի բախման 

խնդիրների լուծումը: Թափանցիկ և գործուն շուկաները նպաստում են շուկայի 

մասնակիցների կարգապահությանն ու հաշվետվականությանը:

Բ. Կորպորատիվ կառավարման համակարգի վրա ազդող իրավական և 
կարգավորման պահանջները պետք է հետևեն օրենքի գերակա յության 
սկզբունքին, լինեն թափանցիկ և իրագործելի:

Եթե անհրաժեշտ է ընդունել նոր օրենքներ և կարգավորումներ, օրինակ, 

շուկայի ակնհայտ անկատարությանը հակազդելու համար, դրանք պետք է 

մշակվեն այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել դրանց արդյունավետ և 

հավասարազոր կիրառումը և հետևումը բոլոր մասնակիցների կողմից: Այս 

առումով արդյունավետ միջոց կարող են հանդիսանալ կառավարության և կար

գա վորող այլ մարմինների խորհրդակցությունները ընկերությունների, դրանց 

ներկայացուցչական կազմակերպությունների և այլ շահառուների հետ: Պետք է 

ձևավորվեն նաև կողմերի շահերը պաշտպանող կառուցակարգեր: Գեր  կար

գավորումից, չկիրառվող օրենքներից և գործարար ակտիվությունը խոչ ընդոտող 

անկանխատեսելի հետևանքներից խուսափելու համար քաղա քական միջոցները 

պետք է մշակվեն՝ հաշվի առնելով դրանց ընդհանուր ծախ քերն ու օգուտները:

Պետական մարմինները պետք է օժտված լինեն իրավակիրառման և պատ

ժամիջոցների սահմանման գործուն իրավասություններով՝ ոչ ազնիվ վար քագիծը 

զսպելու և կորպորատիվ կառավարման կայուն պրակտիկա ապա հովելու համար: 

Բացի այդ, իրավակիրառումը կարող է ապահովվել նաև մասնավոր նա խա

ձեռնությունների միջոցով: Հանրային ու մասնավոր հատվածների իրա վակի րառ

ման արդյունավետ հավասարակշռությունը կոնկրետ երկրի առան ձ նահատկու

թյուններից կախված կարող է տատանվել: 

Կորպորատիվ կառավարման նպատակները կարող են սահմանվել նաև 

կամավորության սկզբունքով գործող կանոնագրքերով և ստանդարտներով, 

որոնք չունեն օրենքի կամ այլ իրավական ակտի կարգավիճակ: Թեև նման կա

նոնագրքերը կարևոր դեր ունեն կորպորատիվ կառավարման կառուցա կարգերի 

կատարելագործման հարցում, սակայն բաժնետերերի և այլ շահա ռու ների մոտ 

կարող է ծագել անորոշության զգացում՝ դրանց կար գավիճակով ու իրագործման 

նպատակահարմարությամբ պայմանավորված: Երբ կանո նա գրքերն ու սկզբունք

ները կիրառվում են որպես ազգային ստանդարտ կամ ի լրումն իրավական կամ 

կարգավորման դրույթների, շուկայի վստահությունը երաշխավորելու համար 
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պահանջվում է հստակ սահմանել դրանց կարգավիճակը, ներառյալ՝ գործողու

թյան շրջանակները, համապատասխանության ապահովման պահանջները և 

հնա րավոր պատժամիջոցները: 

Գ. Կարգավորող տարբեր մարմինների միջև իրավասությունների բաշ
խումը պետք է լինի հստակ և միտված հասարակության շահերին ծա
ռայելուն:

Կորպորատիվ կառավարման նորմատիվ պահանջների և պրակտիկայի 
վրա, որպես կանոն, ազդում են իրավունքի մի շարք ոլորտներ. կորպորատիվ 
իրավունքը, արժեթղթերի շուկայի կարգավորումը, հաշվապահական հաշվառման 
և աուդիտի ստանդարտները, սնանկության մասին օրենսդրությունը, պայմա նա
գրային իրավունքը, աշխատանքային և հարկային օրենսդրությունները: Առանձին 
ընկերությունների կորպորատիվ կառավարման պրակտիկան հաճախ կրում է 
նաև մարդու իրավունքների ու բնապահպանական օրենսդրության ազդեցու
թյունը: Այս պայմաններում գոյություն ունի վտանգ, որ իրավական ազ դեցու
թյունների նման բազմազանությունը կարող է հանգեցնել պատահական համ
ընկնումների և նույնիսկ բախումների, որոնք կարող են խոչընդոտել կոր պորատիվ 
կառավարման հիմնական նպատակների իրականացմանը: Կարևոր է, որ 
քաղաքականություն մշակողները գիտակցեն այս վտանգը և միջոցներ ձեռ
նարկեն այն նվազագույնի հասցնելու համար: Արդյունավետ իրավակիրառումը 
պահանջում է նաև, որ տարբեր մարմինների միջև վերահսկողության, իրավա
կիրառման իրավասու թյունների բաշխումը լինի հստակ սահմանված՝ հավելյալ 
մարմինների և գոր ծակալությունների իրավասությունները հարգելու և առա վել 
արդյունավետ օգտա գործելու համար: Անհրաժեշտ է խուսափել կամ կառա
վարման հստակ սահ մանված դրույթների միջոցով կարգավորել բախման հավա
նականություն ունեցող նպատակները, օրինակ, միևնույն մարմինն օժտված է 
բիզնեսի ներգրավ ման և պատժամիջոցների կիրառման իրավասություններով: 
Խնդրահարույց են նաև տարբեր մարմինների համընկնող և, գուցե, հակասող 
կար գավորումները: Սա նույնպես պետք է վերահսկվի կարգավորման վակուումից 
(այսինքն՝ հարցեր, որոնք դուրս են որևէ մարմնի պատասխանատվության շրջա
նակներից) խուսա փելու և կորպորացիաների կողմից բազմաթիվ կարգա վո րող 
համա կարգերին համապատասխանելու հետ կապված ծախսերը նվա զագույնի 
հասց նելու նպա տակով: Երբ կարգավորման իրավասությունները կամ վերահսկո
ղությունը պատվիրակվում է ոչ պետական մարմինների, հարկ է հստակ գնա
հատել, թե ինչու և ինչ պայմաններով է ցանկալի նման պատվիրակումը: Ի 
հավելումն դրա, պետությունը պետք է ապահովի արդյունավետ երաշխիքներ, որ 
պատվիրակված իրավասությունները կիրառվում են արդար, հետևողական և 
օրենքին համա պատասխան: Կարևոր է նաև, որ ցանկացած նման մարմնի կա

ռավարման կառուցվածքը լինի թափանցիկ և ծառայի հանրային շահին: 



I. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ 

15                                                                         

Դ. Արժեթղթերի շուկայի կարգավորումը պետք է աջակցի արդյունավետ 
կորպորատիվ կառավարմանը:

Արժեթղթերի շուկան կարող է զգալի դեր ունենալ կորպորատիվ կառավար

ման ամրապնդման հարցում՝ սահմանելով և կիրառելով ցուցակված ընկերու

թյունների (հաշվետու թողարկողների) կորպորատիվ կառավարման արդյունա

վետությանը նպաստող պահանջներ: Բացի այդ, արժեթղթերի շուկան ապահովում 

է միջոցներ, որոնք ներդրողներին թույլ են տալիս արտահայտել իրենց հետա

քրքրվածությունը կամ անտարբերությունը կոնկրետ թողարկողի կառա վարման 

նկատմամբ՝ հարկ եղած դեպքում գնելով կամ վաճառելով նրանց արժեթղթերը: 

Հետևաբար, կորպորատիվ կառավարման համակարգի կարևոր բաղադրիչ է 

հանդիսանում արժեթղթերի շուկայում թողարկողների համար ցուցակման չա

փանիշներ սահ մա նող և առևտուրը կարգավորող գործող կանոնների և 

կարգավորումների որակը: 

Այն, ինչ ավանդաբար կոչվում էր «ֆոնդային բորսա», ներկայումս գոյու թյուն 

ունի տարբեր ձևերով և տեսակներով: Խոշոր բորսաների մեծ մասն այսօր 

կողմնորոշված է դեպի շահույթների ավելացումը և ունի հրապարակային բաժ

նետիրական ընկերության կարգավիճակ: Դրանք գործում են շահույթ հե տա

պնդող այլ բորսաների և առևտրային հարթակների հետ մրցակցային պայ ման

ներում: Անկախ կոնկրետ արժեթղթերի շուկայի կառուցվածքից՝ քա ղա քակա

նություն մշակողները և կարգավորող մարմինները կորպորատիվ կա ռավարման 

չափանիշների սահմանման, վերահսկման և կիրառման գործում պետք է գնա

հատեն ֆոնդային բորսաների և առևտրային հարթակների պատշաճ դերը: Դա 

պահանջում է վերլուծել, թե ինչպես են ֆոնդային բորսայի տարբեր բիզնես 

մոդելներն ազդում այդ գործառույթների իրականացման խթանների և կարո

ղության վրա: 

Ե. Վերահսկող, կարգավորող և իրավակիրառող մարմինները պետք է 
օժտված լինեն իրավասություններով, գործեն բարեխղճորեն և տի րա
պետեն ռեսուրսների՝ իրենց իրավասությունները պրոֆեսիոնալ և 
օբյեկ տիվ  իրականացնելու համար: Բացի այդ, դրանց կարգավորում
ները պետք է լինեն ժամանակին, թափանցիկ և հիմնավորված:

Վերահսկման, կարգավորման և իրավակիրառման իրավասությունները 

պետք է վերապահվեն այն մարմիններին, որոնք օժտված են գործառնական 

անկախությամբ, հաշվետու են իրենց գործառույթները և իրավասություններն 

իրականացնելիս, ունեն համապատասխան լիազորություններ և բավարար 

ռեսուրսներ ու կարողություններ իրենց, այդ թվում՝ կորպորատիվ կառավարման 

հետ կապված գործառույթները և լիազորությունները իրականացնելու համար: 

Բազմաթիվ երկրներում արժեթղթերի շուկան վերահսկող մարմինների քաղա
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քական անկախության հիմնահարցը լուծելու նպատակով ստեղծվել են ֆորմալ 

կառավարման մարմիններ (վարչություն, խորհուրդ կամ հանձնաժողով), որոնց 

անդամները նշանակվում են հստակ սահմանված ժամկետով: Եթե նշանակում

ները կատարվում են ոչ միաժամանակ, այլ հերթականությամբ և քաղաքական 

օրա ցույցից անկախ, դրանք նպաստում են անկախության ամրապնդմանը: Այս 

մարմինները պետք է ունակ լինեն իրականացնելու իրենց նպատակները առանց 

շահերի բախման, և նրանց որոշումները պետք է հանդիսանան դատական կամ 

վարչական վերանայման առարկա: Կորպորատիվ իրադարձությունների քա նակի 

և բացահայտվող տեղեկատվության ծավալի ավելանալու դեպքում կարող է 

լարվածություն առաջանալ վերահսկման, կարգավորման և կիրառման ռե սուրս

ների սակավության հետ կապված: Արդյունքում զարգացումներին հետամուտ 

լինելու համար նրանք կարիք կունենան բարձր որակավորում ունեցող անձ

նակազմի՝ արդյունավետ վերահսկողություն և հետաքննական գործառույթներ 

իրականացնելու նպատակով: Այդ ամենի համար կպահանջվի պատշաճ ֆինան

սավորում: Մրցունակ անձնակազմ ներգրավելու ունակությունը թույլ կտա բարձ

րացնել վերահսկողության և իրավակիրառման որակն ու անկախությունը: 

Զ. Միջազգային համագործակցությունը պետք է ամրապնդվի, այդ թվում՝ 
տեղեկատվության փոխանակման երկկողմ և բազմակողմ պայմա նա
վորվածությունների հաշվին:

Միջազգային սեփականության և առևտրի բարձր մակարդակները պահանջում 

են սերտ միջազգային համագործակցություն կարգավորող մարմինների միջև, 

այդ թվում՝ տեղեկատվության փոխանակման երկկողմ և բազմակողմ պայմա

նավորվածությունների միջոցով: Միջազգային համագործակցությունն աստիճա

նաբար առավել մեծ արդիականություն է ձեռք բերում կորպորատիվ կառավարման 

համակարգում, հատկապես այն դեպքերում, երբ ընկերություններն ակտիվ 

գործունեություն են ծավալում տարբեր երկրներում ցուցակված և չցուցակված 

ընկերությունների միջոցով, և ձգտում են ցուցակում ստանալ տարբեր արժեթղթե

րի շուկաներում տարբեր ֆոնդային բորսաների միջոցով: 
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II. Բաժնետերերի իրավունքներ, հավասար 
վերաբերմունք բաժնետերերի նկատմամբ և 

սեփականատերերի հիմնական գործառույթներ 
Կորպորատիվ կառավարման համակարգը պետք է պաշտպանի 
և նպաստի բաժնետերերի իրավունքների իրականացմանը, 
ապահովի հավասար վերաբերմունք բոլոր բաժնետերերի, այդ 
թվում՝ փոքր և օտարերկրյա բաժնետերերի նկատմամբ: Բոլոր 
բաժնետերերն իրենց իրավունքների ոտնահարման դեպքում 
պետք է ունենան դրանց գործուն պաշտպանության/վերա
կանգնման հնարավորություն:

Բաժնային արժեթղթերում ներդրումներ իրականացրած անձիք ունեն որո
շակի գույքային իրավունքներ: Օրինակ, հրապարակային ընկերության բաժ
նետոմսերը կարող են գնվել, վաճառվել կամ փոխանցվել: Հասարակ բաժնետոմսը 
ներդրողին իրավունք է տալիս նաև ներդրված գումարով սահ մանափակ պատաս
խանատվությամբ մասնակցել կորպորացիայի շահույթին: Բացի այդ, հասարակ 
բաժնետոմսի տիրապետումը իրավունք է տրամադրում ստանալու կորպորա
ցիայի վերաբերյալ տեղեկատվություն և ազդելու ընկերության որոշումների վրա՝ 
հիմնա կանում բաժնետերերի ընդհանուր ժողովներին մասնակ ցության և քվեար
կության միջոցով:

Գործնականում, սակայն, ընկերությունը չի կարող կառավարվել բաժնե տե
րերի հանրաքվեի միջոցով: Բաժնետերերը բաղկացած են անհատներից և կազ
մակերպություններից, որոնց շահերը, նպատակները, ներդրումային հորիզոնը և 
կարողությունները տարբեր են: Բացի այդ, ընկերության ղեկավարությունը պետք 
է ունակ լինի արագ կայացնել բիզնես որոշումներ: Հաշվի առնելով այս իրո
ղությունները և արագ ու անընդհատ փոփոխվող շուկայի պայմաններում ընկե
րությունը կառավարելու դժվարությունները՝ չի ակնկալվում, որ բաժնետերերը 
ստանձնելու են ընկերության գործերը կառավարելու պատասխանատվությունը: 
Որպես կանոն, ընկերության ռազմավարության և գործառնությունների պատաս
խանատվությունը դրվում է տնօրենների խորհրդի և ղեկավար թիմի վրա, որն 
ընտրվում, մոտիվացվում և, անհրաժեշտության դեպքում, փոփոխվում է տնօրեն
ների խորհրդի կողմից:
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Ընկերության գործունեության վրա ազդեցություն ունենալու բաժնետերերի 
իրավունքները կենտրոնացվում են որոշակի հիմնարար հարցերի վրա, ինչպիսիք 
են տնօրենների խորհրդի անդամների ընտրությունը կամ տնօրեն ների խորհրդի 
կազմի վրա ազդելու այլ միջոցներ, ընկերության կանոնադրական փաս տա թղթե
րում փոփոխությունների իրականացումը, արտակարգ բնույթի գործարքների 
հաստատումը և այլ առանցքային հարցեր, որոնք նախատեսված են ընկե րու
թյունների մասին օրենքով և ընկերության ներքին իրավական ակտերով: Այս Բա
ժինը ընդգրկում է բաժնետերերի առավել հիմնական իրավունքները, որոնք 
երկրներից շատերում ամրագրված են օրենքով: Տարբեր երկրներում հնարավոր է 
հանդիպել լրացուցիչ իրավունքների, ինչպիսիք են աուդիտորների հաստատումը 
կամ ընտրությունը, տնօրենների խորհրդի անդամների թեկնածուների ուղղակի 
առաջադրումը, բաժնետոմսերի գրավադրման հնարավորությունը, շահույթի 
բաշ   խ ման հաստատումը, բաժնետիրոջ կարողությունը քվեարկելու տնօրենների 
խորհրդի անդամի և/կամ առանցքային ղեկավար անձանց փոխհատուցման վե
րաբերյալ, էական կապակցված գործարքների հաստատումը և այլ իրավունք ներ:

Ներդրողների վստահությունն առ այն, որ իրենց կողմից տրամադրված կա
պիտալը պաշտպանված է չարաշահումներից կամ ղեկավարների, տնօրենների 
խորհրդի անդամների կամ հսկող բաժնետերերի ապօրինի յուրացումից, կարևոր 
գործոն է հանդիսանում կապիտալի շուկաների զարգացման և պատշաճ գործելու 
համար: Տնօրենների խորհրդի անդամները, ղեկավարները և հսկող բաժնետերերը 
կարող են հնարավորություն ունենալ ներգրավված լինելու այնպիսի գործունեության 
մեջ, որն առաջ է մղում նրանց սեփական շահն՝ ի հաշիվ չհսկող բաժնետերերի 
շահերի: Ներդրողների պաշտպանության համար կարող է օգտակար լինել բաժ
նետերերի ակնկալվող/սպասվելիք (ex ante) և փաստացի (ex post) իրավունքների 
տարանջատումը: Ex ante իրավունքներն են, օրինակ, նախապատվության իրավունքը 
կամ որոշակի որոշումների կայացման համար ձայների որակյալ մեծամասնությունը: 
Ex post իրավունքները թույլ են տալիս դրանց խախտման դեպքում պահանջել 
հատուցում/վերականգնում: Այն երկրներում, որտեղ օրենքների և կանոնակարգերի 
հարկադիր կիրառման համակարգը թույլ է, ցանկալի է ամրապնդել բաժնետերերի 
ex ante իրավունքները, ինչպիսիք են, օրինակ՝ բաժնետերերի ժողովի օրակարգային 
հարցեր առաջադրելու համար բաժնեմասնակցության ցածր շեմը կամ առավել 
կարևոր որոշումների ընդունման համար բացարձակ/որակյալ մեծամասնություն 
պահանջելը: Սկզբունքները նախատեսում են կորպորատիվ կառավարման համա
կարգում հավասար վերաբերմունք օտարերկրյա և տեղական բաժնետերերի 
նկատմամբ: Դրանք չեն անդրադառնում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների կար
գավորման ոլորտում պետական քաղաքականությանը:

Բաժնետերերի կողմից իրենց իրավունքների (ստիպողական) իրագործման 
ապահովման եղանակներից է ղեկավարների և տնօրենների խորհրդի անդամների 
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դեմ դատական կամ վարչական վարույթ հարուցելու նրանց կարողությունը: Փորձը 
ցույց է տալիս, որ բաժնետերերի իրավունքների պաշտպանվածության աստիճանը 
բնութագրող կարևոր ցուցանիշ է հանդիսանում ողջամիտ ծախսերով և առանց  
չափից ավելի ձգձգումների բողոքներին լուծում տալու գործուն մեթոդների առկա
յությունը: Փոքր բաժնեմասնակցությամբ (մինորիտար) բաժնետերերի վստահու
թյունն ամրա պնդվում է, երբ, նրանց իրավունքների ոտնահարման բավարար հիմ
քերի առկայության պարագայում, իրավական համակարգը նախատեսում է նրանց 
կող մից հայցեր ներկայացնելու կառուցակարգեր: Նման կառուցակարգերի ապահո
վումը օրենսդիր և կարգավորող մարմինների առանցքային պարտականությունն է:

Գոյություն ունի որոշակի ռիսկ, որ ցանկացած ներդրողի դատական կարգով 
կորպորատիվ գործողությունները վիճարկելու հնարավորություն տվող իրավական 
համակարգը կհանգեցնի բազմաթիվ ավելորդ դատավարությունների: Դրա հետ 
կապված, բազմաթիվ երկրներ նախատեսում են ղեկավարներին և տնօրենների 
խորհրդի անդամներին դատական հայցերի չարաշահումներից պաշտպանող 
դրույթներ՝ բաժնետերերի բողոքների հիմնավոր լինելը ստուգող թեստերի ձևով. 
այսպես կոչված, անվտանգ հանգրվաններ ղեկավարների և տնօրենների խորհրդի 
անդամների գործողությունների (ինչպիսին է բիզնես դատողության կանոնը), 
ինչպես նաև անվտանգ հանգրվաններ տեղեկատվության բացահայտման համար:     
Ի վերջո, անհրաժեշտ է գտնել հավասարակշռություն ներդրողների համար իրենց 
սե փականության իրավունքի ոտնահարման հետևանքների վերացման/վե
րականգնման հնարավորության և ավելորդ դատավարություններից խուսափելու 
միջև: Շատ երկրներ եկել են այն եզրահանգման, որ, գոնե առաջին ատյանի 
մակարդա կով վեճերի կարգավորման գործուն տարբերակ են դատական 
այլընտրանքային վա րույթները, ինչպիսիք են արժեթղթերի շուկան կարգավորող 
կամ կարգավորող այլ մարմինների կողմից կազմակերպվող վարչական լսում ները 
կամ արբիտրաժային ընթացակարգերը: Մասնագիտացված դատական ընթա
ցակարգերը նույնպես կարող են հանդիսանալ պրակտիկ գործիք ժամանակին դա
տական կարգա դրու թյուններ ստանալու և, ի վերջո, վեճերն արագ լուծելու համար:

Ա. Բաժնետերերի հիմնական իրավունքները պետք է ներառեն. 1) սեփա
կանության իրավունքի գրանցման հուսալի մեթոդների ապահովում,                
2) բաժնետոմսերի օտարում կամ փոխանցում, 3) ժամանակին և կանո
նավոր հիմունքներով ընկերության վերաբերյալ տեղին և էական տե
ղեկատվության ստացում, 4) բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում մաս
նակցություն և քվեարկություն, 5) տնօրենների խորհրդի անդամների 
ընտրություն ու հետ կանչում և 6) ընկերության շահույթներում մասնակ
ցություն:

Բ. Բաժնետերերը պետք է լինեն բավականաչափ տեղեկացված և իրավունք 
ունենան հաստատելու կամ մասնակցելու կորպորատիվ այնպիսի հիմ
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նա րար փոփոխություններին առնչվող որոշումների կայացմանը, ինչ
պիսիք են. 1) ընկերության կանոնադրության կամ վերջինիս հավա
սարազոր կառավարման այլ փաստաթղթերի փոփոխությունները,                     
2) լրա ցուցիչ բաժնետոմսերի թողարկման թույլտվությունը, 3) արտակարգ 
գոր ծարքները, այդ թվում՝ բոլոր կամ ըստ էության բոլոր ակտիվների փո
խանցումը, ինչը փաստացիորեն հանգեցնում է ընկերության վաճառքի:

Ընկերությունների ունակությունը ձևավորել ընկերակցություններ և կախյալ 
ընկերություններ, ինչպես նաև դրանց փոխանցել գործառնական ակտիվներ, 
դրամական միջոցների ստացման իրավունքներ, այլ իրավունքներ և պար տակա
նություններ, հանդիսանում է բիզնեսի ճկունության և բարդ կառուցվածք ունեցող 
կազմակերպություններում հաշվետվականության պատվիրակման կարևո րա
գույն պայման: Դա ընկերություններին հնարավորություն է տալիս նաև ազատ վել 
իրենց գործառնական ակտիվներից և վերածվել ընդամենը հոլդին գային ըն
կերության: Սակայն, առանց զսպումների և հակակշիռների պատշաճ համակար
գի, նման հնարավորությունները կարող են նաև չարաշահվել: 

Գ.  Բաժնետերերը պետք է հնարավորություն ունենան արդյունավետորեն 
մասնակցելու բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին և քվեարկելու դրան
ցում, նրանք պետք է տեղեկացված լինեն ժողովի վարման կանոննե
րին, այդ թվում՝ քվեարկության ընթացակարգերին. 

1.  Բաժնետերերը պետք է ժամանակին բավարար տեղեկատվություն 
ստանան ընդհանուր ժողովի անցկացման օրվա, վայրի և օրա
կարգի, ինչպես նաև ժամանակին և ամբողջական տեղեկատ
վություն ընդ հանուր ժողովում դիտարկվող հարցերի վերաբերյալ: 

2.  Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի անցկացման գործընթացները և 
ընթացակարգերը պետք է ապահովեն հավասար վերաբերմունք 
բոլոր բաժնետերերի նկատմամբ: Ընկերության ընթացակարգերը 
չպետք է քվեարկության գործընթացը դարձնեն չափազանց բարդ 
կամ ծախսատար: 

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունքը բաժնետիրոջ 
հիմ նարար իրավունքներից է: Ընկերության ղեկավարությունը և հսկող բաժ նե
տերերը երբեմն ձգտել են խոչընդոտել չհսկող բաժնետերերին կամ օտարերկրյա 
ներդրողներին՝ընկերության գործունեության ուղղության վրա ազդելու վերջիններիս 
փորձերում: Որոշ ընկերություններ քվեարկության համար գանձել են վճարներ: Այլ 
հնարավոր խոչընդոտների թվում են լիազորագրով քվեարկելու արգելքը, քվեար
կությանը մասնակցելու համար բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում անձամբ ներկա 
գտնվելու պահանջը, ժողովի անցկացումը հեռավոր վայրում և քվեարկության 
անցկացումը միայն ձեռքերը վեր բարձրացնելու միջոցով: Որոշ այլ գործընթացներ 
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ևս  կարող  են  գործնականում անհնարին դարձնել սեփականատիրոջ իրավունք նե
րի իրականացումը: Քվեարկության համար անհրաժեշտ նյութերը կարող են չափա
զանց ուշ ուղարկվել՝ ներդրողներին չտրամադրելով բավարար ժամանակ նախ քան 
բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի անցկացումը դրանց ծանոթանալու և խորհրդակ
ցելու համար: Բազմաթիվ ընկերություններ փորձում են բարելավել բաժ  նետերերի 
հետ հաղորդակցության կապուղիները և որոշումների ընդունման ընթացակարգերը:  
Խրախուսվում են բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակ ցելու արհեստական 
խոչընդոտների վերացմանն ուղղված ընկերությունների ջան քերը: Կորպորատիվ 
կառավարման համակարգը պետք է հեշտացնի էլեկտրոնա յին հե ռակա կարգով 
քվեարկության կիրառումը, այդ թվում՝ նյութերի էլեկտրոնա յին տա րածումը և քվե
ների հաստատման հուսալի համակարգը: Երկրներում, որոնցում մաս նավոր 
իրավունքների հարկադիր ապահովումը զարգացած չէ, կարգավորող մարմինները 
պետք է ի վիճակի լինեն զսպելու ոչ բարեխիղճ քվեարկության պրակ տիկան:

3. Բաժնետերերը պետք է հնարավորություն ունենան հարցեր տալու 
տնօրենների խորհրդին, այդ թվում՝ տարեկան արտաքին աուդիտին 
վերաբերող, հարցեր մտցնել ընդհանուր ժողովի օրակարգ և, 
խելամիտ սահմանափակումների շրջանակում, առաջարկել լուծում
ներ/որոշումներ:

Ընդհանուր ժողովին բաժնետերերի մասնակցությունը խրախուսելու նպատա
կով բազմաթիվ երկրներ բարելավել/կատարելագործել են օրակարգային հարցեր 
առաջարկելու բաժնետերերի կարողությունը՝ փոփոխությունների և լուծումների/
որոշումների ներկայացման գործընթացը պարզեցնելու և հստակեցնելու միջոցով, 
ինչպես նաև նախապես՝ նախքան ընդհանուր ժողովը, հարցեր ներկայացնելու և 
ղեկավարությունից ու տնօրենների խորհրդի անդամներից պատասխան ստանալու 
հնա րավորությամբ: Բաժնետերերը պետք է հնարավորություն ունենան հարցեր 
տալու արտաքին աուդիտի հաշվետության հետ կապված: Ընկերությունները կարող 
են միջոցներ ձեռնարկել նման հնարավորությունների չարաշահումներ չթույլատրելու 
համար: Խելամիտ է, օրինակ, պահանջի սահմանումը, ըստ որի՝ բաժնետիրոջ 
կողմից առաջարկած հարցերը/որոշումները օրակարգում ներառելու համար 
անհրաժեշտ է որոշակի շուկայական արժեք ունեցող բաժնետոմսեր կամ ձայնի 
իրավունքի կամ բաժնետոմսերի որոշակի տոկոսի տիրապետող բաժնետերերի 
աջակցություն: Այդ շեմը պետք է սահմանվի՝ հաշվի առնելով սեփականության 
կենտրոնացման աստիճանը, որպեսզի փաստացիորեն չկանխվի մինորիտար 
բաժնետերերի կող մից օրակարգում որևէ հարց մտցնելու հնարավորությունը: 
Բաժնետերերի ժո ղովի որոշումները, որոնք հաստատվել են և գտնվում են 
բաժնետերերի ժողովի իրավասության շրջանակներում, պետք է կենսագործվեն 
տնօրենների խորհրդի կողմից:
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4. Անհրաժեշտ է խթանել բաժնետերերի արդյունավետ մասնակ ցու
թյունը կորպորատիվ կառավարման առանցքային որոշումների ըն
դունման հարցում, ինչպիսին է տնօրենների խորհրդի անդամների 
ընտրությունը: Բաժնետերերը պետք է հնարավորություն ունենան, 
անհրաժեշտության դեպքում, արտահայտելու իրենց կարծիքը տնօ
րենների խորհրդի անդամների և/կամ առանցքային ղեկավարների 
վար ձատրության վերաբերյալ, այդ թվում՝ բաժնետերերի ընդհա նուր 
ժողովում քվեարկության միջոցով: Տնօրենների խորհրդի ան դամ
ների և աշխատակիցների փոխհատուցման սխեմաների բաժ
նեմասնակցային բաղադրիչը պետք է հաստատվի բաժնետերերի 
կողմից:

Տնօրենների խորհրդի անդամների ընտրությունը բաժնետիրոջ հիմնարար 
իրավունքն է: Ընտրության գործընթացի արդյունավետությունն ապահովելու համար 
բաժնետերերը պետք է հնարավորություն ունենան մասնակցելու տնօրենների 
խորհրդի անդամների առաջադրմանը և քվեարկելու անհատական թեկնածուի կամ 
առանձին ցուցակների վերաբերյալ: Այդ նպատակով մի շարք երկրներում բաժ
նետերերի համար ապահովում են քվեարկության համար անհրաժեշտ նյութերի 
հասանելիությունը՝ չարաշահումներ թույլ չտալու պայմանով: Ինչ վերաբերում է 
թեկնածուների առաջադրմանը, շատ ընկերությունների տնօրենների խորհրդին կից 
ձևավորվում է առաջադրման հանձնաժողով՝ թեկնածուների առաջադրման սահ
մանված ընթացակարգերին համապատասխանությունն ապահովելու, ինչպես նաև 
հավասարակշռված և որակավորված տնօրենների խորհուրդ ունենալու համար 
անհրաժեշտ թեկնածուների որոնումը հեշտացնելու և համակարգելու նպատակով: 
Ընդունված է համարել, որ այս հանձնաժողովում առանցքային դեր պետք է հատ
կացվի տնօրենների խորհրդի անկախ անդամներին: Ընտրության գործընթացի 
հետագա բարելավման նպատակով Սկզբունքները նաև կոչ են անում ժամանակին 
բացահայտել ամբողջական տեղեկատվություն տնօրենների խորհրդի անդամների 
թեկնածուների որակավորման և փորձառության, ինչպես նաև առաջադրման գործ
ընթացի  վերաբերյալ, ինչը  թույլ կտա համակողմանիորեն գնահատել յուրաքան
չյուր թեկնածուի ունակություններն ու համապատասխանությունը: Պատշաճ մո
տեցում է համարվում նաև տեղեկատվության բացահայտումը տնօրենների խոր
հրդում թեկնածուների զբաղեցրած այլ պաշտոնների, իսկ որոշ երկրներում՝ նաև      
այն պաշ տոնների վերաբերյալ, որոնց համար նրանք առաջադրվել են:

Սկզբունքները կոչ են անում բացահայտել տեղեկատվություն տնօրենների 
խորհրդի անդամների և առանցքային ղեկավարների վարձատրության մասին: 
Մասնավորապես, բաժնետերերի համար կարևոր է իմանալ փոխհատուցման/
վարձատրության քաղաքականությունը, ինչպես նաև այդ քաղաքականությանը 
համապատասխան վարձատրության պայմանավորվածությունների ընդհանուր 
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արժեքը/գումարը: Տնօրենների խորհրդի ունակությունները գնահատելու և տնօ րեն
 ների խորհրդի անդամի թեկնածուներին առաջադրվող որակները սահ մա նելու 
համար՝ բաժնետերերին հետաքրքրում է նաև վարձատրության և ըն կե  րության 
գործունեության ցուցանիշների միջև կապը: Վարձատրության վերա բերյալ բաժ
նետերերի քվեարկության իրավունքի (say-on-pay) տարբեր ձևերը (պարտադիր կամ 
խորհրդակցական քվեարկությունը, ակնկալվող (ex ante) և/կամ փաստացի (ex post) 
իրավունքները, տնօրենների խորհրդի անդամների և/կամ առանցքային ղեկա
վարների անհատական և/կամ ընդհանուր վարձատրությունը/փոխհա տու ցումը, 
փոխհատուցման/վարձատրության քաղաքականությունը և/կամ փաս տացի վար
ձատրությունը) կարևոր դեր ունեն բաժնետերերի կողմից տնօրեն ների խորհրդին 
իրավասություններ փոխանցելու և տնօրենների խորհրդի նկատ մամբ բաժ նետիրոջ 
վերաբերմունքը ձևավորելու հարցում: Բաժնեմասնակցության վրա հիմնված սխե
մաների կիրառման դեպքում, ընդհանուր բաժնետիրական կա  պիտալի տա րա
լուծման/նոսրացման հնարավորությունը և կառավարչական որո շում ների կայաց
ման գործընթացի վրա դրանց հզոր ազդեցությունը հաշվի առնելով՝ դրանք պետք է 
հաստատվեն բաժնետերերի կողմից՝ կամ անհատա պես, կամ քաղաքա կանու
թյունը/սխեման ամբողջությամբ վերցրած: Բաժնետերերի հաստա տումը պետք է 
պար տադիր լինի նաև գործող սխեմաներում ցանկացած էական փոփոխություն 
կատարելիս:

5. Բաժնետերերը պետք է հնարավորություն ունենան քվեարկել ան
ձամբ և հեռակա կարգով: Հավասար նշանակություն պետք է ունենան 
և անձամբ, և հեռակա կարգով տրված ձայները:

Բաժնետերերի մասնակցությունը խրախուսելու նպատակով ենթադրվում է, որ 
երկրները և/կամ ընկերությունները պետք է խթանեն տեղեկատվական տեխ
նոլոգիաների լայնածավալ օգտագործումը, այդ թվում՝ պաշտպանված էլեկտրոնա
յին քվեարկությունը ցուցակված ընկերություններում: Սկզբունքները խորհուրդ են 
տալիս, որ լիազորագրերի/վստահագրերի միջոցով քվեարկությունը ընդունելի լինի 
ամենուրեք: Բաժնետերերի իրավունքների խրախուսման և պաշտպանության 
նպատակով, իսկապես, շատ կարևոր է, որպեսզի ներդրողները կարողանան ապա
վինել վստահագրերի միջոցով ուղղորդված քվեարկությանը: Կորպորատիվ կա
ռավարման համակարգը պետք է ապահովի, որպեսզի լիազորված անձիք քվեար
կեն վստահորդի ցուցումներին համապատասխան: Այն երկրներում, որտեղ ընկե
րություններին թույլ է տրվում ստանալ վստահագրեր, կարևոր է բա ցահայտել, թե 
ինչպես է ժողովի նախագահը (սովորաբար նա է բաժնետերերի կողմից ընկերու
թյանը տրամադրվող վստահագրերի հասցեատերը) տնօրինում ձայնի իրավունքը 
այն վստահագրերով, որոնցում վստահորդի ցուցումները բա ցակայում են: Այն 
դեպքում, երբ վստահագրերը տրվում են տնօրենների խոր հրդին կամ ղեկա
վարությանը ընկերության կենսաթոշակային ֆոնդերի (պլան ների) կամ աշխա
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տակիցներին բաժնետոմսերի տրամադրման պլանների առնչու թյամբ, ան հրաժեշտ 
է բացահայտել քվեարկության վերաբերյալ վստահորդի ցուցումները: Պատշաճ 
պրակտիկա է համարվում այն, որ հետգնված բաժնետոմսերը և ընկերության 
դուստր ընկերություններին պատկանող բաժնետոմսերը չմասնակցեն քվեար կու
թյանը և չհաշվառվեն քվորումը հաշվարկելիս:

6. Պետք է վերացվեն անդրսահմանային քվեարկության խոչընդոտները:

Օտարերկրյա ներդրողները հաճախ իրենց բաժնետոմսերը տնօրինում են 
միջնորդների շղթաների միջոցով: Որպես կանոն, բաժնետոմսերը պահվում են 
միջնորդների արժեթղթերի հաշիվներում, որոնք, իրենց հերթին, հաշիվներ ունեն 
այլ միջնորդների և այլ երկրների կենտրոնական դեպոզիտարիաների մոտ այն 
դեպքում, երբ ցուցակված ընկերությունը գտնվում է երրորդ երկրում: Անդրսահ
մանային նման շղթան հատուկ խնդիրներ է առաջացնում օտարերկրյա ներդրող
ների կողմից քվեարկության իրենց իրավունքից օգտվելու, ինչպես նաև նման 
ներդրողների հետ հաղորդակցվելու հետ կապված: Հաշվի առնելով նաև գործա րար 
պրակտիկան, որն ապահովում է ծանուցման շատ կարճ ժամանակահատված, 
ներդրողների տրամադրության տակ մնում է սահմանափակ ժամանակ՝ ընկերու
թյան կողմից գումարվող ընդհանուր ժողովի ծանուցմանն արձագանքելու և 
օրակարգում ընդգրկված հարցերի վերաբերյալ տեղեկացված որոշումներ կայաց
նելու համար: Դա դժվարեցնում է անդրսահմանային քվեարկությունը: Իրավական և 
կար գավորման համակարգերը պետք է հստակ սահմանեն, թե ով իրավունք ունի 
վերահսկել քվեարկության իրավունքները միջսահմանային իրավիճակներում, և, 
որտեղ է ան հրաժեշտ պարզեցնել դեպոզիտար շղթան: Ավելին, ծանուցման ժամ
կետները պետք է ապահովեն, որ սեփականատիրոջ գործառույթներն իրա կա
նացնելու համար օտարերկրյա ներդրողները փաստացիորեն ունենան նույն հնա
րավորությունները, ինչ որ տեղական ներդրողները: Օտարերկրյա ներդրողների 
կողմից քվեարկությունն էլ ավելի հեշտացնելու նպատակով՝ օրենքները, կար գա
վորումներն ու կորպորատիվ պրակտիկան առանց խտրական հիմքերի պետք է 
թույլատրեն էլեկտրոնային եղանակով մասնակցությունը: 

Դ. Բաժնետերերին, այդ թվում՝ ինստիտուցիոնալ բաժնետերերին, պետք է 
հնարավորություն տրվի խորհրդակցելու միմյանց հետ բաժնետիրոջ 
իրենց հիմնական իրավունքներին առնչվող հարցերի վերաբերյալ, ինչ
պես դա սահմանված է Սկզբունքներում, որոշակի բացառություններով՝ 
հնարավոր չարաշահումները կանխելու նպատակով:

Վաղուց արդեն հայտնի է, որ սեփականության տարակենտրոնացված կա
ռուցվածք ունեցող ընկերություններում անհատ բաժնետերերը կարող են չափազանց 
փոքր մասնաբաժին ունենալ՝ գործողություններ ձեռնարկելու կամ գործունեության 
արդյունքների վերահսկման մեջ ներդրումներ իրականացնելու ծախսերն արդա
րացնելու համար: Ավելին, եթե մինորիտար բաժնետերերը ներ դրումներ կատարեն 
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նման գործողությունների մեջ, մյուսները ևս կշահեն՝ առանց որևէ ներդրում անելու, 
վերածվելով «անվճար երթևեկողների»: Սա նպաս տում է վերահսկման խթանների 
նվազեցմանը, և հավանաբար ամենամեծ խնդիրը չէ ֆիդուցիար պարտա կա նու
թյուններ ունեցող հաստատությունների, մասնավոր ապես՝ ֆինանսական հաս տա
տությունների, կողմից առանձին ըն կերություններում իրենց բաժնեմաս նակ ցու
թյունը նշանակալից դարձնելու կամ պարզապես դի վերսիֆիկացնելու վերա բերյալ 
որոշում կայացնելու համար: Սա կայն  նշանակալից բաժնեմասնակցու թյուն ունենա
լու հետ կապված այլ ծախ սերը, այդուհանդերձ, կարող են լինել բավականին բարձր: 
Շատ դեպքերում ինստիտուցիոնալ ներդրողները ձեռնպահ են մնում դա անելուց, 
քանի որ դա իրենց հնարավորությունների շրջանակից դուրս է կամ կարող է 
պահանջել ավելի մեծ միջոցների ներդրում մեկ ընկերության մեջ, քան կարելի է 
համարել խելամիտ: Դիվերսիֆիկացման հակում առաջացնող նման անհամա
չափությունը հաղթահարելու համար՝ տնօրենների խորհրդի անդամների առաջա
դրման և ընտ րության, օրակարգում հարցեր առաջարկելու և ուղղակիորեն ընկե
րության հետ քն նարկումներ վարելու ժամանակ նրանք պետք է հնարավորություն 
ունենան և նույնիսկ խրախուսվեն միմյանց հետ համագործակցելու և իրենց քայլերը 
հա մակարգելու՝ նպատակ ունենալով բարելավելու կորպորատիվ կառավարման 
հա մակարգը: Ավելի ընդհանուր իմաստով, բաժնետերերը պետք է հնարավորություն 
ունենան հաղորդակցվելու միմյանց հետ՝ ստիպված չլինելով հետևելու վստահա
գրերի հետ կապված ֆորմալ ընթացակարգերին:

Միաժամանակ  հարկ  է  ընդունել, որ ներդրողների միջև համագործակցու  թյու
նը կարող է օգտագործվել նաև շուկայի չարաշահումների և ընկերության նկատմամբ 
վերահսկողություն  ձեռք բերելու համար՝ շրջանցելով կլանման կամ տե ղե  կատվու
թյան բացահայտման վերաբերյալ պահանջները: Բացի այդ, համա գործակցությունը 
կարող է լինել նաև մրցակցության վերաբերյալ օրենս դրությունը շրջանցելու նպա
տակով: Այնուամենայնիվ, եթե համա գործակցությունը չի ներառում կորպո րատիվ 
վերահսկողության հարցեր կամ չի հակասում շուկայի արդյունա վետու թյանը և 
արդարությանը, ապա կարելի է ստանալ արդյունավետ սեփակա նա տիրու թյունից 
բխող օգուտներ: Բաժնետերերի շրջանում հստակություն ապա հո վելու համար կար
գավորող մարմինները կարող են մշակել համակարգման և համա ձայնությունների 
ձևերի ուղեցույց առ այն, թե կլանումների կամ այլ կանոնների համատեքստում ինչը 
կհամարվի կամ չի համարվի համատեղ գործողություն:

Ե. Որևէ դասի միևնույն խմբաքանակի (սերիայի) բաժնետոմսերի սեփա
կանատերերի նկատմամբ պետք է կիրառվի հավասար վերա բերմունք: 
Պետք է բացահայտվեն կապիտալի այնպիսի կառուց վածքները և պայ
մանավորվածությունները, որոնք հնա րա վորություն են ընձեռում որոշա
կի բաժնետերերի ձեռք բերել իրենց ունեցած բաժնետոմսերին ոչ 
համաչափ ազդեցություն կամ վերահսկողություն:
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1. Որևէ դասի միևնույն խմբաքանակի (սերիայի) բոլոր բաժնետոմսերը 
պետք է կրեն միևնույն իրավունքները: Բոլոր ներդրողները պետք է 
հնարավորություն ունենան տեղեկատվություն ստանալ յուրա
քանչյուր դասի և խմբաքանակի (սերիայի) բաժնետոմսի ընձեռած 
իրա վունք ների վերաբերյալ՝ մինչև դրանք ձեռք բերելը: Տնտեսական 
կամ ձայնի իրավունքների ցանկացած փոփոխություն պետք է 
ներկայացվի այն դասի բաժնետոմսերի տերերի հաստատմանը, 
որոնց վրա դրանք բացասաբար են անդրադառնալու:

Ընկերության կապիտալի օպտիմալ կառուցվածքը լավագույնս սահմանվում է 
ղեկավարության և տնօրենների խորհրդի կողմից՝ բաժնետերերի հավանությունը 
ստանալու պայմանով: Որոշ ընկերություններ թողարկում են արտոնյալ բաժնե տոմ
սեր, որոնք նախապատվության իրավունք են տալիս ընկերությունից շա հութաբաժին 
ստանալիս, բայց, որպես կանոն, չունեն կամ ունեն սահմանափակ ձայնի իրավունք: 
Ընկերությունները կարող են նաև թողարկել մասնակցության վկայագրեր կամ 
բաժնետոմսեր, որոնք չունեն կամ ունեն սահմանափակ ձայնի իրավունք, որոնք, 
հավանաբար, կվաճառվեն քվեարկության լիարժեք իրավունք ունեցող բաժ նե
տոմսերի գնից տարբերվող գնով: Այս բոլոր կառուցվածքները կա րող են 
արդյունավետ լինել ռիսկերն ու օգուտներն այնպես բաշխելիս, որը ընկե րության 
շահերի և նվազագույն ծախսերով ֆինանսավորում հայթայթելու տեսանկյու նից 
կհամարվի լավագույնը:

Ներդրողները կարող են ակնկալել, որ իրենք պետք է տեղեկացված լինեն 
ձայնի իրենց իրավունքի մասին՝մինչև ներդրումներ իրականացնելը: Ներդրում 
անելուց հետո նրանց իրավունքները չպետք է ենթարկվեն փոփոխության, եթե 
քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերը հնարավորություն չեն ունեցել 
մասնակցելու դրանց վերաբերյալ որոշումների ընդունմանը: Տարբեր խմբաքանակի 
(սերիայի) և դասի բաժնետոմսերի ընձեռած իրավունքները փոփոխելու առա
ջարկությունները պետք է ներկայացվեն բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին՝ 
քվեար կող այն բաժ նետոմսերի սահմանված (որպես կանոն, որակյալ) մեծա մաս
նության հաս տատ մանը, որոնք իրենց վրա են կրելու տվյալ փոփոխության ազդե
ցությունը:

2. Կապիտալի կառուցվածքի և վերահսկման պայմանա վորվա ծու թյուն
ների բացահայտումը պետք է լինի պարտադիր պահանջ:

Կապիտալի որոշ կառուցվածքներ թույլ են տալիս բաժնետիրոջը ընկերության 
նկատմամբ իրականացնել այնպիսի վերահսկողություն, որը համամասնական չէ 
բաժնետիրական կապիտալում իր ունեցած բաժնեմասին: Բրգաձև կառուցվածք
ները, բաժնետոմսերի խաչաձև տիրապետումը, սահմանափակ կամ բազմակի 
ձայնի իրավունք ապահովող բաժնետոմսերը կարող են օգտագործվել կորպորա
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տիվ քաղաքականության վրա չհսկող բաժնետերերի ազդելու հնարավորու թյունը 
նվա զեց նելու համար:

Սեփականատիրական հարաբերությունների հետ մեկտեղ՝ ընկերությունը վե
րա հսկելու  վրա կարող են ազդել այլ գործիքներ ևս: Բաժնետերերի համա ձայնա
գրերն անհատապես բաժնետոմսերի փոքր փաթեթի տիրապետող բաժնետերերի 
համար սովորական միջոց են, որը թույլ է տալիս գործել համաձայնեցված՝ ըստ 
էության, մեծամասնություն կամ, առնվազն, բաժնետերերի ինքնուրույն խո շոր խումբ 
ձևավորելու միջոցով: Եթե բաժնետերերի համաձայնագրի կողմերից մեկը ցան
կանում է վաճառել իր բաժնետոմսերը, համաձայնագիրը, որպես կանոն, մյուս 
մասնակիցներին ընձեռում է բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախա պատվության 
իրավունք: Այդ համաձայնագիրը կարող է նաև պարունակել դրույթ ներ, որոնք պա
հանջում են, որ համաձայնագիրն ընդունած կողմերը որո շակի ժամանա կա հատ
վածի ընթացքում չվաճառեն իրենց բաժնետոմսերը: Համաձայնագիրը կարող է 
վերաբերել այնպիսի հարցերի, ինչպիսին է տնօրենների խորհրդի կամ նախագահի 
ընտրությունը: Այն կարող է նաև պարտավորեցնել համաձայնագրի կողմերին 
քվեարկել որպես խումբ: Որոշ երկրներ հարկ են համարում ուշադիր ուսումնասիրել 
նման համաձայնագրերը և սահմանափակել դրանց գործողության ժամկետները:

Քվեարկության վերին սահմանը սահմանափակում է ձայների այն քանակը, 
որը բաժնետերն իրավունք ունի կիրառել՝ անկախ նրա տիրապետման ներքո 
գտնվող բաժնետոմսերի փաստացի քանակից: Ուստի, նման սահմանափակում
ները հանգեցնում են հսկողության վերաբաշխմանը և կարող են ազդել բաժնետե
րերի ժողովներին մասնակցելու բաժնետիրոջ  խթանների վրա:

Հաշվի առնելով ընկերության քաղաքականության վրա բաժնետերերի ազդե
ցությունը վերաբաշխելու այս կառուցակարգերի կարողությունը՝ կապիտալի նման 
կառուցվածքների և պայմանավորվածությունների բացահայտումը պետք է լինի 
պարտադիր: Նման սխեմաների վերաբերյալ տեղեկատվության բացահայտումը 
նաև թույլ է տալիս բաժնետերերին և հնարավոր ներդրողներին կայացնելու ավելի 
իրազեկ որոշումներ (տես՝ Գլուխ V.3):

Զ. Կապակցված կողմերի հետ գործարքները պետք է հավանության 
արժանան և կնքվեն այնպես, որպեսզի ապահովված լինեն շահերի 
բախման պատշաճ կառավարումը և ընկերության ու բաժնետերերի 
շահերի պաշտպանությունը:

1. Անհրաժեշտ է կարգավորել կապակցված կողմերի հետ գոր ծարք
ներին բնորոշ շահերի բախումները:

Կապակցված կողմերի հետ գործարքների իրականացման հավանական 
չարաշահումները քաղաքականության կարևոր հիմնախնդիր են հանդիսանում 
բոլոր շուկաներում և հատկապես այն շուկաներում, որոնցում կորպորատիվ 
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սեփականությունը կենտրոնացված է, և գերակայում են կորպորատիվ խմբերը: 
Նման գործարքների արգելումը, որպես կանոն, չի կարող լուծում լինել, քանի որ 
կապակցված կողմերի հետ գործարքներ կնքելու մեջ ինքնին ոչ մի վատ բան չկա՝ 
պայ մանով, որ այդ գործարքներին բնորոշ շահերի բախումները  համապատաս  
խան լուծում ստանան, այդ թվում՝ պատշաճ վերահսկողության և տեղեկատվության 
բա ցահայտման միջոցով: Դա առավել կարևոր է, երբ եկամտի և/կամ ծախսերի 
զգալի մասը գոյանում է կապակցված գործարքներից:

Երկրները պետք է ստեղծեն նման գործարքների հստակ բացահայտման 
(նույնականացման) գործուն կառուցակարգեր: Դրանք  ներառում են կապակցված 
կողմերի լայն, բայց ճշգրիտ սահմանումը, ինչպես նաև կանոններ, որոնք թույլ կտան 
անտեսել այդ գործարքներից որոշները, երբ դրանք էական չեն, քանի որ դրանք չեն 
գերազանցում սպասվելիք (ex ante) շեմային մեծությունը, կարող են դիտարկվել 
որպես պարբերաբար կրկնվող և շուկայական ապացուցելի պայմաններով իրա
կանացվող կամ դուստր ընկերությունների հետ կնքվող, երբ առկա չէ կապակցած 
կողմի կոնկրետ շահը: Կապակցված գործարքները նույնականացնելուց հետո 
երկրները պետք է սահմանեն դրանց հաստատման ընթացակարգերը, որոնք թույլ 
կտան նվազագույնի հասցնել դրանց հնարավոր բացասական հետևանքները: Բազ
մաթիվ երկրներում մեծ ուշադրություն է հատկացվում տնօրենների խոր հրդի կողմից 
դրանց հաստատմանը՝ հաճախ առաջնային դերակատարում վերա պահելով տնօ
րեն ների խորհրդի անկախ անդամներին կամ տնօրենների խորհրդից պա հանջվում 
է հիմնավորել տվյալ գործարքից ընկերության շահը: Որոշ գոր ծարքների հաս տատ
ման ժամանակ ձայնի իրավունք կարող է տրվել նաև բաժնետերերին՝ բացառելով 
շահագրգիռ բաժնետերերին:

2. Տնօրենների խորհրդի անդամները և առանցքային ղեկավար անձինք 
պարտավոր են բացահայտել տնօրենների խորհրդին, թե արդյոք 
ընկերության վրա ուղղակիորեն ազդող որևէ գործարքում կամ 
հարցում իրենք ուղղակիորեն, անուղղակիորեն կամ երրորդ անձանց 
անունից ունեն էական շահ:

Տնօրենների խորհրդի անդամները, առանցքային ղեկավարները, իսկ որոշ 
երկր ներում նաև հսկող բաժնետերերը, պարտավոր են տեղեկացնել տնօրենների 
խորհրդին ընկերությունից դուրս ունեցած գործարար, ընտանեկան կամ այլ հատուկ 
հարաբերությունների մասին, որոնք կարող են ազդել ընկերությանը վերաբերող 
գործարքներում կամ հարցերում նրանց դատողության վրա: Նման հատուկ 
հարաբերությունները ներառում են այնպիսի իրավիճակներ, երբ ղեկավարները և 
տնօրենների խորհրդի անդամները որևէ ընկերության հսկող բաժնետիրոջ հետ 
ունեն մտերիմ հարաբերություններ: Էական շահի բացահայտումից հետո տվյալ 
անձը չպետք է ներգրավված լինի տվյալ գործարքի կամ հարցի հետ կապված 
որոշման ընդունման գործընթացում, իսկ տնօրենների խորհրդի որոշումը պետք է 
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ուղղված լինի դեմ նման շահերի առկայությանը և/կամ արդարացնի ընկերության 
շահագրգռվածությունը գործարքում՝ հատուկ նշելով գործարքի պայմանները:

Է. Մինորիտար բաժնետերերը պետք է պաշտպանված լինեն չարա շա հում
ներից, որոնք կատարվում են ի շահ հսկող բաժնետերերի կամ ան
միջականորեն հսկող բաժնետերերի կողմից, որոնք գործում են ուղ
ղակիորեն կամ անուղղակիորեն: Պետք է ապահովել չարաշահում ներից 
իրավական պաշտպանության և վնասների հատուցման գործուն միջոց
ներ: Անձնական շահի հետապնդմամբ չարաշահումը պետք է արգելվի:

Բազմաթիվ հրապարակային ընկերություններ ունեն հսկող խոշոր բաժնետեր: 
Չնա յած որ հսկող բաժնետիրոջ առկայությունը կարող է նվազեցնել գործակալա կան 
խնդիրները՝ ի հաշիվ ղեկավարների նկատմամբ ավելի սերտ մոնիթորինգի, 
իրավական և կարգավորման համակարգի թույլ կողմերը կարող են հանգեցնել 
ընկերության մյուս բաժնետերերի իրավունքների չարաշահումների: Անձնական 
շահի հետապնդմամբ չարաշահում տեղի ունի, երբ ընկերության հետ սերտ 
հարաբերություններ ունեցող անձիք, այդ թվում՝ հսկող բաժնետերերը, օգտագոր
ծում են այդ հարաբերություններն ի վնաս ընկերության և ներդրողների:

Չարաշահումների հնարավորությունն առկա է, երբ իրավական համակարգը 
թույլ է տալիս, իսկ շուկան հանդուրժում է, որպեսզի հսկող բաժնետերերն իրա
կանացնեն իրենց՝ որպես սեփականատերերի ստանձնած ռիսկին ոչ համարժեք 
հսկողություն՝ օգտագործելով սեփականության և հսկողության տարանջատման 
իրավական գործիքները, օրինակ՝ բրգաձև կառուցվածքները կամ բազմակի ձայնի 
իրավունքը: Նման չարաշահումները կարող են դրսևորվել տարբեր ձևերով, 
ներառյալ՝ ուղղակի մասնավոր օգուտների քաղումը աշխատակից հանդիսացող 
ընտանիքի անդամների և մտերիմների բարձր վարձատրության և պարգևավճար
ների միջոցով, կապակցված կողմերի հետ ոչ պատշաճ գործարքներով, գործարար 
որոշումներում պարբերական կողմնակալություններով և բաժնետոմսերի հատուկ 
թողարկումների միջոցով հսկող բաժնետիրոջ օգտին կապիտալի կառուցվածքը 
փոփոխելով:

Ի լրումն տեղեկատվության բացահայտման՝ մինորիտար բաժնետերերի պաշ
տ պա նության առանցքը ընկերության և բոլոր բաժնետերերի նկատմամբ տնօրեն
ների խորհրդի հավատարմության (լոյալության) պարտականության հստակ 
ձևակերպումն է: Իսկապես, մինորիտար բաժնետերերի իրավունքների չարա
շահումներն ավելի ցայտուն են դրսևորում այն երկրներում, որտեղ իրավական և 
կարգավորող համակարգերն այս տեսանկյունից թույլ են: Առանձին խնդիր է 
առաջանում որոշ երկրներում, որտեղ գերիշխում են ընկերությունների խմբեր, իսկ 
տնօրենների խորհրդի անդամի հավատարմության պարտականությունը կարող է 
լինել ոչ միանշանակ և, նույնիսկ, մեկնաբանվել որպես պարտականություն խմբի 
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նկատմամբ: Նման դեպքերում որոշ երկրներ մշակել են դրանց բացասական 
հետևանքները վերահսկելու կանոններ, այդ թվում՝ սահմանելով, որ խմբի այլ 
ընկերության օգտին կատարվող գործարքը պետք է հատուցվի՝ տվյալ խմբի այլ ըն
կերություններից համապատասխան օգուտներ ստանալու միջոցով:

Մինորիտար բաժնետերերի պաշտպանության տարածված գործուն միջոց
ներից են նաև թողարկված բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության 
իրավունքը, բաժնետերերի որոշակի որոշումների ընդունման համար որակյալ 
մեծամասնության պահանջը, տնօրենների խորհրդի անդամների ընտրության 
ժամանակ գումարային (կումուլյատիվ) քվեարկության հնարավորությունը: Մի շարք 
երկրներում որոշակի հանգամանքների առկայության պարագայում պահանջվում 
կամ թույլ է տրվում հսկող բաժնետերերին հետգնել մնացած բաժնետերերի 
բաժնետոմսերը՝ անկախ գնահատմամբ որոշված գնով: Դա հատկապես կարևոր է 
այն դեպքում, երբ հսկող բաժնետերը որոշել է ապացուցակել ընկերությունը: 
Մինորիտար բաժնետերերի իրավունքների պաշտպանության այլ եղանակներից են 
ածանցյալ (այդ թվում՝ բազմակի) գործիքները և դատական կոլեկտիվ հայցերը: Որոշ 
կարգավորող մարմիններ սահմանել են բողոքների ներկայացման կառուցակարգեր, 
մյուսները հնարավորություն ունեն աջակցելու դատական հայցերին՝ համա պա
տասխան տեղեկատվության բացահայտման և/կամ ֆինանսավորման միջոցով: 
Շուկայի նկատմամբ վստահությունը բարձրացնելու ընդհանուր նպատակի հանձ
նառությամբ մինորիտար բաժնետերերի իրավունքների պաշտպանության տար բեր 
միջոցների ընտրությունը և վերջնական ձևակերպումը կախված են ընդհանուր 
կարգավորման  և ազգային իրավական համակարգերից:

Ը. Կորպորատիվ վերահսկման շուկաները պետք է հնարավորություն 
ունենան գործելու արդյունավետ և թափանցիկ:

1. Կանոններն ու ընթացակարգերը, որոնք կարգավորում են ընկե
րությունների նկատմամբ հսկողության ձեռքբերումը կապիտալի շու
կաներում և արտակարգ գործարքները, ինչպիսիք են միա ձու լում ները 
և ընկերությունների ակտիվների զգալի մասի վաճառքը, պետք է 
հստակ ձևակերպվեն և բացահայտվեն, որպեսզի ներդրող ները հաս
կանան իրենց իրավունքները և ռեգրեսի (հետադարձ) իրենց պա
հանջները: Գործարքները պետք է իրականացվեն թափան ցիկ գնե
րով և արդարացի պայմաններով, որոնք պաշտպանում են բոլոր 
բաժնետերերի շահերը՝ ըստ իրենց բաժնետոմսերի դասերի:

2. Կորպորատիվ կլանումներից պաշտպանող միջոցները չպետք է 
կիրառվեն ղեկավարությանը և տնօրենների խորհրդին պատաս
խանատվությունից պաշտպանելու նպատակով:



II. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ, ՀԱՎԱՍԱՐ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ԵՎ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ 
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Որոշ երկրներում ընկերությունները կիրառում են կլանումներից պաշտպանող 
միջոցներ: Սակայն, ինչպես ներդրողները, այնպես էլ ֆոնդային բորսաները 
մտահոգություն են հայտնում, որ նման միջոցների լայն օգտագործումը կարող է 
լրջորեն խոչընդոտել ընկերությունների նկատմամբ վերահսկման շուկայի գոր ծու
նեությանը: Որոշ դեպքերում կորպորատիվ կլանումներից պաշտպանությունը 
կարող է պարզապես միջոց լինել ղեկավարությանը կամ տնօրենների խորհրդին 
բաժ նետերերի վերահսկողությունից (մոնիթորինգից) զերծ պահելու համար: Կլա
նումներից պաշտպանության գործիքներ կիրառելու և կորպորատիվ կլանման 
առաջարկներ դիտարկելու ժամանակ տնօրենների խորհրդի ֆիդուցիար պար տա
կանությունը բաժնետերերի և ընկերության նկատմամբ պետք է մնա գերակա:                
Որոշ երկրներ խոշոր կորպորատիվ վերակազմակերպումների, այդ թվում՝ միա
ձուլումների և միավորումների դեպքում, դրանց վերաբերյալ իրենց անհա մա
ձայնությունը հայտնած բաժնետերերի համար նախատեսում են դուրս գալու 
հնարավորություն:
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III. Ինստիտուցիոնալ ներդրողներ,  
արժեթղթերի շուկա և այլ միջնորդներ

Կորպորատիվ կառավարման միջավայրը պետք է ներդրումային 
ողջ շղթայի համար ստեղծի պատշաճ խթաններ և ապահովի 
արժեթղթերի շուկայի՝ լավ կորպորատիվ կառավարմանը 
նպաստող գործառնությունը:

Արդյունավետություն ապահովելու նպատակով կորպորատիվ կառավար ման 
իրավական և կարգավորման շրջանակները պետք է մշակվեն՝ հաշվի առ նելով 
այն տնտեսական իրականությունը, որում դրանք պետք է կիրառվեն: Բազ մաթիվ 
երկրներում կորպորատիվ կառավարման  և  սեփականության իրական աշխարհն 
այլևս չի բնութագրվում ընկերության ցուցանիշների և բաժնետոմսերի իրական 
շահառուների եկամուտների միջև ուղիղ և անզիջում կապով: Իրականում ներ
դրումային շղթան հաճախ երկար ու բարդ է և ներառում է իրական շահառուների 
ու ընկերության միջև գտնվող բազմաթիվ միջնորդների: Միջնորդ ների առ
կայությունը, ովքեր հանդես են գալիս որպես անկախ որոշում կայացնողներ, 
ազդում է կորպորատիվ կառավարմանը մասնակցելու խթանների և հնա րա
վորությունների վրա: 

Բաժնետիրական կապիտալում զգալիորեն ավելացել է ինստիտուցիոնալ 
ներդրողների (փոխադարձ ներդրումային ֆոնդեր, կենսաթոշակային ֆոն դեր, 
ապահովագրական ընկերություններ և լրացուցիչ ռիսկով (հեջ) ֆոն դեր) 
մասնաբաժինը, իսկ դրանց ակտիվների մեծ մասը կառավարվում է մաս նա
գիտացված կառավարիչների կողմից: Կորպորատիվ կառավարմանը մասնակցելու 
ինստիտուցիոնալ ներդրողների և ակտիվների կառավարիչների հնա րա վորու
թյուններն ու հետաքրքրությունները բավականին տարբեր են: Որոշների համար 
կորպորատիվ կառավարմանը մասնակցությունը, այդ թվում ձայնի իրավունքի 
իրագործումն, իրենց բիզնես մոդելի բնական բաղկացուցիչն է: Մյուսները կարող 
են իրենց շահառուներին ու հաճախորդներին առաջարկել այնպիսի բիզնես մո դել 
և ներդրումային ռազմավարություն, որը չի նախատեսում կամ չի խթանում 
բաժնետիրոջ ակտիվ ներգրավվածության համար ռեսուրսներ հատկացնելուն: 
Եթե բաժնետիրոջ ներգրավվածությունը չի հանդիսանում բիզնես մոդելի և 
ներդրումային ռազմավարության մաս, մասնակցության պարտադիր պահանջը, 
օրինակ՝ քվեարկության միջոցով, կարող է լինել ոչ արդյունավետ և հանգեցնել 
ձևական մոտեցման: 



III. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐ, ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱ և ԱՅԼ ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐ
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Սկզբունքներն ինստիտուցիոնալ ներդրողներին առաջարկում են բացա
հայտել տեղեկատվություն կորպորատիվ կառավարման իրենց քաղաքա կա
նություն ների վերաբերյալ: Այնուամենայնիվ, բաժնետերերի ժողովում քվեար
կությունը բաժնետիրոջ ներգրավվածության եղանակներից միայն մեկն է: 
Մասնակցու թյան առավել հաճախ օգտագործվող եղանակներից են տնօրենների 
խորհրդի ու ղեկավարության հետ ուղղակի հաղորդակցումն ու երկխոսությունը: 
Վերջին տա րիներին որոշ երկ րներ սկսել են դիտարկել բաժնետերերի ներ
գրավվածության կանոնագրքերի («բարեխիղճ կառավարման կանոնագրքեր») 
ընդունման հարցը՝ դրանք կամավոր հիմունքներով առաջարկելով ինստի տու
ցիոնալ ներդրողների ստորագրմանը: 

Ա. Ինստիտուցիոնալ ներդրողները, որպես ֆիդուցիար պար տա կա նու
թյուն ներ ստանձնած անձիք, իրենց կողմից իրականացրած ներ
դրումների վերաբերյալ պետք է բացահայտեն կորպորատիվ կառա
վարման և քվեարկության սեփական քաղաքականությունը՝ ներառյալ 
իրենց ձայնի իրավունքի իրագործման ընթացակարգերը:

Ընկերության կորպորատիվ կառավարման և վերահսկողության ընդհանուր 
համակարգի արդյունավետությունն ու հուսալիությունը զգալիորեն կախված են 
ինստիտուցիոնալ ներդրողների պատրաստակամությունից ու կարողությունից՝ 
բաժնետիրոջը իրազեկելու իր իրավունքների օգտագործման և սեփականա
տիրոջ գործառույթների արդյունավետ իրականացման մասին այն ընկերու
թյուններում, որոնցում կատարվել են ներդրումներ: Թեև այս սկզբունքն ինստի
տուցիոնալ ներդրողներից չի պահանջում քվեարկել իրենց բաժնետոմսերով, այն 
կոչ է անում բացահայտել տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես են 
ինստիտուցիոնալ ներդրողներն իրագործում սեփականատիրոջ իրենց իրա
վունքը՝ ծախսերի արդյունավետության տեսանկյունից: Ֆիդուցիար պարտա
կանություններ իրակա նացնող ինստիտուտների համար, ինչպիսիք են կենսա
թոշակային ֆոնդերը, կոլեկտիվ ներդրումային սխեմաները և ապահովագրական 
ըն կե րություն ների գործունեության որոշ տեսակներ, ինչպես նաև նրանց անունից 
հանդես եկող ակտիվների կառավարիչները, ձայնի իրավունքը կարող է դի
տարկվել որպես իրենց հաճախորդների անունից իրականացված ներդրումների 
արժեքի բաղկացուցիչ մաս: Սեփականատիրոջ իրավունքների իրագործման 
անկա րողությունը ներ դրողի մոտ կարող է հանգեցնել վնասի, հետևաբար, նա 
պետք է իրազեկ լինի այն քաղաքականության մասին, որին պետք է հետևեն ինս
տի տուցիոնալ ներ դրողները: 

Որոշ երկրներում կորպորատիվ կառավարման քաղաքականությունների 
վերաբերյալ շուկային տեղեկատվության բացահայտման պահանջը բավականին 
մանրամասն է և ներառում է ընկերության գործունեությանը, ինստի  տուտի մի
ջամտության հանգամանքներին առնչվող դրույթներ՝ հստակ ռազմա վարու թյուն
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ների, նման միջամտության ժամանակ կիրառվող մոտեցման և ռազմա վա րության 
արդյունավետության գնահատման եղանակների վերաբերյալ: Քվեար կության 
փաստացի արձանագրությունների բացահայտումը դիտվում է որպես լավ 
պրակտիկա, հատկապես, երբ ինստիտուտն ունի քվեարկության հայտա րարված 
քաղաքականություն: Տեղեկատվության բացահայտումը կա տարվում է կամ 
հաճախորդներին (միայն յուրաքանչյուր հաճախորդի արժեթղթերի մասով), կամ 
շուկային՝ ներդրումային ընկերությունում գրանցված ներդրումային խոր հրդա 
տուների դեպքում: Բաժնետերերի ժողովին մասնակցության լրացուցիչ մո տեցում 
է պորտֆելային ընկերությունների հետ շարունակական երկխոսու թյան հաս
տատումը: Անհրաժեշտ է խրախուսել ինստիտուցիոնալ ներդրողների և ընկե
րությունների միջև նման երկխոսությունը, թեև ընկերությունը պարտավոր ված է 
հավասար վերաբերմունք ցուցաբերել բոլոր ներդրողների նկատմամբ և ինս
տիտուցիոնալ ներդրողներին չբացահայտել որևէ տեղեկատվություն, եթե դա 
նույն ժամանակահատվածում հասանելի չէ շուկայում: Ընկերության կող մից 
տրամադրվող լրացուցիչ տեղեկատվությունը, որպես կանոն, ներառում է ընդ
հանուր բնույթի տեղեկատվություն այն շուկաների մասին, որոնցում գործում է 
ընկերությունը, և շուկային արդեն հայտնի տեղեկատվության հետագա մշա կումը:

Երբ արդեն ինստիտուցիոնալ ներդրողները մշակել և բացահայտել են կոր
պորատիվ կառավարման իրենց քաղաքականությունը, դրա արդյունավետ 
իրագործումը պահանջում է առանձնացնել համապատասխան մարդկային և 
ֆինան սական ռեսուրսներ,  որոնք թույլ կտան վարել այդ քաղաքականությունը՝ 
շահառուների և պորտֆելային ընկերությունների սպասումների համաձայն: Նման 
ինստիտուցիոնալ ներդրողների կողմից կորպորատիվ կառավարման, այդ թվում 
կադրային ակտիվ քաղաքականությունը և դրա իրագործումը պետք է լինեն 
թափանցիկ հաճախորդների համար, ովքեր վստահում են կորպորատիվ կառա
վարման ակտիվ քաղաքականություն ունեցող ինստիտուցիոնալ ներ դրողներին: 

Բ. Պահառուների կամ անվանատերերի կողմից քվեարկությունը պետք է 
համապատասխանի իրական շահառուների ցուցումներին: 

Հաճախորդների համար որպես անվանատեր հանդես եկող արժեթղթերի 
պահառուներին չպետք է թույլատրվի այդ արժեթղթերով քվեարկությունը, եթե 
նրանք չեն ստացել դա անելու համար կոնկրետ հրահանգներ: Որոշ երկրներում 
ցուցակման պահանջները բովանդակում են հարցերի լայն շրջանակ, որոնց 
վերաբերյալ պահառուները չեն կարող քվեարկել առանց հրահանգների, սակայն 
այդ հնարավորությունը տրվում է որոշ սովորական հարցերի համար: Կանոն նե րը 
պետք է պահանջեն պահառուներից, որպեսզի նրանք բաժնետերերին ժամա
նակին տեղեկատվություն տրամադրեն իրենց ձայնի իրավունքի օգտա գոր ծման 
տարբերակների վերաբերյալ: Բաժնետերերը կարող են որոշել քվեարկել ան ձամբ 
կամ ձայնի բոլոր իրավունքները պատվիրակել պահառուներին: Որպես այլ
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ընտրանք, բաժնետերերը կարող են նախընտրել տեղեկատվություն ստանալ 
բաժնետերերի առաջիկա բոլոր քվեարկությունների վերաբերյալ և կարող են 
որոշում կայացնել առանձին հարցերի վերաբերյալ. քվեարկությանը մասնակցել 
անձամբ, իսկ որոշների դեպքում՝ ձայնի իրավունքը պատվիրակել պահառուին: 

Դեպոզիտար ստացականների սեփականատերերը պետք է ապահովված 
լինեն կորպորատիվ կառավարմանը մասնակցելու նույն հիմնական իրավունքնե
րով ու գործնական հնարավորություններով, ինչ որ դեպոզիտար ստացական
ների հիմքում ընկած արժեթղթերի սեփականատերերը: Եթե բաժնետոմսերի 
ուղղակի սեփականատերերը կարող են տալ լիազորագրեր, ապա դեպոզի
տարիաները, հավատարմագրային կառավարիչները կամ նմանատիպ հաս
տատությունները պետք է ժամանակին լիազորագրեր տրամադրեն դեպո զիտար 
ստացականների սե փա կանատերերին: Դեպոզիտար ստացական ների սեփակա
նատերերը պետք է հնարավորություն ունենան պարտադիր հրահանգներ տալ 
այն բաժ նե տոմսերի գծով քվեարկության վերաբերյալ, որոնք դեպոզիտարիան 
կամ հավատարմագրային կառավարիչը տնօրինում են իրենց անունից:

Հարկ է նշել, որ այս սկզբունքը չի կիրառվում հատուկ իրավասությունների 
շրջանակում գործող հավատարմագրային կառավարիչների կամ այլ անձանց 
(ինչպիսիք են, օրինակ՝  սնանկության կառավարիչները կամ դատական կատա
րածուները) կողմից ձայնի իրավունքի օգտագործման վրա: 

Գ. Ֆիդուցիար պարտականությունների շրջանակում գործող ինս տի
տուցիոնալ ներդրողները պետք է բացահայտեն տեղեկատվություն առ 
այն, թե ինչպես են կառավարում շահերի էական բախումները, որոնք 
կարող են ազդել սեփականատերերի առանցքային իրավունքների վրա՝ 
իրենց կողմից իրականացրած ներդրումների վերաբերյալ: 

Միջնորդ սեփականատերերի՝ քվեարկելու և սեփականատիրոջ առանցքային 
գործառույթներն իրականացնելու խթանները, որոշակի հանգամանքներում տար
բերվում են անմիջական սեփականատերերի խթաններից: Երբեմն նման տար
բերությունները կարող են տնտեսապես հիմնավորված լինել, բայց դրանք կարող 
են նաև ծագել շահերի բախումներից, որոնք, մասնավորապես, սրվում են, երբ 
ֆիդուցիար պարտականություններ ստանձնած ինստիտուտն այլ ֆինանսական 
ինստիտուտի դուստր կամ կապակցված ընկերությունն է, հատկապես, ին
տեգրված ֆինանսական խմբի շրջանակներում: Երբ նման բախումները ծագում 
են էական գործարար հարաբերությունների արդյունքում, օրինակ՝ ընկերության 
միջոցների պորտֆելի կառավարման համաձայնագրի շրջանակներում, դրանք 
պետք է նույնականացվեն և բացահայտվեն: 

Միաժամանակ, ինստիտուտները պետք է տեղեկատվություն բացահայտեն 
իրենց գործողությունների մասին, որոնք ձեռնարկում են սեփականատիրոջ 
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առանցքային իրավունքներն իրագործելու իրենց ունակության վրա հնարավոր 
բացասական ազդեցությունները նվազեցնելու համար: Այդ գործողությունները 
կարող են ներառել ֆոնդի կառավարման պարգևավճարների տարանջատումը 
որևէ այլ վայրում ընկերության նոր բիզնեսի ձեռքբերման համար նախատեսված 
միջոցներից: Ակտիվների կառավարման և միջնորդական այլ ծառայությունների 
համար գանձվող վճարների կառուցվածքը պետք է լինի թափանցիկ: 

Դ. Կորպորատիվ կառավարման համակարգը պետք է պահանջի, որ 
վստահված խորհրդատուները, վերլուծաբանները, բրոքերները, վար
կանիշային գործակալությունները և այլոք, ովքեր ներդրողների որո
շումներին առնչվող վերլուծություններ և խորհրդատվություն են տրա
մադրում, բացահայտեն և նվազագույնի հասցնեն իրենց վերլու
ծությունների և խորհրդատվության ամբողջականությունը վտանգող 
շահերի բախումները: 

Իրական սեփականատերերից մինչև կորպորացիաներ ընկած ներդրումային 
շղթան չի սահմանափակվում միայն բազմաթիվ միջնորդսեփականատերերով: 
Այն ներառում է նաև միջնորդսեփականատերերին խորհրդատվական և այլ 
ծառայություններ առաջարկող մասնագետների լայն շրջանակ: Վստահված 
խորհրդատուները, որոնք ինստիտուցիոնալ ներդրողներին առաջարկներ են 
ներկայացնում քվեարկության, քվեարկության գործընթացին օժանդակող վա
ճառքի ծառայությունների վերաբերյալ, ուղղակիորեն առնչվում են կոր պո րատիվ 
կառավարման հետ: Որոշ դեպքերում վստահված խորհրդատուները կոր
պորացիաներին առաջարկում են նաև խորհրդատվություն կորպորատիվ կառա
վարման վերաբերյալ: Այլ ծառայություններ առաջարկողները գնահատում են 
ընկերությունները՝ կորպորատիվ կառավարման տարբեր չափանիշներին հա
մապատասխան: Վերլուծաբանները, բրոքերները և վարկանիշային գործա կա
լություններն իրականացնում են նման դերեր և բախվում են շահերի հնարավոր 
հակամարտությունների  նմանատիպ դեպքերի: 

Հաշվի առնելով կորպորատիվ կառավարման ոլորտում տարբեր ծառա յու
թյուն ների կարևորությունը և, երբեմն, կախվածությունը, կորպորատիվ կա ռա
վարման համակարգը պետք է խթանի այնպիսի մասնագետների բարեխղ
ճությունը, ինչպիսիք են վերլուծաբանները, բրոքերները, վարկանիշային գործա
կա լությունները և խորհրդատուները: Պատշաճ կառավարման դեպքում դրանք 
կարող են կարևոր դեր խաղալ կորպորատիվ կառավարման պրակտիկայի ձևա
վորման գործում: Միաժամանակ, շահերի բախում կարող է ծագել և ազդել խոր
հրդատուի կարծիքի վրա, օրինակ, երբ վերջինս ցանկանում է ընկերությանը մա
տուցել նաև այլ ծառայություններ, կամ տվյալ ընկերության կամ նրա մրցակից 
ըն կերությունում ունի ուղղակի նյութական շահ: Բազմաթիվ երկրներ ընդունել են 
կանոններ  կամ  խթանել են շահերի նման բախումները կամ ամբողջականու 
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թյունը վտանգող ռիսկերը մեղմելուն միտված ինքնակարգավորման կանո նա
գրքերի  իրագործումը,  ինչպես  նաև  նախատեսել  են  մասնավոր և/կամ  պետա
կան վերահսկողության կառուցակարգեր: 

Խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող անձիք անհրաժեշտության 
դեպ քում,  կախված յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքից՝ պարտավոր են հրապա
րակային և/կամ ներդրող հաճախորդներին տեղեկատվություն բացահայտել 
իրենց առաջարկությունների հիմքում ընկած գործընթացների և մեթոդաբա 
նության, ինչպես նաև իրենց հաճախորդներին համապատասխանող քվեար կու 
թյան քա ղաքականությունների չափանիշների վերաբերյալ:

Ե. Ներքին տեղեկատվության օգտագործմամբ գործարքները և շուկայի 
չարաշահումները պետք է արգելվեն, և պետք է ապահովվի գործող 
կանոնների կիրառումը: 

Քանի որ ներքին տեղեկատվության օգտագործմամբ գործարքները 
հանգեցնում են կապիտալի շուկաների չարաշահումների, շատ երկրներում 
արժեթղթերի շուկայի կարգավորումներով, ընկերությունների գործունեությունը 
կարգավորող և/կամ քրեական օրենսդրությամբ դրանք արգելված են: Նման 
պրակ տիկան կարող է դիտարկվել որպես պատշաճ կորպորատիվ կառավարման 
սկզբունքների խախտում, քանի որ ոտնահարվում է բաժնետերերի նկատմամբ 
հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը: Այնուամենայնիվ, նման արգելքի արդյու
նավետությունը կախված է դրա ուժեղ իրավակիրառումից:

Զ. Ընկերությունների համար, որոնք ցուցակված են իրենց գրանցման 
երկրից տարբերվող այլ երկրում, պետք է բացահայտվեն կոր պորատիվ 
կառավարման գործող օրենքները և կանոնակարգերը: Խաչաձև ցու
ցակման դեպքում առաջնային համարվող ցուցակման պահանջների 
չափանիշներն ու ընթացակարգերը պետք է լինեն թափանցիկ և փաս
տաթղթավորված: 

Լայն տարածում են ստանում դեպքերը, երբ ընկերությունները ցուցակվում են 
կամ նրանց արժեթղթերը վաճառվում են ընկերության գրանցման երկրից դուրս 
գտնվող հարթակներում: Դա ներդրողների շրջանում կարող է անորոշություն 
առաջացնել առ այն, թե կորպորատիվ կառավարման ինչպիսի կանոններ և 
կանոնակարգեր պետք է կիրառվեն նման ընկերությունների նկատմամբ: Դա 
կարող է վերաբերել ամեն ինչի՝ սկսած բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր 
ժողովի ընթացակարգերից ու վայրից մինչև մինորիտար բաժնետերերի իրա
վունքները: Դրա հետ կապված, ընկերությունը պետք է տեղե կատվություն բա
ցահայտի , թե որ իրավական համակարգի կանոններն են իր կողմից կիրառվում: 
Երբ կորպորատիվ կառավարման առանցքային դրույթները կարգավորող 
օրենսդրությունը տարբերվում է ընկերության արժեթղթերի վաճառքն իրակա
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նացնող երկրի իրավական համակարգից, հիմնական տարբե րությունները               
պետք է նշվեն: 

Արժեթղթերի շուկաների աճող միջազգայնացման և ինտերգրման մեկ այլ 
կարևոր հետևանք է այլ ֆոնդային բորսայում արդեն ցուցակված ընկերություն
ների երկրորդային ցուցակման պրակտիկայի տարածումը, այսպես կոչված, 
խաչաձև ցուցակումները: Խաչաձև ցուցակմամբ ընկերությունները հաճախ 
դառնում են կարգավորման առարկա այն երկրի օրենսդրության ու կարգավորող 
մար մինների համար, որտեղ նրանք ենթարկվել են առաջնային ցուցակման: Երկ
րորդային ցուցակման դեպքում, որպես կանոն, թույլ են տրվում ցուցակման տեղի 
կա նոններից բացառություններ՝ հիմնվելով առաջնային ցուցակման երկրի 
ֆոնդային բորսայի պահանջների և կորպորատիվ կառավարման կարգա վո
րումների վրա: Արժեթղթերի շուկաները պետք է հստակ բացահայտեն խաչաձև 
ցու ցակման դեպքում կիրառվող կանոններն ու ընթացակարգերը, ինչպես նաև 
դրանց հետ կապված՝ կորպորատիվ կառավարման տեղական կանոններից 
բացառություն ները:

Է. Արժեթղթերի շուկաները պետք է ապահովեն գների արդարացի և 
արդյունավետ բացահայտումը, որպեսզի աջակցեն կորպորատիվ կա
ռավարման արդյունավետությանը:

Արդյունավետ կորպորատիվ կառավարումը նշանակում է, որ բաժնետերերը 
հնարավորություն ունեն վերահսկել և գնահատել իրենց կորպորատիվ ներ
դրումները՝ շուկայական տեղեկատվությունը համեմատելով ընկերության հեռա
նկարների ու գործունեության արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվության հետ: 
Եթե բաժնետերերը համարում են, որ դա շահավետ է, նրանք կարող են 
օգտագործել ձայնի իրենց իրավունքը կորպորատիվ վարքագծի վրա ազդելու 
համար, կարող են վաճառել իրենց բաժնետոմսերը (կամ գնել լրացուցիչ 
բաժնետոմսեր) կամ իրենց փաթեթներում վերագնահատել ընկերության բաժ
նետոմսերը: Հետևաբար, բաժնետերերի կողմից իրենց իրավունքների իրա
գործման համար կարևորվում են նրանց ներդրումների վերաբերյալ շուկայական 
տեղեկատվության որակն ու հասանելիությունը, այդ թվում՝ գների արդարացի ու 
արդյունավետ բացահայտումը:
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IV. Շահառուների դերը կորպորատիվ 
կառավարման համակարգում

Կորպորատիվ կառավարման համակարգը պետք է ճանաչի 
շահառուների՝ օրենքով կամ փոխադարձ պայմանագրերով 
նախատեսված իրավունքները և խրախուսի կորպորացիաների 
ու շահառուների միջև ակտիվ համագործակցությունը՝ միտված 
հարստության, աշխատատեղերի ստեղծմանը և ֆինանսապես 
պատշաճ ձեռնարկությունների կայունությանը: 

Կորպորատիվ կառավարման առանցքային տարրերից է ընկերություն ար
տաքին կապիտալի հոսքերի ապահովումը՝ ինչպես բաժնետիրական կա պիտալի, 
այնպես էլ վարկերի տեսքով: Կորպորատիվ կառավարումը կեն տրո նանում է նաև 
այնպիսի ուղիներ փնտրելու վրա, որոնք խրախուսում են ընկերության տարբեր 
շահառուների կողմից տնտեսապես օպտիմալ ներդրումների իրականացումը 
ընկերության մարդկային և ֆիզիկական կապիտալում: Կոր պո  րացիայի մրցու
նակությունն ու վերջնական հաջողությունը թիմային աշխա տանքի արդյունք են, 
որում իրենց ներդրումն ունեն ռեսուրսների տարբեր մատա կա րարները, այդ 
թվում՝ ներդրողները, աշխատակիցները, վարկատուները, հա ճախորդները, 
մատակարարները և շահառու այլ անձիք: Կորպորացիաները պետք է գիտակցեն, 
որ շահառուների ներդրումը հանդիսանում է արժեքավոր ռեսուրս մրցունակ ու 
շահութաբեր ընկերություն ստեղծելու համար: Հետևաբար, ընկերությունների 
երկարաժամկետ շահերից է բխում արժեքի ստեղծմանն ուղղված շահառուների 
հետ համագործակցությունը: Կառավարման համակարգը պետք է ճանաչի 
շահառուների շահերը և նրանց ներդրումը կորպորացիայի երկարաժամկետ 
հաջողության գործում: 

Ա. Անհրաժեշտ է հարգել շահառուների՝ օրենքով կամ փոխադարձ 
պայմանագրերով սահմանված իրավունքները: 

Շահառուների իրավունքները հաճախ ամրագրվում են օրենքով (օրինակ՝ 
աշխա տանքային, գործարար, առևտրային, բնապահպանական և ան վճարու
նակության ոլորտները կարգավորող օրենսդրությամբ) կամ պայ մանագրային 
հա րաբերություններով, որոնց ընկերությունները պետք է հետևեն: Սակայն, 
նույնիսկ այն ոլորտներում, որտեղ շահառուների շահերն օրենսդրորեն ամրա
գրված չեն, շատ ընկերություններ շահառուների նկատմամբ ստանձնում են 
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լրացուցիչ պարտավորություններ: Կորպորատիվ հեղինակության ու արդյունա
վետության հարցում մտահոգությունը հաճախ պահանջում է շահերի ավելի լայն 
շրջանակի ճանաչում: Բազմազգ ընկերությունները որոշ երկրներում այդ նպա
տակին հասնելու համար կարող են օգտագործել Բազմազգ ձեռնար կու թյուն
ների համար ՏՀԶԿ ուղեցույցը, որը հասցեագրված է նման հանձնա ռու թյունների 
ազդեցությանը:

Բ. Այնտեղ, որտեղ շահառուների շահերը պաշտպանված են օրենքով, 
շահառուները պետք է հնարավորություն ունենան արդյունավետ կեր
պով պաշտպանել իրենց իրավունքները՝ դրանց խախտումների դեպ
քում:

Իրավական միջավայրն ու գործընթացները պետք է լինեն թափանցիկ և 
չպետք է խոչընդոտեն շահառուներին հաղորդակցվելու և պաշտպանելու իրենց 
իրավունքները խախտումներից: 

Գ. Պետք է թույլատրվեն աշխատակիցների մասնակցության կառու ցա
կարգերի զարգացումը:

Կորպորատիվ կառավարմանն աշխատակիցների մասնակցության աս տի
ճանը կախված է տվյալ երկրում գործող օրենքներից ու պրակտիկայից, ինչ պես 
նաև այն կարող է տարբերվել ըստ ընկերությունների: Կորպորատիվ կա
ռավարման համատեքստում մասնակցության ապահովման կառուցակարգերը 
կարող են ընկերություններին ապահովել ուղղակի, ինչպես նաև անուղղակի 
օգուտներ՝ բարձրացնելով կոնկրետ հմտություններում ներդրումներ անելու աշ
խա տակիցների պատրաստակամությունը: Աշխատակիցների մասնակցության 
կառուցակարգերից են աշխատակիցների ներկայացվածությունը տնօրենների 
խորհրդում, կառավարման այնպիսի կառուցակարգերը, ինչպիսիք են աշխա
տանքային խորհուրդները, որոնք որոշակի առանցքային որոշումների վերաբեր
յալ դիտարկում են աշխատակիցների տեսակետները: Միջազգային կոն վեն
ցիաները և ազգային նորմերը ճանաչում են նաև տեղեկատվություն ստանալու, 
խորհրդատ վություններ և բանակցություններ վարելու աշխատա կիցների իրա
վունք ները: Ինչ վերաբերում է գործունեության արդյունքների բարձ րացման կա
ռուցակարգերին, բազմաթիվ երկրներում գործում են աշխատակիցների բաժ
նետոմսերի պլաններ կամ շահույթի բաշխման այլ կառուցա կարգեր: Հաճախ 
ընկերության և նրա նախկին կամ ներկա աշխատակիցների միջև հարա
բերությունների տարր են հանդիսանում նաև կենսաթոշակային պարտա վորու
թյուն ները: Այնտեղ, որտեղ նման պարտա վորությունները նախատեսում են 
ստեղծել անկախ ֆոնդ, դրա հոգաբարձուները պետք է անկախ լինեն ընկերության 
ղեկավարությունից և ֆոնդը կառավարեն ի շահ բոլոր շահառուների:
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Դ. Երբ շահառուները մասնակցում են կորպորատիվ կառավարմանը, 
նրանք պետք է ժամանակին և կանոնավոր հիմունքներով ստանան 
համապատասխան, բավարար և հուսալի տեղեկատվություն:

Այնտեղ, որտեղ օրենքներն ու կորպորատիվ կառավարման պրակտիկան 
նախատեսում են շահառուների մասնակցություն, կարևորվում է շահառուների 
կողմից իրենց պարտականությունները կատարելու համար անհրաժեշտ տե
ղեկատ վության հասանելիության ապահովումը:

Ե. Շահառուները, ներառյալ՝ առանձին աշխատակիցները և նրանց 
ներկայացուցչական մարմինները, պետք է հնարավորություն ունենան 
տնօրենների խորհրդին և իրավասու պետական մարմիններին ազա
տորեն հայտնելու իրենց մտահոգություններն անօրինական կամ ոչ 
էթիկական գործողությունների վերաբերյալ, և դա անելու համար 
նրանց իրավունքները չպետք է վտանգվեն:

Կորպորացիայի պատասխանատուների ոչ էթիկական և անօրինական 
գործողությունները կարող են ոչ միայն ոտնահարել շահառուների իրավունքները, 
այլև վնասել ընկերությանը՝ հեղինակության և ֆինանսական ապագա 
պատասխանատվության աճող ռիսկով պայմանավորված: Հետևաբար, ընկե
րության և նրա բաժնետերերի շահերից է բխում աշխատողների, ինչպես նաև 
ընկերությունից դուրս այլ անձանց կողմից ինչպես անձամբ, այնպես էլ ներ
կայացուցչական մարմինների միջոցով անօրինական և ոչ էթիկական վարքագծի 
վերաբերյալ բողոքների ներկայացման ընթացակարգերի ու ան վտանգ հան
գրվանների ստեղծումը: Տնօրենների խորհուրդը պետք է խրախուսի օրենքներով 
և/կամ սկզբունքներով պաշտպանելու այդ անհատներին ու ներկայացուցչական 
մարմիններին և նրանց տրամադրի գաղտնի ուղիղ հա սանելիություն տնօրենների 
խորհրդի անկախ անդամներից որևիցե մեկին, ով ավելի հաճախ հանդիսանում է 
աուդիտի կամ էթիկայի հանձնաժողովի անդամ: Բողոքներով զբաղվելու համար 
որոշ ընկերություններում ձևավորվում է օմբուդսմենի ինստիտուտ: Որոշ կար
գավորող մարմիններ ահազանգումներ ընդունելու նպատակով ևս բացում են 
գաղտնի հեռախոսագծեր և էլեկտրոնային հասցեներ: Թեև որոշ երկրներում 
աշխատակիցների ներկայացուցչական մար մինները ստանձնել են բողոքներն 
ընկերությանը փոխանցելու պարտա վորու թյուն, չպետք է բացառվեն անհատ 
աշխատակիցների գործողությունները կամ նրանք լինեն պակաս պաշտպանված 
միայնակ գործելու պարագայում: Ժամա նակին չձեռնարկած ուղղիչ գործո
ղությունների պարագայում կամ չնայած օրենս դրական հակասությունների հետ 
կապված բացասական աշխատանքա յին դա տական վեճի ռիսկին, աշխա
տակիցները խրախուսվում են հայտնել իրենց բա րեխիղճ բողոքը իրավասու 
մարմիններին: Շատ երկրներ ընձեռում են Բազմազգ ձեռնարկությունների համար 
ՏՀԶԿի ուղեցույցի խախտման գործերը Ազգային Կոնտակտային կետ (National 
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Contact Point) ներկայացնելու հնարավորություն: Ընկերությունը պետք է ձեռնպահ 
մնա նման աշխատակիցների կամ մարմինների նկատմամբ խտրական կամ 
կարգապահական միջոցների կիրառումից: 

Զ. Կորպորատիվ կառավարման համակարգը պետք է համալրվի ան
վճարունակության արդյունավետ ու գործուն համակարգով և վար
կատուների իրավունքների արդյունավետ իրավակիրառմամբ:

Վարկատուները հանդիսանում են առանցքային շահառուներ, և ընկերությանը 
հասանելի վարկերի ժամկետները, ծավալն ու տեսակն էականորեն կախված են 
նրանց իրավունքներից ու իրավակիրառումից: Կորպորատիվ կառավարման 
հաջող պատմություն ունեցող ընկերությունները հաճախ ի վիճակի են փոխառնել 
ավելի մեծ գումարներ ավելի բարենպաստ պայմաններով, քան այն ընկե
րությունները, որոնք ունեն պակաս հաջող պատմություն կամ գործում են նվազ 
թափանցիկ շուկաներում: Կորպորատիվ անվճարունակության շրջանակը զգա
լիորեն տարբերվում է ըստ երկրների: Որոշ երկրներում, եթե ընկերությունը մոտ է 
անվճարունակությանը, օրենսդրությունը պարտավորեցնում է տնօրեններին 
գործելու ի շահ վարկատուների, որոնք դրա հետ կապված կարող են նշանակալի 
դե րակատարում ունենալ ընկերության կառավարման համակարգում: Այլ երկր
ներ ունեն կառուցակարգեր, որոնք խրախուսում են ընկերության դժվարություն
ների մասին պարտապաններին ժամանակին տեղեկատվության բացահայտումը, 
որպեսզի պարտապանն ու իր վարկատուները կարողանան իրավիճակին տալ 
կոնսենսուսային լուծում:

Վարկատուների իրավունքները ևս տարբեր են՝ ապահովված պարտատոմ
սերի սեփականատերերի իրավունքներից մինչև ապահովվածություն չունեցող 
վար կատուներինը: Անվճարունակության ընթացակարգերը, որպես կանոն, պա
հանջում են տարբեր դասի վարկատուների շահերը հաշվի առնող արդյու նավետ 
կառուցակարգեր: Բազմաթիվ երկրներում նախատեսվում են դրույթներ հատուկ 
իրավունքների վերաբերյալ, ինչպիսիք է «ավագ վարկատուի ֆինան սավորումը» 
(debtorinpossession financing), ինչն ապահովում է պաշտպանություն անվճա
րունակության փուլում գտնվող ընկերությանը նոր միջոցներ տրամադրելիս: 



43                                                                         

V. Տեղեկատվության բացահայտում և 
թափանցիկություն

Կորպորատիվ կառավարման համակարգը պետք է ապահովի, 
որպեսզի ժամանակին և ճշգրիտ բացահայտվեն ընկերությանը, 
ներառյալ՝ նրա ֆինանսական վիճակին, գործունեության արդ
յունքներին, սեփականության կառուցվածքին և կառա վարմանը, 
վերաբերող բոլոր էական հարցերը:

Երկրների մեծ մասում մեծ ծավալի պարտադիր և կամավոր տեղեկատ
վություն է հավաքագրվում հրապարակային և ոչ հրապարակային խոշոր ըն
կերությունների կտրվածքով և հետագայում տարածվում է օգտատերերի լայն 
շրջանակի վրա: Սովորաբար, հրապարակային բացահայտում պահանջվում է ոչ 
պակաս, քան տարին մեկ անգամ, թեև որոշ երկրներ պահանջում են պարբերական 
բացահայտում կիսամյակային կամ եռամսյակային կտրվածքով, իսկ ընկերու
թյանն առնչվող էական փոփոխությունների դեպքում՝ նույնիսկ ավելի հաճախ: 
Շուկայի պահանջներին համահունչ ընկերությունները հաճախ կամավոր հիմունք
ներով բացահայտում են նվազագույն պահանջները գերազանցող տեղեկատ
վություն: 

Սկզբունքները խրախուսում են հերթական հաշվետվությունների միջև տեղի 
ունեցած բոլոր էական փոփոխությունների ժամանակին բացահայտումը: 
Սկզբունք ները նախատեսում են նաև էական կամ պահանջվող տեղեկատվու
թյան միաժամանակյա տրամադրումը բոլոր բաժնետերերին՝ նրանց նկատմամբ 
հավասար վերաբերմունք ապահովելու համար: Ներդրողների և շուկայի մաս
նակիցների հետ սերտ հարաբերություններ պահպանելու նպատակով՝ ընկե
րությունները պետք է զգուշավորություն ցուցաբերեն հավասար վերա բեր մունքի 
այս հիմնարար  սկզբունքը չխախտելու համար:

Բացահայտման պահանջները չեն ակնկալում վարչական կամ ծախսային 
անհիմն բեռ ստեղծել ձեռնարկությունների համար: Ընկերություններից չի 
ակնկալ վում նաև այնպիսի տեղեկատվության բացահայտում, որը կարող է վտան
գել շուկայում նրանց մրցակցային դիրքերը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 
բացահայտումը անհրաժեշտ է լիարժեք տեղեկացված ներդրումային որո  շում 
կայացնելու, ինչպես նաև ներդրողներին մոլորության մեջ չգցելու համար: Բա
ցահայտվող տեղեկատվության նվազագույն ծավալները որոշելու համար 
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բազմաթիվ երկրներ կիրառում են էականության սկզբունքը: Որպես էական կա
րե  լի է սահմանել այն տեղեկատվությունը, որի թաքցնումը կամ խեղաթյուրումը 
կարող է ազդել դրանից օգտվողների կողմից ընդունվող տնտեսական որոշում
ների վրա: Էական տեղեկատվությունը կարող է սահմանվել նաև որպես 
տեղեկատվություն, որը ողջամիտ ներդրողը կհամարի կարևոր ներդրումային 
կամ քվեարկման որոշում կայացնելիս: 

Իրական թափանցիկությունը խթանող բացահայտման խիստ ռեժիմը 
շուկայի վրա հիմնված ընկերությունների մոնիթորինգի հիմնական հատկա
նիշներից է և առանցքային է նաև բաժնետերերի կողմից իրենց իրավունքների 
տեղեկացված կիրառման համար: Փորձը ցույց է տալիս, որ բացահայտումը նաև 
կարող է լինել ընկերության գործելակերպի վրա ազդող և ներդրողներին 
պաշտպանող հզոր գործիք: Բացահայտման խիստ ռեժիմը կարող է նպաստել 
կապիտալի ներգրավմանը և պահպանել վստահությունը կապիտալի շուկայում: 
Հակառակը, թերի բացահայտումը և ոչ թափանցիկ գործունեությունը կարող են 
հանգեցնել ոչ էթիկական վարքագծի և շուկայի ամբողջականության կորստի, որը 
կարող է բավականաչափ թանկ արժենալ ոչ միայն ընկերության և նրա 
բաժնետերերի, այլև ընդհանուր տնտեսության համար: Բաժնետերերը և 
հնարավոր ներ դրողները պահանջում են մանրամասնեցման բավարար մա
կարդակ ունեցող հուսալի և համադրելի տեղեկատվության կանոնավոր հասա
նելիություն, որը հնա րավորություն կտա գնահատել ղեկավարության կառա
վարման որա կը և կայացնել տեղեկացված որոշումներ բաժնետոմսերի գնա
հատման, սեփականության ու քվեարկության վերաբերյալ: Ոչ բավարար կամ ոչ 
հստակ տեղեկատվությունը կարող է ձախողել շուկայի գործունեությունը, բարձ
րացնել կապիտալի արժեքն ու հանգեցնել ռեսուրսների ոչ արդյունավետ 
բաշխման: 

Բացահայտումը նաև թույլ է տալիս հանրությանն ավելի լավ ըմբռնել 
ձեռնարկությունների կառուցվածքը և գործունեությունը, կորպորատիվ քա ղա 
քականություններն ու դրանց իրագործումը բնապահպանական և էթի կական 
չափանիշների տեսանկյունից, ինչպես նաև ընկերությունների փոխ հարա
բերություններն այն համայնքի հետ, որում նրանք գործում են: Որոշ երկր ների 
բազմազգ ձեռնարկությունների համար կարող է կիրառելի լինել Բազմազգ 
ձեռնարկությունների համար ՏՀԶԿ ուղեցույցը: 

Ա. Տեղեկատվության բացահայտումը պետք է ներառի, սակայն չսա հ
մանափակվի հետևյալ էական տեղեկատվությամբ՝

1. Ընկերության ֆինանսական և գործառնական արդյունքները 

Ընկերության ֆինանսական արդյունքներն ու վիճակն արտացոլող և աու
դիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունները (որպես կանոն, դրանք 
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ներառում են հաշվապահական հաշվեկշիռը, շահույթի և վնասների, դրամական 
միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություններն ու դրանց կից ծանո
թագրությունները) ընկերության վերաբերյալ տեղեկատվության առավել լայնորեն 
օգտագործվող աղբյուրներն են: Դրանք թույլ են տալիս իրականացնել պատշաճ 
մոնիթորինգ, ինչպես նաև օգնում են գնահատել ընկերության արժեթղթերը: 
Որպես կանոն, տարեկան հաշվետվությունների մեջ ներառվում են ղեկավարության 
քննարկումներն ու գործունեության վերլուծությունը: Այդ քննարկումներն առավել 
օգտակար են, երբ դիտարկվում են ֆինանսական հաշվետվությունների հետ 
համատեղ: Ներդրողները, մասնավորապես, հետա քրքրված են ձեռնարկության 
գործունեության ապագա արդյունքների վրա լույս սփռող տեղեկատվությամբ: 

Թերևս, կառավարման սխալները հաճախ կարող են կապված լինել «ամ
բողջական պատկերը» բացահայտելու անկարողության հետ, հատկապես, երբ 
կապակցված ընկերությունները հետհաշվեկշռային հաշիվներն օգտագործում են 
միմյանց երաշխիքներ տրամադրելու կամ նմանատիպ այլ պարտավորություններ 
ապահովելու համար: Հետևաբար, կարևոր է, որպեսզի ընկերությունների խմբին 
վերաբերող գործարքները բացահայտվեն միջազգայնորեն ճանաչված բարձր 
չափանիշներին համապատասխան և ներառեն տեղեկատվություն չնախա տես
ված պարտավորությունների, հետհաշվեկշռային գործարքների, ինչպես նաև 
հատուկ նշանակության ընկերությունների մասին: 

2. Ընկերության նպատակները և ոչ ֆինանսական տեղե կատվությունը 

Ի լրումն առևտրային նպատակների՝ ընկերություններին խրախուսվում է տե
ղե կատվության բացահայտումը գործարար էթիկային, շրջակա միջավայրին 
վերաբերող քաղաքականությունների ու գործունեության արդյունքների, ինչպես 
նաև (եթե ներքոնշյալ հարցերն էական են ընկերության համար) սոցիալական 
հիմնախնդիրների, մարդու իրավունքների ու հանրային քաղաքականության 
ոլորտի այլ պարտավորությունների մասին: Նման տեղեկատվությունը կարող է 
կարևոր նշանակություն ունենալ ներդրողների որոշակի շրջանակի և այլ 
օգտատերերի համար՝ ընկերությունների և տեղական համայնքների միջև 
փոխհարաբերությունների, ինչպես նաև իրենց նպատակներին հասնելու համար 
ընկերությունների ձեռնարկած քայլերը գնահատելու համար: 

Շատ երկրներում նման տեղեկատվության բացահայտումը պարտադիր է 
խոշոր ընկերությունների համար՝ սովորաբար, որպես նրանց կառավարչական 
հաշվետվության բաղկացուցիչ մաս, կամ ընկերությունները ոչ ֆինանսական 
տեղեկատվությունը բացահայտում են կամավոր հիմունքներով: Այն կարող է 
ներառել քաղաքական նպատակով նվիրաբերությունների բացահայտում, հատ
կապես, երբ այդ տեղեկատվությունը չի կարելի հեշտությամբ ստանալ տեղեկատ
վության բացահայտման այլ կապուղիներից: 
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Որոշ երկրներում խոշոր ընկերությունների նկատմամբ գոյություն ունի լրա 
ցուցիչ տեղեկատվության բացահայտման պահանջ, օրինակ, զուտ ապրան
քաշրջանառության կամ վճարումների ցուցանիշների՝ դասակարգված ըստ 
գործունեության տեսակների և երկրների (հաշվետվություն ըստ յուրա քանչյուր 
երկրի): 

3. Խոշոր բաժնետերերը, այդ թվում՝ իրական շահառուները, և քվեար
կության իրավունքը

Ներդրողների հիմնարար իրավունքներից է ձեռնարկության սեփա կա
նատերերի կառուցվածքի և այլ սեփականատերերի իրավունքների համե
մատությամբ իրենց իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումը: 
Այս իրավունքը պետք է տարածվի նաև ընկերությունների խմբի ու ներխմբային 
հարաբերությունների վրա: Տեղեկատվության բացահայտումը պետք է ապա հովի 
խմբի նպատակների, բնույթի ու կառուցվածքի թափանցիկությունը: Սեփա
կանության վերաբերյալ տվյալները պետք է բացահայտվեն, եթե հատվել է 
սեփականության որոշակի շեմը: Բացահայտման ենթակա տեղեկատվությունը 
կարող է ներառել տվյալներ խոշոր կամ այլ բաժնետերերի վերաբերյալ, որոնք 
ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն զգալի ազդեցություն ունեն ընկերության 
նկատմամբ կամ հսկում են նրան, օրինակ՝ ձայնի հատուկ իրավունքի, բաժ
նետերերի համաձայնագրերի, բաժնետոմսերի հսկող կամ խոշոր փա թեթի 
տնօրինման, նշանակալից բաժնետոմսերի խաչաձև տնօրինման և փոխադարձ 
երաշխիքների միջոցով: Պատշաճ պրակտիկան նախատեսում է նաև տեղե
կատվության բացահայտում տնօրենների (ներառյալ ոչ գործադիր տնօրենների) 
տնօրինման ներքո գտնվող բաժնետոմսերի մասին: 

Ինչ վերաբերում է իրավակիրառման նպատակներին, ինչպես նաև կա
պակցված անձանց հետ շահերի հնարավոր բախումներին ու ներքին տեղե
կատվության օգտագործմամբ գործարքների բացահայտմանը, բաժնետոմսի 
նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրառման մասին տեղեկատվությունը 
պետք է լրացվի իրական շահառուների վերաբերյալ ընթացիկ տեղեկատվությամբ: 
Այն դեպքերում, երբ բաժնետոմսերի խոշոր փաթեթների տիրապետումն 
իրականացվում է միջնորդ կառույցների կամ պայմանավորվածությունների և/
կամ դատական ընթացակարգերի միջոցով, իրական շահառուների վերաբերյալ 
տեղեկատվությունն առնվազն պետք է հասանելի լինի կարգավորող և իրա
վակիրառում ապահովող մարմինների համար: 

Այս առումով ՏՀԶԿի՝ Իրական շահառուների և հսկողության վերաբերյալ 
տեղեկատվության ստացման եղանակների կաղապարը և Փողերի լվացման դեմ 
պայքարի ֆինանսական միջոցառումների նպատակային խմբի (FATF) Թա
փանցիկության և իրական շահառուների բացահայտման ուղեցույցը ևս կարող են 
օգտակար լինել: 
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4. Տնօրենների խորհրդի անդամների և առանցքային ղեկա վարների 
վարձատրությունը

Տնօրենների խորհրդի անդամների և ղեկավարների վարձատրությունը ևս 
բաժնետերերի մտահոգությունների առարկա է: Հատուկ հետաքրքրություն է 
ներկայացնում վարձատրության և ընկերության գործունեության երկարա
ժամկետ արդյունքների միջև կապը: Որպես կանոն, սպասվում է, որ ընկերությունը 
կբացահայտի տնօրենների խորհրդի անդամների և առանցքային ղեկավարների 
վարձատրության վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որպեսզի ներդրողները կա
րողանան գնահատել վարձատրության քաղաքականության ծախսերն ու 
օգուտները, ինչպես նաև ընկերության գործունեության արդյունքների վրա 
խրախուսման սխեմաների, օրինակ՝ օպցիոնային պլանների, ազդեցությունը: Ան
հատական մակարդակով տեղեկատվության բացահայտումը (ներառյալ աշխա
տանքից ազատման և կենսաթոշակի անցնելու դրույթները) ավելի ու ավելի 
հաճախ է դիտարկվում որպես պատշաճ պրակտիկա և ներկայումս պարտադիր 
է շատ երկրներում: Նման դեպքերում որոշ երկրներ պահանջում են բացահայտել 
բարձր վարձատրություն ստացող որոշակի քանակի ղեկավար անձանց վար
ձատրության մասին տեղեկատվություն, մինչդեռ այլ երկրներում այդ պա հանջը 
սահմանափակվում է կոնկրետ պաշտոններով:

5. Տնօրենների խորհրդի անդամների, այդ թվում՝ նրանց որա կա
վորման, ընտրության գործընթացի, այլ ընկերությունների տնօ րեն
ների խորհրդում անդամության, ինչպես նաև տնօրենների խոր
հուրդի կողմից նրանց անկախության դիտարկման վերաբերյալ 
տե ղեկատվությունը:

Ներդրողները պահանջում են տեղեկատվություն տնօրենների խորհրդի 
անհատ անդամների ու առանցքային ղեկավարների վերաբերյալ՝ գնահատելու 
համար նրանց փորձն ու որակավորումը, ինչպես նաև շահերի ցանկացած 
հավանական բախում, ինչը կարող է ազդել նրանց դատողությունների վրա: 
Տնօրենների խորհրդի անդամների մասին տեղեկատվությունը պետք է ներառի 
նրանց որակավորումը, ընկերության սեփականության մեջ նրանց բաժնե մաս
նակցությունը, այլ տնօրենների խորհուրդներում անդամությունը, գործադիր այլ 
պաշտոններ զբաղեցնելը և տվյալներ խորհրդի կողմից նրանց անկախության 
դիտարկման վերաբերյալ: Այլ ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ 
հանդիսանալու հանգամանքի բացահայտումը կարևոր է ոչ միայն նրա համար, 
որ դա բնութագրում է նրա փորձն ու հնարավոր ժամանակային սահմանա
փակումները, այլև նրա համար, որ դա կարող է բացահայտել շահերի հավանա
կան բախումները և տնօրենների խորհուրդների «միահյուսվածության» աստի
ճանը: 
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Ազգային սկզբունքները, իսկ որոշ դեպքերում նաև օրենքները, կոնկրետ 
պարտականություններ են նախատեսում տնօրենների խորհրդի անկախ անդամ
ների համար և խորհուրդ են տալիս, որ տնօրենների խորհրդի անդամների զգալի 
մասը, որոշ դեպքում՝ մեծամասնությունը լինի անկախ: Տնօրենների խորհրդի 
վրա պետք է դրված լինի այն հիմքերի սահմանումը, համաձայն որոնց տնօրենների 
խորհրդի անդամը կարող է դիտարկվել անկախ: Դրանից հետո բաժնետերերը, 
և, հատկապես, շուկան որոշում են այդ հիմքերի հիմնավորված լինելը: Որոշ 
երկրներ եկել են այն եզրահանգման, որ ընկերությունները պետք է բացահայտեն 
տեղեկատվություն տնօրենների խորհրդի անդամների ընտրության գործընթացի, 
հատկապես թեկնածուների լայն շրջանակի համար դրա բաց լինելու մասին: 
Նման տեղեկատվությունը պետք է բացահայտվի նախապես՝ մինչև բաժնետե
րերի ընդհանուր ժողովի կողմից որևէ որոշման ընդունումը կամ պարբերաբար, 
եթե իրավիճակն էականորեն փոխվել է:

6. Կապակցված կողմերի հետ գործարքները

Երաշխավորելու համար, որ ընկերությունը գործում է՝ հաշվի առնելով իր 
բոլոր ներդրողների շահերը, կարևոր է ամբողջական տեղեկատվություն բացա
հայտել կապակցված անձանց հետ բոլոր էական գործարքների և դրանց 
յուրաքանչյուրի պայմանների վերաբերյալ: Բազմաթիվ երկրներում դա արդեն 
ձևակերպված է որպես իրավական պահանջ: Եթե տվյալ երկրի իրավական 
համակարգը չի տալիս էականության սահմանումը, ապա ընկերություններից 
պետք է պահանջվի բացահայտել կապակցված անձանց հետ էական գործարք
ները բնութագրելու համար ընդունված քաղաքականությունը/չափորոշիչները: 
Կապակցված կողմերը պետք է առնվազն ներառեն անձանց, որոնք վերահսկում 
են կամ ընկերության հետ գտնվում են ընդհանուր հսկողության ներքո, 
նշանակալից բաժնետերերին, ներառյալ՝ նրանց ընտանիքի անդամներին, և 
առանցքային ղեկավար անձանց: Թեև միջազգայնորեն ճանաչված հաշվապա
հա կան ստանդարտները տալիս են կապակցված անձանց սահմանումը, կոր
պորա տիվ կառավարման համակարգը պետք է երաշխավորի, որ կապակցված 
բոլոր անձիք պատշաճ կերպով նույնականացված են, իսկ կապակցված ան ձանց 
հատուկ շահերի առկայության դեպքում՝ կոնսոլիդացված դուստր ընկերություն
ների հետ էական գործարքները ևս բացահայտված են: 

Խոշոր բաժնետերերի (կամ նրանց ընտանիքի անդամների, բարեկամների և 
այլնի) ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցությամբ գործարքներն առավել բարդ 
գործարքներ են: Որոշ երկրներում բաժնետոմսերի 5 և ավելի տոկոսի սե
փականատերը պարտավոր է տեղեկատվություն հայտնել կատարված գոր ծարք
ների վերաբերյալ: Տեղեկատվության բացահայտման պահանջները վերա հսկ ման 
առկայության դեպքում ներառում են հարաբերությունների, ինչպես նաև կա
պակցված գործարքների բնույթը և քանակը՝ դասակարգված ըստ խմբերի:       
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Հաշվի առնելով բազմաթիվ գործարքների ոչ թափանցիկ բնույթը՝ շահառուների 
վրա պետք է դրվի պարտավորություն տեղեկացնելու գործարքի մասին 
տնօրենների խորհրդին, որն էլ իր հերթին պարտավոր է այդ տեղեկատվությունը 
բացահայտել շուկայում: Դա չպետք է ընկերությանն ազատի սեփական մոնի
թորինգի իրակա նացումից, ինչը տնօրենների խորհրդի կարևոր խնդիրներից է: 

Բացահայտումն առավել ինֆորմատիվ դարձնելու նպատակով որոշ երկրներ 
կապակցված գործարքները տարբերակում են՝ ըստ դրանց էականության և 
պայմանների: Էական գործարքների ընթացիկ բացահայտումը պարտադիր է: 
Հնարավոր բացառություն կարող են հանդիսանալ «շուկայական պայմաններով» 
իրականացվող կրկնվող գործարքները, որոնք կարող են բացահայտվել պար
բերական հաշվետվություններում: Արդյունավետություն ապահովելու համար 
տեղեկատվության բացահայտման շեմերը պետք է հիմնականում հիմնվեն քա
նա կական չափանիշների վրա, սակայն չպետք է թույլատրվի բացահայտումից 
խուսափելը՝ միևնույն կապակցված կողմերով գործարքները մասնատելու մի
ջոցով: 

7. Ռիսկի կանխատեսվող գործոնները

Ֆինանսական տեղեկատվությունից օգտվողները և շուկայի մասնակիցները 
կարիք ունեն կանխատեսվող էական ռիսկերի վերաբերյալ հիմնավոր 
տեղեկատվության: Դրանք կարող են ներառել. ընկերության գործունեության 
տնտեսական ոլորտին կամ աշխարհագրական տարածքին բնորոշ ռիսկերը, 
հումքից կախվածությունը, ֆինանսական շուկայի, այդ թվում՝ տոկոսադրույքի 
կամ արտարժութային ռիսկերը, ածանցյալ գործիքների և հետհաշվեկշռային 
գործարքների հետ կապված ռիսկերը, գործարար վարվելակերպի և շրջակա 
միջավայրի հետ կապված ռիսկերը: 

Սկզբունքները նախատեսում են բավարար և ամբողջական տեղեկատ
վության բացահայտում, որպեսզի ներդրողները լիարժեք իրազեկվեն ձեռ նար կու
թյան էական ու կախատեսվող ռիսկերի վերաբերյալ: Ռիսկերի բացահայ տումն 
առավել արդյունավետ է, եթե հաշվի են առնվում կոնկրետ ընկերության կամ 
ոլորտի առանձնահատկությունները: Որպես պատշաճ պրակտիկա՝ ռիսկերի 
մոնիթորինգի և կառավարման համակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվության 
բացահայտման պահանջը շարունակաբար աճում է: 

8. Աշխատակիցներին և այլ շահառուներին վերաբերող հարցեր

Ընկերությունները քաջալերվում, իսկ որոշ երկրներում նույնիսկ պար տա
դրվում են տեղեկատվություն տրամադրել աշխատակիցներին և այլ շա հա
ռուներին առնչվող առանցքային հարցերի վերաբերյալ, որոնք կարող են 
էականորեն ազդել նրանց կամ ընկերության գործունեության արդյունքների վրա: 
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Բացահայտվող տեղեկատվությունը կարող է ներառել ղեկավարությունաշ խա
տակից հարաբերությունները, այդ թվում՝վարձատրությունը, կոլեկտիվ բա նակ
ցությունները, աշխատակիցների ներկայացուցչության կառուցակարգերը և այլ 
շահառուների հետ հարաբերությունները, ինչպիսիք են վարկատուները, մա տա
կարարները և տեղական համայնքը: 

Որոշ երկրներ պահանջում են մարդկային ռեսուրսների վերաբերյալ տե
ղեկատվության ընդլայնված բացահայտում: Մարդկային ռեսուրսների կա ռա վար
ման քաղաքականությունները, ինչպիսիք են մարդկային ռեսուրսների զարգաց
ման և ուսուցման ծրագրերն ու աշխատողների հոսունության մակար դակը, 
աշխատակիցների բաժնետիրացման պլանները, կարող են տեղեկատ վության 
կարևոր աղբյուր լինել շուկայի մասնա կիցների համար՝ ընկերության մրցակցա
յին առավելությունների վերա բերյալ: 

9. Կառավարման կառուցվածքները և քաղաքականությունները, 
ներառյալ՝ կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրքը կամ քաղա
քականությունը և դրանց իրագործման գործընթացը

Ընկերությունները պետք է հաշվետու լինեն կորպորատիվ կառավարման 
իրենց պրակտիկայի վերաբերյալ, և նման բացահայտումը պետք է լինի պար
տադիր՝ որպես պարբերական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մաս: Ընկե
րությունները պետք է իրագործեն կարգավորող կամ ցուցակող մարմինների 
կողմից սահմանված կամ հավանության արժանացած կորպորատիվ կա
ռավարման սկզբունքները՝ հիմնվելով «հետևիր կամ բացատրիր» կամ նմանա
տիպ այլ սկզբունքի վրա: 

Ընկերության (գործունեություն չիրականացնող հոլդինգային ընկերու
թյունների դեպքում նաև նրա դուստր ընկերությունների) կառավարման կա
ռուցվածքի և քաղաքականությունների բացահայտումը կարևոր է ընկե րության 
կառավարումը գնահատելու համար և պետք է ներառի հարցեր բաժնետերերի, 
ղեկավարության և տնօրենների խորհրդի անդամների իրավասությունների 
բաշխ ման մասին: Ընկերությունները պետք է հստակ բացահայտեն գլխավոր 
գործադիր տնօրենի և/կամ տնօրենների խորհրդի նախագահի դերն ու պար 
տականությունները, իսկ եթե այդ պաշտոնները համատեղում է միևնույն անձը, 
ապա նաև դրա հիմնավորումը: Պատշաճ պրակտիկա է նաև կանո նադրության, 
տնօրենների խորհրդի կանոնակարգերի և, առկայության դեպքում, հանձնա
ժողովների կառուցվածքի ու կանոնակարգերի բացահայտումը: 

Թափանցիկության ապահովման համար բաժնետերերի ժողովի վարման 
կարգը պետք է ապահովի ձայների պատշաճ հաշվարկ ու հաշվառում, ինչպես 
նաև քվեարկության արդյունքների ժամանակին հայտարարում: 
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Բ.  Տեղեկատվությունը պետք է պատրաստվի և բացահայտվի համաձայն 
հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական ու ոչ ֆինանսական 
հաշվետվությունների բարձրորակ ստանդարտների:

Սպասվում է, որ հաշվապահական հաշվառման ու տեղեկատվության բացա
հայտման բարձրորակ ստանդարտների կիրառումը զգալիորեն կբարելավի 
ընկերությունը վերահսկելու ներդրողների ունակությունը՝ ապահովելով հաշ վետ
վական համակարգի արդիականությունը, արժանահավատությունը ու համա
դրելիությունը, ինչպես նաև ընկերության գործունեության արդյունքների ավելի 
համակողմանի ընկալումը: Շատ երկրներում պարտադիր է ֆինանսական 
հաշվետվականության միջազգայնորեն ճանաչված ստանդարտների կիրառումը, 
որոնք կարող են ծառայել թափանցիկության և տարբեր երկրների միջև ֆինան
սական հաշվետվությունների և ֆինանսական հաշվետվականության այլ ձևերի 
համադրելիության բարելավմանը: Նման ստանդարտները պետք է մշակվեն բաց, 
անկախ և հանրային գործընթացների միջոցով, ներգրավելով մասնավոր 
հատվածին, այլ շահառուների, ինչպիսիք են մասնագիտացված ասոցիացիաներն 
ու անկախ փորձագետները: Բարձրորակ ազգային ստան դարտների կարելի է 
հասնել՝ դրանք համապատասխանեցնելով միջազգայնորեն ճանաչված հաշ
վապահական հաշվառման որևէ ստանդարտի: Շատ երկրներում ցուցակված 
ընկերությունները պարտավոր են կիրառել այդ ստանդարտները:

Գ. Պետք է իրականացվի տարեկան աուդիտ անկախ, իրազեկ և բարձր 
որակավորում ունեցող աուդիտորների կողմից աուդիտի բարձր որակի 
ստանդարտներին համապատասխան՝ տնօրենների խորհրդի ու 
բաժնետերերի համար ապահովելով արտաքին և օբյեկտիվ գնա
հատական առ այն, որ ֆինանսական հաշվետվություններն արժա
նահավատորեն արտացոլում են ընկերության ֆինանսական վիճակը և 
գործունեության բոլոր էական կողմերը:  

Ի լրացումն հավաստման, որ ֆինանսական հաշվետվությունները ներկա
յացնում են ընկերության իրական ֆինանսական վիճակը, աուդի տորական 
եզրակացությունը պետք է նաև ներառի կարծիք ֆինանսական հաշվետ վություն
ների պատրաստման ու ներկայացման վերաբերյալ: Դա պետք է նպաստի ընկե
րությունում վերահսկողության միջավայրի բարելավմանը: Որոշ երկրներում 
արտաքին աուդիտորները պետք է ներկայացնեն նաև հաշվետվություն ընկե
րության կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ: 

Աուդիտորների անկախությունը և բաժնետերերի առջև նրանց հաշվետու 
լինելը պետք է լինեն պարտադիր պահանջ: Աուդիտի որակի բարելավման 
կարևոր գործոններից է աուդիտորական գործունեությունը կարգավորող անկախ 
մարմնի նշանակումը՝ Աուդիտի Անկախ Կարգավորողների Միջազգային Ֆորումի 
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(International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)) առանցքային սկզբունք
ներին համապատասխան:

Պատշաճ պրակտիկայի համաձայն՝ արտաքին աուդիտորը պետք է առա
ջադրվի տնօրենների խորհրդի անկախ աուդիտի հանձնաժողովի կամ համարժեք 
մարմնի կողմից և նշանակվի այդ հանձնաժողովի/մարմնի կամ ուղղակիորեն 
բաժնետերերի կողմից: Առավել ևս, ըստ Արժեթղթերի հանձնաժողովների 
միջազգային կազմակերպության (IOSCO) Աուդիտորական գործունեության 
անկախության և աուդիտորների անկախության մոնիթորինգի գործում կոր-
պորատիվ կառավարման դերի մասին սկզբունքներում նշվում է, որ աուդիտի 
անկախության չափանիշները պետք է սահմանեն արգելքների, սահմա նափա
կումների, այլ քաղաքականությունների, ընթացակարգերի և բացահայտման 
պահանջների համակցումը խթանող սկզբունքների շրջանակը, որն ուղղված է 
անկախությանը սպառնացող հետևյալ վտանգներին. անձնական շահ, ինք
նագնահատում, բարեխոսում, ծանոթությունների օգտագործում և ահա բեկում: 

Աուդիտի հանձնաժողովը կամ համարժեք մարմինը պետք է վերահսկի 
ներքին աուդիտի գործունեությունը, ինչպես նաև պետք է պատասխանատու լինի 
արտաքին աուդիտի հետ ողջ հարաբերությունների, այդ թվում՝ ընկերությանը 
արտաքին աուդիտորի կողմից մատուցվող ոչ աուդիտորական ծառայություն ների 
բնույթի հսկողության համար: Արտաքին աուդիտի կողմից ընկերությանը ոչ 
աուդիտորական ծառայությունների մատուցումը կարող է զգալիորեն խաթարել 
նրա անկախությունը և հանգեցնել նրա կողմից իր սեփական աշխատանքի 
աուդիտի իրականացմանը: Խթանների հնարավոր խեղաթյուրումները հաղթա
հարելու նպատակով ոչ աուդիտորական ծառայությունների մատուցման դիմաց 
արտաքին աուդիտորներին տրվող վճարումների բացահայտումը պետք է լինի 
պարտադիր պահանջ: Աուդիտորի անկախությունը խթանող այլ դրույթների 
օրինակներ են. աուդիտորի կողմից իր աուդիտորական ծառայությունների 
հաճախորդներին ոչ աուդիտորական ծառայությունների մատուցման լրիվ 
արգելումը կամ խիստ սահմանափակումները, աուդիտորների (կամ գործ
ընկերների, կամ, որոշ դեպքերում, հենց աուդիտորական գործընկերության) 
պար տադիր ռոտացիան, աուդիտորների իրավասությունների ժամկետի ֆիք
սումը, համատեղ ստուգումները, աուդիտի ենթարկված ընկերության կողմից 
նախկին արտաքին աուդիտորին աշխատանքի ընդունելու ժամկետային արգելքը 
և աուդիտորների կամ նրանց ընտանիքի անդամների կողմից ֆինանսական 
շահագրգռվածություն ունենալու կամ կառավարմանը մասնակցելու արգելքն այն 
ընկերություններում, որոնցում իրենք աուդիտորական ստուգում են իրակա
նացրել: Որոշ երկրներ կարգավորման ավելի ուղղակի մոտեցումներ ունեն և 
սահմա նափակում են մեկ հաճախորդից ստացվող ոչ աուդիտորական 
գործունեության եկամտի տոկոսը կամ մեկ հաճախորդից ստացվող աուդի
տորական եկամտի տոկոսը ընդհանուր եկամտի նկատմամբ: 
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Որոշ երկրներում հարց է ծագում աուդիտի մասնագիտական կոմպետեն
տության ապահովման հետ կապված: Պատշաճ պրակտիկա է համարվում իրենց 
որակավորումը հաստատելու նպատակով անհատների գրանցման գործընթացը: 
Սակայն դա, համենայնդեպս, պետք է ամրապնդվի շարունակական վերապատ
րաստումների և աշխատանքային գործունեության մոնիթորինգի միջոցով՝ 
պրոֆեսիոնալիզմի ու կասկածամտության անհրաժեշտ մակարդակ ապահովելու 
նպատակով: 

Դ.  Արտաքին աուդիտորները պետք է հաշվետու լինեն բաժնետերերին և 
աուդիտի իրականացման ընթացքում ընկերության նկատմամբ պետք 
է ստանձնեն պատշաճ պրոֆեսիոնալիզմ ցուցաբերելու պարտա վո
րություն: 

Արտաքին աուդիտորների առաջադրումը տնօրենների խորհրդի անկախ 
աուդիտի հանձնաժողովի կամ համարժեք մարմնի կողմից և նշանակումը այդ 
հանձնաժողովի/մարմնի կամ ուղղակիորեն բաժնետերերի ժողովի կողմից 
կարող է պահանջվել որպես պատշաճ պրակտիկա այնքանով, որքանով, որ դա 
հստակեցնում է արտաքին աուդիտորի հաշվետու լինելը բաժնետերերի նկատ
մամբ: Դա նաև ընդգծում է, որ արտաքին աուդիտորը պետք է ստանձնի պատշաճ 
պրոֆեսիոնալ վերաբերմունք ցուցաբերելու պարտավորություն ընկերության,             
այլ ոչ թե անհատի կամ կորպորատիվ ղեկավարների խմբի նկատմամբ, որոնց 
հետ նա կարող է գործի բերումով առնչվել: 

Ե.   Տեղեկատվության տարածման կապուղիներն օգտագործողների հա
մար պետք է ապահովեն համապատասխան տեղեկատվության հա
վասար, ժամանակին և տնտեսապես արդյունավետ հասա նելիություն: 

Տեղեկատվության տարածման կապուղիները կարող են լինել նույնքան 
կարևոր, որքան ինքնին տեղեկատվության բովանդակությունը: Թեև տեղե կատ
վության բացահայտումը հաճախ նախատեսվում է օրենսդրությամբ, տեղեկատ
վության հասանելիության ապահովումը կարող է լինել բարդ և ծախսատար:      
Որոշ երկրներում պարտադիր հաշվետվությունների լրացման գործընթացը 
զգալիորեն բարելավվել է տվյալների լրացման և որոնման էլեկտրոնային 
համակարգերի մի ջոցով: Երկրները պետք է շարժվեն դեպի հաջորդ փուլ՝ 
միավորելով ընկերության վերաբերյալ տեղեկատվության տարբեր աղբյուրները, 
ներառյալ բաժնետերերի կողմից ներկայացվածները: Ընկերությունների կայք
էջերը ևս հնարավորություն են տալիս բարելավել տեղեկատվության տարածումը, 
և ներկայումս որոշ երկրներ պահանջում են ընկերություններից ունենալ կայքէջ, 
որի միջոցով բացահայտվում է ընկերության մասին համապատասխան  և  էա
կան տեղեկատվությունը: 
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Պետք է նախատեսվի և կանոնակարգվի տեղեկատվության շարունակական 
բացահայտումը, որը ներառում է տեղեկատվության պարբերական և մշտական 
կամ միանվագ հիմունքներով ընթացիկ բացահայտումը: Ինչ վերաբերում է 
տեղեկատվության մշտական/ընթացիկ բացահայտմանը, ապա պատշաճ պրակ
տիկան պահանջում է էական զարգացումների «անհապաղ» բացահայտում, ինչը 
կարող է ենթադրել «հնարավորինս շուտ» կամ օրերի առավելագույն քանակի 
սահմանում: Արժեթղթերի հանձնաժողովների միջազգային կազմակերպության՝ 
Ցուցակված ընկերությունների կողմից տեղեկատվության պարբերական բացա
հայտման սկզբունքները պարբերական հաշվետվությունների ներկայացման 
ուղեցույց են հանդիսանում այն ընկերությունների համար, որոնք ունեն ցուցակված 
արժեթղթեր կամ կարգավորվող շուկայում առևտրի թույլատրված արժեթղթեր, 
որին մասնակցում են մանրածախ ներդրողները: Արժեթղթերի հանձնաժողով
ների միջազգային կազմակերպության Տեղեկատվության մշտական բացա հայտ-
ման և ցուցակված ընկերությունների կողմից էական զարգացումների մասին 
սկզբունք ները սահմանում են ցուցակված ընկերությունների կողմից տեղեկատ
վության ընթացիկ բացահայտման և էական զարգացումների վերաբերյալ հաշ
վետվու թյունների ներկայացման հիմնական սկզբունքները:
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VI. Տնօրենների խորհրդի 
պարտականությունները

Կորպորատիվ կառավարման համակարգը պետք է ապահովի 
ընկերության ռազմավարական ուղղորդումը, տնօրենների 
խորհրդի կողմից ընկերության կառավարման նկատմամբ արդ
յունավետ վերահսկողությունը և տնօրենների խորհրդի հաշ
վետ վականությունը ընկերության և բաժնետերերի նկատ մամբ: 

Տնօրենների խորհրդի կառուցվածքն ու ընթացակարգերը տարբերվում են 
ըստ ընկերությունների ու երկրների: Որոշ երկրներ ունեն տնօրենների խորհրդի 
երկմակարդակ համակարգ՝ վերահսկողության և ղեկավարման գործառույթները 
բաշխելով տարբեր մարմինների միջև: Որպես կանոն, նման համակարգերն ունեն 
տնօրենների խորհրդի ոչ գործադիր անդամներից կազմված «դիտորդ խորհուրդ» 
և բացառապես գործադիր անդամներից բաղկացած «ղեկավար խորհուրդ»: Այլ 
երկրներում գործում է տնօրենների խորհրդի միամակարդակ (ունիտար) հա
մակարգը, որը միավորում է տնօրենների խորհրդի գործադիր և ոչ գործադիր 
անդամներին: Որոշ երկրներում աուդիտ իրականացնելու նպատակով ստեղծվում 
է նաև իրավական ակտերով նախատեսված լրացուցիչ մարմին: Սկզբունքները 
նախատեսված են կիրառել ձեռնարկության կառավարման և գործադիր ղե
կավարության վերահսկողության գործառույթներով օժտված ցանկացած կա ռուց
վածքի տնօրեն ների խորհրդի դեպքում:

Կորպորատիվ ռազմավարության ուղղորդման հետ մեկտեղ տնօրենների 
խորհուրդը գլխավորապես պատասխանատու է ղեկավարության գոր ծու   նեու
թյունը վերահսկելու և բաժնետերերի համար համապատասխան եկա   մուտ 
ապահովելու համար՝ կանխելով շահերի բախումը և հավա սա  րա կշռե լով կոր
պորացիային ներկայացվող մրցակցող պահանջնե րը:  Իր պար տակա նություն նե
րի արդյունավետ իրականացման նպատա կով  տնօրեն ների խոր հուրդը պետք է 
ունակ լինի անել օբյեկտիվ և անկախ դա տողություն ներ: Տնօրեն ների խորհրդի 
մյուս կարևոր պարտականությունն է վերահսկել ռիս կերի կառավարման հա
մակարգի և ընկերության իրավական, այդ թվում՝ հարկային, մրցակցության, աշ 
խատանքային, բնապահպանության, հավասար հնարա վորությունների, առող
ջա  պահության և անվտանգության ոլորտները կարգավորող օրենսդրության հետ 
համապատասխանությունը: Որոշ երկր նե րում ընկերություն ները նպա տա կա
հարմար են համարում հստակորեն ձևա կերպել տնօրենների խորհրդի ստանձ
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նած պարտականությունները և այն պարտականությունները, որոնց հա մար 
հաշվետու է ղեկավարությունը: 

Տնօրենների խորհուրդը ոչ միայն հաշվետու է ընկերության և բաժնետերերի 
առջև, այլև պարտավոր է գործել նրանց լավագույն շահերից: Բացի այդ, տնօրեն
ների խորհուրդը պետք է պատշաճ ուշադրություն հատկացնի և արդարացիորեն 
դիտարկի այլ շահառուների, այդ թվում՝ աշխատակիցների, վարկատուների, հա
ճախորդների, մատակարարների և տեղական համայնքի շահերը: Այս հա մա
տեքստին համահունչ է բնապահպանական և սոցիալական ստանդարտների 
պահպանումը: 

Ա.  Տնօրենների խորհրդի անդամները պետք է գործեն լիովին տեղեկաց
ված, բարեխղճորեն, ջանադրաբար, ողջամտորեն՝ ելնելով ընկերության 
և բաժնետերերի լավագույն շահերից:

Որոշ երկրներում տնօրենների խորհրդից օրենսդրորեն պահանջվում է 
գործել ի շահ ընկերության՝ հաշվի առնելով բաժնետերերի, աշխատակիցների և 
հանրային շահը: Ընկերության լավագույն շահերից գործելը չպետք է թույլ տա, որ 
ընկերության ղեկավարությունը դառնա «անհասանելի»:

Այս սկզբունքը սահմանում է տնօրենների խորհրդի անդամների ֆիդուցիար 
պարտականությունների առանցքային երկու տարր՝ հոգատարություն և հա
վատար մություն ցուցաբերելու պարտականություններ: Հոգատարություն ցու ցա
բերելու պարտականությունը պահանջում է, որ տնօրենների խորհրդի անդամները 
գործեն լիովին տեղեկացված, բարեխղճորեն, ջանադրաբար և ողջամտորեն: 
Որոշ երկրներում գործում է համապատասխանության չափանիշ, համաձայն որի 
պետք է գործի ողջամիտ անձը նմանատիպ հանգամանքներում: Գրեթե բոլոր 
երկրներում հոգատարություն ցուցաբերելու պարտականությունը չի տարածվում 
բիզնես որոշումների կայացման գործընթացում թույլ տրված սխալների վրա, եթե 
միայն տնօրենների խորհրդի անդամները չեն ցուցաբերել կոպիտ անփութություն, 
և որոշումն ընդունվել է պատշաճ զգուշավորությամբ և այլն: Սկզբունքը պահան
ջում է նաև, որ տնօրենների խորհրդի անդամները գործեն լիովին տեղեկացված: 
Ըստ լավագույն պրակտիկայի՝ դա նշանակում է, որ նրանք պետք է բավարարված 
լինեն, որ առանցքային կորպորատիվ տեղեկատվությունն ու համապատաս
խանությունն ապահովող համակարգերը գործում են արդյունավետորեն և ընդ
գծում տնօրենների խորհրդի առանցքային վերահսկող դերը՝ ըստ Սկզբունք ների: 
Բազմաթիվ երկրներում սա ինքնին հանդիսանում է հոգատա րություն ցուցաբե
րելու պարտականության տարր, մինչդեռ որոշներում այն սահմանվում է 
արժեթղթերի շուկան կարգավորող նորմերով, հաշվապահական հաշվառման 
ստանդարտ ներով և այլն: Հավատարմություն ցուցաբերելու պարտականությունն 
ունի որոշիչ նշանակություն, քանի որ ընդգծում է սույն փաստաթղթում ներ
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կայացված այլ սկզբունքների արդյունավետ իրականացումը, որոնք վերա բերում 
են, օրինակ, բաժնետերերի նկատմամբ հավասար վերաբերմունքին, կա պակ ց
ված գոր ծարք ների մոնիթորինգին, ինչպես նաև առանցքային ղեկավարների և 
տնօրեն ների խորհրդի անդամների վարձատրության քաղաքականության մշակ
մանը: Այս պար տա կանությունը առանցքային է նաև տնօրենների խորհրդի ան
դամների հա  մար, որոնք աշխատում են ընկերությունների խմբի կառուցվածքում. 
եթե նույնիսկ ընկերությունը վերահսկվում է այլ ձեռնարկության կողմից, 
տնօրենների խորհրդի անդամը պետք է հավատարմություն պահպանի տվյալ 
ընկերության և նրա բոլոր բաժնետերերի, այլ ոչ թե վերահսկող ընկերության կամ 
խմբի նկատմամբ: 

Բ.    Եթե տնօրենների խորհրդի որոշումները կարող են տարբեր կերպ ազ
դել բաժնետերերի տարբեր խմբերի վրա, ապա տնօրենների խորհուրդը 
պետք է ապահովի արդարացի վերաբերմունք բոլոր բաժնետերերի 
նկատմամբ:

Իրենց պարտականություններն իրականացնելիս տնօրենների խորհուրդը 
չպետք է դիտարկվի կամ գործի որպես տարբեր ընտրողների անհատական 
ներկայացուցիչների ամբողջություն: Թեև տնօրենների խորհրդի որոշ անդամներ 
իրականում կարող են առաջադրվել կամ ընտրվել առանձին բաժնետերերի կող
մից (իսկ երբեմն միմյանց հետ մրցակցող), տնօրենների խորհրդի գործունեու
թյան կարևոր առանձնահատկությունն է այն, որ իրենց պարտականություններն 
իրա կանացնելիս նրանք լինեն անաչառ բոլոր բաժնետերերի նկատմամբ:                        
Այս սկզբունքի ամրագրումը կարևոր է հատկապես այն դեպքում, երբ առկա են 
հսկող բաժնետերեր, որոնք փաստացիորեն հնարավորություն ունեն ինքնու
րույնաբար ընտրել տնօրենների խորհրդի բոլոր անդամներին: 

Գ.  Տնօրենների խորհուրդը պետք է հետևի բարձր էթիկական ստան
դարտների: Նա պետք է հաշվի առնի շահառուների շահերը:

Տնօրենների խորհուրդն առանցքային դերակատարություն ունի ընկերության 
«էթիկական տոնի» սահմանման հարցում՝ ոչ միայն իր գործողություններով, այլև 
առանցքային ղեկավարների, հետևաբար նաև ընդհանուր առմամբ ղեկա վա
րության, նշանակման և վերահսկման միջոցով: Բարձր էթիկական ստան դարտ
ներին հետևելը համապատասխանում է ընկերության երկարաժամկետ շահերին՝ 
որպես նրա նկատմամբ վստահության բարձրացման և հուսալիության ապա
հովման միջոց ոչ միայն ընթացիկ գործունեության, այլև երկարաժամկետ պար
տավորությունների առումով: Տնօրենների խորհրդի նպատակները հստակ ու 
իրագործելի դարձնելու համար բազմաթիվ ընկերություններ օգտակար են հա
մարում մասնավորապես պրոֆեսիոնալ ստանդարտների, իսկ երբեմն՝ վար վե
լակերպի ավելի ընդլայնված կանոնագրքերի վրա հիմնված ընկերության վարքա
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կանոնների մշակումը՝ ապահովելով դրանց վերաբերյալ իրազեկումը ընկերության 
ներսում: Վերջիններս կարող են ներառել ընկերության (այդ թվում՝ դուստր 
ընկերությունների) կամավոր հանձնառությունը հետևելու Բազմազգ 
ձեռնարկությունների համար ՏՀԶԿ ուղեցույցին, որն արտացոլում է ԱՄԿի 
Աշխատանքի հիմնարար սկզբունքների և իրավունքների մասին հռչակագրի (ILO 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) բոլոր չորս սկզբունքները: 
Նման կերպ երկրներն ավելի ու ավելի հաճախ են տնօրենների խորհրդից 
պահանջում վերահսկել ղեկավարության կողմից ֆինանսների կառավարման և 
հարկերի պլանավորման ռազմավարությունների իրականացումը՝ այդպիսով 
խոչընդոտելով այնպիսի դրսևորումները, ինչպիսիք են, օրինակ, հարկերի ագ
րեսիվ նվազեցումները, որոնք համահունչ չեն ընկերության և բաժնետերերի 
երկարաժամկետ շահերին և կարող են պատճառ հանդիսանալ իրավական ու 
հեղինակության ռիսկերի: 

Ընկերությունների ներքին կանոնագրքերը (վարքականոնները) ծառայում են 
որպես վար վելակերպի ստանդարտներ տնօրենների խորհրդի անդամների և 
առանցքային ղեկավար անձանց համար՝ սահմանելով տարբեր, հաճախ նաև 
հակամարտող շահա ռուների հետ գործակցելիս որոշումների ընդունման շրջա
նակները: Վար քա կանոններն առնվազն պետք է հստակորեն սահմա նա փակեն 
մասնավոր շահերի հետապնդումը, ներառյալ՝ ընկերության բաժնե տոմսերով 
գոր ծարքները: Վարքականոնների ընդհանուր շրջանակը ավելինն է, քան պար
զապես օրենքի պահպանումը, ինչը մշտապես պետք է լինի հիմնարար պահանջ: 

Դ.   Տնօրենների խորհուրդը պետք է իրականացնի որոշակի առանցքային 
գործառույթներ, ներառյալ՝

1. Կորպորատիվ ռազմավարության, գործողությունների հիմնական 
պլանների, ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունների և 
ընթացակարգերի, տարեկան բյուջեների և գործարար ծրագրերի 
դիտարկումը և ուղղորդումը, գործունեության թիրախային ցուցա
նիշների սահմանումը, կորպորատիվ ծրագրերի իրագործման և 
գործունեության նկատմամբ մոնիթորինգը, հիմնական կապիտալ 
ծախսերի, ձեռքբերումների և վաճառքների վերահսկումը և ուղղոր
դումը 

Ընկերության ռիսկերի կառավարման նկատմամբ վերահսկողությունը տնօ
րենների խորհրդի համար հանդիսանում է ավելի ու ավելի մեծ կարևորություն 
ներկայացնող խնդիր: Այն սերտորեն կապված է կորպորատիվ ռազմավարու թյան 
հետ: Ռիսկերի կառավարման նման վերահսկողությունը ենթադրում է ռիսկերի 
կառավարման ոլորտում հաշվետվականության և պատասխանատվության 
վերահսկում, ռիսկերի տեսակների ու աստիճանների սահմանում, որոնք ընկերու
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թյունը պատրաստ է ընդունել իր նպատակների իրականացման համար, ինչպես 
նաև իր գործառնությունների և հարաբերությունների ձևավորման միջոցով 
ստեղծվող ռիսկերի կառավարման միջոցները: Այսպիսով, այն դառնում է որոշիչ 
ուղենիշ ընկերության ղեկավարության համար, որը պետք է կառավարի ռիսկերն 
այնպես, որ դրանք համապատասխանեն ընկերության ռիսկերի ցանկալի 
նկարագրին: 

2. Ընկերության կառավարման գործընթացների արդյունավետության 
մոնիթորիգը և, ըստ անհրաժեշտության, փոփոխությունների իրա
կանացումը

Ղեկավարության նկատմամբ տնօրենների խորհրդի վերահսկողությունը 
ներառում է նաև ընկերության ներքին կառուցվածքի մշտական վերանայումը՝ 
նպատակ ունենալով ընկերությունում ապահովել ղեկավարության հաշ վետվողա
կանության հստակ համակարգ: Ի լրումն կանոնավոր հիմունքներով կառավարման 
գործընթացների վերահսկման և դրանց վերաբերյալ տեղե կատվության բացա
հայտման պահանջների՝ մի շարք երկրներ առաջարկում և նույնիսկ պարտադրում 
են տնօրենների խորհրդին իրականացնել սեփական գոր ծունեության ինքնա
գնահատում, ինչպես նաև տնօրենների խորհրդի առան ձին անդամների, խորհրդի 
նախագահի և գլխավոր գործադիր տնօրենի գործունեության արդյունքների 
վերլուծություն: 

3. Ընկերության առանցքային ղեկավարների ընտրությունը, նրանց 
վարձատրության չափի սահմանումը, գործունեության վե րա
հսկումը, անհրաժեշտության դեպքում՝ լիազորությունների դադա
րեցումը և սերնդափոխության (իրավահաջորդության) պլա նա
վորման վերահսկումը

Տնօրենների խորհրդի երկմակարդակ համակարգերի մեծ մասում դիտորդ 
խորհուրդը ևս պատասխանատու է գործադիր մարմնի նշանակման համար, որը, 
որպես կանոն, իր մեջ ներառում է առանցքային ղեկավարների մեծ մասին: 

4. Ընկերության և բաժնետերերի երկարաժամկետ շահերին համա
պատասխան առանցքային ղեկավարների և տնօրենների խորհրդի 
անդամների վարձատրության սահմանումը 

Որպես պատշաճ պրակտիկա անհրաժեշտ է, որպեսզի տնօրենների խոր
հուրդն իր անդամների և առանցքային ղեկավարների համար մշակի և բա
ցահայտի վար ձատրության քաղաքականություն: Նման քաղաքակա նու թյունները 
հստակեցնում են վարձատրության ու գործունեության արդյունքների միջև կապը 
և ներառում են ընկերության կարճաժամկետ շահերը երկարաժամկետ շահերին 
ստորադասող ստանդարտներ: Քաղաքականությունները, որպես կանոն, սահ
մանում են տնօրենների խորհրդի անդամների վարձատրության պայմանները 
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լրացուցիչ գործունեության, օրինակ՝ խորհրդատվության համար: Դրանք հաճախ 
սահմանում են նաև պահանջներ, որոնց պետք է հետևեն տնօրենների խորհրդի 
անդամները և առանցքային ղեկավարները ընկերության բաժնետոմսերի 
տիրապետման և վաճառքի, ինչպես նաև օպցիոնների տրամադրման ու վերա
գնահատման ընթացակարգերի առնչությամբ: Որոշ երկրներում այդ քաղաքա
կանությունները ներառում են նաև ղեկավարին աշխատանքի ընդունելու և/կամ 
պայմանագիրը դադարեցնելու ժամանակ կատարվող վճարումները: 

Խոշոր ընկերություններում պատշաճ պրակտիկա է համարվում, երբ վար
ձատրության քաղաքականությունը և տնօրենների խորհրդի անդամների ու 
առանցքային ղեկավարների պայմանագրերը սահմանվում են տնօրենների 
խորհրդի հատուկ հանձնաժողովի կողմից, որը կազմված է միայն կամ մեծա
մասամբ անկախ անդամներից, և որում բացառվում է այլ հանձնաժողով ներում 
ընդգրկված անձանց մասնակցությունը, քանի որ դա կարող է հանգեցնել շահերի 
բախման: Պատշաճ պրակտիկա է համարվում նաև չարամիտ վարքագծի և 
վարձատրության վերադարձի վերաբերյալ դրույթների կիրառումը: Նման դրույթ
ները ընկերությանն իրավունք են վերապահում պահել կամ հետ ստանալ 
ղեկավարների վարձա տրությունը կառավարչական խարդախության կամ այլ 
հանգամանքների դեպ քում, օրինակ, երբ ֆինանսական հաշվետվության պա
հանջ ների էական անհամապատասխանությունների պատճառով ընկե րությունը 
պարտավոր է լինում վերանայել իր ֆինանսական հաշվետ վությունները: 

5. Տնօրենների խորհրդի թափանցիկ ու ըստ ընթացակարգերի առա
ջադրման և ընտրության ապահովումը

Այս Սկզբունքները խրախուսում են բաժնետերերի ակտիվ դերա կա
տարությունը տնօրենների խորհրդի անդամների առաջադրման և ընտրության 
գործընթացում: Տնօրենների խորհուրդը պետք է կարևոր դերակատարում ունենա 
առաջադրման և ընտրության գործընթացների այս և այլ ասպեկտների պահ
պանման նկատմամբ հարգանքի ապահովման հարցում: Նախ, թեև թեկնածուների 
առաջադրման ընթացակարգերը կարող են տարբեր երկրներում լինել տարբեր, 
տնօրենների խորհուրդը կամ առաջադրման հանձնաժողովը հատուկ պատաս
խանատվություն է կրում վստահեցնելու համար, որ սահմանված ընթա ցակարգերը 
հարգվում են և թափանցիկ են: Երկրորդ, տնօրենների խորհուրդն առանցքային 
դերակատարում ունի տնօրենների խորհրդի անդամ ների ընդհանուր կամ ան հա
տական բնութագրի սահմանման հարցում, որը կարող է անհրաժեշտ լինել 
ընկերությանը ցանկացած պահի՝ հաշվի առնե լով տնօրենների խորհրդի գո յու
թյուն ունեցող հմտությունները լրացնող համապատասխան գիտելիքները, կարո
ղությունները և փորձառությունը: Երրորդ, տնօրենների խորհուրդը կամ առա
ջադրման հանձնաժողովը պատասխանատու է ցանկալի նկարագրին համա
պատասխանող հավանական թեկնածուների բացահայտման և բաժ նետերերին 
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առաջարկման համար և/կամ դիտարկելու թեկնածուների առա ջադրման 
իրավունք ունեցող բաժնետերերի ներկայացրած թեկնածուներին: Ավելի ու ավելի 
հաճախ խրախուսվում է թեկնածուների բաց որոնման գործ ընթացը, որն 
ընդգրկում է անձանց ավելի լայն շրջանակ:

6. Ղեկավարության, տնօրենների խորհրդի անդամների և բաժ նե
տերերի շահերի հնարավոր բախումների վերահսկումը և կառա
վարումը, ներառյալ կորպորատիվ ակտիվների օգտագործման և 
կապակցված գործարքների հետ կապված չարաշահումները

Տնօրենների խորհրդի կարևոր գործառույթներից է ներքին հսկողության 
համակարգի վերահսկումը, որն ընդգրկում է ընկերության ֆինանսական հաշ
վետվությունները, կորպորատիվ ակտիվների օգտագործումը և կապակ ց ված 
գործարքների չարաշահումներից պաշտպանությունը: Հաճախ այդ գոր ծա
ռույթները վերապահվում են ներքին աուդիտորին, որը պետք է անմիջական կապ 
պահպանի տնօրենների խորհրդի հետ: Այն ընկերությունում, որտեղ այդ հարցերի 
համար պատասխանատու են այլ պաշտոնատար անձինք, օրինակ՝ գլխավոր 
իրավախորհրդատուն, կարևոր է, որ նրանք էլ ներքին աուդիտորի պես ստանձնեն 
հաշվետվությունների ներկայացման նմանօրինակ պարտականու թյուն: 

Վերահսկողական իր պարտականությունները կատարելիս կարևոր է, 
որպեսզի տնօրենների խորհուրդը խրախուսի ոչ էթիկական և անօրինական 
գործողությունների վերաբերյալ ահազանգումների պրակտիկան՝ բացառելով 
հաշվեհարդարի hնարավորությունը: Ընկերության վարքականոնների առկայու
թյունը պետք է աջակցի այս գործընթացին՝ լրացնելով  համապատասխան ան
ձանց իրավական պաշտպանությանը: Ֆինանսական հաշվետվությունների հա 
վաստիությունը կասկածի տակ դնող ոչ էթիկական կամ հակաօրինական 
գործողությունների մասին աշխատակիցների ահազանգումները պետք է ուղղվեն 
աուդիտի կամ էթիկայի հանձնաժողով կամ համարժեք մարմնին:

7. Ընկերության հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական 
հաշվետվության համակարգերի ամբողջականության ապահովումը, 
ներառյալ՝ անկախ աուդիտը, ինչպես նաև վերահսկման համա
պատասխան համակարգերի, մասնավորապես՝ ռիսկերի կառա
վարման, ֆինանսական ու գործառնական վերահսկողության, ինչ
պես նաև օրենսդրությանը ու համապատասխան ստան դարտներին 
հետևելը

Տնօրենների խորհուրդը պետք է դրսևորի առաջնորդող դերակատարում 
ռիսկերի նկատմամբ արդյունավետ վերահսկման միջոցներ ապահովելու համար: 
Էական հաշվետվությունների և վերահսկման համակարգերի ամբողջականու
թյան ապահովումը տնօրենների խորհրդից պահանջում է ընկերության 
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շրջանակներում պատասխանատվության և հաշվետվականության հստակ գծի 
սահմանում և պահպանում: Տնօրենների խորհուրդը պետք է նաև ապահովի 
ավագ ղեկավարության կողմից տեղին վերահսկողության իրականացում: Որպես 
կանոն, դա իր մեջ ներառում է անմիջականորեն տնօրենների խորհրդին հաշ
վետու ներքին աուդիտի համակարգի ձևավորումը: Ներքին աուդիտորների 
համար պատշաճ պրակտիկա է համարվում հաշվետվությունների ներկայացումը 
տնօրեն ների խորհրդին կից գործող աուդիտի անկախ հանձնաժողովին կամ 
համարժեք մարմնին, որը ևս պատասխանատու է արտաքին աուդիտորի հետ 
հա րա բերությունների կառավարման համար՝ դրանով իսկ ապահովելով տնօ
րենների խորհրդի կոորդինացված վերաբերմունքը: Բացի այդ, որպես պատշաճ 
պրակտիկա պետք է դիտարկվի նաև այդ հանձնաժողովի կամ համարժեք 
մարմնի կողմից հաշվապահական հաշվառման առավել կարևոր և ֆինանսական 
հաշվետվությունների համար հիմք հանդիսացող քաղաքա կանությունների 
վերլուծությունը և տնօրենների խորհրդին հաշվետ վությունների ներկայացումը: 
Սակայն տնօրենների խորհուրդը պետք է վերջնական պատաս խանատվություն 
ստանձնի ընկերության ռիսկերի կառավարման, հսկո ղության և հաշվետ
վականության համակարգերի ամբողջականության ապահովման համար: Որոշ 
երկրներում տնօրենների խորհրդի նախագահը պարտավոր է հաշ վետ վություն 
ներկայացնել ներքին հսկողության գործընթացների վերաբերյալ: Խոշոր կամ 
բարդ ռիսկեր (ֆինանսական կամ ոչ ֆինանսական բնույթի) ունեցող ըն
կերությունները, ընդ որում՝ ոչ միայն ֆինանսական ոլորտում գործող, պետք է 
դիտարկեն նմանատիպ հաշվետվությունների ներդրումը, ներառյալ ռիսկերի 
կառավարման վերաբերյալ հաշվետվությունն անմիջակա նորեն տնօրենների 
խորհրդին: 

Ընկերություններին խորհուրդ է տրվում նաև ստեղծել և ապահովել ներքին 
հսկողության, էթիկայի և համապատասխանության ծրագրերի կամ միջո ցա
ռումների արդյունավետությունը, որպեսզի համապատասխանեն գործող օրենք
ներին, կարգավորումներին և ստանդարտներին, այդ թվում՝ ՏՀԶԿ Կաշա
ռակերության դեմ պայքարի կոնվենցիայի (OECD AntiBribery Convention) օտար
երկրյա հրապարակային պաշտոնատար անձանց կաշառելու, ինչպես նաև 
կաշառքի և կոռուպցիայի դրսևորման այլ ձևերի համար քրեական պատաս
խանատվություն նախատեսող ակտերին: Բացի այդ, համա պատասխանության 
ապահովումը պետք է վերաբերի նաև այլ օրենքներին և օրենսդրական ակտերին, 
այդ թվում՝ արժեթղթերի շուկայի, հակամենաշնորհային կարգավորման, աշխա
տանքային անվտանգության պայմանների: Այլ հարակից օրենքների թվում են 
հարկայինը, մարդու իրավունքների, շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը, 
ահաբեկչության և փողերի լվացման դեմ պայքարին վերաբերողները: Համա
պատասխանության նման ծրագրերը պետք է ընկած լինեն ընկերության վար
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քականոնների հիմքում: Որպեսզի բիզնեսի խթանման կառուցակարգերը լինեն 
արդյունավետ՝ դրանք պետք է համաձայնեցվեն էթիկական և մասնա գիտական 
ստան դարտներին այնպես, որպեսզի այդ արժեքներին նվիրվածությունը խրա
խուսվի, իսկ օրենքի խախտումները ուղեկցվեն զսպող հետևանքներով կամ 
տուգանքներով: Համա պատասխանության ծրագրերը հնարավորության դեպքում 
պետք է տարածվեն նաև դուստր ընկերությունների և երրորդ կողմերի վրա, 
ինչպիսիք են գործակալները և այլ միջնորդները, խորհրդատուները, ներկա
յացուցիչները, առաքիչները, կապալառուները և մատակարարները, կոնսոր
ցիումները և համատեղ գործունեության գործընկերները: 

8. Տեղեկատվության բացահայտման և հաղորդակցության վերա
հսկումը

Տեղեկատվության բացահայտման և հաղորդակցության ոլորտում տնօրեն
ների խորհրդի և ղեկավարության գործառույթներն ու պարտակա նությունները 
պետք է հստակ կերպով սահմանված լինեն տնօրենների խորհուրդի կողմից: 
Որոշ երկրներում ցուցակված խոշոր ընկերությունների համար պատշաճ պրակ
տիկա է համարվում ներդրումային հարաբերությունների հարցերով պա
տասխանատուի նշանակումը, որն անմիջականորեն հաշվետու է տնօրենների 
խորհրդին: 

Ե.    Տնօրենների խորհուրդը պետք է ունակ լինի անկախ դատողություններ 
անել կորպորատիվ հարցերի վերաբերյալ:

Ղեկավարությանը վերահսկելու, շահերի բախումները կանխելու և ընկե
րության նկատմամբ մրցակցող պահանջները հավասարակշռելու պարտա
կանություններն իրականացնելու համար շատ կարևոր է, որպեսզի տնօրենների 
խորհուրդն ունենա անկախ դատողություն անելու կարողություն: Նախ և առաջ, 
դա ենթադրում է ղեկավարությունից անկախություն և օբյեկտի վություն՝ տնօրեն
ների խորհրդի կազմի և կառուցվածքի վրա կարևոր ազդեցությամբ: Նման 
պայմաններում տնօրենների խորհրդի անկախության ապահովման համար, 
որպես կանոն, պահանջվում է, որ տնօրենների խորհրդի բավարար քանակությամբ  
անդամներ անկախ լինեն ղեկավարությունից: 

Տնօրենների խորհրդի միամակարդակ համակարգ ունեցող երկրներում 
տնօրենների խորհրդի օբյեկտիվության և ղեկավարությունից անկախության 
մակարդակը կարող է բարձրացվել գլխավոր գործադիր տնօրենի և տնօրենների 
խորհրդի նախագահի դերերի տարանջատման միջոցով: Այս երկու պաշտոնների 
տարանջատումը սովորաբար դիտարկվում է որպես պատշաճ պրակտիկա, քանի 
որ դա կարող է նպաստել ուժերի պատշաճ հավասարակշռության հաստատմանը, 
հաշվետվականության բարձրացմանը և տնօրենների խոր հրդի՝ ղեկավարությու
նից անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունների բարե լավմանը: Որոշ 
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երկրներում տնօրենների խորհրդի առաջնորդող տնօրենի նշանակումը ևս դի
տարկվում է որպես արդյունավետ պրակտիկայի այլընտրանք, եթե այդ դերին 
ամրագրվում են բավարար իրավասություններ՝ ղեկավարության հետ ակնհայտ 
կոնֆլիկտների առկայության դեպքում տնօրենների խորհրդին առաջնորդելու 
համար: Նման կառուցակարգերը կարող են նաև նպաստել ձեռնարկության կա
ռավարման որակի բարձրացմանը և տնօրենների խորհրդի արդյունավետ 
գործունեությանը: 

Որոշ երկրներում տնօրենների խորհրդի նախագահին կամ առաջնորդող 
տնօրենին աջակցում է կորպորատիվ քարտուղարը: Տնօրենների խորհրդի 
երկմակարդակ համակարգի դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել, թե արդյոք 
կարող են ի հայտ գալ կորպորատիվ կառավարման հետ կապված խնդիրներ, 
եթե ավանդույթի համաձայն տնօրենների խորհրդի ստորին օղակի ղեկավարը 
պաշտոնաթողությունից հետո դառնում է դիտորդ խորհրդի նախագահ: 

Օբյեկտիվություն ապահովող տնօրենների խորհրդի վարվելակերպը կախ
ված է նաև ընկերության սեփականության կառուցվածքից: Գերիշխող բաժ
նետերը զգալի հնարավորություններ ունի տնօրենների խորհրդի և ղեկավարության 
անդամների նշանակման հարցում: Սակայն, այս դեպքում ևս տնօրենների 
խորհուրդը ֆիդուցիար պարտավորություններ ունի ընկերության և նրա բոլոր, 
այդ թվում՝ մինորիտար բաժնետերերի նկատմամբ:

Այսպիսով, տնօրենների խորհրդի կառուցվածքը, սեփականության ձևն ու 
պրակտիկաների բազմազանությունը տարբեր երկրներում տնօրենների խորհրդի 
օբյեկտիվության սկզբունքի վերաբերյալ առաջադրում են տարբեր մոտեցումներ: 
Շատ դեպքերում օբյեկտիվությունը պահանջում է, որ տնօրենների խորհրդի 
բավարար քանակությամբ անդամներ չհանդիսանան ընկերության կամ նրա հետ 
կապակցված անձանց աշխատակիցներ, և որ նրանք էական տնտեսական, 
ընտանեկան կամ այլ կապերի միջոցով սերտ հարաբերությունների մեջ չլինեն 
ընկերության կամ նրա ղեկավարության հետ: Սա չի խանգարում բաժնետերերին 
դառնալ տնօրենների խորհրդի անդամ: Այլ դեպքերում կարևորվում է ան
կախությունը հսկող բաժնետերերից կամ վերահսկող այլ մար միններից, մասնա
վորապես, եթե մինորիտար բաժնետերերի սպասվելիք (ex ante) իրավունքները 
թույլ են, իսկ վնասի հատուցման հնարավորությունները՝ սահմանափակ: Շատ 
երկրներում դա հանգեցրել է կանոնագրքերի և օրենքների ընդունմանը, որոնք 
պահանջում են, որ տնօրենների խորհրդի որոշ անդամներ կախված չլինեն 
գերիշխող բաժնետերերից, ընդ որում, անկախության այդ պահանջը վերաբերում 
է նաև նրանց առևտրային ներկայացուցիչը լինելու կամ նրանց հետ սերտ 
գործնական հարաբերություններ ունենալու արգելքին: Այլ դեպքերում շահա
ռուները, ինչպես օրինակ՝ պարտատերերը, ևս կարող են զգալի ազդեցություն 
ունենալ: Այն դեպքում, երբ առկա է ընկերության վրա ազդելու հնարավորություն 
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ունեցող հատուկ կարգավիճակով շահառու, պետք է նախատեսվեն տնօրենների 
խորհրդի օբյեկտիվ դատողությունն ապահովող խիստ չափանիշներ: 

Տնօրենների խորհրդի անդամների անկախությունը բնորոշելու համար 
կորպորատիվ կառավարման մի շարք ազգային սկզբունքներ սահմանում են 
անկախությանը վերաբերող բավական մանրամասն նախապայմաններ, որոնք 
հաճախ իրենց արտացոլումն են գտնում ցուցակման պահանջներում: Անհրաժեշտ 
պայմանները սահմանելիս անկախության «բացասական» չափա նիշները կարող 
են արդյունավետորեն լրացվել որակական հատկանիշների «դրական» օրինակ
ներով, որոնք կբարձրացնեն արդյունավետ անկախության հավանա կանությունը:

Տնօրենների խորհրդի անկախ անդամները կարող են զգալի ներդրում ունե
նալ տնօրենների խորհրդի կողմից որոշումների ընդունման գործընթացում: 
Նրանք կարող են օբյեկտիվ տեսակետ բերել տնօրենների խորհրդի և 
ղեկավարության գոր ծունեության գնահատման հարցում: Բացի այդ, նրանք նաև 
կարող են կարևոր դեր խաղալ այն ոլորտներում, որտեղ ղեկավարության, 
ընկերության և բաժնետերերի շահերը չեն համընկնում, ինչպիսիք են ղեկա
վարության վար ձատրությունը, սերնդափոխության (իրավահաջորդության) պլա
նա վորումը, կոր պորատիվ վերահսկողության փոփոխությունը, կորպորատիվ 
կլանումներից պաշտպանությունը, խոշոր ձեռքբերումները և աուդիտի գոր
ծառույթները: Որպեսզի նրանք ունակ լինեն իրականացնելու այդ կարևոր դերը, 
ցանկալի է, որ տնօրենների խորհուրդը սահմանի, թե ում է դիտարկում որպես 
տնօրենների խորհրդի անկախ անդամ, ինչպես նաև նշի նման եզ րահանգման 
չափանիշները: Որոշ երկրներում նաև պահանջվում է պարբե րաբար անցկացնել 
տնօրենների խորհրդի անկախ անդամների առանձին նիստեր: 

1. Տնօրենների խորհուրդը պետք է դիտարկի բավարար թվով խորհրդի 
ոչ գործադիր անդամների առաջադրման հարցը, որոնք շահերի 
հնարավոր բախում պարունակող հարցերում ունակ են կատարելու 
անկախ դատողություններ: Նման առանցքային պարտա կանու
թյուններից են ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հաշվետ վություն
ների արժա նահավատության ապահովումը, կա պակց ված կողմերով 
գործարքների դիտարկումը, տնօրենների խորհրդի և առանցքային 
ղեկավարների նշանակումը և տնօրենների խորհրդի անդամների 
վարձատրությունը:

Թեև ֆինանսական հաշվետվությունների, վարձատրության և թեկնածուների 
առաջադրման համար պատասխանատվությունը հաճախ կրում է տնօրենների 
խորհուրդը՝ որպես մեկ ամբողջություն, տնօրենների խորհրդի անկախ ոչ 
գործադիր անդամները շուկայի մասնակիցներին կարող են ներշնչել լրացուցիչ 
վստահություն առ այն, որ իրենց շահերը պաշտպանված են: Շահերի բախման 
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հնա րավորություն ունեցող հարցերի դեպքում տնօրենների խորհուրդը պետք է 

դիտարկի մասնագիտացված հանձնաժողովների ստեղծման հարցը: 

Նշված հանձնաժողովները պետք է ներառեն սահմանված նվազագույն թվով 

տնօրենների խորհրդի ոչ գործադիր անդամներ կամ կազմված լինեն բացառապես 

նրանցից: Որոշ երկրներում բաժնետերերն ուղղակիորեն պատասխանատու են 

մասնագիտացված գործառույթներ իրականացնող ոչ գործադիր անդամների 

առաջադրման և ընտրության համար: 

2. Տնօրենների խորհուրդը պետք է դիտարկի իր գործունեությանն 
աջակցող մասնագիտացված հանձնաժողովների ձևավորման 
հարցը, մասնավորապես աուդիտի, ինչպես նաև կախված ըն կե
րության չափերից և ռիսկայնության մակարդակից՝ նաև ռիսկերի 
կառավարման և վարձատրության հանձնաժողովների: Հանձ
նաժողովներ ձևավորելիս տնօրենների խորհրդի կողմից պետք է 
հաստատվեն և բացահայտվեն դրանց առաքելությունը, կազմը և 
գործունեության ընթացակարգերը:

Ընկերության և նրա տնօրենների խորհրդի չափերից կախված հանձնա

ժողովների ձևավորման հիմնավորվածության դեպքում դրանք կարող են 

բարելավել տնօրենների խորհրդի գործունեությունը: Տնօրենների խորհրդի 

հանձնաժողովների օգուտները գնահատելու համար կարևոր է, որ շուկան 

ամբողջական և հստակ պատկերացում ստանա դրանց նպատակների, կազմի և 

պարտականությունների վերաբերյալ: Նման տեղեկատվությունը հատկապես 

կարևոր է այն երկրներում, որտեղ տնօրենների խորհուրդը ձևավորում է աուդիտի 

անկախ հանձնաժողով, որն օժտված է արտաքին աուդիտորի հետ փոխհա

րաբերությունները վերահսկելու և, շատ դեպքերում, անկախ գործելու իրավա

սություններով: Աուդիտի հանձնաժողովը պետք է նաև հնարավորություն ունենա 

վերահսկելու ներքին հսկողության համակարգի արդյունավետությունը և արժա

նա հավատությունը: Այլ հանձնաժողովներից են առաջադրման, վարձա տրության 

և ռիսկերի կառավարման հանձնաժողովները: Երբեմն լրացուցիչ հանձ

նաժողովների ստեղծումը կարող է օգնել աուդիտի հանձնաժողովին խու սա փել 

գերծանրաբեռնվածությունից և տնօրենների խորհրդին ավելի երկար ժամանակ 

հատկացնել այդ խնդիրները լուծելու համար: Այնուամենայնիվ, տնօրենների 

խորհրդի մնացած մասի և ընդհանուր տնօրենների խորհրդի հաշվետ

վականությունը պետք է լինի հստակ սահմանված: Տեղեկատվության բացա

հայտման պահանջը չպետք է տարածվի այն հանձնաժողովների վրա, որոնք 

պետք է զբաղվեն, օրինակ, առևտրային գաղտնիք բովանդակող գործարքներով: 
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3. Տնօրենների խորհրդի անդամները պետք է ունակ լինեն արդ յու նա
վետորեն ստանձնելու իրենց պարտականությունները:

Մեծ թվով տնօրենների խորհուրդներում ներգրավվածությունը կարող է 
խոչընդոտել տնօրենների խորհրդի անդամների գործունեության արդյունա
վետությանը: Որոշ երկրներ սահմանափակում են տնօրենների խորհրդի քանակը, 
որոնցում մեկ անձը կարող է հանդիսանալ անդամ: Կոնկրետ սահ մա նա
փակումները կարող են պակաս կարևոր լինել, քան հավաստումը, որ տնօրեն
ներն իրավունակ են և վայելում են բաժնետերերի վստահությունը: Այլ տնօրենների 
խորհուրդների կազմում ներգրավվածության վերաբերյալ բաժ նետերերի համար 
տեղեկատվության բացահայտումը հանդիսանում է տնօրենների խորհրդի ան
դամների նշանակման գործընթացը բարելավող առանցքային գործիք: Իրա վու
նակության ապահովմանը կարող է նպաստել նաև նիստերին տնօրենների 
խորհրդի անհատական անդամների հաճախելու վերաբերյալ գրառումների (որո
նցից հետևում է, թե արդյոք նրանք բացակայել են զգալի թվով նիստերից, թե ոչ), 
ինչպես նաև տնօրենների խորհրդի անունից իրա կանացրած ցանկացած այլ 
գործունեության և համապատասխան վար ձատրության վերաբերյալ տեղե կատ
վության հրապարակումը:

4. Տնօրենների խորհուրդը կանոնավոր հիմունքներով պետք է 
գնահատի սեփական գործունեության արդյունքները և իր ան
դամների փորձառության ու կարողությունների համադրության 
պատշաճությունը:

Տնօրենների խորհրդի և նրա անդամների գործունեության արդյունա վե
տությունը բարելավելու նպատակով, ներկայումս ավելի ու ավելի մեծ թվով 
երկրներ են խթանում ընկերություններին անցկացնելու տնօրենների խորհրդի 
ուսուցումներ և կամավոր հիմունքներով գնահատել կոնկրետ ընկերության պա
հանջներին տնօրենների խորհրդի համապատասխանությունը: Հատկապես 
խոշոր ընկերությունների դեպքում տնօրենների խորհրդի գնահատմանը կարող 
են աջակցել արտաքին խորհրդատուները, ինչը կարող է բարձրացնել գնա
հատման օբյեկտիվությունը: Եթե չի պահանջվում որոշակի որակավորում, ինչպես, 
օրինակ, ֆինանսական հաստատությունների համար, ապա դա կարող է ներառել, 
որ նշանակվելիս տնօրենների խորհրդի անդամները ձեռք են բերում անհրաժեշտ 
հմտություններ: Դրանից հետո տնօրենների խորհրդի անդամները կարող են 
իրազեկված լինել նոր օրենքների, կարգավորումների և փոփոխվող առևտրային 
ու այլ ռիսկերի վերաբերյալ՝ ներքին ուսուցումների և արտաքին վե րա
պատրաստումների միջոցով: Խմբային մտածելակերպից խուսափելու և տնօրեն
ների խորհրդի անդամների քննարկումների գործընթացում բազմա կարծություն 
ապահովելու նպատակով տնօրենների խորհուրդը պետք է նաև հաշվի առնի իր 
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անդամների փորձի և իրավասությունների պատշաճ համադրման անհրա ժեշ
տությունը: 

Երկրները կարող են դիտարկել այնպիսի միջոցներ, ինչպիսիք են կամավոր 
թիրախների սահմանումը, տեղեկատվության բացահայտման պահանջները, 
տնօրենների խորհրդում քվոտաները և մասնավոր նախաձեռնությունները, որոնք 
նպաստում են տնօրենների խորհրդի և ղեկավարության կազմում գենդերային 
բազմազանության մակարդակի բարձրացմանը: 

Զ.  Իրենց պարտականությունները պատշաճ կատարելու համար տնօ
րենների խորհրդի անդամները պետք է հասանելիություն ունենան 
արդիական, հավաստի և համապատասխան տեղեկատվության:

Որոշումներ կայացնելու համար տնօրենների խորհրդի անդամները պա
հանջում են համապատասխան տեղեկատվության ժամանակին ստացում: Որպես 
կանոն, տնօրենների խորհրդի ոչ գործադիր անդամները չունեն տեղեկատվության 
հասանելիության նույն հնարավորությունը, ինչ որ ընկերության առանցքային 
ղեկավարները: Տնօրենների խորհրդի ոչ գործադիր անդամների ներդրումը 
կարող է բարձրացվել ի հաշիվ նրանց համար որոշ առանցքային ղեկավարների 
(օրինակ՝ ընկերության քարտուղար, ներքին աուդիտոր, ռիսկերի կառավարման 
բաժնի ղեկավար կամ ռիսկերի կառավարման գլխավոր պատասխանատու) 
հասանելիությունն ապահովելով, ինչպես նաև ընկերության հաշվին ար տաքին 
խորհրդատուներ ներգրավելով: Իրենց պարտականությունները պատ շաճ իրա
կանացնելու համար տնօրենների խորհրդի անդամները պետք է երաշխավորված 
լինեն, որ իրենք ստանում են արդիական, հավաստի և համապատասխան 
տեղեկատվություն: Երբ ընկերությունները կիրառում են ռիսկերի կառավարման 
բարդ մոդելներ, տնօրենների խորհրդի անդամները պետք է իրազեկ լինեն այդ 
մոդելների հնարավոր թերությունների մասին:

Է.    Եթե տնօրենների խորհրդում աշխատակիցների ներկայացվածությու նը 
պարտադիր է, պետք է մշակվեն կառուցակարգեր, որոնք հեշ տացնում 
են տեղեկատվության հասանելիությունը աշխա տա կիցների հա մար և 
ուսուցանում են աշխատակիցների ներկա յա ցուցիչներին, որ պեսզի 
նրանց ներկայացվածությունը տնօրենների խորհրդում լինի արդյու
նավետ և առավելագույնս նպաստի տնօրենների խոր հրդի ունա
կությունների, անկախության և տեղեկացվածության ամ րապնդ մանը:

Եթե տնօրենների խորհրդում աշխատակիցների ներկայացվածությունը 
պարտադիր է օրենքով կամ կոլեկտիվ համաձայնագրով, կամ ընդունվել է 
կամավոր հիմունքներով, դրա կիրառությունը պետք է առավելագույնս նպաստի 
տնօրենների խորհրդի անկախությանը, իրազեկվածությանն ու տեղեկաց վածու
թյանը: Աշխատակիցների ներկայացուցիչները պետք ունենան միևնույն պարտա
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կանությունները և պատասխանատվությունը, ինչ որ տնօրենների խորհրդի մյուս 
բոլոր անդամները, և պետք է գործեն ի շահ ընկերության: 

Պետք է ձևավորված լինեն ընթացակարգեր, որոնք հեշտացնում են տե
ղեկատվության, ուսուցման ու փորձաքննության հասանելիությունը, ինչպես նաև 
ապահովում են տնօրենների խորհրդում աշխատակիցների ներկա յացուցիչների 
անկախությունը գլխավոր գործադիր տնօրենից և ղեկավարու թյունից: Այդ 
ընթացակարգերը պետք է նաև ներառեն աշխատակիցների ներ կայա ցուցիչների 
նշանակման անհրաժեշտ և թափանցիկ ընթացակարգեր, աշխա  տակիցներին 
պարբերաբար հաշվետվություններ ներկայացնելու իրա վունքներ (պայմանով, որ 
տնօրենների խորհուրդը պատշաճ կերպով կպահպանի գաղ տնիու թյան պա
հանջ ները), ուսուցման և շահերի բախումների կարգավորման հստակ ըն թա
ցակարգեր: Տնօրենների խորհրդի գործունեության մեջ դրական ներդրումը 
պահանջում է նաև տնօրենների խորհրդի մյուս անդամների և ղեկավարության 
կառուցողական համագործակցությունը:
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Հավելված

Խորհրդի առաջարկությունները կորպորատիվ 
կառավարման վերաբերյալ

8 հուլիսի 2015 թվական

Խորհուրդը,

ՆԿԱՏԻ ՈՒՆԵՆԱԼՈՎ 1960 թվականի դեկտեմբերի 14ի Տնտեսական Հա մա
գործակցության և Զարգացման Կազմակերպության մասին Կոնվենցիայի 5բ) 
հոդվածը,

ՆԿԱՏԻ ՈՒՆԵՆԱԼՈՎ Պետական մասնակցությամբ ձեռնարկությունների կորպո
րատիվ կառավարման ուղեցուցային սկզբունքների վերաբերյալ Խորհրդի 
առաջարկությունը, որը սահմանում է մի շարք լրացուցիչ ուղեցուցային սկզ
բունքներ պետական մասնակցությամբ ձեռնարկությունների համար,

ՆԿԱՏԻ ՈՒՆԵՆԱԼՈՎ Միջազգային ներդրումների և բազմազգ ձեռնար
կությունների մասին հռչակագրի անքակտելի մաս հանդիսացող Բազմազգ ձեռ
նար կությունների համար ուղեցուցային սկզբունքները, Միջազգային առևտրային 
գործարքներում օտարերկրյա պաշտոնատար անձանց կաշառա կերության դեմ 
պայքարի կոնվենցիան, ինչպես նաև Խորհրդի Առաջարկություն ները կրթության, 
զբաղվածության և ձեռնարկատիրության ոլորտներում գեն դերային հավա սարու
թյան մասին,

ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, որ Սկզբունքները միջազգային ճանաչում են ստացել և 
հանդես են գալիս որպես կորպորատիվ կառավարման կատարելագործման 
ազգային և միջազգային միջոցառումների կարևոր հիմք,

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՎ, որ Սկզբունքների իրագործումը կախված է տարբեր իրավական, 
տնտեսական, սոցիալական և կարգավորման առանձնահատկություններից՝

Կորպորատիվ կառավարման հարցերով հանձնաժողովի առաջարկի վերաբերյալ 

ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏԱԼԻՍ անդամ և անդամ չհանդիսացող պետություններին, որոնք 
միացել են սույն Առաջարկություններին (այսուհետև՝ Միացած պետություններ) 
պատշաճ ուշադրություն հատկացնել Սկզբունքներին, որոնք շարադրվել են սույն 
Առաջարկությունների Ներածության մեջ և հանդիսանում են դրա անբաժանելի 
մասը,

ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ Է Գլխավոր քարտուղարին տարածել սույն Առաջարկությունները,

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ Է Միացած պետություններին տարածել սույն Առաջար
կությունները,

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ Է չմիացած պետություններին պատշաճ ուշադրություն 
հատկացնել  Առաջարկություններին և միանալ դրանց,

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒՄ Է Կորպորատիվ կառավարման հարցերի հանձնաժողովին 
վե րահսկել սույն Առաջարկությունների կիրառումը և Խորհրդին հաշվետվու թյուն 
ներ կայացնել արդյունքների, ինչպես նաև հանգամանքներից կախված հետևանք
 ների մասին՝ ոչ ուշ, քան դրանց կիրառումից 5 տարի հետո:

ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՀԶԿն յուրահատուկ ֆորում է, որի շրջանակներում 34 ժողովրդավարական 
երկրների կառավարություններ համատեղ աշխատում են գլոբալացման պայ
մաններում ծագող տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական խնդիրների 
լուծման շուրջ: ՏՀԶԿն գտնվում է նաև այնպիսի ջանքերի առա ջատար դիրքերում, 
որոնք ուղղված են նոր միտումների ընկալմանը և կառավարություններին այն
պիսի խնդիրների լուծման հարցում աջակցելուն, ինչպիսիք են կորպորատիվ 
կառա վարումը, տեղեկատվական էկոնոմիկան, ծերացող բնակչության խնդիր
ները: Կազմակերպությունը հարթակ է տրամադրում կառավարություն ներին՝ տն
տեսա կան քաղաքականության բնագավառում իրենց փորձով փո խանակվելու, 
նման օրինակ խնդիրների լուծումներ փնտրելու, այլ երկրների դրական փորձի 
վերաբերյալ տեղեկանալու և իրենց ազգային ու ներքին քաղաքականությունները 
կոորդինացնելու համար: 

ՏՀԶԿի անդամների թվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, 
Ավսրալիան, Ավստրիան, Բելգիան, Գերմանիան, Դանիան, Էստոնիան, Թուրքիան, 
Իսրայելը, Իռլանդիան, Իսլանդիան, Իսպանիան, Իտալիան, Լեհաստանը, 
Լյուքսեմ բուրգը, Կանադան, Կորեան, Հունգարիան, Հունաստանը, Ճապոնիան, 
Մեծ Բրիտանիան, Մեքսիկան, Նիդերլանդները, Նոր Զելանդիան, Շվեյցարիան, 
Շվե դիան, Չեխիայի Հանրապետությունը, Չիլին, Պորտուգալիան, Սլովակիայի 
Հանրա պետությունը, Սլովենիան, Ֆինլանդիան և Ֆրանսիան: ՏՀԶԿի աշխա
տանքներին մասնակցում է նաև Եվրոպական Միությունը:

ՏՀԶԿ հրատարակչությունը օգտագործողների լայն շրջանակների համար 
տարածում է Կազմակերպության կողմից հավաքագրված վիճակագրական 
տվյալներ, տնտեսական, սոցիալական, բնապահպանական թեմաներով հետա
զո տությունների արդյունքներ, ինչպես նաև կոնվենցիաներ, ուղեցույցեր և ան
դամերկրների կողմից ընդունված ստանդարտներ:
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