
Էջ ____ 

hավելված N 1 
Արդարադատության նախարարի  

                                                   2020 թվականի փետրվարի 5-ի 
 N 36-Ն հրամանի 

 

 

ԻՐԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

Ես՝ _____________________________________________________________, 

հանդիսանալով հայտարարագիր ներկայացնող կազմակերպության (այսուհետ 

հայտարարագրում՝ Կազմակերպություն) 

____________________________________________________, ներկայացնում եմ 

սույն  

☐  Իրական սեփականատերերի վերաբերյալ հայտարարագիրը․  

☐ Իրական սեփականատերերի վերաբերյալ նոր խմբագրությամբ 
հայտարարագիրը․   

և հավաստում եմ, որ ներկայացված տեղեկությունները ճիշտ են և ամբողջական։ 

Առդիր՝  ___________  էջ։ 

 

Ստորագրությունը՝  

Ամսաթիվը՝  

 

  



Էջ ____ 

Բաժին Ա․  Կազմակերպություն 

1. Կազմակերպության տվյալներ 

 
 

_____________________________ 
(անվանումը) 

 

 
 

_____________________________ 
(անվանումը լատինատառ (առկայության դեպքում)) 

 
 
 

_____________________________ 
(գրանցման համարը) 

 

 
 

_____________________________ 
(գրանցման օրը, ամիսը, տարին) 

 

2. Գտնվելու վայր 

 
 

_____________________________ 
(փողոցի անվանումը, համարը, տունը) 

 
 

_________________ 
(փոստ․  կոդը, քաղաքը) 

 
 

_________________ 
(պետությունը)  

3. Հատուկ մասնակցություն 

☐ 3.1. Կազմակերպությունը պետական (պետական մասնակցությամբ) 
իրավաբանական անձ է 

 
 

_____________________________ 
(պետության անվանումը) Հսկողության մակարդակը՝  

☐ Միանձնյա 
☐ Այլ անձի (անձանց) հետ համատեղ 

 
 

_____________________________ 
(մասնակցության չափը (%)) 

 
☐ 3.2. Կազմակերպությունը համայնքային (համայնքային մասնակցությամբ) 
իրավաբանական անձ է 

 
 

_____________________________ 
(համայնքի անվանումը) Հսկողության մակարդակը՝  

☐ Միանձնյա 
☐ Այլ անձի (անձանց) հետ համատեղ 

 
 

_____________________________ 
(մասնակցության չափը (%)) 

 
☐ 3.3. Կազմակերպությունը միջազգային կազմակերպություն (միջազգային 
կազմակերպության մասնակցությամբ) իրավաբանական անձ է 

 
 

_____________________________ 
(միջ․  կազմակերպության անվանումը) Հսկողության մակարդակը՝  

☐ Միանձնյա 
☐ Այլ անձի (անձանց) հետ համատեղ 

 
 

_____________________________ 
(մասնակցության չափը (%)) 

 



Էջ ____ 

4. Իրական սեփականատեր չունենալու մասին հայտարարություն 

☐ Կազմակերպությունը չունի իրական սեփականատեր 

5. Արժեթղթերի ցուցակում  

☐ 5.1. Կազմակերպությունը «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի համաձայն 
հաշվետու թողարկող է, և (կամ) Կազմակերպության բաժնետոմսերը ցուցակված են 
ֆոնդային բորսայում (բորսաներում) 

 
 

1) _____________________________ 
(ֆոնդային բորսայի անվանումը) 

 

 
 

_____________________________ 
(հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին) 

 
 
 

2) _____________________________ 
(ֆոնդային բորսայի անվանումը) 

 

 
 

_____________________________ 
(հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին) 

 
☐ 5.2. Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի 
10 տոկոս և ավելի մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը 
ցուցակված են ֆոնդային բորսայում (բորսաներում) 
 
☐ 5.3. Կազմակերպության դուստր կամ կախյալ ընկերության (ընկերությունների) 
բաժնետոմսերը ցուցակված են ֆոնդային բորսայում (բորսաներում) 

 
 

1) _____________________________ 
(ֆոնդային բորսայի անվանումը) 

 

 
 

_____________________________ 
(հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին) 

 
 
 

2) _____________________________ 
(ֆոնդային բորսայի անվանումը) 

 

 
 

_____________________________ 
(հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին) 

 
 
 

3) _____________________________ 
(ֆոնդային բորսայի անվանումը) 

 

 
 

_____________________________ 
(հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին) 

 
 
 

4) _____________________________ 
 

 
 

_____________________________ 
 

  



Էջ ____ 

Բաժին Բ․  Իրական սեփականատեր [N ____] 

1. Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալներ 

 
 

_____________________________ 
 (անունը) 

 
 

_____________________________ 
(ազգանունը) 

 
 

_____________________________ 
(անունը լատինատառ) 

 
 

_____________________________ 
(ազգանունը լատինատառ) 

 
 

_____________________________ 
(քաղաքացիությունը) 

 

 
 

_____________________________ 
(ծննդյան օրը, ամիսը, տարին) 

 

2. Անձը հաստատող փաստաթուղթ 

 
 

_____________________________ 
(անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը) 

 
 

_____________________________ 
(անձը հաստատող փաստաթղթի համարը) 

 
 

_____________________________ 
(անձը հաստատող փաստաթղթի 

տրամադրման օրը, ամիսը, 
տարին)  

 
 

__________________ 
(անձը հաստատող 

փաստաթուղթը տրամադրող 
մարմինը) 

 
 

__________________ 
(ՀԾՀ (առկայության դեպքում)) 

 
 

3. Հաշվառման հասցե 

 
 

_____________________________ 
(փողոցի անվանումը, համարը, տունը) 

 
 

__________________ 
(փոստային կոդը, քաղաքը) 

 
 

__________________ 
(վարչատարածքային միավորը) 

 
 

__________________ 
(պետությունը)  

4. Բնակության վայրի հասցե 

 
 

_____________________________ 
(փողոցի անվանումը, համարը, տունը) 

 
 

__________________ 
(քաղաքը) 

 
 

__________________ 
 (վարչատարածքային միավորը) 

 
 

__________________ 
(պետությունը)  

5.                Քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի կարգավիճակ 

☐ Իրական սեփականատերը քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ է 



Էջ ____ 

6. Աշխատանքի վայր 

 
 

_____________________________ 
 (գործատուի անվանումը) 

 

 
 

_____________________________ 
 (պաշտոնը (քաղաքական ազդեցություն ունեցող 

անձի դեպքում)) 
 
 

_____________________________ 
(փողոցի անվանումը, համարը, տունը) 

 
 

__________________ 
(քաղաքը) 

 
 

__________________ 
(վարչատարածքային միավորը) 

 
 

__________________ 
(պետությունը) 

7. Աշխատանքի վայր (համատեղությամբ) 

 
 

_____________________________ 
(գործատուի անվանումը) 

 

 
 

_____________________________ 
(պաշտոնը (քաղաքական ազդեցություն ունեցող 

անձի դեպքում)) 
 
 

_____________________________ 
(փողոցի անվանումը, համարը, տունը) 

 
 

__________________ 
(քաղաքը)  

 
 

__________________ 
(վարչատարածքային միավորը) 

 
 

__________________ 
(պետությունը) 

8. Կապի միջոցներ 

 
_____________________________ 

(էլ․  փոստի հասցեն) 

 
________ _____________________ 

(հեռախոսահամարը) 

9. Իրական սեփականատեր հանդիսանալու հիմք 

☐ 9.1. Առանձին կամ փոխկապակցված անձի հետ համատեղ վերահսկում է կամ 
տիրապետում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի առնվազն 10 
տոկոս (քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի դեպքում անկախ չափից) 
մասնակցության 

 
 

_____________________________ 
(բաժնետոմսերի քանակը) 

 

 
 

_____________________________ 
(մասնակցության տոկոսը) 

 

 
 

_____________________________ 
(ձեռք բերելու օրը, ամիսը, 

տարին) 

☐ Կազմակերպության կանոնադրական 
կապիտալում իրական սեփականատերը 
տիրապետում է կամ վերահսկում է 
մասնակցության փոխկապակցված անձի 
հետ համատեղ 

Իրական սեփականատերը 
Կազմակերպության կանոնադրական 
կապիտալում ունի՝ 
☐ Ուղղակի մասնակցություն 
☐ Անուղղակի մասնակցություն 
☐ Ուղղակի և անուղղակի 
մասնակցություն 



Էջ ____ 

☐ 9.2. Առանձին կամ փոխկապակցված անձի հետ համատեղ վերահսկում է կամ 
տիրապետում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում առնվազն 10 
տոկոս մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձի կանոնադրական 
կապիտալի առնվազն 10 տոկոս (քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի 
դեպքում անկախ չափից) մասնակցության 

☐ Կազմակերպության մասնակից կամ 
բաժնետեր իրավաբանական անձի 
կանոնադրական կապիտալում իրական 
սեփականատերը տիրապետում է կամ 
վերահսկում է մասնակցության 
փոխկապակցված անձի հետ համատեղ 
 

 

☐ 9.3. Վերահսկում է Կազմակերպությունը կանոնադրական կապիտալում 
մասնակցության ուժով՝ արտոնյալ բաժնետոմսերի կամ մեկ ձայնից ավելի ձայնի 
իրավունք տվող քվեարկող բաժնետոմսերի կամ այլ արժեթղթերի միջոցով 

 
 

_____________________________ 
(արժեթղթերի քանակը) 

 

 
 

_____________________________ 
(արժեթղթերի տոկոսը) 

 

 
 

_____________________________ 
(ձեռք բերելու օրը, ամիսը, 

տարին) 

☐ 9.4. Ստանում է Կազմակերպության տարեկան հասույթի առնվազն 15 տոկոսը 
(քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի դեպքում անկախ չափից) 

☐ 9.5. Իրավասու է նշանակելու կամ ազատելու Կազմակերպության կառավարման 
մարմիններում ընդգրկված անձանց 

☐ 9.6. Կազմակերպության կառավարման մարմիններում ընդգրկված չլինելով՝ 
հնարավորություն ունի ազդելու Կազմակերպության կառավարման վրա, 
վերահսկելու կառավարումը կամ Կազմակերպության գործունեությունը կամ 
իրավասու է կանխորոշելու Կազմակերպության որոշումներն այլ միջոցներով, 
մասնավորապես՝  

☐ Հավատարմագրային կառավարման պայմանագիր 
☐ Համատեղ գործունեության պայմանագիր 
☐ Օպցիոնի պայմանագիր 
☐ Բաժնետոմսերի (բաժնեմասի) փոխարկվող պարտքի տրամադրման 

պայմանագիր 
☐ Այլ միջոցներ (նկարագրել)՝ __________________________________________ 

☐ 9.7. Հանդիսանում է Կազմակերպության կառավարման միանձնյա կամ 
կոլեգիալ մարմինների անդամ, եթե Կազմակերպությունն Ընդերքի մասին 
օրենսգրքով իրական սեփականատերերի հայտարարագրի կամ իրական 
սեփականատերերի վերաբերյալ փոփոխված տեղեկությունների վերաբերյալ 
քաղվածք ներկայացնելու պարտավորություն ունեցող իրավաբանական անձ է, 
մասնավորապես՝  

☐ Բաժնետերերի (մասնակիցների) ընդհանուր ժողովի անդամ  
☐ Խորհրդի անդամ 
☐ Գործադիր մարմնի ղեկավար 

 



Էջ ____ 

10. Փոխկապակցվածություն 

10.1. Սույն բաժնի 9.1.-ին կետի իմաստով Կազմակերպության կանոնադրական 
կապիտալում իրական սեփականատերն ունի մասնակցություն՝ 
☐ Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի (անձանց) հետ համատեղ 
☐ Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (անձանց) հետ համատեղ  
☐ Փոխկապակցված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ համատեղ 

10.2. Սույն բաժնի 9.2.-րդ կետի իմաստով Կազմակերպության մասնակից կամ 
բաժնետեր իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում իրական 
սեփականատերն ունի մասնակցություն՝   
☐ Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի (անձանց) հետ համատեղ 
☐ Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (անձանց) հետ համատեղ 
☐ Փոխկապակցված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ համատեղ 
  



Էջ ____ 

Բաժին Գ․  Ցուցակված բաժնետոմսերով միջանկյալ իրավաբանական անձ [N _____] 

1. Ցուցակված բաժնետոմսերով իրավաբանական անձի տվյալներ 

 
 

_____________________________ 
(անվանումը) 

 
 

_____________________________ 
(անվանումը լատինատառ (առկայության դեպքում)) 

 
 

_____________________________ 
(գրանցման համարը) 

 
 

_____________________________ 
(ՀՎՀՀ (առկայության դեպքում)) 

2. Գտնվելու վայր 

 
 

_____________________________ 
(փողոցի անվանումը, համարը, տունը) 

 
 

__________________ 
(փոստային կոդը, քաղաքը) 

 
 

__________________ 
(վարչատարածքային միավորը) 

 
 

__________________ 
(պետությունը) 

3. Ցուցակման տվյալներ 

 
 

1) _____________________________ 
(ֆոնդային բորսայի անվանումը) 

 
 

_____________________________ 
(հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին) 

 
 

2) _____________________________ 
(ֆոնդային բորսայի անվանումը) 

 
 

_____________________________ 
(հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին) 

4. Մասնակցության տեսակ 

Ցուցակված արժեթղթերով միջանկյալ իրավաբանական անձը Կազմակերպության 
կանոնադրական կապիտալում ունի՝ 
☐ Ուղղակի մասնակցություն 
☐ Անուղղակի մասնակցություն 
☐ Ուղղակի և անուղղակի մասնակցություն 

5. Գործադիր մարմնի ղեկավար 

 
 

_____________________________ 
(գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը) 

 
 

_____________________________ 
 (գործադիր մարմնի ղեկավարի ազգանունը) 

  



Էջ ____ 

Բաժին Դ․  Անուղղակի մասնակցության միջանկյալ իրավաբանական անձ 

1. Շղթայի տեսակ 

Իրավաբանական անձը գործում է՝  
☐ N ___ իրական սեփականատիրոջ համար, ով այս բաժնում նկարագրված 
իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում ունի՝ 
 ☐ Ուղղակի մասնակցություն 
 ☐ Անուղղակի մասնակցություն 
 ☐ Ուղղակի և անուղղակի մասնակցություն 
☐ N ___ ցուցակված արժեթղթերով իրավաբանական անձի համար, որն այս բաժնում 
նկարագրված իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում ունի՝ 
 ☐ Ուղղակի մասնակցություն 
 ☐ Անուղղակի մասնակցություն 
 ☐ Ուղղակի և անուղղակի մասնակցություն 

2. Միջանկյալ իրավաբանական անձի տվյալներ 

 
 

_____________________________ 
(անվանումը) 

 
 

_____________________________ 
(անվանումը լատինատառ (առկայության դեպքում)) 

 
 

_____________________________ 
(գրանցման համարը) 

 
_____________________________ 
(ՀՎՀՀ (առկայության դեպքում)) 

3. Գտնվելու վայր 

 
 

_____________________________ 
(փողոցի անվանումը, համարը, տունը) 

 
 

__________________ 
(փոստային կոդը, քաղաքը) 

 
 

__________________ 
(վարչատարածքային միավորը) 

 
 

__________________ 
(պետությունը) 

4. Գործադիր մարմնի ղեկավար 

 
 

_____________________________ 
(գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը) 

 
 

_____________________________ 
(գործադիր մարմնի ղեկավարի ազգանունը) 

5. Մասնակցություն Կազմակերպությունում 

5.1. Միջանկյալ իրավաբանական անձը Կազմակերպության կանոնադրական 
կապիտալում ունի՝ 
☐ Ուղղակի մասնակցություն 
☐ Անուղղակի մասնակցություն 
☐ Ուղղակի և անուղղակի մասնակցություն 



Էջ ____ 

5.2. Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշված անուղղակի 
մասնակցությունն իրականացվում է հետևյալ իրավաբանական անձանց 
կանոնադրական կապիտալում ուղղակի մասնակցության միջոցով՝  

1) _________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________________ 

… 
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