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5.10. Նոտարական գործունեությունը 2012 թվականի  
II եռամսյակում և հունվար-հունիսին 

 
Ըստ ՀՀ արդարադատության նախարարության ամփոփ տեղեկատվության, 2012թ. II 

եռամսյակում և հունվար-հունիսին համակարգում վավերացվել է, համապատասխանաբար` 
128722 և 231218 գործ, գանձված պետական տուրքը կազմել է 134.1 և 248.4 մլն. դրամ: Մեկ 
գործարքի հաշվով գանձված պետական տուրքը կազմել է  համապատասխանաբար` 1.04 և 
1.07 հազ. դրամ: 

 
Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2012թ. II եռամսյակ 

 
 Վավերացված 

գործերի քանա-
կը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում 9059 33043.5

այդ թվում`  
բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ առանց 
հողամասերի) 5298 24819.5
միայն հողամասերի  2742 3161.5
այլ    1019 5062.5

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում 1233 4740.0
այդ թվում`  

բնակարանների 195 173.0
միայն հողամասերի  162 163.5
այլ    876 4403.5

Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում 140 606.5
այդ թվում`  

միայն հողամասերի  10 8.5
այլ    130 598.0

Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում 15 28.5
Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում` բացի գրավից 564 1809.5
Գրավի պայմանագրերի վավերացում 5546 4189.5

այդ թվում`  
անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի   5340 3937.5
այլ 206 252.0

Շարժական գուքի վերաբերյալ պայմանագրերի վավերացում 452 2065.0
այդ թվում`  

ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման 381 1878.0
այլ 71 187.0

Այլ պայմանագրերի վավերացում 1047 2243.0
Կտակների վավերացում 1556 3139.0
Լիազորագրերի վավերացում 17305 28836.5

այդ թվում`  
անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման 
իրավունքի   2796 8014.5
ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօրինման կամ 
օգտագործման   2769 16109.0
այլ  11740 4713.0

Այլ գործարքների վավերացում 2053 4396.0
Ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում 9 24.0
Ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 4653 6061.0
Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
վկայագրերի տրամադրում 613 978.0
Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների իսկության 
վավերացում 8632 3447.9
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 Վավերացված 
գործերի քանա-
կը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացում 59238 30092.2
Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում 16588 8416.2
Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում 12 24.0
Ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպությունների դիմումները, կամ այլ 
փաստաթղթերը այլ ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպություններին 
փոխանցելը 1 2.0
Դրամական գումար կամ արժեթղթեր դեպոզիտ ընդունելը, պահպանելը, 
հանձնելը կամ վերադարձնելը 4 8.0
Կազմակերպության ընդհանուր ժողովի կամ կոլեգիալ այլ մարմնի նիստի 
արձանագրության վավերացում 2 4.0
Ընդամենը 128722 134154.3

 
Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2012թ. հունվար-հունիս 

 
 Վավերացված 

գործերի քա-
նակը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում 16663 61630.5

այդ թվում`  
բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ առանց 
հողամասերի) 9727 46298.5
միայն հողամասերի  5057 6010.0
այլ    1879 9322.0

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում 2335 9020.0
այդ թվում`  

բնակարանների 345 325.0
միայն հողամասերի  312 286.0
այլ    1678 8409.0

Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում 230 993.5
այդ թվում`  

միայն հողամասերի  19 14.5
այլ    211 979.0

Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում 35 68.5
Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում` բացի գրավից 1025 3170.5
Գրավի պայմանագրերի վավերացում 9922 7610.0

.այդ թվում`  
անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի   9551 7106.5
այլ 371 503.5

Շարժական գուքի վերաբերյալ պայմանագրերի վավերացում 849 3850.0
այդ թվում`  

ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման 703 3444.0
այլ 146 406.0

Այլ պայմանագրերի վավերացում 2234 4738.5
Կտակների վավերացում 2732 5521.0
Լիազորագրերի վավերացում 31772 55651.0

այդ թվում`  
անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման 
իրավունքի   5272 15043.0
ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօրինման կամ 
օգտագործման   5108 32082.5
այլ  21392 8525.5

Այլ գործարքների վավերացում 4069 8538.0
Ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված մջոցառումներ 59 124.0
Ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 8514 11552.0
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 Վավերացված 
գործերի քա-
նակը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
վկայագրերի տրամադրում 1101 1780.0
Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների իսկության 
վավերացում 16485 6679.7
Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացում 103805 52487.7
Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում 29339 14883.7
Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում 32 64.0
Քաղաքացու` որոշակի վայրում գտնվելու փաստի հաստատում 1 2.0
Ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպությունների դիմումները, կամ այլ 
փաստաթղթերը այլ ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպություններին 
փոխանցելը 1 2.0
Դրամական գումար կամ արժեթղթեր դեպոզիտ ընդունելը, պահպանելը, 
հանձնելը կամ վերադարձնելը 9 18.0
Ապացույցների ապահովումը 1 2.0
Կազմակերպության ընդհանուր ժողովի կամ կոլեգիալ այլ մարմնի նիստի 
արձանագրության վավերացում 5 10.0
Ընդամենը 231218 248396.6

 
Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշների քանակական շարժը 

 
Հունվար-հունիս  

2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 
Վավերացված գործերի քանակը, միավոր 219981 188174 212876 243506 231218 
Գանձված պետական տուրքը, մլն. դրամ 316.8 252.3 284.9 296.5 248.4 
Գանձված պետական  տուրքը մեկ գործարքի 
հաշվով, հազ. դրամ 1.44 1.34 1.34 1.22 1.07 

 


