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5.6. Նոտարական գործունեությունը 2010 թվականի III եռամսյակում  
և հունվար-սեպտեմբերին 

 
Ըստ ՀՀ արդարադատության նախարարության ամփոփ տեղեկատվության, 2010թ. III 

եռամսյակում և հունվար-սեպտեմբերին համակարգում վավերացվել է, համապատասխա-
նաբար` 136209 և 349085 գործ, գանձված պետական տուրքը կազմել է 168.2 և 453.2 մլն. դրամ: 
Մեկ գործարքի հաշվով գանձված պետական տուրքը կազմել է  համապատասխանաբար` 1.23 
և 1.30 հազ. դրամ: 

 
Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2010թ. III եռամսյակ 

 
 Վավերացված 

գործերի քանա-
կը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում 11179 42093.5

այդ թվում`  
բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ առանց 
հողամասերի) 6637 31719.5
միայն հողամասերի  3243 4011.5
այլ    1299 6362.5

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում 1986 7050.0
այդ թվում`  

բնակարանների 226 224.5
միայն հողամասերի  455 309.0
այլ    1305 6516.5

Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում 213 930.5
այդ թվում`  

միայն հողամասերի  27 58.5
այլ    186 872.0

Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում 14 29.5
Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում` բացի գրավից 633 1632.5
Գրավի պայմանագրերի վավերացում 5048 4170.5

այդ թվում`  
անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի   4815 3798.5
այլ 233 372.0

Շարժական գուքի վերաբերյալ պայմանագրերի վավերացում 6098 30205.5
այդ թվում`  

ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման 5574 27690.5
այլ 524 2515.0

Այլ պայմանագրերի վավերացում 1255 2660.0
Կտակների վավերացում 1733 3473.5
Լիազորագրերի վավերացում 16867 24669.0

այդ թվում`  
անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման 
իրավունքի   3267 9413.0
ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօրինման կամ 
օգտագործման   3066 10959.0
այլ  10534 4297.0

Այլ գործարքների վավերացում 1398 3094.0
Ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում 29 6.0
Ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 4369 5730.5
Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
վկայագրերի տրամադրում 527 810.0
Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների իսկության 
վավերացում 10386 4237.2
Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացում 58129 29150.6
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 Վավերացված 
գործերի քանա-
կը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում 16328 8224.0
Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում 12 24.0
Քաղաքացու` որոշակի վայրում գտնվելու փաստի հաստատում 1 2.0
Դրամական գումար կամ արժեթղթեր դեպոզիտ ընդունելը, պահպանելը, 
հանձնելը կամ վերադարձնելը 3 6.0
Կազմակերպության ընդհանուր ժողովի կամ կոլեգիալ այլ մարմնի նիստի 
արձանագրության վավերացում 1 2.0
Ընդամենը 136209 168200.8

 
Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2010թ. հունվար-սեպտեմբեր 

 
 Վավերացված 

գործերի քա-
նակը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում 30165 109922.5

այդ թվում`  
բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ առանց 
հողամասերի) 16625 79491.0
միայն հողամասերի  9760 11807.5
այլ    3780 18624.0

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում 6556 23014.0
այդ թվում`  

բնակարանների 658 753.0
միայն հողամասերի  1800 1812.0
այլ    4098 20449.0

Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում 714 2987.0
այդ թվում`  

միայն հողամասերի  73 168.0
այլ    641 2819.0

Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում 34 79.5
Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում` բացի գրավից 1797 4479.0
Գրավի պայմանագրերի վավերացում 14196 11645.0

այդ թվում`  
անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի   13522 10794.5
այլ 674 850.5

Շարժական գուքի վերաբերյալ պայմանագրերի վավերացում 19289 95616.0
այդ թվում`  

ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման 18456 91900.0
այլ 833 3716.0

Այլ պայմանագրերի վավերացում 4079 8873.0
Կտակների վավերացում 4797 9649.0
Լիազորագրերի վավերացում 40430 57205.0

այդ թվում`  
անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման 
իրավունքի   8117 23334.5
ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօրինման կամ 
օգտագործման   5641 22853.5
այլ  26672 11017.0

Այլ գործարքների վավերացում 4226 9268.5
Ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ 44 16.0
Ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 11951 15666.5
Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
վկայագրերի տրամադրում 1959 2537.4
Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների իսկության 
վավերացում 30143 12433.8
Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացում 138140 69250.6
Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում 40518 20418.5
Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում 34 68.0
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 Վավերացված 
գործերի քա-
նակը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Քաղաքացու` որոշակի վայրում գտնվելու փաստի հաստատում 1 2.0
Լուսանկարում պատկերված անձի և քաղաքացու նույնության հաստատում 1 2.0
Դրամական գումար կամ արժեթղթեր դեպոզիտ ընդունելը, պահպանելը, 
հանձնելը կամ վերադարձնելը 10 20.0
Կազմակերպության ընդհանուր ժողովի կամ կոլեգիալ այլ մարմնի նիստի 
արձանագրության վավերացում 1 2.0
Ընդամենը 349085 453155.3

 

 
 

Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշների քանակական շարժը 
 
 

Հունվար-սեպտեմբեր  
2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 

Վավերացված գործերի քանակը, միավոր 354499 361864 312740 349085 
Գանձված պետական տուրքը, մլն. դրամ 503.7 505.7 413.4 453.2 
Գանձված պետական  տուրքը մեկ գործարքի հաշվով, հազ. դրամ 1.4 1.4 1.3 1.3 

 


