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5.6. Նոտարական գործունեությունը 2011 թվականի III եռամսյակում  
և հունվար-սեպտեմբերին 

 
Ըստ ՀՀ արդարադատության նախարարության ամփոփ տեղեկատվության, 2011թ. III 

եռամսյակում և հունվար-սեպտեմբերին համակարգում վավերացվել է, համապատասխանա-
բար` 143764 և 387270 գործ, գանձված պետական տուրքը կազմել է 164.6 և 461.1 մլն. դրամ: Մեկ 
գործարքի հաշվով գանձված պետական տուրքը կազմել է  համապատասխանաբար` 1.14 և 1.19 
հազ. դրամ: 

Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2011թ. III եռամսյակ 
 

 Վավերացված 
գործերի քանա-
կը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում 11879 44010.0

այդ թվում`  
բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ առանց 
հողամասերի) 6966 32327.0
միայն հողամասերի  3582 4940.5
այլ    1331 6742.5

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում 1583 6245.0
այդ թվում`  

բնակարանների 176 194.5
միայն հողամասերի  235 182.5
այլ    1172 5868.0

Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում 165 708.5
այդ թվում`  

միայն հողամասերի  19 39.5
այլ    146 669.0

Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում 54 85.5
Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում` բացի գրավից 608 1728.0
Գրավի պայմանագրերի վավերացում 5847 4629.0

այդ թվում`  
անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի   5678 4396.5
այլ 169 232.5

Շարժական գուքի վերաբերյալ պայմանագրերի վավերացում 810 3852.0
այդ թվում`  

ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման 739 3666.0
այլ 71 186.0

Այլ պայմանագրերի վավերացում 1291 2715.5
Կտակների վավերացում 1634 3305.0
Լիազորագրերի վավերացում 19261 39083.9

այդ թվում`  
անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման 
իրավունքի   3485 9756.4
ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօրինման կամ 
օգտագործման   4211 24424.0
այլ  11565 4903.5

Այլ գործարքների վավերացում 1587 3630.0
Ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 5078 6859.0
Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
վկայագրերի տրամադրում 595 888.0
Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների իսկության 
վավերացում 7982 3682.9
Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացում 68379 34361.0
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 Վավերացված 
գործերի քանա-
կը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում 16992 8778.0
Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում 15 30.0
Քաղաքացու` որոշակի վայրում գտնվելու փաստի հաստատում 3 6.0
Դրամական գումար կամ արժեթղթեր դեպոզիտ ընդունելը, պահպանելը, 
հանձնելը կամ վերադարձնելը 1 2.0
Ընդամենը 143764 164599.3

 
 

Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշները,  
2011թ. հունվար-սեպտեմբեր 

 
 Վավերացված 

գործերի քա-
նակը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը, 

հազ. դրամ 
Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում 32646 119907.0

այդ թվում`  
բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ առանց 
հողամասերի) 18712 87862.0
միայն հողամասերի  10165 13062.5
այլ    3769 18982.5

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում 5544 20721.5
այդ թվում`  

բնակարանների 699 741.5
միայն հողամասերի  1161 1629.5
այլ    3684 18350.5

Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում 605 2645.0
այդ թվում`  

միայն հողամասերի  66 109.5
այլ    539 2535.5

Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում 127 218.0
Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում` բացի գրավից 1740 4767.5
Գրավի պայմանագրերի վավերացում 17992 15020.5

այդ թվում`  
անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի   17233 13610.5
այլ 759 1410.0

Շարժական գուքի վերաբերյալ պայմանագրերի վավերացում 2778 13312.5
այդ թվում`  

ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման 2529 12596.5
այլ 249 716.0

Այլ պայմանագրերի վավերացում 3846 8284.5
Կտակների վավերացում 4532 9145.5
Լիազորագրերի վավերացում 51117 112475.9

այդ թվում`  
անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման 
իրավունքի   9237 25755.9
ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօրինման կամ 
օգտագործման   9437 74200.5
այլ  32443 12519.5

Այլ գործարքների վավերացում 5410 11302.3
Ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված մջոցառումներ 15 23.0
Ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 14618 19932.0
Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
վկայագրերի տրամադրում 1847 2769.0
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 Վավերացված 
գործերի քա-
նակը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը, 

հազ. դրամ 
Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների իսկության 
վավերացում 27192 11106.9
Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացում 167260 83735.0
Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում 49954 25637.5
Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում 33 66.0
Քաղաքացու` որոշակի վայրում գտնվելու փաստի հաստատում 6 12.0
Լուսանկարում պատկերված անձի և քաղաքացու նույնության 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 5 10.0
Կազմակերպության ընդհանուր ժողովի կամ կոլեգիալ այլ մարմնի նիստի 
արձանագրության վավերացում 1 2.0
Ընդամենը 387270 461097.6

 
 

Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշների  
քանակական շարժը 

 
Հունվար-սեպտեմբեր  

2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 
Վավերացված գործերի քանակը, միավոր 354499 361864 312740 349085 387270 
Գանձված պետական տուրքը, մլն. դրամ 503.7 505.7 413.4 453.2 461.1 
Գանձված պետական  տուրքը մեկ գործարքի հաշվով, հազ. դրամ 1.42 1.40 1.32 1.30 1.19 

 


