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5.6. Նոտարական գործունեությունը 2009թ. IV եռամսյակում և հունվար-դեկտեմբերին 
 

Ըստ ՀՀ արդարադատության նախարարության ամփոփ տեղեկատվության, 2009թ.   
IV եռամսյակում և հունվար-դեկտեմբերին համակարգում վավերացվել է, համապատաս-
խանաբար` 111645 և 424385 գործ, գանձված պետական տուրքը կազմել է 163.2 և 576.6 մլն. 
դրամ: Մեկ գործարքի հաշվով գանձված պետական տուրքը կազմել է, համապատաս-
խանաբար` 1.5 և 1.4 հազ. դրամ: 

Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2009թ. IV եռամսյակ 
 

 Վավերացված 
գործերի քա-
նակը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը, 

հազ. դրամ 
Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում 11723 41872.5

այդ թվում`  
բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ առանց 
հողամասերի) 6202 29844.0
միայն հողամասերի  4162 5398.0
այլ    1359 6630.5

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում 2833 8050.0
այդ թվում`  

բնակարանների 320 685.0
միայն հողամասերի  1175 675.0
այլ    1338 6690.0

Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում 228 983.5
այդ թվում`  

միայն հողամասերի  26 55.5
այլ    202 928.0

Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում 15 30.0
Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում` բացի գրավից 991 2583.5
Գրավի պայմանագրերի վավերացում 6448 5151.0

այդ թվում`  
անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի   6181 4860.0
այլ 267 291.0

Շարժական գուքի վերաբերյալ պայմանագրերի վավերացում 8025 39828.5
այդ թվում`  

ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման 7801 38954.5
այլ 224 874.0

Այլ պայմանագրերի վավերացում 1511 3312.0
Կտակների վավերացում 1720 3461.1
Լիազորագրերի վավերացում 12030 18264.0

այդ թվում`  
անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման 
իրավունքի   2744 7884.5
ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօրինման կամ 
օգտագործման   1476 7165.0
այլ  7810 3214.5

Այլ գործարքների վավերացում 1530 3194.5
Ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 4567 5895.0
Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության 
իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 618 888.0
Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների իսկության 
վավերացում 9492 4600.5
Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացում 39845 19944.0
Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում 10031 5033.5
Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում 37 74.0
Քաղաքացու` որոշակի վայրում գտնվելու փաստի հաստատում 1 2.0
Ընդամենը 111645 163167.6
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Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2009թ. 
 

 Վավերացված 
գործերի քա-
նակը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում 39007 137446.4

այդ թվում`  
բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ առանց 
հողամասերի) 20984 100282.0
միայն հողամասերի  13628 15671.5
այլ    4395 21492.9

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում 11513 35432.0
այդ թվում`  

բնակարանների 1249 1747.5
միայն հողամասերի  4096 2834.5
այլ    6168 30850.0

Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում 1047 4084.5
այդ թվում`  

միայն հողամասերի  207 327.5
այլ    840 3757.0

Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում 52 104.0
Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում` բացի գրավից 3309 8652.5
Գրավի պայմանագրերի վավերացում 16426 13655.5

այդ թվում`  
անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի   15639 12657.0
այլ 787 998.5

Շարժական գուքի վերաբերյալ պայմանագրերի վավերացում 24559 121755.5
այդ թվում`  

ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման 23989 119673.5
այլ 570 2082.0

Այլ պայմանագրերի վավերացում 5702 11796.5
Կտակների վավերացում 6595 13304.1
Լիազորագրերի վավերացում 45623 72136.8

այդ թվում`  
անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման 
իրավունքի   10072 29005.5
ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօրինման կամ 
օգտագործման   5657 30627.0
այլ  29894 12504.3

Այլ գործարքների վավերացում 6304 13174.8
Ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 16894 20817.2
Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության 
իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 2392 2997.0
Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների իսկության 
վավերացում 38944 17345.5
Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացում 160373 80346.3
Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում 45548 23315.5
Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում 90 178.5
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 3 6.0
Ապացույցների ապահովում 1 5.0
Կազմակերպության ընդհանուր ժողովի կամ կոլեգիալ այլ մարմնի նիստի 
արձանագրության վավերացում 1 2.0
Ընդամենը 424385 576559.6
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Նոտարական գործունեության համեմատական ցուցանիշները, 2009թ. հունվար-դեկտեմբեր 
(հավելաճը /նվազումը <<->> նշանով/) 

Հունվար-դեկտեմբերի համեմատ, %  Ընդամենը 
2006թ. 2007թ. 2008թ. 

Վավերացված գործերի քանակը, միավոր 424385 4.1 - 10.3 - 10.9 
Գանձված պետական տուրքը, մլն. դրամ 576.6 - 6.0 - 17.2 - 14.9 
Գանձված պետական  տուրքը մեկ գործարքի 
հաշվով, հազ. դրամ 1.4 - 6.7 - 6.7 0 

 




