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5.6. Նոտարական գործունեություն 
 

Ըստ ՀՀ արդարադատության նախարարության ամփոփ տեղեկատվության, 2009թ.   
II եռամսյակում և հունվար-հունիսին համակարգում վավերացվել է, համապատասխա-
նաբար` 102864 և 188174 գործ, գանձված պետական տուրքը կազմել է 136.4 և 252.3 մլն. 
դրամ: Մեկ գործարքի հաշվով գանձված պետական տուրքը կազմել է, 
համապատասխանաբար` 1.33 և 1.34 հազ. դրամ: 

Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2009թ. II եռամսյակ 
 

 Վավերացված 
գործերի քա-
նակը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում 9422 32421.5

այդ թվում`  
բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ առանց 
հողամասերի) 4919 23417.0
միայն հողամասերի  3417 3576.5
այլ    1086 5428.0

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում 3378 9987.5
այդ թվում`  

բնակարանների 325 372.5
միայն հողամասերի  1322 927.5
այլ    1731 8687.5

Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում 315 1195.0
այդ թվում`  

միայն հողամասերի  82 136.0
այլ    233 1059.0

Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում 10 20.0
Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում` բացի գրավից 658 1763.0
Գրավի պայմանագրերի վավերացում 3269 2781.5

այդ թվում`  
անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի   3148 2580.0
այլ 121 201.5

Շարժական գուքի վերաբերյալ պայմանագրերի վավերացում 5344 26485.0
այդ թվում`  

ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման 5272 26292.0
այլ 72 193.0

Այլ պայմանագրերի վավերացում 1398 2794.5
Կտակների վավերացում 1625 3295.0
Լիազորագրերի վավերացում 10505 15874.0

այդ թվում`  
անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման 
իրավունքի   2205 6364.0
ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօրինման կամ 
օգտագործման   970 6489.5
այլ  7330 3020.5

Այլ գործարքների վավերացում 1954 4124.5
Ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 4188 4925.2
Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության 
իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 773 760.5
Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների իսկության 
վավերացում 10357 4997.7
Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացում 38159 19129.8
Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում 11499 5785.0
Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում 9 18.0
Դրամական գումար կամ արժեթղթեր դեպոզիտ ընդունելը, պահպանելը, 
հանձնելը կամ վերադարձնելը 1 2.0
Ընդամենը 102864 136359.7
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Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2009թ. հունվար-հունիս 
 Վավերացված 

գործերի քա-
նակը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում 16566 56841.5

այդ թվում`  
բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ առանց 
հողամասերի) 8707 41101.5
միայն հողամասերի  5947 6330.0
այլ    1912 9410.0

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում 6148 19887.0
այդ թվում`  

բնակարանների 675 712.0
միայն հողամասերի  1895 1256.0
այլ    3578 17919.0

Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում 641 2381.0
այդ թվում`  

միայն հողամասերի  148 197.0
այլ    493 2184.0

Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում 20 43.0
Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում` բացի գրավից 1178 3464.0
Գրավի պայմանագրերի վավերացում 5611 4835.0

այդ թվում`  
անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի   5340 4421.5
այլ 271 413.5

Շարժական գուքի վերաբերյալ պայմանագրերի վավերացում 9800 48554.0
այդ թվում`  

ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման 9662 48183.0
այլ 138 371.0

Այլ պայմանագրերի վավերացում 2754 5535.5
Կտակների վավերացում 3090 6243.0
Լիազորագրերի վավերացում 19698 32476.7

այդ թվում`  
անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման 
իրավունքի   4284 12376.5
ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօրինման կամ 
օգտագործման   2002 14516.5
այլ  13412 5583.7

Այլ գործարքների վավերացում 3360 7036.0
Ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 7911 9516.2
Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության 
իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 1205 1252.5
Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների իսկության 
վավերացում 19636 8756.6
Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացում 68405 34274.3
Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում 22103 11114.0
Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում 42 84.0
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 188174 252309.3

Նոտարական գործունեության համեմատական ցուցանիշները, 2009թ. հունվար-հունիս 
(հավելաճը /նվազումը <<->> նշանով/) 

Հունվար-հունիսի համեմատ, %  Ընդա- 
մենը 2006թ. 2007թ. 2008թ. 

Վավերացված գործերի քանակը, միավոր 188174 - 1.3 - 13.4 - 14.5 
Գանձված պետական տուրքը, մլն. դրամ 252.3 - 9.7 - 19.9 - 20.4 
Գանձված պետական տուրքը մեկ գործարքի հաշվով, հազ. դրամ 1.3 - 13.3 - 7.1 - 7.1 

 


