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5.6. Նոտարական գործունեություն   
 
 

Ըստ ՀՀ արդարադատության նախարարության ամփոփ տեղեկատվության, 2009թ.   
III եռամսյակում և հունվար-սեպտեմբերին համակարգում վավերացվել է, 
համապատասխանաբար` 124566 և 312740 գործ, գանձված պետական տուրքը կազմել է 
161.1 և 413.4 մլն. դրամ: Մեկ գործարքի հաշվով գանձված պետական տուրքը կազմել է  
համապատասխանաբար` 1.29 և 1.32 հազ. դրամ: 

 
Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2009թ. III եռամսյակ 

 

 Վավերացված 
գործերի քա-
նակը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը, 

հազ. դրամ 
Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում 10718 38785.4

այդ թվում`  
բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ առանց 
հողամասերի) 6075 29389.5
միայն հողամասերի  3519 3943.5
այլ    1124 5452.4

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում 2532 7495.0
այդ թվում`  

բնակարանների 254 350.5
միայն հողամասերի  1026 903.5
այլ    1252 6241.0

Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում 178 720.0
այդ թվում`  

միայն հողամասերի  33 75.0
այլ    145 645.0

Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում 17 31.0
Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում` բացի գրավից 1140 2605.0
Գրավի պայմանագրերի վավերացում 4367 3669.5

այդ թվում`  
անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի   4118 3375.5
այլ 249 294.0

Շարժական գուքի վերաբերյալ պայմանագրերի վավերացում 6734 33373.0
այդ թվում`  

ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման 6526 32536.0
այլ 208 837.0

Այլ պայմանագրերի վավերացում 1437 2949.0
Կտակների վավերացում 1785 3600.0
Լիազորագրերի վավերացում 13895 21396.1

այդ թվում`  
անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման 
իրավունքի   3044 8744.5
ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօրինման կամ 
օգտագործման   2179 8945.5
այլ  8672 3706.1

Այլ գործարքների վավերացում 1414 2944.3
Ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 4416 5406.0
Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության 
իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 569 856.5
Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների իսկության 
վավերացում 9816 3988.4
Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացում 52135 26134
Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում 13402 7162
Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում 11 20.5
Ընդամենը 124566 161135.7
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Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2009թ. հունվար-սեպտեմբեր 
 

 Վավերացված 
գործերի քա-
նակը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում 27284 95626.9

այդ թվում`  
բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ առանց 
հողամասերի) 14782 70491.0
միայն հողամասերի  9466 10273.5
այլ    3036 14862.4

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում 8680 27382.0
այդ թվում`  

բնակարանների 929 1062.5
միայն հողամասերի  2921 2159.5
այլ    4830 24160.0

Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում 819 3101.0
այդ թվում`  

միայն հողամասերի  181 272.0
այլ    638 2829.0

Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում 37 74.0
Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում` բացի գրավից 2318 6069.0
Գրավի պայմանագրերի վավերացում 9978 8504.5

այդ թվում`  
անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի   9458 7797.0
այլ 520 707.5

Շարժական գուքի վերաբերյալ պայմանագրերի վավերացում 16534 81927.0
այդ թվում`  

ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման 16188 80719.0
այլ 346 1208.0

Այլ պայմանագրերի վավերացում 4191 8484.5
Կտակների վավերացում 4875 9843.0
Լիազորագրերի վավերացում 33593 53872.8

այդ թվում`  
անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման 
իրավունքի   7328 21121.0
ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօրինման կամ 
օգտագործման   4181 23462.0
այլ  22084 9289.8

Այլ գործարքների վավերացում 4774 9980.3
Ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 12327 14922.2
Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության 
իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 1774 2109.0
Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների իսկության 
վավերացում 29452 12745.0
Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացում 120540 60408.3
Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում 35505 18276.0
Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում 53 104.5
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 312740 413445.0

 
 
 
 
 
 
 



5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2009թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ >> 132

Նոտարական գործունեության համեմատական ցուցանիշները,  
2009թ. հունվար-սեպտեմբեր 

(հավելաճը /նվազումը <<->> նշանով/) 
Հունվար-սեպտեմբերի համեմատ, %  Ընդա- 

մենը 2006թ. 2007թ. 2008թ. 
Վավերացված գործերի քանակը, 
միավոր 312740 2.2 - 11.8 - 13.6 
Գանձված պետական տուրքը,  
մլն. դրամ 413.4 - 7.1 - 17.9 - 18.2 
Գանձված պետական  տուրքը մեկ 
գործարքի հաշվով, հազ. դրամ 1.3 - 13.3 - 7.1 - 7.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


