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5.7. Նոտարական գործունեությունը 2011 թվականի  
IV եռամսյակում և հունվար-դեկտեմբերին 

 
Ըստ ՀՀ արդարադատության նախարարության ամփոփ տեղեկատվության, 2011թ. IV 

եռամսյակում և հունվար-դեկտեմբերին համակարգում վավերացվել է, համապատասխա-
նաբար` 120954 և 508224 գործ, գանձված պետական տուրքը կազմել է 155.6 և 616.7 մլն. դրամ: 
Մեկ գործարքի հաշվով գանձված պետական տուրքը կազմել է  համապատասխանաբար` 1.29 և 
1.21 հազ. դրամ: 

Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2011թ. IV եռամսյակ 
 

 Վավերացված 
գործերի քանա-
կը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում 12632 45515.0

այդ թվում`  
բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ առանց 
հողամասերի) 6887 32766.5
միայն հողամասերի  4153 4839.0
այլ    1592 7909.5

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում 1678 6122.5
այդ թվում`  

բնակարանների 182 179.0
միայն հողամասերի  354 241.5
այլ    1142 5702.0

Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում 195 828.0
այդ թվում`  

միայն հողամասերի  14 41.5
այլ    181 786.5

Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում 60 169.5
Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում` բացի գրավից 737 1910.5
Գրավի պայմանագրերի վավերացում 6780 6134.3

այդ թվում`  
անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի   6512 5696.3
այլ 268 438.0

Շարժական գույքի վերաբերյալ պայմանագրերի վավերացում 738 3472.5
այդ թվում`  

ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման 657 3255.0
այլ 81 217.5

Այլ պայմանագրերի վավերացում 1459 3047.5
Կտակների վավերացում 1646 3352.0
Լիազորագրերի վավերացում 16394 37190.5

այդ թվում`  
անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման 
իրավունքի   2919 8451.0
ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօրինման կամ 
օգտագործման   3147 24624.0
այլ  10328 4115.5

Այլ գործարքների վավերացում 1771 3855.0
Ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում 74 155.0
Ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 5248 7338.0
Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
վկայագրերի տրամադրում 721 1078.0
Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների իսկության 
վավերացում 7631 3623.5
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 Վավերացված 
գործերի քանա-
կը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացում 50809 25458.0
Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում 12344 6238.0
Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում 32 64.0
Քաղաքացու` որոշակի վայրում գտնվելու փաստի հաստատում 1 2.0
Լուսանկարում պատկերված անձի և քաղաքացու նույնության հաստատում 1 2.0
Ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպությունների դիմումները կամ այլ փաս-
տաթղթերը այլ ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպություններին փոխանցելը 1 2.0
Կազմակերպության ընդհանուր ժողովի կամ կոլեգիալ այլ մարմնի նիստի 
արձանագրության վավերացում 2 4.0
Ընդամենը 120954 155561.8

 
Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2011թ. 

 
 Վավերացված 

գործերի քա-
նակը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում 45278 165422.0

այդ թվում`  
բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ առանց 
հողամասերի) 25599 120628.5
միայն հողամասերի  14318 17901.5
այլ    5361 26892.0

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում 7222 26844.0
այդ թվում`  

բնակարանների 881 920.5
միայն հողամասերի  1515 1871.0
այլ    4826 24052.5

Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում 800 3473.0
այդ թվում`  

միայն հողամասերի  80 151.0
այլ    720 3322.0

Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում 187 387.5
Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում` բացի գրավից 2477 6678.0
Գրավի պայմանագրերի վավերացում 24772 21154.8

այդ թվում`  
անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի   23745 19306.8
այլ 1027 1848.0

Շարժական գույքի վերաբերյալ պայմանագրերի վավերացում 3516 16785.0
այդ թվում`  

ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման 3186 15851.5
այլ 330 933.5

Այլ պայմանագրերի վավերացում 5305 11332.0
Կտակների վավերացում 6178 12497.5
Լիազորագրերի վավերացում 67511 149666.4

այդ թվում`  
անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման 
իրավունքի   12156 34206.9
ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօրինման կամ 
օգտագործման   12584 98824.5
այլ  42771 16635.0

Այլ գործարքների վավերացում 7181 15157.3
Ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում 89 178.0
Ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 19866 27270.0
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 Վավերացված 
գործերի քա-
նակը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
վկայագրերի տրամադրում 2568 3847.0
Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների իսկության 
վավերացում 34823 14730.4
Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացում 218069 109193.0
Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում 62298 31875.5
Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում 65 130.0
Քաղաքացու` որոշակի վայրում գտնվելու փաստի հաստատում 7 14.0
Լուսանկարում պատկերված անձի և քաղաքացու նույնության հաստատում 2 4.0
Ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպությունների դիմումները կամ այլ փաս-
տաթղթերը այլ ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպություններին փոխանցելը 2 4.0
Դրամական գումար կամ արժեթղթեր դեպոզիտ ընդունելը, պահպանելը, 
հանձնելը կամ վերադարձնելը 5 10.0
Կազմակերպության ընդհանուր ժողովի կամ կոլեգիալ այլ մարմնի նիստի 
արձանագրության վավերացում 3 6.0
Ընդամենը 508224 616659.4

 
Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշներն ըստ եռամսյակների, 2011թ. 

 
 I եռամսյակ II եռամսյակ III եռամսյակ IV եռամսյակ 

Վավերացված գործերի քանակը, միավոր 104167 139339 143764 120954 
Գանձված պետական տուրքը, մլն. դրամ 133.1 163.4 164.6 155.6 
Գանձված պետական  տուրքը մեկ գործարքի 
հաշվով, հազ. դրամ 1.3 1.17 1.14 1.29 

 
Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2007-2011թթ. 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Վավերացված գործերի քանակը, միավոր 472884 476543 424385 472578 508224 
Գանձված պետական տուրքը, մլն. դրամ 696.4 677.8 576.6 624.6 616.7 
Գանձված պետական  տուրքը մեկ գործարքի 
հաշվով, հազ. դրամ 1.47 1.42 1.36 1.32 1.21 

 


