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5.11. Նոտարական գործունեությունը 2019թ. հունվար-մարտին 
 

Ըստ ՀՀ արդարադատության նախարարության ամփոփ տեղեկատվության, 2019թ.  
հունվար-մարտին համակարգում վավերացվել է 143 534 գործ, գանձված պետական տուրքը 
կազմել է 172.9 մլն. դրամ: Մեկ գործարքի հաշվով գանձված պետական տուրքը կազմել է 1.20 
հազ. դրամ: 

 
Նոտարական գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2019թ. հունվար-մարտ 

 

 Վավերացված 
գործերի քա-
նակը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում 9 388 36 339.5

այդ թվում`  
բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ առանց 
հողամասերի) 5 603 27 055.0
միայն հողամասերի  2 746 4 091.0
այլ    1 039 5 193.5

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում 1 923 6 612.5
այդ թվում`  

բնակարանների 629 680.0
միայն հողամասերի  130 169.0
այլ    1 164 5 763.5

Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում 154 724.0
այդ թվում`  

միայն հողամասերի  2 1.0
այլ    152 723.0

Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում 20 41.5
Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում` բացի գրավից 622 1 628.5
Գրավի պայմանագրերի վավերացում 4 848 3 554.0

այդ թվում`  
անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի   4 680 3 244.5
այլ 168 309.5

Շարժական գուքի վերաբերյալ պայմանագրերի վավերացում 256 860.0
այդ թվում`  

ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման 120 576.0
այլ 136 284.0

Այլ պայմանագրերի վավերացում 1 980 5 852.0
Կտակների վավերացում 1 077 2 156.5
Լիազորագրերի վավերացում 24 188 40 955.9

այդ թվում`  
անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման 
իրավունքի   2 687 7 889.0
ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօրինման կամ 
օգտագործման   6 181 25 374.0
այլ  15 320 7 692.9

Կտակակատարի լիազորությունների հավաստման վկայագրի տրամադրում 254 508.0
Այլ գործարքների վավերացում 7 432 15 669.1
Ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում 136 268.0
Ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 5 896 9 898.0
Բոլոր ժառանգների համաձայնությամբ նախկինում տրված ժառանգության  
իրավունքի վկայագրի չեղյալ համարում 2 4.0
Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
վկայագրերի տրամադրում 586 1 167.7
Նոտարական ակտերի կրկնօրինակների տրամադրում 49 54.5
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 Վավերացված 
գործերի քա-
նակը, միավոր 

Գանձված պե-
տական տուրքը,

հազ. դրամ 
Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների իսկության վավերացում 4 742 2 740.3
Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացում 7 531 3 806.0
Նոտարի վստահված թարգմանչի ստորագրության իսկության վավերացում 56 160 28 081.0
Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում 13 724 7 188.7
Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում 16 32.0
Քաղաքացու՝ որոշակի վայրում գտնվելու փաստի հաստատում 3 6.0
Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի հաստատում 2 349 4 699.3

այդ թվում`  
անձանց ազգակցական հարաբերությունների վերաբերյալ  71 142.0
ծննդյան որդեգրման (դստերագրման), ամուսնության, ամուսնալուծության և  
մահվան գրանցման  6 12.0
ժառանգության բացման վայրի և ժառանգությունն ընդունելու 1 879 3 759.3
իրավունք սահմանող փաստաթղթերի պատկանելիության (բացառությամբ՝  
անձնագրի և զինվորական փաստաթղթերի)  148 296.0
սեփականության իրավունքով գույքի տիրապետման  164 328.0
այլ իրավաբանական նշանակություն ունեցող  81 162.0

Դրամական գումար կամ արժեթղթեր դեպոզիտ ընդունելը, պահպանելը, 
հանձնելը կամ վերադարձնելը 4 8.0
Ապացույցների ապահովումը 7 14.0
Կազմակերպության ընդհանուր ժողովի կամ կոլեգիալ այլ մարմնի նիստի 
արձանագրության վավերացում 2 4.0
Գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցում իրականացնող մարմիններին
գույքի նկատմամբ իրավունքի վերաբերյալ նախնական նշում կատարելու  
մասին ծանուցում 9 -
Անձանց առաջարկությունների հիման վրա և նրանց պահանջով ոչ օրինակելի  
գործարքների, հաստատման ոչ ենթակա ոչ օրինակելի փաստաթղթերի կամ  
իրավական այլ փաստաթղթերի պատրաստման և տրամադրման, ինչպես նաև 
գործարքների վավերացման կամ փաստաթղթերի պատրաստման հետ չկապված 
իրավական օգնության կամ խորհրդատվության տրամադրման կամ այլ 
ծառայությունների մատուցում 176 60.0
Ընդամենը 143 534 172 933.0

 
 


