
ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՏԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ 
ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 
Արձանագրություն N4 

 
քաղաք Երևան     քսանվեցն ապրիլի երկու հազար տասնչորս թվականի 

 
ՀՀ արդարադատության նախարարության նոտարների որակավորման ստուգման 

հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) 2014 թվականի ապրիլի 26-ի նիստում 
ուսումնասիրեց և ամփոփեց նոտարների որակավորման ստուգման գործնական խնդիրների 
փուլի արդյունքները: 

 
ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԻՆ` 
 
Ա. Օրբելյան - ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ 

 
Ն. Բալայան - ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի 

համակարգի իրավական ապահովման վարչության պետ 
 

Հ. Սարգսյան - ՀՀ արդարադատության նախարարի օգնական 
 

Դ. Մխեյան - ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի 
օրինականության վերահսկողության տեսչության նոտարիատի և 
քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմինների 
գործունեության օրինականության վերահսկողության բաժնի պետ 

 
Ռ. Մուկուչյան - Գյումրի նոտարական տարածքի նոտար 

 
Ռ. Սահակյան - Կենտրոն նոտարական տարածքի նոտար 

 
Օ. Հակոբյան - Նոր Նորք նոտարական տարածքի նոտար 

 
Տ. Գրիգորյան - Գավառ նոտարական տարածքի նոտար 
 
Ներկա էր հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Իսկանդարյանը: 
 
ՕՐԱԿԱՐԳ՝ 

1. Նոտարների որակավորման ստուգումների երկրորդ փուլի ամփոփում: 
2. Աշխատանքների վերջնական ուսումնասիրություն և վերջնական գնահատականների 

հաստատում: 
3. Այլ հարցեր: 

 
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ՝ 
Օրակարգի առաջին հարցի հետ կապված հանձնաժողովի քարտուղարը 

ներկայացրեց, որ ստուգումների երկրորդ փուլին մասնակցել է 38 թեկնածու: Մասնակից-
ները հանձնել են թեստավորման փուլը մեկ խմբով: 

Ա. Օրբելյանը առաջարկեց՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2002 թվականի 
հունիսի 6-ի «Նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգման կարգը հաստատելու 
մասին» N 789-Ն որոշմամբ (վերախմբագրվել է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 



սեպտեմբերի 29-ի N 1463-Ն որոշմամբ) հաստատված կարգի պահանջները, որոշման կից 
հրապրակել խնդիրների լուծման պայմանական ճիշտ պատասխանների տարբերակը: 

 
Օրակարգի երկրորդ հարցի հետ կապված հանձնաժողովի քարտուղարը 

ներկայացրեց, որ խնդիրների լուծումները գրելուց և գրավորների ծածկագրման 
աշխատանքները ավարտելուց անմիջապես հետո սկսվել է դրանց ստուգումը: 
Աշխատանքների սգուտումը հանձնաժողովի անդամների կողմից տևել է մինչև ապրիլի 26-ը 
ժամը 19:00, ինչին ներկա են եղել հանձնաժողովի բոլոր անդամները, և ուսումնասիրվել են 
բոլոր աշխատանքները՝ երկու հոգուց բաղկացած խմբերով: Ստուգման աշխատանքների 
ավարտին արդեն հանձնաժողովն ամբողջական կազմով ուսումնասիրվել են առանձին 
բաղկացած խմբերի ստուգման արդյունքերը, և կատարվել է արդյունքների ամփոփում: 
Աշխատանքները ստուգվել են հիմք ընդունելով նախօրոք մշակված պայմանական ճիշտ 
տարբերակների ձևաթուղթը: Որոշվել էր խնդիրները ստուգել բացառապես հիմնվելով 
հանձնաժողովի կողմից հաստատված պայմանական ճիշտ տարբերակի վրա՝ այդ թվում 
նաև ստուգման գործընթացի հավասարությունը պահպանելու նպատակով: 

Հանձնաժողովի նախագահը առաջարկվեց ամփոփել բոլոր աշխատանքները, և 
դրանք ներկայացնել դեկոդավորման, ինչից հետո հրապարակել արդյունքները՝ նշելով մաս-
նակիցների անուն ազգանունը: Հանձնաժողովի անդամները ամփոփեցին աշխատանքները:  

 
Օրակարգի երրորդ հարցի հետ կապված Հանձնաժողովի քարտուղարը 

տեղեկացրեց, որ համաձայն գործող կարգի, քննության մասնակիցները իրավունք ունեն 
բողոքարկել աշխատանքները՝ դրանք ստանլուց մեկ օրվա ընթացքում: Առաջարկվեց որպես 
քննության արդյունքների մասին ծանուցման օր հաշվել սույն արձանագրության՝ 
www.moj.am կայքում հրապարակման ամսաթիվը: Նաև առաջարկվեց, որ արձանա-
գրությունը հրապարակելուց հետո էլ. փոստի միջոցով արձանագրությունն ուղարկվի 
քննության մասնակիցներին: Առաջարկվեց արձանագրությունը հրապրակել ամենաուշը 
2014 թ. ապիլի 26-ին, և հետևաբար բողոքները ընդունել մինչև 2014 թ. ապրիլի 28-ը, ժամը 
16:00 գրավոր եղանակով կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով: 

Ռ. Մուկուչյանը առաջարկեց հրապարակել մասնակիցների ցանկը՝ ըստ իրենց կողմից 
85 միավորի շեմը անցած լինելու՝ համապատասխանաբար նշելով «հաղթահարել է անցողիկ 
շեմը» կամ «չի հաղթահարել անցողիկ շեմը»: 

 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

1. Հաստատել նոտարների որակավորման ստուգումների խնդիրների փուլը անցած 
մասնակիցների ցանկը՝ ըստ հավելված 1-ի և հրապարակել այն ՀՀ արդարադա-
տության նախարարության www.moj.am պաշտոնական կայքում: 

ընդունվեց միաձայն 
2. Հաստատել և հրապարակել պայմանական սխալների տարբերակը ըստ հավելված 2-

ի: 
ընդունվեց միաձայն 

3. Դիմորդների էլեկտրոնային փոստի հասցեներով տեղեկացնել իրենց գնահատա-
կանների հրապարակման մասին: 

ընդունվեց միաձայն 
4. Ընդունել ի գիտություն, որ բողոքները կարող են բերվել գրավոր կամ էլեկտրոնային 

փոստի միջոցով մինչև 2014 թ. ապրիլի 28-ը, ժամը 16:00: 
 
 

Արձանագրությունը կազմված է 58 էջից` կից 2 հավելվածներով: 
 

http://www.moj.am/
http://www.moj.am/


 
 
 
Հանձնաժողովի նախագահ`      Ա. ՕՐԲԵԼՅԱՆ 
 
Հանձնաժողովի անդամ՝                                                            Ն. ԲԱԼԱՅԱՆ 
 
Հանձնաժողովի անդամ՝                                                            Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 
Հանձնաժողովի անդամ՝                                                            Դ. ՄԽԵՅԱՆ 
 
Հանձնաժողովի անդամ՝                                                            Ռ. ՄՈՒԿՈՒՉՅԱՆ 
 
Հանձնաժողովի անդամ՝                                                            Ռ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
 
Հանձնաժողովի անդամ՝                                                            Օ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
 
Հանձնաժողովի անդամ՝                                                            Տ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
 
Հանձնաժողովի քարտուղար`      Լ. ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ  
 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 
 
ՆՈՏԱՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ 

ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
Անուն, Ազգանուն Կարգավիճակ 

Աբրահամյան Աննա Հովիկի հաղթահարել է անցողիկ շեմը 
Աբրահամյան Աննա Հենրիկի չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Ալավերդյան Մանե չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Ամիրխանյան Անուշ հաղթահարել է անցողիկ շեմը 
Անանյան  Գուրգեն հաղթահարել է անցողիկ շեմը 
Ասլանյան Մերի չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Ասրյան Արտաշես  հաղթահարել է անցողիկ շեմը 
Բարսեղյան Ինգա չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Բեկչյան Ռոզա չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Բզնունի Գագիկ հաղթահարել է անցողիկ շեմը 
Գալստյան Մարինե չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Եղիկյան Արփինե չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Խեչոյան Անի չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Հայրապետյան Ատոմ հաղթահարել է անցողիկ շեմը 
Հովհաննիսյան Լիանա հաղթահարել է անցողիկ շեմը 
Հովհաննիսյան Վահե հաղթահարել է անցողիկ շեմը 
Ղարաբաղցյան Էլիզա չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Պողոսյան Նարեկ հաղթահարել է անցողիկ շեմը 
Սարգսյան Արսեն չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Ղուկասյան Տաթև հաղթահարել է անցողիկ շեմը 
Մանուկյան Աննա չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Մատինյան Աստղիկ հաղթահարել է անցողիկ շեմը 
Մարտիրոսյան Թագուհի հաղթահարել է անցողիկ շեմը 
Մեսրոպյան Գայանե հաղթահարել է անցողիկ շեմը 
Մինասյան Անի չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Նազարյան Աստղիկ չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Նահապետյան Սեդա չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Շահնազարյան Իննա հաղթահարել է անցողիկ շեմը 
Շաղոյան Անի չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Ոսկանյան Գագիկ չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Պապինյան Ավետիք հաղթահարել է անցողիկ շեմը 
Պետրոսյան Մարիաննա չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Սահակյան Մանուշ հաղթահարել է անցողիկ շեմը 
Սահակյանմասիհի Ալեքսանդեր չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Սուքիասյան Արթուր չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
Վարդանյան Լուսինե հաղթահարել է անցողիկ շեմը 
Տաշչյան Տաթևիկ հաղթահարել է անցողիկ շեմը 
Օհնիկյան Հասմիկ չի հաղթահարել անցողիկ շեմը 
 
 
 
 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 
 

ԽՆԴԻՐ 1 
 

Նոտարին են դիմել Գրետել Գուրգենի Սեդրակայանը և Գուրգեն Գրետելի 
Սեդրակյանը խնդրելով վավերացնել Անշարժ գույքի նվիրատվության պայմանագիր: 
Նոտարի գրասենյակի աշխատակազմի կողմից՝ դիմորդների կամաարտահայտությանը 
համապատասխան պատրաստվել է ստորև ներկայացված պայմանագրի տեքստը: 
 
Հարց 1. Կա՞ն արդյոք պայմանագրի տեքստում դրույթներ, որոնք անվավեր կամ առոչինչ 
են, կամ որոնք պայմանագիրը դարձնում են անվավեր, առոչինչ, չկնքված կամ հակասում 
են իմպերատիվ նորմերին: Եթե այո, անհրաժեշտ է մատնանշել այդ դրույթները, 
ներկայացնել որ օրենքի որ դրույթներին են հակասում, կամ որ օրենքի որ դրույթների ուժով 
են առաջացնում համապատասխան հետևանքները («էական սխալներ»): 
Սույն հարցի սխալ կամ ոչ լրիվ պատասխանի արդյունքում խնդիրը կգնահատվի 0 միավոր:  
 
Հարց 2. Կա՞ն արդյոք պայմանագրի տեքստում դրույթներ, որոնք թեկուզ անմիջապես և 
միանշանակորեն չեն բերում Հարց 1-ում նշված հետևանքների, սակայն գործող 
օրենսդրության համապատասխան ենթակա են շտկման մինչև վավերացումը: Եթե այո, 
ապա անհրաժեշտ է մատնանշել այդ դրույթները, ներկայացնել, որ օրենքի որ դրույթներին 
են հակասում, կամ որ օրենքի որ դրույթների ուժով են առաջացնում համապատասխան 
հետևանքները («ոչ էական սխալներ»): 
Սույն հարցի սխալ կամ ոչ լրիվ պատասխանի արդյունքում յուրաքանչյուր սխալի համար 
խնդրի համար տրվող ընդհանուր բալը կնվազեցվի 1 միավոր:  

 
 



ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 
 

քաղաք ԵՐԵՎԱՆ երկու հազար տասնչորս թվականի ապրիլի 
քսանվեց 
 
«ՆՎԻՐԱՏՈՒ»` ԳՐԵՏԵԼ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆԸ ծնված` 28.07.1947 թվականին 
Անձնագիր՝ AM 0907245 տրված 057-ի կողմից 19.10.2012 թվականին  
Բնակվող՝ քաղաք Երևան 
Հեռախոս 0910404142 
 
«ՆՎԻՐԱՌՈՒ»` ԳՈՒՐԳԵՆ ԳՐԵՏԵԼԻ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆԸ ծնված՝ 17.07.1977 թվականին 
Անձնագիր՝ AN 0332974 տրված 008-ի կողմից 22.01.2013 թվականին 
Բնակվող՝ քաղաք Երևան 
Հեռախոս 096010455 
 
ԿՆՔԵՑԻՆ ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՀԵՏԵՎՅԱԼԻ ՄԱՍԻՆ. 
 

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 
1.1. Սույն պայմանագրով՝ ՆՎԻՐԱՏՈՒ` ԳՐԵՏԵԼ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆԸ, 
պայմանագրում նշված բնակարանը, անհատույց, առանց հանդիպական պարտավորության 
նվիրում է ԳՈՒՐԳԵՆ ԳՐԵՏԵԼԻ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆԻՆ: Նվիրվող գույքը գտնվում է քաղաք 
Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքի, Շերամի 79 շենքում, բնակարան թիվ 21 
հասցեում: Ամբողջ անշարժ գույքը բաղկացած է 88.2 (ութսունութ ամբողջ երկու 
տասնորդական) քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսից, այսուհետև «ԳՈՒՅՔ»: 
1.2. Սույն պայմանագրով ՆՎԻՐԱՌՈՒԻՆ է փոխանցվում սեփականության իրավունքով 
բնակարանի բազմաբնակարան շենքի զբաղեցրած բաժնային սեփականություն 
հանդիսացող հողամասի համապատասխան բաժնեմասը, շենքի ընդհանուր օգտագործման 
տարածքների ընդհանուր բաժնային սեփականությունից ՆՎԻՐԱՏՈՒԻՆ պատկանող 
բաժնեմասը և շենքի օգտագործման սպասարկման համար նախատեսված հողամասի 
նկատմամբ այն իրավունքները, որոնք անհրաժեշտ են շենքի, շինության օգտագործման և 
սպասարկման համար: 
1.3. «ԳՈՒՅՔ»-ը սեփականության իրավունքով պատկանում է ՆՎԻՐԱՏՈՒԻՆ, ինչը 
հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Շենգավիթի տարածքային ստորաբաժանման 
կողմից 16.03.2007թ. տրված սեփականության իրավունքի գրանցման հ.2318394 (հ կետ 
երկու երեք մեկ ութ երեք ինը չորս) վկայականով: 
1.4. Սույն պայմանագիրը կնքելու պահին «ԳՈՒՅՔ»-ի նկատմամբ բռնագրավում կամ 
բռնագանձում տարածված չէ, այն արգելանքի կալանքի տակ չի գտնվում, գրավադրված չէ 
և ծանրաբեռնված չէ երրորդ անձանց իրավունքներով: Սույնով հաստատվում է նաև, որ 
նշված «ԳՈՒՅՔ»-ը վարձակալությամբ չի հանձնված և օգտագործման իրավունքով 
տրամադրված չէ, ազատ է երրորդ անձանց պահանջներից, չի հանդիսանում 
իրավաբանական անձի կամ դրա առանձնացված ստորաբաժանման գործունեության վայր 
կամ իրավաբանական հասցե: Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 



կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 
աշխատակազմի Երևան տարածքային ստորաբաժանման «Շենգավիթ» սպասարկման 
գրասենյակի կողմից 21.04.2014թ. (երկու հազար տասնչորս թվականի ապրիլի քսանմեկ) 
տրված հ.ՄՏ-19022013-01-0096 (հ.ՄՏ-մեկ ինը զրո երկու երկու զրո մեկ երեք գիծ զրո մեկ 
գիծ զրո զրո ինը վեց) միասնական տեղեկանքի գրանցված սահմանափակումներ չկա: 

 
2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

2.1. ՆՎԻՐԱՏՈՒՆ պարտավոր է՝ 
2.1.1. Սույն պայմանագիրը ստորագրելու պահից 1 (մեկ) ամսվա ընթացքում ՆՎԻՐԱՌՈՒԻՆ 
հանձնել 1.1. կետում նշված նվիրվող «ԳՈՒՅՔ»-ը: 
2.1.2. Հատուցել նվիրված «ԳՈՒՅՔ»-ի թերությունների հետևանքով ՆՎԻՐԱՌՈՒԻ կյանքին, 
առողջությանը կամ գույքին պատճառված վնասը, եթե ապացուցվում է, որ այդ 
թերությունները առաջացել են մինչև նվիրվող «ԳՈՒՅՔ»-ը ՆՎԻՐԱՌՈՒԻՆ հանձնելը, չեն 
դասվում բացահայտների թվին և ՆՎԻՐԱՏՈՒՆ դրանց մասին իմանալով, չի 
նախազգուշացրել ՆՎԻՐԱՌՈՒԻՆ: 
2.2. ՆՎԻՐԱՏՈՒՆ իրավունք ունի՝ 
2.2.1. Վերացնելու նվիրատվությունը, եթե ՆՎԻՐԱՌՈՒՆ ոտնձգություն է կատարել 
ՆՎԻՐԱՏՈՒԻ, նրա ընտանիքի անդամների կամ մերձավոր ազգականներից որևէ մեկի 
կյանքի դեմ, կամ ՆՎԻՐԱՏՈՒԻՆ դիտավորյալ պատճառել է մարմնական վնասվածք:  
2.2.2. ՆՎԻՐԱՌՈՒԻՑ պահանջել հատուցել նվերն ընդունելուց հրաժարվելու հետևանքով 
իրեն պատճառված իրական վնասը: 
2.2.3.Մինջեվ մահը բնակվել վերը նշված բնակարանում :  
2.3. ՆՎԻՐԱՌՈՒՆ իրավունք ունի  
2.3.1. Սահմանված ժամկետում ստանալ անշարժ գույքի հետ կապված բոլոր 
փաստաթղթերը: 
2.4.ՆՎԻՐԱՌՈՒՆ պարտավոր է` 
2.4.1. Վճարել նվերն ընդունելուց հրաժարվելու հետևանքով ՆՎԻՐԱՏՈՒԻՆ պատճառած 
իրական վնասը: 
 

3. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
3.1. Երրորդ անձանց հանդեպ ՆՎԻՐԱՏՈՒԻ և ՆՎԻՐԱՌՈՒԻ իրավունքներն ու պարտա-
կանությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը 
համապատասխան: 
3.2. Սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված նվիրվող «ԳՈՒՅՔ»-ի կատմամբ սեփականության 
իրավունքը ՆՎԻՐԱՌՈՒԻ մոտ ծագում է սույն պայմանագրից բխող իրավունքի պետական 
գրանցման պահից: 
3.3. Սույն պայմանագիրը կնքված է համարվում, սույն պայմանագրից ծագող իրավունքը 
գրանցելու պահից: 
3.4. ՆՎԻՐԱՌՈՒՆ իրավունք չունի նվերն իրեն փոխանցելուց հրաժարվել, եթե 
նվիրատվության պայմանագրով սեփականության իրավունքի փոխանցումը արդեն իսկ 
գրանցված է անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեյի համապատասխան բաժնում: 
3.5. Հայաստանի Հանրապետության գույքահարկի մասին օրենքի համաձայն օտարման 
օրվա դրությամբ տվյալ հարկվող նվիրվող «ԳՈՒՅՔ»-ի համար չմարված հարկային 



պարտավորությունները նոր սեփականատիրոջը չեն փոխանցվում (գույքահարկ) և 
համայնքի հանդեպ առկա կամ հնարավոր գույքահարկը մարելու պարտավորությունը, 
ինչպես նաև դրա չմարելու հետ կապված հնարավոր պատասխանատվությունը կամ այլ 
բացասական հետևանքները կրում է ՆՎԻՐԱՏՈՒՆ: 
3.6.Պայմանագրի կնքման հետ կապված ծախսերը կատարվում է ՆՎԻՐԱՌՈՒԻ կողմից: 
3.7. Սույն պայմանագիրը կողմերի ցանկությամբ կազմված է 4 (չորս) օրինակից, որոնք 
ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: 
3.8. Սույն պայմանագրից ծագող իրավունքները ենթակա են գրանցման Հայաստանի 
Հանրապետության Կառավարությանն Առընթեր Անշարժ գույքի կադաստրի պետական 
կոմիտեի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանումում 30 (երեսուն) 
աշխատանքային օրում: 
3.9. Պայմանագրի բովանդակությունը նոտարի կողմից ընթերցվեց կողմերին և 
պարզաբանվեց գործող օրենսդրության նորմերը: 
3.10. Պայմանագրի բովանդակությունը բավարարում է կողմերի պահանջները: 
3.11. Կողմերը հավաստիացնում են, որ պայմանագիրը մոլորության, խաբեության, կամ 
սպառնալիքի ազդեցության տակ չեն կնքում, և այն համապատասխանում է իրենց իրական 
մտադրություններին: 

 
Մենք՝ կողմերս, նոտարի ներկայությամբ հաստատում ենք, որ գործունակության մեջ 
սահմանափակված չենք, մեր նկատմամբ չկա սահմանված խնամակալություն, 
հոգաբարձություն և պատրոնաժ, չենք գտնվում թունավոր նյութերի, թմրանյութերի, 
ալկոհոլի ազդեցության տակ, մեր առողջական վիճակով կարող ենք ինքնուրույն 
իրականացնել և պաշտպանել մեր իրավունքները և կատարել պարտականությունները, չենք 
տառապում հիվանդություններով, որոնք կարող են խոչընդոտել մեր կողմից կազմվող 
պայմանագրի էությունը գիտակցելուն և ընկալելուն, ինչպես նաև հաստատում ենք, որ մեզ 
մոտ բացակայում են սույն պայմանագիրը կազմելուն հարկադրող պարտականություններ, 
ամբողջովին գիտակցում ենք և հասկանում պայմանագրում նախատեսված բոլոր կետերի 
իմաստը և նշանակությունը , ինչպես նաև հայտարարում ենք, որ պայմանագիրը 
ստորագրում ենք կամավոր և մեզ համար ձեռնտու պայմաններով: 

  
«ՆՎԻՐԱՏՈՒ»`  
ԳՐԵՏԵԼ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆԸ 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
------------------------------------------------------------------ 
 

«ՆՎԻՐԱՌՈՒ»`  
ԳՈՒՐԳԵՆ ԳՐԵՏԵԼԻ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 
 
------------------------------------------------------------------ 
 

Երկու հազար տասնչորս թվականի ապրիլի քսանվեցին, սույն պայմանագիրը վավերացված 
է իմ «Կենտրոն» նոտարական տարածքի նոտար՝      կողմից։ 
 



Կողմերը նվիրատվության պայմանագիրը ստորագրեցին իմ ներկայությամբ։ Պայմանագիրը 
ստորագրած անձանց ինքնությունը ստուգված է, նրանց գործունակությունը՝ պարզված, 
ինչպես նաև անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականատիրոջ իրավունքները ստուգված են։ 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 596-րդ հոդվածի համաձայն, 
սույն պայմանագրից ծագող իրավունքը ենթակա է գրանցման անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումում 30 (երեսուն) 
աշխատանքային օրվա ընթացքում։  
 

Գրանցված է սեղանամատյանում՝    
ով 
Գանձված է պետական տուրք և ծառայության 
վճար համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 
«Պետական տուրքի մասին» և «Նոտարիատի 
մասին» օրենքների 
Նոտար՝       



Պատասխաններ 
 
Հարց 1. Կա՞ն արդյոք պայմանագրի տեքստում դրույթներ, որոնք անվավեր կամ առոչինչ 
են, կամ որոնք պայմանագիրը դարձնում են անվավեր, առոչինչ, չկնքված կամ հակասում 
են իմպերատիվ նորմերին: Եթե այո, անհրաժեշտ է մատնանշել այդ դրույթները, 
ներկայացնել որ օրենքի որ դրույթներին են հակասում, կամ որ օրենքի որ դրույթների ուժով 
են առաջացնում համապատասխան հետևանքները: 
 
Պատասխան: Այո, նման խնդիրներ առկա են: 

1. Պայմանագրի 2.2.3 կետում նշված է, որ նվիրատուն իրավունք ունի մինչև մահը 
բնակվել վերը նշված բնակարանում: Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական օրենսգրքի 594 հոդվածի 1.-ին մասի երկրորդ պարբերության 
«Գույքի կամ իրավունքի հանդիպական հանձնման կամ հանդիպական 
պարտավորության առկայության դեպքում պայմանագիրը նվիրատվություն չի 
համարվում: Այդպիսի պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենսգրքի 306 
հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված կանոնները:» (Հոդված 306. Կեղծ և շինծու 
գործարքների անվավերությունը) 
 

2. Պայմանագրի 3.4 կետի համաձայն. Նվիրառուն իրավունք չունի նվերն իրեն 
փոխանցելուց հրաժարվել, եթե նվիրատվության պայմանագրով սեփականության 
իրավունքի փոխանցումը արդեն իսկ գրանցված է անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի համապատասխան բաժնում: 
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 597-րդ 

հոդվածի (Նվերն ընդունելուց նվիրառուի հրաժարվելը) 
«1. Նվիրառուն իրավունք ունի մինչև նվերն իրեն հանձնելը ցանկացած պահի 

հրաժարվել դրանից: Այդ դեպքում նվիրատվության պայմանագիրը համարվում է լուծված: 
2. Նվերն ընդունելուց հրաժարվելը պետք է կատարվի նվիրատվության պայմանագրի 

համար սահմանված ձևով: Այն դեպքում, երբ նվիրատվության պայմանագրով 
սեփականության իրավունքի փոխանցումը գրանցված է, նվերն ընդունելուց հրաժարվելը 
նույնպես ենթակա է պետական գրանցման: 

...» 
 
Հետևաբար պայմանագրի 3.4 կետը հակասում է քաղաքացիական օրենսգրքի 597-
րդ հոդվածի իմպերատիվ կարգավորումներին և անվավեր է: 
 

3. Պայմանագրի 3.5 կետի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գույքահարկի 
մասին օրենքի համաձայն օտարման օրվա դրությամբ տվյալ հարկվող նվիրվող 
«ԳՈՒՅՔ»-ի համար չմարված հարկային պարտավորությունները նոր 
սեփականատիրոջը չեն փոխանցվում (գույքահարկ) և համայնքի հանդեպ առկա կամ 
հնարավոր գույքահարկը մարելու պարտավորությունը, ինչպես նաև դրա չմարելու 
հետ կապված հնարավոր պատասխանատվությունը կամ այլ բացասական 
հետևանքները կրում է ՆՎԻՐԱՏՈՒՆ: Նախատեսված է, որ հարկային պար-
տավորությունները նոր սեփականատիրոջը չեն փոխանցվում: 



Գույքահարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի 2)-րդ կետի համաձայն՝ 

«2) ֆիզիկական անձանց պատկանող հարկվող օբյեկտը (բացառությամբ 
փոխադրամիջոցների) կամ դրա մի մասն օտարելու դեպքում` 

- նոր սեփականատիրոջն են անցնում օտարման օրվա դրությամբ տվյալ հարկվող 
օբյեկտի համար չմարված հարկային պարտավորությունները, 

...» 
 
Այսպիսով, պայմանագրի 3.5 կետը հակասում է գույքահարկի մասին օրենքի 

վերոնշյալ դրույթներին և հետևաբար անվավեր է: 
 
Հարց 2. Կա՞ն արդյոք պայմանագրի տեքստում դրույթներ, որոնք թեկուզ անմիջապես և 
միանշանակորեն չեն բերում Հարց 1-ում նշված հետևանքների, սակայն գործող 
օրենսդրության համապատասխան ենթակա են շտկման մինչև վավերացումը: Եթե այո, 
ապա անհրաժեշտ է մատնանշել այդ դրույթները, ներկայացնել, որ օրենքի որ դրույթներին 
են հակասում, կամ որ օրենքի որ դրույթների ուժով են առաջացնում համապատասխան 
հետևանքները: 
 
Պատասխան: Այո, նման խնդիրներ առկա են, որոնք ներկայացված են ստորև. 

1. Պայմանագրում 1.1. կետում ԳՈՒՅՔԻ հասցեն նկարագրելիս շենքի համարը (79) և 
բնակարանի համարը (21) գրված են միայն թվերով, այնինչ Նոտարիատի մասին ՀՀ 
օրենքի 42-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն Նոտարական կարգով վավերացվող 
կամ հաստատվող փաստաթղթերում փաստաթղթի բովանդակությանը վերաբերող 
թվերն ու ժամկետներն առաջին օգտագործման դեպքում առնվազն մեկ անգամ 
պետք է գրված լինեն բառերով: Հետևաբար անհրաժեշտ է համապատասխան թվերը 
վերարտադրել նաև բառերով 

2. Կողմերի հասցեն նշված է միայն քաղաք Երեվան, այնինչ Նոտարիատի մասին ՀՀ 
օրենքի 42-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերության համաձայն 
վավերացվող գործարքներում պետք է լրիվ գրվեն ֆիզիկական անձանց բնակության 
վայրը: 



 
ԽՆԴԻՐ 2 

 
Նոտարին է դիմել Ազնիվ Կիրակոսի Սոսյանը, խնդրելով վավերացնել 
լիազորագիրը: Մինչև վավերացումը անհրաժեշտ է առանձնացնել փաստաթղթի 
նախագծում առկա սխալները՝ ներկայացնելով օրենքի համապատասխան 
դրույթները: Բոլոր էական սխալները հայտնաբերելու և նկարագրելու դեպքում 
խնդրի համար դիմորդը կստանա տաս միավոր, իսկ որևէ նման սխալ չնշելու 
դեպքում, կամ հավելյալ (տեքստում բացակա) էական խնդիրներ նշելու դեպքում 
խնդիրը կգնահատվի զրո միավոր: 
 

Լ Ի Ա Զ Ո Ր Ա Գ Ի Ր 
 
քաղաք Երևան Երկու հազար տասնչորս թվականի 
մայիսի քսանվեց 

 
Ես` Ազնիվ Կիրակոսի Սոսյանս, ծնված 14.07.1990 (մեկ հազար ինը հարյուր 

իննսուն թվականի հուլիսի տասնչորսին) թվականին, անձնագիր AB 0607278, 
բնակվող Հայաստանի Հանրապետություն,  քաղաք Երևան, Բրյուսով փողոց 21 
(քսանմեկ) շենք բնակարան 10 (տաս) հասցեում, լիազորում եմ քաղաքացի Գագիկ 
Հարությունի Հովհաննիսյանին, ծնված 30.05.1978 (մեկ հազար ինը հարյուր 
յոթանասունութ թվականի մայիսի երեսունին) թվականին, անձնագիր AH 0344434, 
բնակվող` քաղաք Երևան, Հրաչյա Քոչար փողոց տուն 50 (հիսուն) հասցեում, իմ 
անունից կնքել իմ սեփականությունը հանդիսացող գույքի նվիրատվության 
պայմանագիր, հանդես գալ իմ անունից նոտարական գրասենյակներում, անշարժ 
գույքի կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներում, ինչպես նաև պետական և 
տեղական ինքնակառավարման բոլոր մարմիններում, իմ անունից տալ հայտա-
րարություններ և դիմումներ, պահանջել պատասխաններ տրված դիմումներին, 
ներկայացնել և ստանալ անհրաժեշտ փաստաթղթեր և քաղվածքներ, կատարել 
անհրաժեշտ մուծումներ և այլ գործողություններ, որոնք անհրաժեշտ են սույն գործի 
հետ կապված:  

Լիազորագիրը տրվում է չորս տարի ժամկետով` վերալիազորման իրավուն-
քով:  
 
 

Լիազորող`                                                             Ազնիվ Սոսյան 
 
Նոտարի մակագրություն, կնիք և ստորագրություն 



Պատասխաններ 
 
Խնդրում առկա են հետևյալ սխալները` 

1. Լիազորագրի նախագծի տեքստում բացակայում է նվիրառուն, այնինչ 
նվիրատվության պայմանագրի կնքման համար տրվող լիազորագրում պետք 
է պարտադիր նշվի նվիրառուն (ՀՀ քաղ. օր.-ի 599 հոդվածի 5-րդ մաս) 

2. Լիազորագրի նախագծի տեքստում բացակայում է նվիրատվության 
առարկան, նվիրատվության պայմանագրի կնքման համար տրվող 
լիազորագրում պետք է պարտադիր նշվի նվիրատվության առարկան (ՀՀ 
քաղ. օր.-ի 599 հոդվածի 5-րդ մաս) 

3. Լիազորագրում նշված է, որ այն գործում է 4 տարի, այնինչ լիազորագրի 
առավելագույն ժամկետը 3 տարի է (ՀՀ քաղ.օր.-ի 322 հոդվածի 1-ին մաս) 



 
ԽՆԴԻՐ 3 

 
Նոտարին են դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ Արտյոմ Արամի 

Պետրոսյանը և Լիլիթ Տիգրանի Հովհաննիսյանը տեղեկացնելով որ պատրաստվում են 
ամուսնանալ խնդրել են վավերացնել իրենց կողմից իրավաբանների աջակցությամբ 
պատրաստված ամուսնական պայմանագիրը (տեքստը բերված է ստորև): 
 
Հարց 1. Կա՞ն արդյոք պայմանագրի տեքստում դրույթներ, որոնք անվավեր կամ առոչինչ 
են, կամ որոնք պայմանագիրը դարձնում են անվավեր, առոչինչ, չկնքված կամ հակասում 
են գործող օրենսդրության իմպերատիվ նորմերին: Եթե այո, անհրաժեշտ է մատնանշել այդ 
դրույթները, ներկայացնել որ օրենքի որ դրույթներին են հակասում, կամ որ օրենքի որ 
դրույթների ուժով են առաջացնում համապատասխան հետևանքները («էական սխալներ»): 
Սույն հարցի սխալ կամ ոչ լրիվ պատասխանի արդյունքում խնդիրը կգնահատվի 0 միավոր:  
 
Հարց 2. Կա՞ն արդյոք պայմանագրի տեքստում դրույթներ, որոնք թեկուզ անմիջապես և 
միանշանակորեն չեն բերում Հարց 1-ում նշված հետևանքների, սակայն գործող 
օրենսդրության համապատասխան ենթակա են շտկման մինչև վավերացումը: Եթե այո, 
ապա անհրաժեշտ է մատնանշել այդ դրույթները, ներկայացնել, որ օրենքի որ դրույթներին 
են հակասում, կամ որ օրենքի որ դրույթների ուժով են առաջացնում համապատասխան 
հետևանքները («ոչ էական սխալներ»): 
Սույն հարցի սխալ կամ ոչ լրիվ պատասխանի արդյունքում յուրաքանչյուր սխալի համար 
խնդրի համար տրվող ընդհանուր բալը կնվազեցվի 1 միավոր:  
 
 



 

ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 

քաղաք Երևան  քսանվեց ապրիլի երկու հազար տասներկու 

թվական 

 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի` Արտյոմ Արամի Պետրոսյանը, ծնված` 

24.07.1993 թվականին (մեկ հազար ինը հարյուր իննսուներեք թվականի հուլիսի 

քսանչորսին), անձնագիր` AH0234640, տրված` 14.09.2006թ. (երկու հազար վեց թվականի 

սեպտեմբերի տասնչորսին) 001-ի (զրո զրո մեկի) կողմից, բնակության վայրը` քաղաք 

Կապան, Դավիթ Բեկ փողոց 9/48 բնակարան, այսուհետ՝ Կողմ-1, մի կողմից, և 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուհի` Լիլիթ Տիգրանի Հովհաննիսյանը, 

ծնված` 01.03.1995 թվականին (մեկ հազար ինը հարյուր իննսունհինգ թվականի մարտի 

մեկին), անձնագիր` AE0620319, տրված` 19.03.2000թ. (երկու հազար թվականի մարտի 

տասնիննին) 009-ի (զրո զրո ինի) կողմից, բնակության վայրը` քաղաք Երևան, Նոր Արեշ 39 

(երեսունինը) փողոց 208 (երկու հարյուր ութ) տուն, այսուհետ՝ Կողմ-2, մյուս կողմից,  

հաշվի առնելով որ Կողմերը պատրաստվում են դիմել ՔԿԱԳ մարմին իրենց 

ամուսնությունը գրանցելու համար, և որոշել են մինչև ամուսնության գրանցումն արդեն 

կարգավորել ամուսնությունից հետո առաջացող իրավահարաբերությունները, 

կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին. 

1. Ամուսնության ընթացքում Կողմերի ձեռք բերած գույքը նրանց համատեղ 

սեփականությունն է։ 

2. Մինչև ամուսնությունը Կողմերից յուրաքանչյուրին սեփականության 

իրավունքով պատկանող գույքը, ինչպես նաև ամուսնության ընթացքում Կողմերից մեկի 

նվեր կամ ժառանգություն ստացած ցանկացած գույք հանդիսանում է տվյալ Կողմի 

սեփականությունը։ 

3. Սույն պայմանագիրը ստորագրելու պահին`  

3.1 Կողմ-1-ին սեփականության իրավունքով պատկանում է հետևյալ Գույքը` 87.4 

քմ (ութսունյոթ ամբողջ չորս տասնորդական քառակուսի մետր) բնակելի տուն և 587 քմ 

(հինգ հարյուր ութսունյոթ քառակուսի մետր) մակերեսով հողամաս, որի նկարագիրը տրված 

է Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման թիվ 14005879 (մեկ չորս զրո զրո 

հինգ ութ յոթ ինը) վկայականում, տրված 05.03.2005 թ-ին (երկու հազար հինգ թվականի 



մարտի հինգին), որը գրանցված է 852-Կ-57 (ութ հարյուր հիսուներկու գիծ Կ գիծ հիսունյոթ) 

մատյանի 658 (վեց հարյուր հիսունութ) համարի տակ, այսուհետ՝ Գույք-1։ 

3.2 Կողմ-1-ին սեփականության իրավունքով պատկանում է հետևյալ Գույքը` 

այգետնակ, որի նկարագիրը տրված է Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի 

գրանցման թիվ 8514444 (ութ հինգ մեկ չորս չորս չորս չորս) վկայականում, տրված 

15.08.2003 թ-ին (երկու հազար երեք թվականի օգոստոսի տասնհինգին), որը գրանցված է 

741 (յոթ հարյուր քառասունմեկ) համարի տակ, այսուհետ՝ Գույք-2։ 

4. Սույն պայմանագիրը ստորագրելու պահին` 

4.1 Կողմ-2-ին սեփականության իրավունքով պատկանում է հետևյալ Գույքը` 38.5 

քմ (երեսունութ ամբողջ հինգ տասնորդական քառակուսի մետր) մակերեսով բնակարան, 

որի նկարագիրը տրված է Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման թիվ 

1789546 (մեկ յոթ ութ ինը հինգ չորս վեց) վկայականում, տրված` 15.08.2002 թ-ին (երկու 

հազար երկու թվականի օգոստոսի տասնհինգին), որը գրանցված է 157-Կ-87 (մեկ հարյուր 

հիսունյոթ գիծ Կ գիծ ութսունյոթ) մատյանի 785 (յոթ հարյուր ութսունհինգ) համարի տակ, 

այսուհետ՝ Գույք-3։ 

5 Համատեղ ամուսնության ընթացքում Կողմերից յուրաքանչյուրը մինչև 

ամուսնությունը սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող Գույքը տնօրինում, 

տիրապետում և օգտագործում է իր հայեցողությամբ, և այդ գույքից ստացված եկամուտը 

հանդիսանում է վերջինիս սեփականությունը։ 

6 Սույն պայմանագրի 4 և 5 (չորրորդ և հինգերորդ) կետերով նշված Գույքերի 

օտարումից ստացված գումարով ձեռք բերված ցանկացած գույք /շարժական և անշարժ/ 

հանդիսանում է միայն այն կողմի սեփականությունը, ում Գույքն օտարվել է։ 

7 Ամուսնության ընթացքում 4 և 5 կետերով նշված Գույքի օգտագործումից 

ստացված օգուտները, ինչպես նաև Գույքի վաճառքից գոյացած գումարը գործարարության 

մեջ ներդրվելու դեպքում ստացված շահույթը, ինչպես նաև հնարավոր ռիսկը պատկանում է 

միայն այն Կողմին, ում գույքը վաճառվել է։ 

8 Կողմերը պարտավորվում են կեսգիշերից ուշ տուն վերադառնալու դեպքում 

նախապես ստանալ մյուս կողմի գրավոր համաձայնությունը, հակառակ դեպքում 

ուշացմանը հաջորդող տաս օրվա ընթացքում պարտավորությունը խախտող կողմը 

պարտավոր է անձամբ իրականացնել տան մաքրման և լվացքի աշխատանքները: 

9 Սույն պայմանագիրը չկատարելու կամ այն ոչ պատշաճ կատարելու, ինչպես 

նաև ամուսնական հավատարմությունը խախտելու դեպքում, տվյալ կողմը զրկվում է 

անաշխատունակ անապահով լինելու դեպքում մյուս ամուսնուց ապրուստի միջոց 



պահանջելու իրավունքից, ինչպես նաև երեխաների հետ տեսակցվելու իրավունքից, սակայն 

չի զրկվում երեխաների համար ալիմենտ պահանջելու իրավունքից։ 

10 Սույն ամուսնական պայմանագրի կատարումից միակողմանի հրաժարում չի 

թույլատրվում։ 

11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են 

բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերի լուծումը 

կատարվում է դատական կարգով, բացառությամբ 12-րդ կետով նախատեսված դեպքի: 

12 Սույն պայմանագրով կողմերը պարտավորվում են, ի բացառություն սույն 

պայմանագրի 11-րդ կետի, դատարան չդիմել երեխաների խնամքի, դաստիարակության 

կամ երեխաներին առնչվող այլ հարցերով, ինչպես նաև որևէ ալիմենտային պահանջով, երբ 

կողմերը ամուսնալուծվելիս կլինեն։ Նրանք պարտավոր են այդ հարցերը լուծել 

արտադատական կարգով՝ խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի պարտադիր 

մասնակցությամբ։ 

13 Սույն պայմանագիրը կնքված է հայերեն լեզվով երեք օրինակից, որոնք ունեն 

հավասար իրավաբանական ուժ։ Մեկ օրինակը պահվում է նոտարի մոտ, յուրաքանչյուր 

կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ 

14 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում և կնքված է համարվում երկկողմանի 

ստորագրման և նոտարի կողմից հաստատման պահից։ 

 

ԿՈՂՄԵՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿՈՂՄ-1      ԿՈՂՄ-2 

--------------------------------------------------------   ------------------------------------------------------------- 
 

Երկու հազար տասնչորս թվականի ապրիլի քսանվեցին uույն պայմանագիրը 

վավերացված է իմ`     նոտարական տարածքի նոտար     

կողմից: 

նոտարական տարածքի անվանումը     ա. հ. ա. լրիվ 

 

Կողմերը պայմանագիրը ստորագրեցին իմ ներկայությամբ: Կողմերի, նրանց 

ներկայացուցիչների ինքնությունը, գործունակությունը և (կամ) իրավունակությունը 

ստուգված են: 

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`     -ով: 



Գանձված է պետական տուրք     : 

 

Զինանշանի պատկերով կնիք 

 

Նոտար՝      



 

Պատասխաններ. 
 
Հարց 1. Կա՞ն արդյոք պայմանագրի տեքստում դրույթներ, որոնք անվավեր կամ առոչինչ 
են, կամ որոնք պայմանագիրը դարձնում են անվավեր, առոչինչ, չկնքված կամ հակասում 
են իմպերատիվ նորմերին: Եթե այո, անհրաժեշտ է մատնանշել այդ դրույթները, 
ներկայացնել որ օրենքի որ դրույթներին են հակասում, կամ որ օրենքի որ դրույթների ուժով 
են առաջացնում համապատասխան հետևանքները: 
 
Պատասխան: Այո, նման խնդիրներ առկա են: 

4. Պայմանագրի նախագծի 8-րդ կետում նշված է, որ Կողմերը պարտավորվում են 
կեսգիշերից ուշ տուն վերադառնալու դեպքում նախապես ստանալ մյուս կողմի 
գրավոր համաձայնությունը, հակառակ դեպքում ուշացմանը հաջորդող տաս օրվա 
ընթացքում պարտավորությունը խախտող կողմը պարտավոր է անձամբ 
իրականացնել տան մաքրման և լվացքի աշխատանքները: Այսպիսով նշված կետը 
փորձ է կատարում կարգավորել կողմերի ոչ գույքային /անձնական 
հարաբերությունները/:  
Ընտանեկան օրենսգրքի 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն ամուսնական 

պայմանագիրը չի կարող կարգավորել «ամուսինների միջև անձնական ոչ գույքային 
հարաբերությունները»: 

Այսպիսով, 8-րդ կետը հակասում է ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 29-րդ հոդվածին և 
հետևաբար անվավեր է: 

 
 

5. Պայմանագրի նախագծի 9-րդ կետում նախատեսվում է, որ կողմը կարող է զրկվել 
անաշխատունակ անապահով լինելու դեպքում մյուս ամուսնուց ապրուստի միջոց 
պահանջելու իրավունքից, ինչպես նաև երեխաների հետ տեսակցվելու իրավունքից, 
սակայն չի զրկվում երեխաների համար ալիմենտ պահանջելու իրավունքից։ 
Ընտանեկան օրենսգրքի 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն ընտանեկան 

պայմանագիրը չի կարող «սահմանափակել երեխաների նկատմամբ ամուսինների 
իրավունքներն ու պարտականությունները, նախատեսել անաշխատունակ անապահով 
ամուսնու ապրուստի միջոց պահանջելու իրավունքը սահմանափակող նորմ»։ 

Այսպիսով, 9-րդ կետը հակասում է ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 29-րդ հոդվածին և 
հետևաբար անվավեր է: 

 
6. Պայմանագրի նախագծի 12-րդ կետը նախատեսում է կողմերի՝ դատարան դիմելը 

սահմանափակող դրույթ:  
Ընտանեկան օրենսգրքի 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն ընտանեկան 

պայմանագիրը չի կարող «սահմանափակել ամուսինների, ... իրենց իրավունքների 
պաշտպանության համար դատարան դիմելու նրանց իրավունքը...»։ 

Այսպիսով, 12-րդ կետը հակասում է ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 29-րդ հոդվածին և 
հետևաբար անվավեր է: 



 
7. Համաձայն պայմանագրի նախագծի 14-րդ կետի պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում և 

կնքված է համարվում երկկողմանի ստորագրման և նոտարի կողմից հաստատման 
պահից: 
Ընտանեկան օրենսգրքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ պարբերության 

համաձայն «Ամուսնության պետական գրանցումից առաջ կնքված ամուսնական 
պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ամուսնության պետական գրանցման պահից»։ 

Այսպիսով, 14-րդ կետը հակասում է ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 28-րդ հոդվածին և 
հետևաբար անվավեր է: 
 
Հարց 2. Կա՞ն արդյոք պայմանագրի տեքստում դրույթներ, որոնք թեկուզ անմիջապես և 
միանշանակորեն չեն բերում Հարց 1-ում նշված հետևանքների, սակայն գործող 
օրենսդրության համապատասխան ենթակա են շտկման մինչև վավերացումը: Եթե այո, 
ապա անհրաժեշտ է մատնանշել այդ դրույթները, ներկայացնել, որ օրենքի որ դրույթներին 
են հակասում, կամ որ օրենքի որ դրույթների ուժով են առաջացնում համապատասխան 
հետևանքները: 
 
Պատասխան: Ոչ, նման դրույթներ բացակայում են 



 
ԽՆԴԻՐ 4 

 
Նոտարին է դիմել նոտարի նոտարական տարածքում գործող հասարակական 
կազմակերպությունը, խնդրելով վավերացնել կազմակերպության կոլեգիալ մարմնի 
նիստի արձանագրությունը: Անհրաժեշտ է պատասխանել ստորև բերված 
հարցերին: 
 
Հարց 1. Ստորև նշվածներից ինչպե՞ս կարող է վարվել նոտարը: 

1. Նոտարը առանց ստուգելու արձանագրությունում շարադրված փաստերը 
վավերացնում է իրեն ներկայացված արդեն իսկ ստորագրված և կնքված 
Կազմակերպության կոլեգիալ մարմնի նիստի արձանագրությունը՝ դնելով 
համապատասխան վավերացման մակագրություն, 

2. նոտարը հրավիրում է Կազմակերպության կոլեգիալ մարմնի նիստի 
մասնակիցներին նոտարական գրասենյակ, նշված նիստը նոտարական 
գրասենյակում անցկացնելու համար, 

3. Նոտարը հրավիրվում է Կազմակերպության գտնվելու վայր, որտեղ պետք է 
անցնի կոլեգիալ մարմնի նիստյ՝ վավերացնելու անցկացվող նիստի 
արձանագրությունը: 

4. նոտարը պարտավոր չէ վավերացնել կազմակերպության կոլեգիալ մարմնի 
նիստի մասնակիցների ժողովի արձանագրությունը, քանի որ դրա համար 
պարտադիր նոտարական վավերացում չի պահանջվում, հետևաբար այն 
մերժում է: 

Սույն հարցի սխալ կամ ոչ լրիվ պատասխանի արդյունքում խնդիրը կգնահատվի 0 
միավոր:  

 
Նշված նոտարական գործողություն կատարելու ընթացքում նոտարի հաստատմանն 
է ներկայացվում համապատասխան արձանագրության նախագիծը (տեքստը 
բերվում է ստորև): Մինչև վավերացումը անհրաժեշտ է պատասխանել հետևյալ 
հարցերին: 

 
Հարց 2. Կա՞ն արդյոք արձանագրության նախագծի տեքստում դրույթներ, որոնք 
անվավեր կամ առոչինչ են, կամ որոնք արձանագրություն կարող են դարձնել 
անվավեր, առոչինչ, վիճարկելի կամ հակասում են իմպերատիվ նորմերին: Եթե այո, 
անհրաժեշտ է մատնանշել այդ դրույթները, ներկայացնել որ օրենքի որ դրույթներին 
են հակասում, կամ որ օրենքի որ դրույթների ուժով են առաջացնում 
համապատասխան հետևանքները («էական սխալներ»): 
Սույն հարցի սխալ կամ ոչ լրիվ պատասխանի արդյունքում խնդիրը կգնահատվի 0 
միավոր:  
 
Հարց 3. Կա՞ն արդյոք արձանագրության նախագծի տեքստում դրույթներ, որոնք 
թեկուզ անմիջապես և միանշանակորեն չեն բերում Հարց 1-ում նշված 
հետևանքների, սակայն գործող օրենսդրության համապատասխան ենթակա են 



շտկման մինչև վավերացումը: Եթե այո, ապա անհրաժեշտ է մատնանշել այդ 
դրույթները, ներկայացնել, որ օրենքի որ դրույթներին են հակասում, կամ որ օրենքի 
որ դրույթների ուժով են առաջացնում համապատասխան հետևանքները («ոչ էական 
սխալներ»): 
Սույն հարցի սխալ կամ ոչ լրիվ պատասխանի արդյունքում յուրաքանչյուր սխալի 
համար խնդրի համար տրվող ընդհանուր բալը կնվազեցվի 1 միավոր:  



ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ No 3 
«ԿՈՄՍ ԼՈՐԻՍ-ՄԵԼԻՔՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ԿԱԶԱԿԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ 
 

երկու հազար տասնչորս թվականի փետրվարի երեքին, 
 
Նիստին ներկա էին վերը նշված կազմակերպության /այսուհետ՝ 
Կազմակերպություն/ խորհրդի անդամները 
1. Գարեգին Արտավազդի Ամիրխանյանը, ծնվ.՝ 05.10.1950թ., անձնագիր՝ AM 0593291, տրված՝ 

027-ից, հաշվառված՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Ն. Դվին հասցեում. Խորհրդի նախագահ, 
2. Աշոտ Գարեգինի Աղաջանյանը, ծնված՝ 14.11.1936թ., անձնագիր՝ AC 0264278, տրված՝ 

16.04.1999թ., 006-ից, հաշվառված՝ ք. Երևան, Սայաթ Նովա 7 (յոթ) շենք, բնակարան 28 
(քսանութ), 

3. Նազար Սարիբեկի Նազարյանը, ծնվ.՝ 05.10.1950թ., անձնագիր՝ AM 0723054, տրված՝ 
14.05.2012թ., 001-ից, հաշվառված՝ ք. Եղվարդ Կոմիտաս փողոց, տուն 11 (տասնմեկ), 

4. Սեյրան Վոլոդյայի Նավասարդյանը, ծնվ.՝ 14.01.1961թ., անձնագիր՝ AK 0561368, տրված՝ 
15.07.2010թ., 009-ից, հաշվառված՝ ք. Երևան, Սարի թաղ 23փ. (քսաներեք փողոց), տ 14 (տուն 
տասնչորս), 

5. Սամվել Սոսիկի Բաբախանյանը, ծնված՝ 02.01.1966թ., անձնագիր՝ AM 0286713, տրված՝ 
04.05.2011թ., 027-ից, 

6. Սուրիկ Սասունիկի Չոբանյանը, ծնված՝ 10.07.1959թ., անձնագիր՝ AK 0297504, տրված՝ 
11.05.2009թ., 044-ից, հաշվառված՝ Մասիս, գյուղ Արգավանդ, Գետափնյա 3 (երեք), 
Կազմակերպության ղեկավար: 
Ժողովի /նիստի/ նախագահ ընտրվեց Գարեգին Ամիրխանյանը, իսկ ժողովի քարտուղար՝ 

Սեյրան Նավասարդյանը: 
Ելույթ ունեցավ կազմակերպության խորհրդի նախագահը և նշեց, որ անհրաժեշտություն կա 

Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում ներկայացուցչություն բացելու, ուստի ղեկավարվելով 
«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի 
դրույթներով, ինչպես նաև կազմակերպության կանոնադրության 7.6 կետի ը/ ենթակետի 
դրույթներով առաջարկեց քվեարկել դրա վերաբերյալ: 

Քվեարկության արդյունքում ժողովը միաձայն /կողմ՝ 100%, դեմ՝ 0%, ձեռնպահ՝ 
0%/  

ՈՐՈՇԵՑ 
1. Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում ստեղծել «ԿՈՄՍ ԼՈՐԻՍ-ՄԵԼԻՔՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ 

ԿԱԶԱԿԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» Հասարակական կազմակերպության ներկայացուցչություն:  
2. Հաստատել «ԿՈՄՍ ԼՈՐԻՍ-ՄԵԼԻՔՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ԿԱԶԱԿԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» 

Հասարակական կազմակերպության ներկայացուցչության անվանումը՝ «ԿՈՄՍ ԼՈՐԻՍ-ՄԵԼԻՔՈՎԻ 
ԱՆՎԱՆ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ԿԱԶԱԿԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» Հասարակական կազմակերպության 
/Հայաստան/ ներկայացուցչություն Ռուսաստանի Դաշնությունում /հետագայում ներկայացուցչու-
թյուն/, նրա գտնվելու վայրը սահմանելով Ռուսաստանի Դաշնություն, Ստավրոպոլի երկրամաս, 
ստանցիա Եսսենտուկսկայա, նրբանցք Սոլնեչնի, տուն 30 (երեսուն): 

3. Ռուսաստանի Դաշնությունում կազմակերպության ներկայացուցչության ղեկավար հաստատել 
/նշանակել/ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի՝ Արարատ Շալիկոյի Սարկիսյանին, ծնված՝ 
29.09.1973թ., անձնագիր՝ 07 00 349573, տրված՝ 08.08.2001թ., Ստավրոպոլի երկրամասի 
Պրեդգոռնի շրջանի ներքին գործերի բաժնի կողմից, ստորաբաժանման կոդ՝ 262-026, մշտական 
բնակության հասցե՝ Ստավրոպոլի երկրամաս, ստ. Եսսենտուկսկայա, նրբ. Սոլնեչնի, տուն 30 
(երեսուն), որին և որպես պատասխանատու նշանակել վերջինիս ներկայացուցչության բացման, 



գրանցման համար, այդ թվում ՌԴ արդարադատության նախարարություն բոլոր անհրաժեշտ 
դիմումներն ու փաստաթղթերը ներկայացնելու համար: 

Երկու հազար տասնչորս թվականի փետրվարի երեքին ես, Երևանի 
_________________նոտարական տարածքի նոտար՝ ___________________________ս 
վավերացնում եմ «ԿՈՄՍ ԼՈՐԻՍ-ՄԵԼԻՔՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ԿԱԶԱԿԱԿԱՆ 
ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» հասարակական կազմակերպության ժողովի արձանագրությունը 
կայացած 03.02.2014թ: 

Ժողովին մասնակցող բոլոր անձանց ինքնությունը, իրավունակությունը և 
գործունակությունը ստուգված են: 

Գրանցված է սեղանամատյանում թիվ   ով: 
Գանձված է պետական տուրք և ծառայության վճար համաձայն 
«Պետական տուրքի» և «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքների: 

 
Ն Ո Տ Ա Ր       



Պատասխաններ 
 
Հարց 1. Ստորև նշվածներից ինչպե՞ս կարող է վարվել նոտարը: 

2. նոտարը հրավիրում է Կազմակերպության կոլեգիալ մարմնի նիստի 
մասնակիցներին նոտարական գրասենյակ, նշված նիստը նոտարական 
գրասենյակում անցկացնելու համար, 

3. Նոտարը հրավիրվում է Կազմակերպության գտնվելու կամ կոլեգիալ մարմնի 
նիստի անցկացման վայր վավերացնելու անցկացվող նիստի 
արձանագրությունը: 

 
Հիմնավորում. Կազմակերպության ընդհանուր ժողովի կամ կոլեգիալ այլ մարմնի 
նիստի արձանագրության վավերացում նոտարական գործողության կատարման 
կարգը նախատեսված է «Նոտարիատի մասին» օրենքի 82-րդ հոդվածում, 
համաձայն որի «1. Եթե նոտարը կազմակերպության կողմից հրավիրվում է 
վավերացնելու անցկացվող նիստի կամ ժողովի արձանագրությունները, ապա 
նոտարը միայն վավերացնում է նիստի կամ ժողովի այն արձանագրությունը, որում 
գրի են առնվել այն ամենը, ինչը տեղի է ունեցել և հաստատվել իր 
ներկայությամբ, ինչպես նաև նիստի կամ ժողովի անցկացման ժամը և վայրը, 
նիստում կամ ժողովում ընդունված որոշումները:» 

Այսպիսով նոտարը կարող է հաստատել այն նիստերի 
արձանագրությունները, որոնց ներկա է եղել և հետևաբար կամ պետք է նիստը 
իրականացվի նոտարական գրասենյակում (որտեղ նա ներկա կգտնվի), կամ 
նոտարը պետք է ներկա գտնվի նիստին (քանի որ ՀԿ-ն գտնվում է նոտարական 
տարածքում և նիստը անց է կացվելու ՀԿ-ի գտնվելու վայրում, ապա նույնպես 
բացակայում է որևէ արգելք՝ նոտարի այնտեղ գտնվելու համար): 
 
Հարց 2. Կա՞ն արդյոք արձանագրության նախագծի տեքստում դրույթներ, որոնք 
անվավեր կամ առոչինչ են, կամ որոնք արձանագրություն կարող են դարձնել 
անվավեր, առոչինչ, վիճարկելի կամ հակասում են իմպերատիվ նորմերին: Եթե այո, 
անհրաժեշտ է մատնանշել այդ դրույթները, ներկայացնել որ օրենքի որ դրույթներին 
են հակասում, կամ որ օրենքի որ դրույթների ուժով են առաջացնում 
համապատասխան հետևանքները («էական սխալներ»): 
Սույն հարցի սխալ կամ ոչ լրիվ պատասխանի արդյունքում խնդիրը կգնահատվի 0 
միավոր:  
 
Պատասխան. Այո, այդպիսի սխալներ կան 

1. Բացակայում են Արձանագրության կազմման օրվա մասին տեղեկությունները 
2. Բացակայում է նիստի գումարման վայրի մասին տեղեկությունները 
3. Բացակայում է ձայնի իրավունքով մասնակիցների քվորումի առկայության 

մասին տեղեկությունը 
4. Բացակայում է օրակարգի վերաբերյալ տեղեկությունները, 
5. Բացակայում են արձանագրությունը ստորագրած անձանց վերաբերյալ 

տեղեկությունները 



Հիմնավորում - Համաձայն <իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, 
իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների 
անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին> ՀՀ օրենքի 17 հոդվածի 
6-րդ մասը սահմանում է իմպերատիվ կանոն առ այն, թե ինչ է պետք սահմանել և 
ամրագրել կազմակերպության կառավարման բարձրագույն մարմնի ժողովի այս 
կամ այն նիստի արձանագրությունում: Ըստ այդ նորմի՝  

Արձանագրությունը պետք է բովանդակի տեղեկություններ` 
1) նիստի գումարման օրվա և վայրի մասին. 
2) Արձանագրության կազմման օրվա մասին. 
3) նիստի աշխատանքներին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց (այդ 

թվում` ձայնի իրավունք ունեցողների) մասին (եթե առանձին կազմակերպական-
իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ օրենքներով այլ բան 
նախատեսված չէ). 

4) նիստի աշխատանքներին մասնակցած անձանց մասին (եթե առանձին 
կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ 
օրենքներով այլ բան նախատեսված չէ). 

5) նիստի օրակարգը. 
6) քվեարկության դրված հարցերը, քվեարկության արդյունքները, ընդունված 

որոշումները. 
7) այլ տեղեկություններ, եթե այդպիսի պահանջ սահմանված է առանձին 

կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ 
օրենքներով, այլ օրենքներով կամ իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ: 

Միաժամանակ համաձայն <Նոտարիատի մասին> ՀՀ օրենքի 82 հոդվածի 1-ին 
մասի  Եթե նոտարը կազմակերպության կողմից հրավիրվում է վավերացնելու 
անցկացվող նիստի կամ ժողովի արձանագրությունները, ապա նոտարը միայն 
վավերացնում է նիստի կամ ժողովի այն արձանագրությունը, որում գրի են առնվել 
այն ամենը, ինչը տեղի է ունեցել և հաստատվել իր ներկայությամբ, ինչպես նաև 
նիստի կամ ժողովի անցկացման ժամը և վայրը, նիստում կամ ժողովում ընդունված 
որոշումները, իսկ նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն  արձանագրությունն 
ստորագրում են նիստը կամ ժողովը նախագահողն ու քարտուղարը, մինչ դեռ, 
դրանք բացակայում են: 

 
Ակնահայտ է, որ վերը նշված բացթողումների պատճառով այն չի կարող համարվել 
նշված նորմերին համապատասխանող: Հետևաբար նոտարի կողմից այն ենթակա 
չէ վավերացման: 
Հարց 3. Կա՞ն արդյոք արձանագրության նախագծի տեքստում դրույթներ, որոնք 
թեկուզ անմիջապես և միանշանակորեն չեն բերում Հարց 1-ում նշված 
հետևանքների, սակայն գործող օրենսդրության համապատասխան ենթակա են 
շտկման մինչև վավերացումը: Եթե այո, ապա անհրաժեշտ է մատնանշել այդ 
դրույթները, ներկայացնել, որ օրենքի որ դրույթներին են հակասում, կամ որ օրենքի 
որ դրույթների ուժով են առաջացնում համապատասխան հետևանքները («ոչ էական 
սխալներ»): 
 
Պատասխաններ 
Այո, կան: 



1. Արձանագրությունը, եթե այն բաղկացած է մեկ և ավելի էջից, պետք է 
լինի համարակալված և կարված: Արձանագրությունը տվյալ դեպքում 
բաղկացած է երկու էջից և այն համարակալված չէ: Այս պահանջը 
թելադրված է <Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, 
իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, 
հիմնարկների անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին> 
ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի ուժով, ըստ որի < թղթային 
կրիչի վրա ներկայացվող մեկ թերթից ավելի ծավալ ունեցող փաստաթղթի, 
այդ թվում` փաստաթղթի պատճենի թերթերը պետք է լինեն համարակալված 
և կարված, որը պետք է ապահովի փաստաթղթի ամբողջականությունը >: 

2. Արձանագրությունում, բացի այն, որ պետք է նշվի, թե երբ է նիստը տեղի 
ունեցել, անկախ վավերացման մակագրության ամիս, ամսաթվի, տարեթվի 
մատնանշումից, նրանում  պետք է նշված լինեն արձանագրությունը 
փաստացի կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ինչը բացակայում է, այս 
հիմքով էլ չի համապատասխանում <Իրավաբանական անձանց պետական 
գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված 
ստորաբաժանումների, հիմնարկների անհատ ձեռնարկատերերի պետական 
հաշվառման մասին> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետին: 



 
ԽՆԴԻՐ 5 

 
Նոտարին են դիմել Էդգար Հակոբյանը և Սարգիս Կարապետյանը: Նոտարական 
գրասենյակի աշխատակիցը վերջինների բառերից պատրաստել է ստորև ներկայացված 
պայմանագիրը: Կողմերը նոտարի մոտ վերահաստատեցին իրենց ցանկությունը կնքել 
պայմանագիր նախագծում նշված դրույթներին համապատասխան: Կողմերը պատրաստ են 
նոտարին ներկայացնել պայամանգրում մատնանշված բոլոր փաստաթղթերը և դրանց 
պատճեները: 
 
Հարց 1. Կա՞ն արդյոք պայմանագրի տեքստում դրույթներ, որոնք անվավեր կամ առոչինչ 
են, կամ որոնք պայմանագիրը դարձնում են անվավեր, առոչինչ, չկնքված կամ հակասում 
են իմպերատիվ նորմերին: Եթե այո, անհրաժեշտ է մատնանշել այդ դրույթները, 
ներկայացնել որ օրենքի որ դրույթներին են հակասում, կամ որ օրենքի որ դրույթների ուժով 
են առաջացնում համապատասխան հետևանքները («էական սխալներ»): 
Սույն հարցի սխալ կամ ոչ լրիվ պատասխանի արդյունքում խնդիրը կգնահատվի 0 միավոր:  
 
Հարց 2. Արդյոք առկա սխալները և խնդիրները շտկելուց հետո կողմերի միջև կարող է 
կնքվել ստորև բերված պայմանագիրը: Անհրաժեշտ է հիմնավորել պատասխանը: 
Սույն հարցի սխալ կամ ոչ լրիվ պատասխանի արդյունքում խնդիրը կգնահատվի զրո 
միավոր:  



 
ՆՎԻՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 
քաղաք Երևան Տասնհինգը դեկտեմբերի երկու հազար տասներկու 
թվականին 
 

“Նոր ուղի” քաղաքական կուսակցությունն ի դեմս կուսակցության նախագահ Էդգար 
Հակոբյանի, որը գործում է կուսակցության 2010 թվականի օգոստոսի տասի համագումարի 
որոշման համաձայն (այսուհետ` նվիրաբերող) և “Լիմա և Ընկերներ” սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերակցությունը /այսուհետ` Նվիրառու-1/ և նույն ընկերության 
մասնակից Սարգիս Կարապետյանը /Այսուհետ` Նվիրառու-2/ բնակության վայր   
   անձնագիր      (այսուհետ` միասնաբար` նվիրառու) 
կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին. 
 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 
1․ Սույն պայմանագրով նվիրաբերողը պարտավորվում է նվիրառուին նվիրաբերել 

սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող Գազ 3102 (երեսուն մեկ զրո երկու) 
մակնիշի ավտոմեքենան և 1.500.000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ 
(այսուհետ` գույք), իսկ նվիրառուն պարտավորվում է ընդունել գույքը և այն օգտագործել 
սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով։ 

2․ Նվիրաբերվող գույքից ավտոմեքենան գնահատվում է 3 (երեք) միլիոն ՀՀ դրամ։ 
 

ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
3․ Նվիրառուն պարտավոր է՝ 
3.1. այն ստանալուց հետո 10 (տաս) օրվա ընթացքում նորոգել սույն պայմանագրի 1-

ին (առաջին) կետում նշված ավտոմեքենան. 
3.2. նվիրաբերողի պահանջով սույն պայմանագրի 1-ին կետում նշված 

ավտոմեքենայով տեղափոխել նրա փոստային առաքումները. 
3.4. գույքն օգտագործել իրեն պատկանող խանութից ապրանքների 

մատակարարման նպատակով և նոր ապրանքներ գնելու համար, 
3.5. նվիրաբերության վերացման դեպքում վերադարձնել գույքը‚ եթե այն բնեղենով 

պահպանվել է նվիրաբերության վերացման պահին․ 
3.6. իրականացնել սույն պայմանագրից բխող գույքի նկատմամբ իրավունքների 

պետական գրանցումը։ 
3.7. Սույն պայմանագիրը ստորագրելուց մեկ տարվա ընթացքում չօտարել սույն 

պայմանագրի 1-ին կետում նշված ավտոմեքենան։ 
3.8. Նվիրառու-2-ը պարտավորվում է սույն պայմանագիրը ստորագրելուց ստանալ 

“Լիմա և Ընկերներ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մյուս 
մասնակիցների համաձայնությունը։ 

4․ Նվիրաբերողը պարտավոր է՝ 
4.1. Առանց նվիրառուի համաձայնության չհրապարակել գույքին վերաբերվող 

տեղեկություններ‚ բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի․ 



4.2. Նվիրառուի պահանջով նրան տրամադրել գույքի կազմի վերաբերյալ 
տեղեկություններ․ 

4.3. Ստուգել վերանորոգման ընթացքը և գույքի նպատակային և դրա 
նշանակությանը համապատասխան օգտագործելու վիճակը։  

5. Նվիրառուն իրավունք ունի՝ 

5.1. պահանջել նվիրաբերողից սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում 
գույքը հանձնել իրեն. 

5.2. ցանկացած ժամանակ‚ մինչև գույքն իրեն հանձնելը հրաժարվել դրանից. այդ 
դեպքում պայմանագիրը համարվում է լուծված։ 

6. Նվիրաբերողն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ ամբողջությամբ կամ 
մասամբ լուծել կամ փոփոխել սույն պայմանագիրը՝ Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված հիմքերով և կարգով։ 

7․ Սույն պայմանագիրը համարվում է կնքված ստորագրման ու նոտարական 
վավերացման պահից, իսկ ավտոմեքենայի մասով՝ դրա նկատմամբ իրավունքների 
պետական գրանցման պահից։ 

8. Պայմանագիրը կարող է փոփոխվել կամ լուծվել կողմերի համաձայնությամբ։ 
Պայմանագրի փոփոխման կամ լուծման վերաբերյալ համաձայնությունը կնքվում է գրավոր։ 

9․ Եթե իրադրության փոփոխման հետևանքով գույքի օգտագործումը սույն 
պայմանագրով նախատեսված նշանակությանը համապատասխան դառնում է անհնար‚ այն 
կարող է օգտագործվել այլ նպատակներով միայն Նվիրաբերողի համաձայնությամբ։ 

10․ Սույն պայմանագիրը կնքված է հայերեն լեզվով‚ երեք օրինակից‚ որոնք ունեն 
հավասար իրավաբանական ուժ։ Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ‚ մեկ 
օրինակը տրվում է պայմանագիրը վավերացնող նոտարին։ 

11․ Կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են օրենքով սահմանված կարգով։ 
 
ԿՈՂՄԵՐ 

 
ՆՎԻՐԱԲԵՐՈՂ                                                                            ՆՎԻՐԱՌՈՒ 
Ստորագրություն և կնիք      ստորագրություն և 

կնիք 
 
" "     թվականին uույն պայմանագիրը վավերացված է իմ` 

      նոտար      
կողմից։ 
 

Կողմերը պայմանագիրը ստորագրեցին իմ ներկայությամբ։ 
Պայմանագրի կողմերի ինքնությունը, նրանց գործունակությունը, ինչպեu նաև 

իրավաբանական անձի իրավունակությունը և նրա ներկայացուցչի լիազորությունները 
ստուգված են։ 
 

Գրանցված է uեղանամատյանում`     -ով, 
Գանձված է պետական տուրք       



Նոտար`     



Պատասխան 
Հարց 1. Կա՞ն արդյոք պայմանագրի տեքստում դրույթներ, որոնք անվավեր կամ առոչինչ 
են, կամ որոնք պայմանագիրը դարձնում են անվավեր, առոչինչ, չկնքված կամ հակասում 
են իմպերատիվ նորմերին: Եթե այո, անհրաժեշտ է մատնանշել այդ դրույթները, 
ներկայացնել որ օրենքի որ դրույթներին են հակասում, կամ որ օրենքի որ դրույթների ուժով 
են առաջացնում համապատասխան հետևանքները («էական սխալներ»): 
 
Պատասխան, 
Այո, նախագծում առկա են հետևյալ խնդրահարույց դրույթ. Պայմանագրի 3.8 կետը 
հակասում է ՀՀ քաղ.օր 605 հոդվածի 2-րդ մասի պահանջների որի համաձայն 
Նվիրաբերությունն ընդունելու համար որևէ մեկի թույլտվություն կամ համաձայնություն չի 
պահանջվում։ 
 
Հարց 2. Արդյոք առկա սխալները և խնդիրները շտկելուց հետո կողմերի միջև կարող է 
կնքվել ստորև բերված պայմանագիրը: Անհրաժեշտ է հիմնավորել պատասխանը: 
 
Ոչ, պայմանագիրը չի կարող կնքվել հետևյալ հիմնավորմամբ: 
1. Կուսակցությունների մասին օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն 
կուսակցության գույքի նվիրատվություն արգելվում է, այնինչ փաստական 
հանգամանքներից բխում է, որ նվիրաբերվում է կուսակցության գույքը: 
2. Համաձայն քաղաքացիական օրենսգրքի 605 հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ 
պարբերության «Նվիրաբերություններ կարող են արվել քաղաքացիներին, բուժական, 
դաստիարակչական հիմնարկներին, uոցիալական պաշտպանության ու նույնանման այլ 
հաստատություններին, բարեգործական, գիտական և ուսումնական հաստատություններին, 
հիմնադրամներին, թանգարաններին ու մշակույթի այլ հաuտատություններին, 
հասարակական և կրոնական կազմակերպություններին, ինչպեu նաև պետությանն ու 
համայնքներին»։  
Տվյալ դեպքում, փաստական հանգամանքների ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ 
նվիրաբերություն է նաև արվում մասնավոր առևտրային իրավաբանական անձին (որն ունի 
խանութ, և իրականցնում է ապրանքների մատակարարում), և հետևաբար չի կարող կնքվել 
 
Այսպիսով, նշված երկու հանգամանքների առկայությամբ պայմանավորված սույն 
պայմանագիրը (նվիրաբերության պայմանագիր՝ որով կուսակցության գույքը նվիրաբերվում 
է առևտրային կազմակերպության) որևէ կերպ չի կարող կնքվել կամ վավերացվել: 
Պայմանագրի 3.8 կետը հակասում է ՀՀ քաղ.օր 605 հոդվածի 2-րդ մասի պահանջների որի 
համաձայն Նվիրաբերությունն ընդունելու համար որևէ մեկի թույլտվություն կամ 
համաձայնություն չի պահանջվում։ 
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Նոտարական գրասենյակ է ներկայացել ՀՀ քաղաքացի Պողոս Պողոսյանը /ծնված՝ 
28.08.1989 թվականին, անձնագիր` AH 0320025 տրված 08.06.2004թ. 004-ի 
կողմից, հաշվառված՝ ք. Երևան, Բաղրամյան 5-56 հասցեում/: Նա նոտարին է 
ներկայացրել հետևյալ լուսանկարը`  
 

 
 
Նրա խոսքով Լուսինե Պետրոսյանի կողմից խախտվել է իր հեղինակային 
իրավունքը և http://www.facebook/watch?v=li88uqJ9q30 վեբ կայքում հրապարակված 
/առկա/ նյութը` ներկայացված լուսանկարը, պարունակում է փաստեր, որոնք 
հնարավոր դատական գործի շրջանակներում կարող են հաստատել /ապացուցել/ իր 
կողմից վկայակոչված փաստերը: 
 
Հաշվի առնելով վերը շարադրված փաստերը, անհրաժեշտ է պատասխանել ստորև 
բերված հարցերին՝ նշելով համապատասխան իրավական հիմքը: Բոլոր հարցերին 
ճիշտ և լիարժեք պատասխանելու դեպքում խնդիրը կգնահատվի 10 միավոր: Որևէ 
հարցի սխալ պատասխանելու դեպքում խնդիրը կգնահատվի 0 միավոր: 
 
Հարց 1. Նոտարն իրավասու է արդյո՞ք որևէ նոտարական գործողություն 
իրականացնելու տվյալ դեպքում, եթե այո, ապա ի՞նչ նոտարական գործողություն 
պետք է կատարի: 
 

http://www.facebook/watch?v=li88uqJ9q30


Հարց 2. Ստորև նշվածներից ո՞ր դեպք(եր)ում է նոտարը պարտավոր մերժել 
նոտարական գործողության իրականացումը: 

1) Եթե համապատասխան կայքի իրավատերը չի գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունում, 
2) Եթե հեղինակային իրավունքների խախտման վերաբերյալ համապատասխան գործը 

գտնվում է դատարանի վարույթում, 
3) Եթե նշված կայքը ունի համընդհանուր հասանելիություն և յուրաքանչյուր ոք կարող է 

արտատպել համապատասխան կայքէջը, 
4) Եթե նոտարի կողմից ծանուցված լինելուց հետո կայքի իրավատերը չի ներկայացել 

համապատասխան նոտարական գործողություն կատարելու համար: 

 
Հարց 3. Անհրաժեշտ է արդյոք Լուսինե Պետրոսյանի մասնակցությունը 
նոտարական գործողությունը կատարելու համար և եթե այո, ապա կարող է արդյո՞ք 
նոտարական գործողությունը կատարվել առանց Լուսինե Պետրոսյանի 
մասնակցության: 
 



 
Պատասխաններ 

 
Հարց 1. Նոտարը իրավասու է արդյո՞ք որևէ նոտարական գործողություն 
իրականացնելու տվյալ դեպքում, եթե այո, ապա ի՞նչ նոտարական գործողություն 
պետք է կատարի: 
Պատասխան` Նոտարը տվյալ դեպքում, ղեկավարվելով, Նոտարիատի մասին ՀՀ 
օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 15-րդ կետով և ապացույցի ապահովման մասին 
17-րդ գլխով սահմանված կարգով, պետք է իրականացնի ապացույցի ապահովում: 
 
Հարց 2. Ստորև նշվածներից ո՞ր դեպք(եր)ում է նոտարը պարտավոր մերժել 
նոտարական գործողության իրականացումը: 
Պատասխան` Նոտարիատի մասին ՀՀ օրենքի 79-րդ հոդվածի համաձայն` 
Նոտարն ապացույցներ չի ապահովում այնպիսի գործերով, որոնք գտնվում են 
դատարանի վարույթում, հետևաբար ճիշտ պատասխան 

«2) Եթե հեղինակային իրավունքների խախտման վերաբերյալ 
համապատասխան գործը գտնվում է դատարանի վարույթում,» 
 
Հարց 3. Անհրաժեշտ է արդյոք Լուսինե Պետրոսյանի մասնակցությունը 
նոտարական գործողությունը կատարելու համար և եթե այո, ապա կարող է արդյո՞ք 
նոտարական գործողությունը կատարվել առանց Լուսինե Պետրոսյանի 
մասնակցության: 
Պատասխան` Նոտարիատի մասին ՀՀ օրենքի 80-րդ հոդվածի համաձայն` Ապացույցների 
ապահովման ժամանակի և տեղի մասին ծանուցված կողմերի ու շահագրգիռ անձանց 
նրանց չներկայանալը արգելք չէ ապացույցների ապահովման գործողություններ կատարելու 
համար: 
Ապացույցների ապահովումն առանց կողմերի ու շահագրգիռ անձանց հրավիրման կարող է 
կատարվել միայն անհետաձգելի կամ այնպիսի դեպքում, երբ չի կարելի որոշել, թե 
հետագայում ով պետք է մասնակցի գործին: 
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Նոտարին են դիմել մի խումբ քաղաքացիներ՝ Արտաշես Օհանյանի մահվանից 

հետո մնացած ժառանգություն ստանալու պահանջով: Հաշվի առնելով ստորև 
ներկայացված փաստական հանգամանքները անհրաժեշտ է որոշել 

- Ժառանգների շրջանակը 
- Ժառանգական զանգվածը 
- Ժառանգների բաժինները ժառանգական զանգվածում 
Բոլոր երեք առաջադրանքները ճիշտ և անթերի կատարելու դեպքում դիմորդը 

խնդրի համար կստանա տաս միավոր, իսկ որևէ մեկում որևէ սխալ կատարելու 
դեպքում ամբողջ խնդիրը կգնահատվի զրո միավոր: Դիմորդները առաջադրանքը 
պետք է լուծեն հիմք ընդունելով միայն նշված փաստական հանգամանքները: 
 
Գործի փաստական հանգամանքները. 
1. Արտաշես Օհանյանը մահացել է 2013 թվականի սեպտեմբերի 30-ին. 
2. Արտաշես Օհանյանը ամուսնության մեջ է գտնվել Սվետլանա Ղուշչյանի հետ` 
ծնված 1953թ.-ի օգոստոսի 28-ին, հիմք` ՔԿԱԳ տարածքային մարմնի 08.05.1987 
թվականին. 
3. Արտաշես Օհանյանը և Սվետլանա Ղուշչյանը ունեն 4 երեխա` 
- Գառնիկ Արտաշեսի Օհանյանը, ծնված 01.01.1991թ.-ին. 
- Թագուհի Արտաշես Օհանյանը, ծնված 02.02.1993թ.-ին. 
- Բագրատ Արտաշեսի Օհանյանը, ծնված 06.07.1995թ.-ին. 
- Արամ Արտաշեսի Օհանյանը, ծնված 11.12.1996 թ.-ին. 
4. Ըստ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի պետական կադաստրի 
կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից տրված սեփականության 
իրավունքի վկայականի, Արտաշես Օհանյանին սեփականության իրավունքով 
պատկանում է ք. Ապարան, Մոսկովյան փողոց 256 տուն հասցեում գտնվող անշարժ 
գույքը: Գույքը ձեռք է բերվել 1995թ.-ին` նվիրատվության պայմանագրով. 
5. Ըստ ՀՀ ոստիկանության կողմից տրված սեփականության իրավունքի 
վկայականի, Արտաշես Օհանյանի անվամբ գրանցված է Մերսեդես մակնիշի 
ավտոմեքենա, որը ձեռք է բերվել 2005թ.-ին` առուվաճառքի պայմանագրով. 
6. Ըստ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի պետական կադաստրի 
կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից տրված սեփականության 
իրավունքի վկայականի, Սվետլանա Ղուշչյանի անունով գրանցված է ք. Երևան, 
Մայիսի 9 փողոց 5 շենք, 26 բնակարան հասցեի անշարժ գույքը: Գույքը ձեռք է 
բերվել 2007թ.-ին, ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի վկայագրով: 
7. Արտաշես Օհանյանը և Սվետլանա Ղուշչյանը ամուսնական պայմանագիր չեն 
կնքել. 
8. Արտաշես Օհանյանը 2006թ.-ին կտակ է արել, որով իր ամբողջ գույքը կտակել է 
որդուն` Գառնիկ Օհանյանին: 
9. Գառնիկ Օհանյանը դիմել է նոտարին ըստ կտակի, իսկ Սվետլանա Ղուշչյանը, 
Թագուհի, Բագրատ և Արամ Օհանյանները ըստ օրենքի ժառանգության վկայագիր 
ստանալու համար` պահպանելով 6-ամսյա ժամկետում. 



Պատասխան   
Ժառանգական զանգվածը. 
1. ք. Ապարան, Մոսկովյան փողոց 256 տուն հասցեում գտնվող անշարժ գույքը 
ամբողջությամբ. 
2. Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենայի ½-ը 
3. ք. Երևան, Մայիսի 9 փողոց 5 շենք, 26 բնակարան հասցեի անշարժ գույքը չի 
մտնում ժառանգական զանգվածի մեջ (քաղաքացիական օրենսգրքի 201 հոդվածի 
2-րդ մասի ուժով). 
 
Ժառանգներ`   
1. Գառնիկ Օհանյանը որպես ըստ կտակի ժառանգ.  
2. Սվետլանա Ղուշչյանը որպես պարտադիր բաժնի իրավունք ունեցող ժառանգ 
(լրացել է 60 տարին) 
3. Արամ Արտաշեսի Օհանյանը որպես պարտադիր բաժնի իրավունք ունեցող 
(անչափահաս է)  
4. Թագուհի և Բագրատ Օհանյանները զրկվում են ժառանգությունից: 
 
Ժառանգության բաժինները. 
1. ք. Ապարան, Մոսկովյան փողոց 256 տուն հասցեում գտնվող անշարժ գույքի 
դեպքում` Սվետլանա Ղուշչյանին կհասնի ընդհանուր գույքի 1/10-րդ բաժինը, Արամ 
Օհանյանին` 1/10-րդ բաժինը, մնացած 8/10-րդ բաժինը` Գառնիկ Օհանյանին. 
2. Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենայի ½-ի նկատմամբ` Սվետլանա Ղուշչյանին 
կհասնի 1/10-րդ բաժինը, Արամ Օհանյանին` 1/10-րդ բաժինը, մնացած 8/10-րդ 
բաժինը` Գառնիկ Օհանյանին. Ընդհանուր գույքի կազմում` Սվետլանա Ղուշչյանին 
կհասնի 1/20-րդ բաժինը (նրան է պատկանում նաև Մերսեդես ավտոմեքենայի ½ 
մասը), Արամ Օհանյանին` 1/20-րդ բաժինը, մնացած 8/20-րդ բաժինը` Գառնիկ 
Օհանյանին.  



 
ԽՆԴԻՐ 8 

 
Նոտարի վավերացմանն է ներկայացվել ստորև նշված պայմանագիրը: Անհրաժեշտ է 
ուսումնասիրել այն, նպատակ ունենալով վերհանել այն բոլոր դրույթները որոնք անվավեր 
են, առոչինչ են, պայմանագիրը դարձնում են առոչինչ կամ չկնքված, կամ որևէ այլ կերպ 
կարող են պայմանագրի կողմերին զրկել իրավունքներից: 
 
 

 
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՏԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ԳՐԱՎԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 

Հայաստանի Հանրապետություն քաղաք Երևան, երկու հազար տասնչորս թվականի մարտի 

քսանութին 

 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի՝ Ռուբեն Տիգրանի Մաթևոսյանը, 
ծնված՝ 05.10.1986թ., անձնագիր՝ AF 0727950, տրված՝ 08.07.2003թ., անձնագրի 
վավերականության ժամկետը երկարաձգված է մինչև 08.07.2018թ., 008-ից, հաշվառված՝ 
քաղաք Երևան, Րաֆֆու 27 շենք, բնակարան 40 հասցեում,  

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի՝ Սիրուն Անանովի Պետրոսյանը, ծնված 
18.08.1966թ. անձնագիր՝ AN 0239894, տրված՝ 09.08.2012թ., 008-ի կողմից, հաշվառված՝ 
քաղաք Երևան, Րաֆֆու 27 շենք, բնակարան 40 հասցեում, այսուհետ միասնաբար՝ 
Վաճառող-Գրավառու, մի կողմից և  

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի` Անահիտ Գարսևանի Սարգսյանը, 
ծնված՝ 10.01.1963թ., անձնագիր՝ AM 0410562, տրված՝ 06.08.2011թ., 009-ի կողմից, 
հաշվառված՝ քաղաք Երևան, Վարդաշեն 1 փողոց, տուն 128 հասցեում, և Վաչիկ 
Պատվականի Խաչատրյանը, ծնված՝ 25.12.1958թ., անձնագիր՝ AM 0410537, տրված՝ 
06.08.2011թ., 009-ից, հաշվառված՝ քաղաք Երևան, Վարդաշեն 1 փողոց, տուն 128 
հասցեում, այսուհետ միասնաբար՝ Գնորդ-Գրավատու, մյուս կողմից, այսուհետ միասին 
անվանվելով` Կողմեր, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին. 

1. Պայմանագրի առարկան 
1.1 Վաճառողները Գնորդներին որպես սեփականություն հանձնում է /վաճառում է/ 

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող սարքավորումը, 
այդ թվում՝ դրա օժանդակ սարքավորումները՝ մեկ հատ տղամարդու մանեկենի 
ձուլակաղապարը և մեկ օդամղիչ /14 մթնոլորտային/ճնշում/, որոնց ընդհանուր նկարագիրը 
տրված է սույն պայմանագրին կից հավելվածում, այսուհետ՝ Գույք, իսկ Գնորդները 
պարտավորվում է վճարել դրա դիմաց: 

1.2. Սույն պայմանագրի կողմերը հավաստում են, որ սույն պայմանագիրը կնքելու 
պահին 1.1 կետում նշված Գույքը գրավ դրված չէ, արգելանքի և կալանքի տակ չի գտնվում և 
գրանցված սահմանափակումներ չկան: 

 
2. Գինը և վճարման կարգը 



2.1 Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված 
Գույքի գինը կազմում է 14.649.500 /տասնչորս միլիոն վեց հարյուր քառասունինը հազար 
հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ: 

2.2 Սույն պայմանագրի նոտարական վավերացման օրվանից 18 /տասնութ/ ամսվա 
ընթացքում Գնորդը պարտավորվում է վճարել Գույքի՝ սույն պայմանագրի 2.1. կետում 
նշված գնից 3.320.000 /երեք միլիոն երեք հարյուր քսան հազար/ ՀՀ դրամ, իսկ 11.329.500 
/տասնմեկ միլիոն երեք հարյուր քսանինը հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամը Գնորդը 
պարտավորվում է ամսեկան վճարումներով 435.750 /չորս հարյուր երեսունհինգ հազար յոթ 
հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամի չափով յուրաքանչյուր ամիս մինչև տվյալ ամսվա 10-ը վճարել 
սույն պայմանագրի վավերացման պահից 26 ամսվա ընթացքում:  

2.3 Սույն պայմանագրի 1.1. կետում նշված Գույքը գնորդին հանձնելու պահից մինչ և 
դրա համար վճարելը համարվում է վաճառողի մոտ գրավ դրված` ի ապահովումն տվյալ 
Գույքի համար վճարելու գնորդի պարտավորության կատարման, որը սակայն ենթակա չէ 
Վաճառողների կողմից սույն պայմանագրի 2.5 կետում սահմանված կարգով իրացման՝ 
հաշվի առնելով, որ պարտավորությունը չկատարվելու դեպքում Վաճառողները 
բավարարում կստանան սույն պայմանագրի 2.4. կետում նշված գրավադրված անշարժ 
գույքի և շարժական գույքի՝ սույն պայմանագրով սահմանված իրացումից: 

2.4 Ի ապահովում սույն պայմանագրի 1.1. և 2.2. կետերում նշված վճարման 
պարտավորության Գնորդները նաև գրավ են դնում ք. Երևան, Էրեբունի, Գ. Մահարի թիվ 
12/8 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը՝ 64.5 քմ մակերեսով բնակելի տունը /01-005-0627-
0010-001/ և 0.035 Հա մակերեսով հողամասը /01-005-0627-0010/ /սեփականության 
իրավունքի գրանցման վկայական՝ 0257008, տրված՝ 02.08.2000թ./, ինչպես նաև Գնորդի և 
նրա կնոջը համատեղ ամուսնական կյանքում ձեռք բերված միակ բեռնատար 
տրանսպորատային միջոցը, որն ի պահ է հանձնվում Վաճառողներից Ռուբեն Տիգրանի 
Մաթևոսյանին: 

2.5 Սույն պայմանագրի 2.4. կետով սահմանված Գրավն ապահովում է Գրավառուների 
պահանջն այն ծավալով, որն այն ունի փաստացի բավարարման պահին: Այն ներառում է 
տոկոսները, տուժանքը, կատարման ժամկետի կետանցով պատճառված վնասները, գրավ 
դրված գույքը պահելու, պահպանելու, դրա վրա բռնագանձում տարածելու և իրացնելու 
համար Գրավառուի կատարած կամ կատարվելիք ծախսերի, ներառյալ` գրավի առարկան 
իրացնելու հետ կապված հարկերի գումարների հատուցումը: 

Վաճառող-Գրավառու-ն իր պահանջի բավարարման նպատակով իրավունք ունի 
առանց դատարան դիմելու գրավի առարկայի վրա բռնագանձում տարածելու  և իրացնելու 
այն, այդ թվում` գրավ դրված գույքը հիմնական պարտավորության համապատասխան 
չափի դիմաց գրավառուին կամ գրավառուի նշած երրորդ անձին ի սեփականություն 
հանձնելու: Բռնագանձման ծանուցումը Գնորդներին հանձնելուց մեկ ամիս հետո 
Գրավառուներն իրավունք ունեն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 195-րդ հոդվածի 
պահպանմամբ Գրավատուների անունից իրացնելու գրավի առարկան ուղղակի վաճառքի 
կամ հրապարակային սակարկությունների միջոցով: 

2.6 Սույն պայմանագրի 2.3 և 2.4. կետերում նշված Գրավ դրված գույքերը հատուցմամբ 
կամ անհատույց օտարելիս կամ համապարփակ իրավահաջորդության կարգով այդ գույքի 
նկատմամբ գրավատուի սեփականության իրավունքն այլ անձի անցնելիս գրավի 
իրավունքը դադարում է: 

2.7 Գնորդ-Գրավատուն իրավունք չունի, սույն պայմանագրի 1.1. կետում սահմանված 
պարտավորության կետանցի դեպքում, մինչ և սույն պայմանագրի 2.4 կետում նշված գրավի 
առարկաների վաճառելը, ցանկացած ժամանակ դադարեցնել դրա վրա բռնագանձումը  և 
դրա իրացումը, հաշվի առնելով, որ պարտավորության ապահովման համար գրավադրված 
են երեք գույքեր համաձայն սույն պայմանագրի 2.3. և 2.4. կետերի: 

3. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները 



3.1 Վաճառողը պարտավոր է՝ 
3.1.1 Գույքը հանձնել Գնորդին սույն պայմանագրի վավերացման օրը ընթացքում: 
3.1.2 Գնորդին հանձնել սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված Գույքի պատկանելիքները, 

ինչպես նաև դրան վերաբերող փաստաթղթերը, 
3.1.3 մինչև սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված Գույքի հանձնման պահը կատարել 

Գույքի հետ կապված բոլոր հարկային պարտավորությունները,  
3.1.4. Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ Գույք, 
3.1.5. պարտավոր է սույն պայմանագիրը պետական գրանցում ստանալու պահից 15 

օրյա ժամկետում ապահովագրել սույն պայմանագրի 2.4 կետում նշված գրավի 
առարկաները, որը սակայն չանելու դեպքում հիմք չի ծառայի մյուս կողմի համար 
պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման: 

3.2 Գնորդն իրավունք ունի՝ 
3.2.1  հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց, եթե Վաճառողը չի կատարում սույն 

պայմանագրի 3.1 կետով սահմանված պարտավորությունները, 
3.2.2  եթե Վաճառողը Գնորդին հանձնել է սույն պայմանագրի 1.1 կետին 

չհամապատասխանող Գույք, պահանջել հանձնելու համապատասխան Գույք կամ 
հրաժարվել հանձնված Գույքից կամ դրա համար վճարելուց, իսկ եթե Գույքի համար վճարել 
է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը:  

3.3 Գնորդը պարտավոր է՝ 
3.3.1 սույն պայմանագրի նոտարական վավերացման պահից անշարժ գույքի գրավի 

իրավունքի դեպքում՝ երեսուն աշխատանքային օր ժամկետում, իսկ տրանսպորտային 
միջոցի գրավի դեպքում 5 օրյա ժամկետում սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված Գույքի 
նկատմամբ գրավի իրավունքը գրանցել անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 
տարածքային ստորաբաժանումում: 

3.3.2 Գրավի առարկան չօտարելու, այն չտրամադրել վարձակալության կամ անհատույց 
օգտագործման, ինչպես նաև չի կարող տնօրինելու այլ կերպ, այդ թվում՝ կտակել այն, 

4. Եզրափակիչ դրույթներ 

4.1 Սույն պայմանագիրը ենթակա է նոտարական վավերացման, իսկ պայմանագրից 
ծագող համապատասխան իրավունքները՝ հինգ օրյա ժամկետում ՀՀ ճանապարհային 
ոստիկանությունում և երեսուն աշխատանքային օր ժամկետում պետական գրանցման ՀՀ 
ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ում: 

4.2 Սույն պայմանագրում կատարված փոփոխությունները և լրացումներն օրինական են 
միայն այն դեպքում, եթե դրանք կատարված են գրավոր, ստորագրված են Կողմերիկողմից, 
վավերացված են նոտարի կողմից և գրանցված են անշարժ գույքի կադաստրի պետական 
կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումում: 

4.3 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են 
բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերիլուծումը 
հանձնվում է ՀՀ համապատասխան դատարանի քննությանը: 

4.4 Պայմանագրի նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսերը կատարվում է 
Գնորդի կողմից: 

4.5 Կողմերը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գույքային 
պատասխանատվություն են կրումիրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ 
անպատշաճ կատարելու համար: 

4.6 Սույն պայմանագիրը կնքված է հայերեն լեզվով չորս օրինակից, որոնքունեն 
հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Մեկ օրինակը պահվում է նոտարական տարածքի 
նոտարական գործում, յուրաքանչյուր կողմինտրվում է մեկական օրինակ, իսկմյուս օրինակը 
տրվում է ներկայացնելու Անշարժ Գույքի Կադաստրի պետական կոմիտեի 
համապատասխան ստորաբաժանում՝ գրանցելու համար: 



4.7 Պայմանագիրը Կողմերի համար բարձրաձայն ընթերցվեց նոտարի կողմիցև 
պարզաբանվեցին օրենսդրությամբ գործողնորմերը: 

4.8 Նոտարի ներկայությամբ պայմանագիրը ստորագրող Կողմերը հայտարարում են, 
որիրենք գործունակ են, ամբողջովին գիտակցում են և հասկանում պայմանագրով 
նախատեսված բոլորկետերի իմաստը և նշանակությունը, ինչպես նաև հայտարարում են, որ 
պայմանագիրը ստորագրում են կամավոր և իրենց համար ձեռնտու պայմաններով: 

4.9 Սույն պայմանագրի օրինակների միջև հակասություն առաջանալու դեպքում 
նախապատվությունը տրվում է նոտարական գրասենյակում պահվող օրինակին: 

5. Կողմերի ստորագրությունները 
ՎԱՃԱՌՈՂ  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ԳՆՈՐԴ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Երկու հազար տասնչորս թվականի մարտի քսանութին սույն պայմանագիրը 
վավերացված է իմ՝ Երևանի _________________________________ նոտարական տարածքի 
նոտար՝ ________________________________________-իս կողմից: 

Կողմերը պայմանագիրը ստորագրեցին իմ ներկայությամբ: Կողմերիինքնությունը, 
իրավունակությունը, գործունակությունը, ինչպես նաև անշարժ գույքի նկատմամբ 
ՎԱՃԱՌՈՂՆԵՐԻ իրավունքները ստուգված են: ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 563 
հոդվածի համաձայն, սույն պայմանագրից ծագող իրավունքները ենթակա են գրանցման 
անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումում՝ 
երեսուն աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ տրանսպորտային միջոցը՝ հինգ օրյա 
ժամկետում ՀՀ ՃՈ-ում:  

Գրանցված է սեղանամատյանում թիվ …………… ով: 
 Գանձված է պետական տուրք և ծառայության վճար համաձայն 
 «Պետական տուրքի» և «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքների: 

 
Ն Ո Տ Ա Ր-----------------------------------------  



Պատասխաններ. 
 

1. Ճիշտ պատասխանը Պայմանագրի 2.4. կետն է հետևյալ մասով՝ < ինչպես նաև 
Գնորդի և նրա կնոջը համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող 
տրանսպորատային միջոցը, որը ի պահ է հանձնվում Վաճառողներից Ռուբեն 
Տիգրանի Մաթևոսյանին > հակասում է ՀՀ քաղօրի 234 հոդվածի 2-րդ մասին: 
 

Հիմնավորում – Համաձայն ՀՀ քաղօրի 234 հոդվածի 2-րդ մասի Գրավի պայմանագրում 
պետք է նշվեն կողմերի անունները (անվանումները)  և բնակության վայրերը (գտնվելու 
վայրերը), գրավի առարկան, գրավով ապահովված պարտավորության էությունը, չափն ու 
կատարման ժամկետը: Նման պահանջը չպահպանելը հանգեցնում է գրավի պայմանագրի 
անվավերության, և քանի որ գրավի առարկա տրանսպորտային միջոցը որպես գրավի 
առարկա կոնկրետացված չէ, և հայտնի չէ, թե այն ինչ է իրենից ներկայացնում, ուստի այս 
մասով այն առոչինչ է: 

 
Բացի այդ, ընդհանուր համատեղ ամուսնական կյանքում ձեռք բերված գույքի գրավը 
թույլատրվում է դրա բոլոր մասնակիցների համաձայնությամբ, այս հիմքով այն հակասում է 
ՀՀ քաղօր 231 հոդվածին, որովհետև ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող 
գույքն է, որ կարելի է գրավ դնել առանց մյուս սեփականատիրոջ համաձայնության: Այս 
մասով այն անվավերության տարր է պարունակում իրենում, և նոտարը չի կարող այն 
վավերացնել: 
 

2. Ճիշտ պատասխանը Պայմանագրի 3.3.2. կետն է՝ հետևյալ մասով < գրավի 
առարկան չօտարելու, ....., ինչպես նաև չի կարող տնօրինելու այլ կերպ, այդ թվում՝ 
կտակել այն > չկտակելու մասով առոչինչ է: 
 

Հիմնավորում - Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենքի 238 հոդվածի 2-րդ մասի 
Գրավատուն իրավունք ունի գրավի առարկան օտարելու, այն տրամադրելու 
վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման, կամ տնօրինելու այլ կերպ, եթե այլ բան 
նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով: Եթե Գրավատուի նշված իրավունքները 
կարող են պայմանագրով արգելվել, ապա կտակելու իրավունքը երբեք սահմանափակման 
ենթակա չէ, և այդպիսին լինելու դեպքում ուղղակիորեն առոչինչ է նման դրույթը: 

 
3. Ճիշտ պատասխանը 2.6. կետն է հետևյալ խմբագրությամբ՝ <Սույն պայմանագրի 2.3 

և 2.4. կետերում նշված Գրավ դրված գույքերը հատուցմամբ կամ անհատույց 
օտարելիս կամ համապարփակ իրավահաջորդության կարգով այդ գույքի 
նկատմամբ գրավատուի սեփականության իրավունքն այլ անձի անցնելիս գրավի 
իրավունքը դադարում է> 

 
Հիմնավորում – Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 242 հոդվածի 1-ին մասի Գրավ 
դրված գույքերը հատուցմամբ կամ անհատույց օտարելիս կամ համապարփակ 
իրավահաջորդության կարգով այդ գույքի նկատմամբ գրավատուի սեփականության 
իրավունքն այլ անձի անցնելիս գրավի իրավունքը միանշանակ պահպանում է իր ուժը, 
ուստի այս մասով պայմանագրային հիշյալ դրույթը անվավեր է:  

 
4. Ճիշտ պատասխանը պայմանագրի 2.7. կետն է հետևյալ խմբագրությամբ՝ < Գնորդ-

Գրավատուն իրավունք չունի, սույն պայմանագրի 1.1. կետում սահմանված 
պարտավորության կետանցի դեպքում, մինչ և սույն պայմանագրի 2.4 կետում նշված 
գրավի առարկաների վաճառելը, ցանկացած ժամանակ դադարեցնել դրա վրա 



բռնագանձումը  և դրա իրացումը, հաշվի առնելով, որ պարտավորության 
ապահովման համար գրավադրված են երեք գույքեր համաձայն սույն պայմանագրի 
2.3. և 2.4. կետերի>: 
 

Հիմնավորում - Մինչ և գրավի առարկան վաճառելը, ցանկացած ժամանակ Գնորդ 
Գրավատուն իրավունք ունի դադարեցնել դրա վրա բռնագանձումը և դրա իրացումը, եթե 
նա կատարում է գրավով ապահովված պարտավորությունն ամբողջությամբ: Այս 
դիսպոզիցիան ամրագրված է ՀՀ քաղօրի 252 հոդվածի 1-ին մասով, որն այլընտրանք չի 
տալիս կողմերին փոփոխություն կատարելու դրանում, հակառակ պարագայում օրենքի 
իմասին հակառակին, նման դրույթը սահմանափակում է Գնորդ-Գրավատուի իրավունքը, 
ուստի և այս մասով այն առոչինչ է: 

 
5. Ճիշտ պատասխանը 3.1.5. կետն է հետևյալ մասով՝ <պարտավոր է սույն 

պայմանագիրը պետական գրանցում ստանալու պահից 15 օրյա ժամկետում 
ապահովագրել սույն պայմանագրի 2.4 կետում նշված գրավի առարկաները, որը 
սակայն չանելու դեպքում հիմք չի ծառայի մյուս կողմի համար պայմանագրի 
վաղաժամկետ դադարեցման:> 
 

Հիմնավորում - գրավ դրված գույքի ապահովագրելու պարտականության ստանձնման 
պարագայում դիսպոզիտիվ /պայմանագրային հայեցողության/ նորմ է նախատեսում ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգրքի 237 հոդվածի 1-ին մասը, այն ըստ պայմանագրի ուժով դրված 
է Գրավառուի վրա, և տրանսպորտային միջոցի, որի նկատմամբ սահմանված է կոշտ 
գրավի նորմեր, ապահովագրություն չանելու կամ այն անելուց որևէ կետանցի դեպքում 
ուղղակի կորստի կամ վնասվածքի մեծ սպառնալիք է ստեղծում, ուստի, այս մասով նման 
կարգավորումը, հակասում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 237 հոդվածի 3-րդ մասին, 
որտեղ ամրագրված է, որ Գրավառուի կողմից քաղաքացիական օրենսգրքի 237 հոդվածի 1-
ին կետում նշված պարտականությունները կոպիտ խախտելու դեպքում, որը գրավ դրված 
գույքի կորստի կամ վնասվածքի սպառնալիք է ստեղծում, գրավատուն իրավունք ունի 
պահանջել վաղաժամկետ դադարեցնելու գրավը: 
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“A&Z գեյմինգ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը ունի 

100.000.000 ՀՀ դրամի չափով վարկային պարտավորություն “ՄՄՄ-բանկ” փակ 
բաժնետիրական ընկերության հանդեպ, որի ապահովման համար գրավադրել է 
իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքը: 

Նշված վարկային պայմանագրի ժամկետի ընթացքում “ՄՄՄ-բանկ” փակ 
բաժնետիրական ընկերությունը զիջում է ֆիզիկական անձ Պողոս Վարդանյանին՝ 
“A-Z գեյմինգ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հանդեպ իր 
ունեցած 100.000.000 ՀՀ դրամի չափով վարկային պարտավորությունից բխող 
պահանջի իրավունքը պահանջի զիջման պայմանագրի հիման վրա, որից ծագող 
իրավունքները երեսուն աշխատանքային օրվա ընթացքում թեև ներկայացվել են 
պետական գրանցման, սակայն ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի 
կադաստրի պետական կոմիտեի Երևանի ստորաբաժանումը մերժել է գրանցել այն: 

“A&Z գեյմինգ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, 
ցանկություն ունենալով մարել իր վարկային պարտավորությունը, դիմել է նոր 
պարտատեր՝ Պողոս Վարդանյանին՝ նշելու համապատասխան բանկային 
հաշվեհամար վարկային պարտավորության 100.000.000 ՀՀ դրամի չափով 
գումարը, ինչպես նաև դրա վրա հավելագրված պայմանագրային տոկոսները նրան 
փոխանցելու համար, սակայն Պողոս Վարդանյանը հրաժարվում է այն ընդունել, 
որպես պատճառաբանություն բերելով այն փաստը, որ իր և “ՄՄՄ-բանկ” փակ 
բաժնետիրական ընկերության միջև կնքված պահանջի զիջման պայմանագրի և 
դրանից բխող իրավունքների պետական գրանցում չի կատարվել, հետևաբար, 
նշված պահանջի զիջման պայմանագրի առոչինչ լինելու պատճառով ինքը 
պարտատեր չէ:  

Նման պայմաններում “A&Z գեյմինգ” սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերությունը, ի դեմս տնօրենի, նկատի ունենալով, որ 
վարկային պայմանագրով սահմանված պայմանագրային ժամկետները ավարտվում 
են, դիմում է իրեն վարկավորած “ՄՄՄ-բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերությանը 
վարկային պարտավորությունը մարելու և գրավադրված անշարժ գույքը 
սահմանափակումներից ազատելու խնդրանքով՝ նշելով, որ նոր պարտատեր Պողոս 
Վարդանյանը հրաժարվում է այն ընդունել: Իր հերթին բանկը ևս հրաժարվում է 
ընդունել այն՝ պատճառաբանելով, որ պահանջի զիջման պայմանագրից ծագող 
իրավունքների պետական գրանցման ներկայացնելու պարտավորությունը կրել է 
Պողոս Վարդանյանը, և եթե նույնիսկ դրանք գրանցված չեն անշարժ գույքի 
կադաստրում, ապա միևնույն է՝ պահանջի զիջման պայմանագրով պարտատերը 
հանդիսանում է Պողոս Վարդանյանը, այլ ոչ թե բանկը: 

“A&Z գեյմինգ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը երկու 
անգամ պատվիրված նամակով գրավոր դիմում է համապատասխանաբար բանկին 
և Պողոս Վարդանյանին, սակայն երկու նամակներից բանկին հասցեագրված 
գրությունը մնում է անպատասխան, իսկ Պողոս Վարդանյանին հասցեագրված 
նամակը հետ է վերադարձվում “A&Z գեյմինգ” սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերությանը՝ հասցեատիրոջ Հանրապետությունից 
բացակայելու պատճառաբանությամբ: 



Առաջադրանք. Ստորև ներկայացված են հարցեր կապված խնդրում բերված 
իրավիճակի ժամանակ նոտարի գործողությունների հետ: Անհրաժեշտ է 
ամբողջական կերպով պատասխանել հարցերին /գրելով ամբողջական և ճիշտ 
պատասխան/, իսկ եթե առկա են տարբերակներ, ապա անհրաժեշտ է ընտրելով 
ճիշտ պատասխանները, և բացառել որևէ սխալ պատասխան: Խնդիրը կգնահատվի 
տաս միավոր, եթե տրվեն ճիշտ պատասխաններ բոլոր հարցերին և զրո միավոր 
եթե սխալ պատասխան տրվի հարցերից որևէ մեկին:  
 
Հարց 1. Ու՞մ իրավունակությունն ու գործունակությունը ստուգելու 
պարտականություն ունի նոտարը դեպոզիտի դիմումն ընդունելուց 
 
         
Հարց 2. Ի հավելումն դեպոզիտի ընդունման դիմումի, պետական տուրքը վճարելը 
հավաստող անդորրագրի, նոտարի վճարը կատարելու ապացույցի, դիմողի անձը և 
լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերի իրավունք ունի՞ արդյոք նոտարը 
պահանջել այլ փաստաթղթեր կամ այլ ապացույցներ  

1. Ի հավելումն նշված փաստաթղթերի նոտարը պարտավոր է պահանջել նաև 
դեպոզիտ ստանալու իրավասություն ունեցող անձի պատշաճ կերպով 
վավերացված համաձայնությունը. 

2. Ի հավելումն նշված փաստաթղթերի նոտարն իրավունք չունի պահանջել 
հավելյալ որևէ փաստաթուղթ. 

3. Ի հավելումն նշված փաստաթղթերի նոտարը պահանջում է փաստաթղթեր, 
որոնք վերաբերում են դեպոզիտի ընդունման հիմքերին, 

Հարց 3. Ե՞րբ կարող է Նոտարը մերժել վերոհիշյալ գործի փաստերին առնչվող 
դեպոզիտի ընդունման դիմումը 

1. դեպոզիտի ընդունման դիմումում որպես դեպոզիտ ստանալու լիազորություն 
ունեցող պարտատեր նշվել է միայն նոր պարտատեր Պողոս Վարդանյանը, 

2. դեպոզիտի ընդունման դիմումում որպես դեպոզիտ ստանալու լիազորություն 
ունեցող պարտատեր նշվել է “ՄՄՄ-բանկ” փակ բաժնետիրական 
ընկերությունը, 

3. դեպոզիտի ընդունման դիմումում որպես դեպոզիտ ստանալու լիազորություն 
ունեցող պարտատեր նշվել է միաժամանակ պարտատեր Պողոս 
Վարդանյանը և “ՄՄՄ-բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերությունը որպես 
համիրավ պարտատերեր: 

 
Հարց 4. Հաշվի առնելով առկա գործի փաստական հանգամանքները, նոտարի 
կողմից տրվող ո՞ր պարզաբանում է ճիշտ 

1. պարզաբանում է, որ դեպոզիտ հանձնողը պարտավոր է ծանուցել 
պարտատիրոջը դրամական գումարների կամ արժեթղթերի մուտքի մասին և 
առաջարկում է դեպոզիտի հանձնման դիմումում նշված ժամկետում գալ 
նոտարական գրասենյակ և ստանալ դեպոզիտի գումարը, որը նրան կհանձնի 
պարտատիրոջ դիմումով: 



2. նոտարը պարզաբանում է, որ դեպոզիտ հանձնող անձը (պարտապան “A&Z 
գեյմինգ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 
ներկայացուցիչը) իր դիմումում, բացի իր անունից (անվանումից) ու 
բնակության վայրից (գտնվելու վայրից), հստակ նշի նաև դեպոզիտ ստանալու 
լիազորություն ունեցող անձին և դրամը որպես դեպոզիտ պահպանելու 
ժամկետները: 

3. Նոտարը պարզաբանում է, որ դեպոզիտ հանձնող անձին, որ վերջինս 
պարտավոր է ծանուցել պարտատիրոջը դրամական գումարների կամ 
արժեթղթերի մուտքի մասին, և ծանուցման ապացույցը ներկայացնել 
նոտարին ոչ ուշ, քան դեպոզիտ հանձնելուց մեկ ամսվա ընթացքում: 

 
Հարց 5. Վերը նշված գործի փաստերին համապատասխան նոտարը ինչպիսի 
փաստաթղթեր կարող է պահանջել դեպոզիտի ընդունման դիմումին կից: 

1. վարկավորման և հիփոթեքի պայմանագիր. 
2. պահանջի զիջման պայմանագիր (կամ ցեսիայի այլ բավարար ապացույց). 
3. ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ-ի կողմից Պահանջի զիջման պայմանագրի պետական գրանցման մերժման 

գրությունը. 
4. դեպոզիտ հանձնող ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերը և պետական ռեգիստրի 

վկայականը. 
5. դեպոզիտ հանձնող ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնագիրը. 
6. Դեպոզիտ հանձնող ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմնի որոշումը դեպոզիտ 

հանձնելուն հավանություն տալու մասին. 
7. Դեպոզիտ ստանալու լիազորություն ունեցող անձի անձնագրային տվյալները. 
8. Տեղեկություն դեպոզիտ ստանալու իրավասություն ունեցող անձի հավանական գտնվելու 

վայրի մասին. 
 

Հարց 6. Ի՞նչ ընթացակարգով է կատարվում դեպոզիտ ստացված գումարների 
հաշվառումը: Նոտարը պարտավոր է  

1. Գումարը դեպոզիտ ստանալու պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնել 
ՀՀ կենտրոնական բանկին հանձնված դրամի գումարի չափի, դրանք հանձնողի ազգանվան, 
հանձնման ժամկետի և նպատակի, այն պարտավորության մասին, որի կատարման համար 
հանձնվել է դրամը: 

2. հատուկ գրանցամատյանում գրանցել իրեն հանձնված դրամը կամ արժեթղթերը, որտեղ 
նշում է հանձնված դրամի գումարի չափը, այլ արժեթղթերի քանակն ու արժեքը, դրանք 
հանձնողի ազգանունը, հանձնման ժամկետը և նպատակը, այն պարտավորությունը, որի 
կատարման համար հանձնվել է դրամը կամ արժեթղթերը: 

 
Հարց 7. “A&Z գեյմինգ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 
տնօրենը դիմելով նոտարին խնդրում է աջակցել պատրաստել դեպոզիտ հանձնելու 
վերաբերյալ դիմում: Ստորև ներկայացված դիմումներից որ մեկը պետք է 
ներկայացվի և ինչու են մնացած տարբերակ(ներ)ը սխալ: 

1. Տարբերակ 1 
2. Տարբերակ 2 
3. Տարբերակ 3 



 



Տարբերակ 1 
 

Երևանի __________________ նոտարական տարածքի նոտարական գրասենյակ 
Դիմող՝ “A&Z գեյմինգ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության  

տնօրեն՝ Վիգեն Մելքումի Անդրանիկյան,  
անձն.՝ AM 1616482, տրված՝ 20.01.2012թ., 008-ից 

Հաշվառված՝ քաղաք Երևան, Դավիթ Բեկ 191շ. բն. 48/1  
 

ԴԻՄՈՒՄ 
 

Հանդիսանալով “A&Z գեյմինգ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 
գործադիր մարմնի ղեկավար /իրավաբանական հասցե՝ քաղաք Երևան, Ալեք Մանուկյան 208, 
իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական՝ 09Ա064721, պետական գրանցման 
համարª 2100.1201.022642/,  

Հիմք ընդունելով 05.05.2013թ-ի թիվ 203 Պահանջը զիջելու մասին թիվ ՊԶ-10405106 
պայմանագրÇ դրույթները, հաշվի առնելով, որ նշված պայմանագրով Նոր Պարտատեր՝ Պողոս 
Վարդանյանը, անձնագիր՝ AZ 0001077, տրված՝ 14.01.2014թ., 010-ից, և “ՄՄՄ-բանկ” փակ 
բաժնետիրական ընկերությունը հրաժարվում են ստանալ պահանջի զիջման պայմանագրով 
նախատեսված վարկային պարտավորության գումարները, ինչպես նաև դրանց վրա հավելագրված 
տոկոսները, 

և եթե առաջինի դեպքում Պողոս Վարդանյանը ամենայն հավանակությամբ բացակայում է 
պարտավորության կատարման վայրից՝ Հայաստանի Հանրապետությունից /հիմք ՝ “ՀայՓոստ” 
ՓԲԸ-ի կողմից 13.02.2014թ-ի և 19.02.2014թ-ի փոստային անդորրագրերը/, որի հիմքով էլ հնարավոր 
չէ կատարել վերը նշված պայմանագրային պարտավորությունը, իսկ “ՄՄՄ-բանկ” փակ 
բաժնետիրական ընկերությունը հրաժարվում է ընդունել պարտքը, ուստի ղեկավարվելով 
“Նոտարիատի մասին” ՀՀ օրենքի 73 հոդվածի, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 366 
հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի դրույթներով, 

խնդրում եմ Պողոս Վարդանյանին և “ՄՄՄ-բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերությանը 
որպես դեպոզիտ ստանալու իրավասություն ունեցող համիրավ պարտատերերի, հանձնել 
05.05.2013թ-ի թիվ 203 Պահանջը զիջելու մասին թիվ ՊԶ-10405106 պայմանագրով նախատեսված 
107,000,000 ՀՀ դրամ գումարը, որը ներառում է նաև պայմանագրային տոկոսները: 
 
___________Երկու հազար տասնչորս թվականի _____________________-ին ես, __________________ 
նոտարական տարածքի նոտար՝ _____________________ս դեպոզիտ ընդունեցի Պողոս 
Վարդանյանին և “ՄՄՄ-բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող 107,000,000 ՀՀ 
դրամ գումարը: 

 
Դեպոզիտ հանձնող անձի (պարտապանի) ինքնությունը,  
իրավունակությունը և գործունակությունը ստուգված են: 

 
Գրանցված է սեղանամատյանում թիվ _____________: 

 Գանձված է պետական տուրք և ծառայության վճար համաձայն 
“Պետական տուրքի մասին” և “Նոտարիատի մասին” ՀՀ օրենքների: 

ՆՈՏԱՐ -------------------------------------  
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Երևանի ______________________ նոտարական տարածքի նոտարական գրասենյակ 
Դիմող՝ “A&Z գեյմինգ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության  

տնօրեն՝ Վիգեն Մելքումի Անդրանիկյան,  
անձն.՝ AM 1616482, տրված՝ 20.01.2012թ., 008-ից 

Հաշվառված՝ քաղաք Երևան, Դավիթ Բեկ 191շ. բն. 48/1  
ԴԻՄՈՒՄ 

 
Հանդիսանալով “A&Z գեյմինգ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

գործադիր մարմնի ղեկավար /իրավաբանական հասցե՝ քաղաք Երևան, Ալեք Մանուկյան 208, 
իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական՝ 09Ա064721, պետական գրանցման 
համարª 2100.1201.022642/,  

Հիմք ընդունելով 05.05.2013թ-ի թիվ 203 Պահանջը զիջելու մասին թիվ ՊԶ-10405106 
պայմանագրÇ դրույթները, հաշվի առնելով, որ նշված պայմանագրով Նոր Պարտատեր՝ Պողոս 
Վարդանյանը, անձնագիր՝ AZ 0001077, տրված՝ 14.01.2014թ., 010-ից, հաշվառված՝ ք. 
Ստեփանավան, Միլիոնի փողոց, 1-ին նրբանցք, տուն 334, հրաժարվում է ստանալ պահանջի 
զիջման պայմանագրով նախատեսված վարկային պարտավորության գումարները, ինչպես նաև 
դրանց վրա հավելագրված տոկոսները, ինչը ապացուցվում է նրա անգործությամբ, /հիմք ՝ 
“ՀայՓոստ” ՓԲԸ-ի կողմից 13.02.2014թ-ի փոստային անդորրագրերը/, որի հիմքով էլ հնարավոր չէ 
կատարել վերը նշված պայմանագրային պարտավորությունը, ուստի ղեկավարվելով “Նոտարիատի 
մասին” ՀՀ օրենքի 73 հոդվածի, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 366 հոդվածի 1-ին 
մասի 4 կետի դրույթներով, 

խնդրում եմ Պողոս Վարդանյանին, հաշվառված՝ ք. Ստեփանավան, Միլիոնի փողոց, 1-ին 
նրբանցք, տուն 334 որպես դեպոզիտ ստանալու իրավասություն ունեցող անձի, հանձնել 
05.05.2013թ-ի թիվ 203 Պահանջը զիջելու մասին թիվ ՊԶ-10405106 պայմանագրով նախատեսված 
107,000,000 ՀՀ դրամ գումարը, որը ներառում է նաև պայմանագրային տոկոսները: Նշված գումարի 
դեպոզիտ պահպանելու ժամկետը սահմանել մինչև 20.07.2014թ.: 
 
_____________ Երկու հազար տասնչորս թվականի _____________________-ին ես, 
__________________ նոտարական տարածքի նոտար՝ _____________________ս դեպոզիտ ընդունեցի 
Պողոս Վարդանյանին, հաշվառված՝ ք. Ստեփանավան, Միլիոնի փողոց, 1-ին նրբանցք, տուն 334 
հասցեում, պատկանող 107,000,000 ՀՀ դրամ գումարը: 

 
Դեպոզիտ հանձնող անձի (պարտապանի) ինքնությունը,  
իրավունակությունը և գործունակությունը ստուգված են: 

  
 

Գրանցված է սեղանամատյանում թիվ _____________: 
 Գանձված է պետական տուրք և ծառայության վճար համաձայն 

“Պետական տուրքի մասին” և “Նոտարիատի մասին” ՀՀ օրենքների: 
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Երևանի ___________________ նոտարական տարածքի նոտարական գրասենյակ 
Դիմող՝ “A&Z գեյմինգ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության  

տնօրեն՝ Վիգեն Մելքումի Անդրանիկյան,  
անձն.՝ AM 1616482, տրված՝ 20.01.2012թ., 008-ից 

Հաշվառված՝ քաղաք Երևան, Դավիթ Բեկ 191շ. բն. 48/1  
 

ԴԻՄՈՒՄ 
 
Հանդիսանալով “A&Z գեյմինգ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

գործադիր մարմնի ղեկավար /իրավաբանական հասցե՝ քաղաք Երևան, Ալեք Մանուկյան 208, 
իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական՝ 09Ա064721, պետական գրանցման 
համարª 2100.1201.022642/,  

Հիմք ընդունելով 08.01.2012թ-ի թիվ Վ-852 վարկավորման և հիփոթեքի պայմանագրի 
դրույթները, հաշվի առնելով, որ “ՄՄՄ-բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերությունը, 
իրավաբանական հասցե՝ քաղաք Երևան, Եզ. Կողբացու նրբանցք 34/8, հրաժարվում է ստանալ 
պահանջի զիջման պայմանագրով նախատեսված վարկային պարտավորության գումարները, 
ինչպես նաև դրանց վրա հավելագրված տոկոսները,  

որի հիմքով էլ հնարավոր չէ կատարել վերը նշված պայմանագրային պարտավորությունը, 
ուստի ղեկավարվելով “Նոտարիատի մասին” ՀՀ օրենքի 73 հոդվածի, ինչպես նաև ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգրքի 366 հոդվածի 1-ին մասի 4 կետի դրույթներով, 

խնդրում եմ “ՄՄՄ-բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերությանը որպես դեպոզիտ ստանալու 
իրավասություն ունեցող անձի հանձնել ինչպես նաև 08.01.2012թ-ի թիվ Վ-852 վարկավորման և 
հիփոթեքի պայմանագրով նախատեսված 107,000,000 ՀՀ դրամ գումարը, որը ներառում է նաև 
պայմանագրային տոկոսները: Նշված գումարի դեպոզիտ պահպանելու ժամկետը սահմանել մինչև 
20.07.2014թ.: 
 
_____________Երկու հազար տասնչորս թվականի _____________________-ին ես, __________________ 
նոտարական տարածքի նոտար՝ _____________________ս դեպոզիտ ընդունեցի “ՄՄՄ-բանկ” փակ 
բաժնետիրական ընկերությանը, իրավաբանական հասցե՝ քաղաք Երևան, Եզ. Կողբացու նրբանցք 
34/8, պատկանող 107,000,000 ՀՀ դրամ գումարը: 

 
Դեպոզիտ հանձնող անձի (պարտապանի) ինքնությունը,  
իրավունակությունը և գործունակությունը ստուգված են: 

  
Գրանցված է սեղանամատյանում թիվ _____________: 

 Գանձված է պետական տուրք և ծառայության վճար համաձայն 
“Պետական տուրքի մասին” և “Նոտարիատի մասին” ՀՀ օրենքների: 

ՆՈՏԱՐ -------------------------------------  



Պատասխաններ 
 
Հարց 1. Ճիշտ պատասխանն է՝ Նոտարը պարտավոր է ստուգել «A&Z գեյմինգ» 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության և վերջինիս տնօրենի 
(կամ նոտարին դիմած այլ լիազոր անձի) գործունակությունը և իրավունակությունը, 
ինչպես նաև լիազորությունների ծավալը: 
 
Հիմնավորում 

Այս պահանջը բխում է ինչպես <Նոտարիատի մասին> ՀՀ օրենքի 73 հոդվածի 
1-ին մասի և ՀՀ քաղօրի 366 հոդվածի ողջ տրամաբանությունից, այնպես էլ 
<Նոտարիատի մասին> ՀՀ օրենքի 40 հոդվածի 1-ին մասից, ըստ որի  
Նոտարական գործողություններ կատարելիս նոտարը պարտավոր է ստուգել 
նոտարական գործողություններ կատարելու համար դիմած ֆիզիկական անձանց, 
նրանց ներկայացուցիչների կամ կազմակերպության ներկայացուցիչների 
ինքնությունն ու գործունակությունը, ինչպես նաև կազմակերպությունների 
իրավունակությունն ու գործունակությունը, իսկ նոտարական գործողություն 
կատարելու համար դիմել է A&Z գեյմինգ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերությունը, ի դեմս վերջինիս տնօրենի և տվյալ նոտարական գործողությունն էլ 
կատարվում է նրա համար 
 
 
Հարց 2. Ճիշտ պատասխանն է «3. Ի հավելումն նշված փաստաթղթերի նոտարը 
պահանջում է փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են դեպոզիտի ընդունման 
հիմքերին» 
 
Հիմնավորում: 1-ին և 2-րդ կետերում նախատեսված պահանջներ <Նոտարիատի 
մասին> ՀՀ օրենքը ընդհանրապես չի նախատեսում, իսկ 3-րդ կետի՝ նոտարի 
պահանջը նախատեսում է <նոտարիատի մասին> ՀՀ օրենքի 41 հոդվածը 
 
 
Հարց 3. Ճիշտ պատասխանն է 
«2. դեպոզիտի ընդունման դիմումում որպես դեպոզիտ ստանալու լիազորություն 
ունեցող պարտատեր նշվել է “ՄՄՄ-բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերությունը, 
3. դեպոզիտի ընդունման դիմումում որպես դեպոզիտ ստանալու լիազորություն 
ունեցող պարտատեր նշվել է միաժամանակ պարտատեր Պողոս Վարդանյանը և 
“ՄՄՄ-բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերությունը որպես համիրավ 
պարտատերեր:» 
 
Հիմնավորում: Գործի փաստերի համաձայն պարտավորությամբ պարտատեր է 
Պողոս Վարդանյանը հետևյալ պատճառաբանությամբ: Կողմերի միջև առկա է եղել 
վարկային պարտավորություն և այդ պարտավորությունը ապահովող գրավի 
պարտավորություն (ակցեսոր պարտավորություն): Գործի փաստական 
հանգամանքներից պարզ է դառնում, որ պետական գրանցում չի ստացել գրավի 
ցեսիան, ինչը չպետք է խոչնդոտ հանդիսանա հիմնական պարտավորության՝ 
փոխանցված համարվելու համար: Միաժամանակ դեպոզիտ վճարումով 



պարտավորության կատարման հիմքերը նախատեսում է ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգրքի 366 հոդվածը, ըստ որի Պարտապանն իրավունք ունի իրենից 
գանձվելիք դրամը կամ արժեթղթերը մուծել նոտարի դեպոզիտ, իսկ օրենքով 
սահմանված դեպքերում` դատարանի դեպոզիտ, եթե նա չի կարողանում կատարել 
պարտավորությունը, քանի որ  պարտատերը, ի թիվս այլի, նաև խուսափել է 
կատարումն ընդունելուց: 
Հարց 4. Ճիշտ պատասխանն է «2. նոտարը պարզաբանում է, որ դեպոզիտ 
հանձնող անձը (պարտապան “A&Z գեյմինգ” սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերության ներկայացուցիչը) իր դիմումում, բացի իր 
անունից (անվանումից) ու բնակության վայրից (գտնվելու վայրից), հստակ նշի նաև 
դեպոզիտ ստանալու լիազորություն ունեցող անձին և դրամը որպես դեպոզիտ 
պահպանելու ժամկետները:» 
 
Հիմնավորում: Քանի որ դա բխում է <Նոտարիատի մասին> ՀՀ օրենքի 73 
հոդվածի 1-ին մասի դրույթներից, ըստ որոնց  Պարտապաններից 
պարտավորությունների կատարման համար դրամական գումարներ կամ 
արժեթղթեր դեպոզիտ ընդունելիս նոտարը պահանջում է, որպեսզի դեպոզիտ 
հանձնող անձը (պարտապանը) իր դիմումում, բացի իր անունից (անվանումից) ու 
բնակության վայրից (գտնվելու վայրից), հստակ նշի նաև դեպոզիտ ստանալու 
լիազորություն ունեցող անձին և դրամը կամ արժեթղթերը որպես դեպոզիտ 
պահպանելու ժամկետները: Մնացած երկու պատասխանները ուղղակիորեն 
հակասում են <Նոտարիատի մասին> օրենքով սահմանված կարգավորումներին, 
նախ <Նոտարիատի մասին> ՀՀ օրենքի 73 հոդվածի 2-րդ մասին, ըստ որի նոտարն 
է ծանուցում, այլ ոչ թե դեպոզիտ հանձնողը, պարտատիրոջը դրամական 
գումարների կամ արժեթղթերի մուտքի մասին և դրանք հանձնում է 
պարտատիրոջը` նրա դիմումով: 
 
 
Հարց 5. Ճիշտ պատասխանն է 
«1. վարկավորման և հիփոթեքի պայմանագիր. 
2. պահանջի զիջման պայմանագիր (կամ ցեսիայի այլ բավարար ապացույց). 
... 
4. դեպոզիտ հանձնող ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերը և պետական ռեգիստրի վկայականը. 
5.դեպոզիտ հանձնող ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնագիրը.» 
 
Հիմնավորում: Որովհետև ճիշտ համարվող՝ 1, 2, 4, 5 կետերում նշված 
փաստաթղթերը պահանջելը բխում <Նոտարիատի մասին> ՀՀ օրենքի 40 և 41 
հոդվածների պահանջներից: Նախ համաձայն <Նոտարիատի մասին> ՀՀ օրենքի 
40 հոդվածի 1-ին մասի Նոտարական գործողություններ կատարելիս նոտարը 
պարտավոր է ստուգել նոտարական գործողություններ կատարելու համար դիմած 
ֆիզիկական անձանց, նրանց ներկայացուցիչների կամ կազմակերպության 
ներկայացուցիչների ինքնությունն ու գործունակությունը, ինչպես նաև 
կազմակերպությունների իրավունակությունն ու գործունակությունը, իսկ նույն 
օրենքի 41 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն  Նոտարը պարտավոր է նոտարական 
գործողությունների համար դիմած անձանցից պահանջել ներկայացնելու տվյալ 
նոտարական գործողություններ կատարելու համար օրենսդրությամբ նախատեսված 



անհրաժեշտ լիազորություններ, թույլտվություններ, համաձայնություններ կամ 
օրենքից ու իրավական այլ ակտերից բխող փաստաթղթեր: 

Գույքի նկատմամբ իրավունքների ձեռքբերման, փոփոխման կամ դադարեցման 
մասին գործարքները վավերացնելու համար նոտարը պարտավոր է պահանջել 
ապացույցներ գույքի նկատմամբ իրավունքների, ինչպես նաև գույքի նկատմամբ 
իրավունքների ձեռքբերման, փոփոխման կամ դադարեցման վերաբերյալ կողմի 
իրավունքների մասին, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:  

Բացի այդ նման պահանջ է նաև նախատեսված <Նոտարիատի մասին> ՀՀ 
օրենքի 55 հոդվածի 3-րդ մասով, ըստ որի  Նոտարը պետք է կողմերից պահանջի 
ներկայացնել տվյալ գործարքը /դեպոզիտ հանձնելը որպես միակողմ գործարք/ 
վավերացնելու համար օրենքով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթեր, ներառյալ` 
ապացույցներ, որ գույքը կամ դրա նկատմամբ իրավունքը պատկանում է այն 
տնօրինող (օտարող, գրավ դնող, օգտագործման կամ հավատարմագրային 
կառավարման հանձնող և այլն) անձին: 
 
Հարց 6. Ճիշտ պատասխանն է 
«2. հատուկ գրանցամատյանում գրանցել իրեն հանձնված դրամը կամ 
արժեթղթերը, որտեղ նշում է հանձնված դրամի գումարի չափը, այլ արժեթղթերի 
քանակն ու արժեքը, դրանք հանձնողի ազգանունը, հանձնման ժամկետը և 
նպատակը, այն պարտավորությունը, որի կատարման համար հանձնվել է դրամը 
կամ արժեթղթերը:» 
 
Հիմնավորում: Համաձայն <Նոտարիատի մասին> ՀՀ օրենքի 74 հոդվածի 1-ին 
մասի Նոտարը, պահելով ստացված դրամը կամ արժեթղթերը, միայն հատուկ 
գրանցամատյանում է գրանցում իրեն հանձնված դրամը կամ արժեթղթերը, որտեղ 
նշում է նաև հանձնված դրամի գումարի չափը, այլ արժեթղթերի քանակն ու 
արժեքը, դրանք հանձնողի ազգանունը, հանձնման ժամկետը և նպատակը, այն 
պարտավորությունը, որի կատարման համար հանձնվել է դրամը կամ արժեթղթերը:  
 
 
Հարց 6. Ճիշտ պատասխանն է 
«Տարբերակ 2» 
 
Տարբերակ 1-ը սխալ է, քանի որ քննարկված գործի փաստերի համաձայն պահանջի 
զիջման պայմանագրով, թեև դրանում նախատեսված հիփոթեքի գրանցման 
պահանջը պահպանված չէ, այնուամենայնիվ, դրամական միջոցների /վարկի/ հետ 
վերադարձման պարտավորությունը վավեր է, և այն ապահովող պարտավորության 
անվավերությունը /առոչնչությունը/ չի բխեցնում հիմնական պարտավորության 
անվավերություն, հետևաբար պահանջի զիջման պայմանագրով պարտատեր՝ 
Պողոս Վարդանյանը պետք է միայն նշվի որպես դեպոզիտ ստանալու լիազորություն 
ունեցողի, այլ ոչ թե՝ նրա հետ նաև բանկը: 
Տարբերակ 1-ը նաև սխալ է, քանի որ դրանում սահմանված չէ  դեպոզիտ 
պահպանելու ժամկետները, ինչը <Նոտարիատի մասին> ՀՀ օրենքի 73 հոդվածի 1-
ին մասի պահանջներից է: Տարբերակ 1-ը նաև սխալ է այն բանի շնորհիվ, որ 
դեպոզիտի հանձնումով պարտավորության կատարման իրավական հիմքը ոչ թե ՀՀ 



քաղօրի 366 հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը, այլ նույն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ 
կետի դրույթները /Պարտատեր՝ Պողոս Վարդանյանը հրաժարվում է ընդունել 
պարտքի վճարումը/: 
 
Տարբերակ 3-ը ևս սխալ է քանի որ դրա իրավացիությունը հերքվում է Տարբերակ 2-
ում նկարագրված դեպոզիտի հանձնման դիմումի վավերացման ճիշտ լինելով: 
Պատճառն այն է, որ նկարագրված գործի փաստերի համաձայն դեպոզիտ 
հանձնողի նկատմամբ ունեցած պարտավորությունը սահմանված կարգով բանկը 
զիջել է Պողոս Վարդանյանին, ու պահանջի զիջման արդյունքում պարտատերը ոչ 
թե բանկն է, այլ Պողոս Վարդանյանը, որն էլ հրաժարվելով ընդունել 
պարտավորության կատարումը, հիմք է ստեղծել “A&Z գեյմինգ” սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերության համար օգտվելու ՀՀ քաղօրի 366 հոդվածի 
1-ին մասի 4-րդ կետի դրույթներով նախատեսված դիսպոզիցիայից:  
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Նոտարին են դիմել քաղաքացի Կարինե Բալասանյանը և «Անհնարինը հնարավոր» 

ՓԲ Ընկերության (Գրանցված է ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի 
գործակալությունում, գրանցման համար 275.1245873) ներկայացուցիչ Սարգիս Գևորգյանը: 
Կողմերը տեղեկացրեցին նոտարին, որ «Անհնարինը հնարավոր» ՓԲ Ընկերությունը 
սեփականության իրավունքով ձեռք է բերել 3540 քմ հողատարածք ք. Երևանի Նոր-Նորք 
վարչական շրջանում որտեղ նախատեսվում է կառուցել 9 հարկանի բազմաբնակարան շենք 
5800 քմ ընդհանուր բնակելի և առևտրային տարածքով: «Անհնարինը հնարավոր» ՓԲ 
ընկերության պատվերով արդեն իսկ պատրաստվել է կառուցվող շենքի նախագիծը, այլ 
նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր, քաղաքապետարանից արդեն իսկ ստացել են 
շինարարական թույլտվություն, ինչպես նաև նախագիծը գրանցվել է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական 
կոմիտեում (այսուհետ՝ Կադաստր): Ավելին, շինությունը արդեն կիսով չափ կառուցված է: 

Ի հավաստումն պնդումների Սարգիս Գևորգյանը նոտարին ներկայացրեց 
Կադաստրի կողմից տրամադրված հողամասի սեփականության վկայականը (որը 
պարունակում է նշում շինության հիսուն տոկոս պատրաստով ավարտված լինելու մասին), 
միասնական տեղեկանք (որտեղ նշված է, որ գույքը արգելանքի տակ չէ և առկա չեն 
սահմանափակումներ), շենքի շինարարության թույլտվությունը, ճարտարապետա-
հատակագծային առաջադրանքը, ինչպես նաև «Անհնարինը հնարավոր» ՓԲ ընկերության 
տնօրենի ստորագրությամբ և ընկերության կնիքով լիազորագիր: Սարգիս Գևորգյանը 
պատրաստակամություն հայտնեց ներկայացնել նաև այլ փաստաթղթեր՝ նոտարի 
պահանջով: 

Միևնույն ժամանակ, քանի որ բազմաբնակարան շենքը դեռևս ամբողջությամբ 
կառուցված չէ բացակայում է շենքի ավարտական ակտը, ինչպես նաև վաճառքի ենթակա 
բնակարանի առանձին սեփականության վկայականը: 

Մինչև նոտարին դիմելը կողմերը բանակցություններ են վարել և եկել են 
համաձայնության բնակարանի, գումարի և վճարման կարգի մասին. 

- Կարինե Բալասանյանին պետք է հանձնվի 7-րդ հարկի, դեպի արևմուտք նայող 
պատուհաններով բնակարանը, որը Կադաստրում գրանցված նախագծում ունի 
պայմանական 23 համարը և ունի 75 քմ ընդհանուր տարածք (կողմերը նաև նշել 
են ապագա բնակարանը շենքի հատակագծում). 

Կարինե Բալասանյանը և Սարգիս Գևորգյանը վերահաստատեցին, որ Կարինե 
Բալասանյանը ցանկանում է գնել բնակարանը վերը նշված պայմաններով, իսկ 
«Անհնարինը հնարավոր» ՓԲ Ընկերությունը ցանկանում է վաճառել բնակարանը, սակայն 
քանի որ շենքը պատրաստ չէ, նրանք համոզված չեն, թե ինչ ընթացակարգով պետք է 
կատարվի գործարք: 

Կողմերը խնդրում են նոտարին իրենց հարաբերությունները ամրագրել 
համապատասխան պայմանագրով: 
 



Առաջադրանք. Անհրաժեշտ է պատասխանել ստորև նշված հարցերին, բերելով 
անհրաժեշտ իրավական հիմնավորումները (հղում համապատասխան իրավական ակտերի 
և նորմերի վրա): Բոլոր հարցերին ճիշտ պատասխանելու դեպքում դիմորդը ստանում է 
տաս միավոր, որևէ հարցերի սխալ պատասխանելու դեպքում դիմորդը ամբողջ խնդրի 
համար կստանա զրո միավոր: 

Պատասխանը կհամարվի սխալ, եթե այն չլինի ամբողջական, կամ պարունակի 
այնպիսի սխալներ, որոնք կողմերի համար կստեղծեն անբարենպաստ հետևանքներ, 
ինչպիսիք են պայմանագրի անվավերություն, առոչնչություն, չարդարացված իրավական 
ռիսկեր կամ տուգանքներ, անձին կզրկեն իրավունքից, ինչպես նաև, եթե հիմնավորումները 
չլինեն ամբողջական: 
 
Հարց 1. Ի՞նչ պայմանագիր պետք է պատրաստի նոտարը կողմերի համար (ի՞նչ 
պայմանագիր պետք է կնքեն կողմերը): 
 
Հարց 2. Ձևակերպեք “պայմանագրի առարկան” դրույթը պայմանագրում: 
 
Հարց 3. Արդյո՞ք նշված գործարքը կամ դրանից ծագող իրավունքները ենթակա է 
գրանցման որևէ մարմնում, թե՞ ոչ: Եթե այո, ապա նշեք այդ մարմինը, բերելով 
համապատասխան իրավական հիմքը: 



 
Պատասխաններ 

 
Հարց 1. Ի՞նչ պայմանագիր պետք է պատրաստի նոտարը կողմերի համար (ի՞նչ 
պայմանագիր պետք է կնքեն կողմերը): 
Պատասխան. Կողմերը պետք է կնքեն կառուցվող շենքում անշարժ գույքի առուվաճառքի 
պայմանագիր (ճիշտ է նաև բնակարանի առուվաճառքի պայմանագիր կամ համարժեք այլ 
անվանում), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 
224-րդ հոդվածը (4-6 մասեր), ինչպես նաև գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 
գրանցման մասին օրենքի 36-րդ հոդվածով նախատեսված ընթացակարգը: (առաջին հիմքի 
ներկայացումը բավարար է հարցը ճիշտ պատասխանած համարելու համար) 
Սխալ պատասխան: ցանկացած այլ պայմանագրի ձև, ներառյալ անշարժ գույքի 
առուվաճառքի նախնական պայմանագիր, նախավճարի պայմանագիր և այլն պետք է 
համարվի սխալ (կողմերի ներկայացումից միանշանակ պարզ է, որ կողմերը 
համաձայնության են եկել առուվաճառքի վերաբերյալ, համաձայնվել են պայմանագրի բոլոր 
էական պայմանների վերաբերյալ և հետևաբար այլ պայմանագիր ստորագրելու դեպքում 
դա կլինի շինծու) 
 
Հարց 2. Ձևակերպեք պայմանագրի առարկան դրույթը պայմանագրում: 
Որպես օրինակ 
«Սույն պայմանագրով ՎԱՃԱՌՈՂԸ ԳՆՈՐԴԻՆ է փոխանցում /Վաճառում/ ՀՀ Երևան 
քաղաքի     փողոցում կառուցվող շենքի (այսուհետ՝ Շենք) 7-րդ 
(յոթերորդ) հարկի, դեպի արևմուտք նայող պատուհաններով 75 քմ (յոթանասունհինգ 
քառակուսի մետր) ըստ նախագծի թիվ 23-րդ (քսաներեքերրորդ) բնակարանի 
/առանձնացված միավորի/ նկատմամբ (կից հավելվածում նշագրված) կառուցապատողի 
իրավունքները, ինչպես նաև նույն շենքի 3540 քմ (երեք հազար հինգ հարյուր քառասուն 
քառակուսի մետր) մակերեսով հողամասի և ընդհանուր օգտագործման տարածքների 
նկատմամբ բաժնային սեփականության իրավունքում Վաճառողի ունեցած 
համապատասխան բաժինը, որը կազմում է 75/5800 (յոթանասունհինգ կոտորակ 
հինգհազար ութ հարյուր) (շինության ծածկագիրը`    հողամասի ծածկագիրը`  
 ), այսուհետ՝ ՕԲՅԵԿՏ, իսկ ԳՆՈՐԴԸ պարտավորվում է ընդունել բնակարանը և 
վճարել դրա համար սույն պայմանագրով սահմանված կարգով և չափով:»  
 
Ծանոթագրություն. Կարևոր է, որպեսզի դիմորդը առարկայում հստակ նշի, որ վաճառվում 
է հողի համապատասխան բաժնեմասը, ինչպես նաև ըստ նախագծի առանձնացված 
միավորի (բնակարանի) նկատմամբ կառուցապատողի իրավունքները (ընդունելի կլինի նաև 
սեփականության կամ սեփականատիրոջ իրավունքները ձևակերպումը) 
 
Հարց 3. Արդյո՞ք նշված գործարքը կամ դրանից ծագող իրավունքները ենթակա է 
գրանցման որևէ մարմնում, թե՞ ոչ: Եթե այո, ապա նշեք այդ մարմինը, բերելով 
համապատասխան իրավական հիմքը: 
Պայմանագրից ծագող իրավունքները (սեփականության իրավունքը, և կառուցապատողի 
իրավունքները) ենթակա են գրանցման Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համապատասխան 



ստորաբաժանումում, հիմք ընդունելով գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 
գրանցման մասին օրենքի 36-րդ հոդվածը: 
 
 
 
 


