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Հոդված 18. Նոտարի փոխարինումը և գործուղումը 

(վերնագիրը խմբ. 19.10.16 ՀՕ-180-Ն) 

  

1.  . Նոտարական տարածքում նոտարի ժամանակավոր բացակայության կամ 

նրա գործունեության կասեցման, ինչպես նաև սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին  և 

2-րդ մասերով սահմանված հիմքերով պաշտոնից ազատման կամ նույն հոդվածի 4-

րդ մասով նախատեսված հիմքով լիազորությունների դադարման դեպքերում, 

արդարադատության նախարարը, նոտարական պալատի առաջարկով կամ իր 

նախաձեռնությամբ, նոտարական գործողությունների իրականացումը նոտարի 

ժամանակավոր բացակայության կամ նրա գործունեության կասեցման 

ժամանակահատվածում, իսկ պաշտոնից ազատման կամ լիազորությունների 

դադարման դեպքում՝ անժամկետ, դնում է այլ նոտարի վրա։Նոտարական 

տարածքում նոտարի ժամանակավոր բացակայության կամ նրա գործունեության 

կասեցման դեպքում արդարադատության նախարարը նոտարական պալատի 

առաջարկով կամ իր նախաձեռնությամբ նոտարական գործողությունների 

իրականացումն այդ ժամանակահատվածում կարող է դնել այլ նոտարի վրա։ 

2. Փոխարինող նոտարն իրավունք ունի նոտարական գործողություններ 

իրականացնելու իր նոտարական գրասենյակում կամ փոխարինվող նոտարի 

նոտարական գրասենյակում: 



3. Փոխարինող նոտարը գործում է իր անունից և իր հաշվին: Փոխարինվող 

նոտարի գույքի օգտագործման և աշխատակազմի վարձատրության կարգը 

սահմանվում է նոտարական պալատի որոշմամբ: 

4. Ժամանակավոր բացակայության դեպքում նոտարին փոխարինելու հիմքերն 

են՝ 

1) ամենամյա, լրացուցիչ արձակուրդում գտնվելը. 

2) հղիության և ծննդաբերության արձակուրդը. 

3) մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդը. 

4) ժամանակավոր անաշխատունակությունը. 

5) երեխայի կամ ընտանիքի անդամների հիվանդությունը (խնամքի 

անհրաժեշտության դեպքում). 

6) գործուղումները. 

7) վերապատրաստումները. 

8) երկու աշխատանքային օրից ավելի աշխատավայրից փաստացի 

բացակայության այլ դեպքեր: 

5. Նոտարը կարող է գործուղվել այլ նոտարական տարածք միայն իր 

համաձայնությամբ նոտարական պալատի առաջարկի հիման վրա 

արդարադատության նախարարի հրամանով: 

 

Հոդված 46. Թարգմանիչը 

  

1. Նոտարական գործողությունների ժամանակ որպես թարգմանիչ կարող է 

հանդես գալ համապատասխան լեզվի տիրապետման մասին որակավորման 

վկայական ունեցող այն անձը, որին վստահում է նոտարը, բացառությամբ սույն 

օրենքով նախատեսված դեպքերի: Օտար լեզվով գործարքը վավերացնելիս կամ 

հայերենին չտիրապետող կողմին պարզաբանումներ տալու համար թարգմանչի 

ընտրությունը համաձայնեցվում է կողմերի հետ: Որակավորման վկայականներ 

տալու կարգը հաստատում է կառավարությունը: Որակավորման վկայականի ձևը 

սահմանում է արդարադատության նախարարը: 

Թարգմանիչ է համարվում նաև ժեստերի լեզվի թարգմանիչը: 



Որակավորման վկայականի գործողությունը դադարեցվում է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի 

կողմից, երբ՝ 

1) վստահության վերաբերյալ փաստաթուղթ տված նոտարը գրավոր հայտնում է 

վստահությունը կորցնելու մասին, և որևէ այլ նոտար չի հայտնել իր վստահությունը. 

2) թարգմանիչը թույլ է տվել ակնհայտ կոպիտ խախտում կամ խախտումը 

կատարել է չարամտորեն. 

3) թարգմանիչը վկայական ստանալու համար ներկայացրել է կեղծ 

փաստաթղթեր. 

4) թարգմանիչը չի պահպանել նոտարական գաղտնիք հանդիսացող 

տեղեկատվությունը. 

5) թարգմանիչը դիմում է ներկայացրել որակավորման վկայականի 

գործողությունը դադարեցնելու մասին. 

6) թարգմանիչը մահացել է, ճանաչվել է անգործունակ կամ անհայտ բացակայող. 

7) բացասական են վերապատրաստման արդյունքները: 

Որակավորում ունեցող անձը Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարի սահմանած կարգով վերապատրաստվում է 

առնվազն երեք տարին մեկ անգամ: 

2. Թարգմանիչը չի կարող լինել նոտարական գործողության մասնակից կամ 

վկա: Թարգմանիչը կարող է լինել նոտարի մոտ աշխատող անձ: 

3. Թարգմանիչը պետք է նոտարին ու կողմերին մանրակրկիտ թարգմանի 

վավերացվող կամ հաստատվող փաստաթղթի բովանդակությունը և երաշխավորի, 

որ թարգմանությունը կատարված է ճիշտ, լրիվ և իր կողմից: Այդ մասին նոտարը 

կատարում է համապատասխան մակագրություն: 

4. Թարգմանչի ծառայությունների համար վճարումը կատարում են կողմերը: 

5. Նոտարը պարտավոր է նախազգուշացնել թարգմանչին նոտարական 

գաղտնիքի պահպանման անհրաժեշտության մասին՝ մինչև նոտարական 

գործողության իրականացումը: 



6. Թարգմանիչը քաղաքացիական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

գույքային պատասխանատվություն է կրում իր կատարած ոչ ճիշտ կամ ոչ լրիվ 

թարգմանությունների հետևանքով պատճառված վնասի համար: 

7. Որպես թարգմանիչ չեն կարող հանդես գալ` 

ա) նոտարական գործողությանը մասնակցող վկան. 

բ) այն անձը, ում օգտին իրականացվում է նոտարական գործողությունը: 

8. Որակավորման վկայական ունեցող ժեստերի լեզվի թարգմանչի 

բացակայության դեպքում նոտարական գործողության կատարմանը որպես 

թարգմանիչ մասնակցում է մասնագիտացված կազմակերպության կողմից որպես 

ժեստերի լեզվի թարգմանիչ երաշխավորված անձը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների 

լեզվով որակավորման վկայական ունեցող թարգմանչի բացակայության դեպքում 

նոտարական գործողության կատարմանը որպես թարգմանիչ մասնակցում է տվյալ 

ազգային փոքրամասնության իրավունքների պաշտպանության նպատակով 

ձևավորված հասարակական կազմակերպության ղեկավարի կողմից 

երաշխավորված անձը, իսկ այդպիսի հասարակական կազմակերպության 

բացակայության դեպքում՝ ազգային փոքրամասնության բնակության վայրի 

համայնքի կամ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից երաշխավորված անձը: 

 

Հոդված 62. Ժառանգության իրավունքի վկայագիրը 

  

1. Ժառանգության իրավունքի վկայագիրը ժառանգներին տրվում է 

ժառանգության բացման վայրի նոտարին ներկայացված գրավոր դիմումի հիման 

վրա՝ Քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով և ժամկետում: 

Ժառանգության իրավունքի վկայագիր տալու ընթացակարգային 

առանձնահատկությունները սահմանում է արդարադատության նախարարը: 

2. Ժառանգության ընդունման ժամկետը բաց թողած ժառանգը կարող է 

ժառանգությունն ընդունել ժառանգությունն ընդունած մյուս բոլոր ժառանգների 

համաձայնությամբ, որը պետք է ներկայացվի գրավոր: Ժառանգների նման 



համաձայնությունը հիմք է նոտարի՝ նախկինում տված ժառանգության վկայագիրը 

չեղյալ համարելու և նոր վկայագիր տալու համար: 

3. Գույքը ժառանգության իրավունքով համայնքին անցնելու դեպքում 

ժառանգության իրավունքի վկայագիրը տրվում է համայնքին` ի դեմս ղեկավարի: 

4. Նախկինում տրված ժառանգության իրավունքի վկայագիրը բոլոր 

ժառանգների համաձայնությամբ չեղյալ է համարում ժառանգության իրավունքի 

վկայագիր տված նոտարը, բացառությամբ նոտարին փոխարինելու և պաշտոնից 

ազատելու դեպքերի: 

 

 

 


