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Նշված պնդումներից որն է համապատասխանում ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքին։
Նշված պնդումներից որն է համապատասխանում ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքին
Նշված պնդումներից որն է համապատասխանում ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքին
Նշված պնդումներից որն է համապատասխանում ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքին
Քաղաքացու անունը ներառում է նրա
Նշված պնդումներից որն է համապատասխանում ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքին
Քաղաքացու անվան ապօրինի օգտագործմամբ նրան պատճառված վնասը
Ըստ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի բնակության վայր է համարվում՝
Տասնչորս տարեկան չդարձած անչափահասների կամ խնամակալության տակ գտնվող
քաղաքացիների բնակության վայր է համարվում
Քաղաքացու գործանությունը լրիվ ծավալով խագում է՝
Տասնվեց տարին լրացած անչահասը երբ կարող է լրիվ գործունակ ճանաչվել,
Էմանսիպանցիան կատարվում է՝
Նշված պնդումներից որը չի համապատասխանում ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքին.
Քաղաքացին իր պարտավորությունների համար
Փոքրահասակների փոխարեն գործարքները կարող են կնքել
Քաղաքացիան կարող է դատարանով անգործունակ ճանաչվել՝
Քաղաքացու գործունակությունը չի կարող դատարանով սահմանափակվել՝
Եթե վերացել են այն հիմքերը, որոնց ուժով սահմանափակվել է քաղաքացու
գործունակությունը, ապա նրա գործունակության սահմանափակումը
Խնամակալները և հոգաբարձուները հանդես են գալիս իրենց խնամարկյալների իրավունքների
ու շահերի պաշտպանությամբ
Նշվածներից որի նկատմամբ չի կարող սահմանվել խնամակալություն՝
Նշվածներից որի նկատմամբ չի կարող սահմանվել հոգաբարձություն՝
Նշված տարբերակներից որը չի համապատասխանում ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքին.
Խնամակալներ և հոգաբարձուներ նշանակվում են
Խնամակալության և հոգաբարձության պարտականությունները կատարվում են
Եթե վերացել են այն հիմքերը, որոնց ուժով քաղաքացին ճանաչվել էր անգործունակ կամ
սահմանափակ գործունակ, ապա
Խնամարկյալ քաղաքացու եկամուտները` ներառյալ խնամարկյալին իր գույքի կառավարումից
հասանելիք եկամուտները, բացառությամբ այն եկամուտների, որոնք խնամարկյալը կարող է
տնօրինել ինքնուրույն
Խնամարկյալի հետ գործարքներ կնքելու իրավունք ունեն՝
Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը խնամակալին կամ հոգաբարձուին ազատում է
իր պարտականությունների կատարումից.
Չափահաս քաղաքացիների նկատմամբ խնամակալությունը և հոգաբարձությունը դադարում
են՝
Նշված տարբերակներից որն է համապատասխանում ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքին՝
Պատրոնաժ սահմանելը
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Շահագրգիռ անձանց դիմումով դատարանը կարող է քաղաքացուն անհայտ բացակայող
ճանաչել, եթե
Եթե հնարավոր չէ որոշել այն ամիսը, երբ ստացված են եղել բացակայողի վերաբերյալ վերջին
տեղեկությունները, ապա անհայտ բացակայող ճանաչելու համար ժամկետի հաշվարկի սկիզբ է
համարվում՝
Անհայտ բացակայող ճանաչված անձի գույքի կառավարիչը
Անհայտ բացակայող ճանաչված քաղաքացու հայտնվելու կամ նրա գտնվելու վայրը
հայտնաբերվելու դեպքում
Քաղաքացին դատարանով կարող է մահացած ճանաչվել, եթե
Ռազմական գործողությունների կապակցությամբ անհայտ կորած զինծառայողը կամ այլ
քաղաքացին կարող է մահացած ճանաչվել՝
Մահացած ճանաչված քաղաքացու հայտնվելու կամ նրա գտնվելու վայրը հայտնաբերվելու
դեպքում՝
Մահացած ճանաչված քաղաքացու գույքը հատուցելի գործարքներով ձեռք բերած անձինք
պարտավոր են նրան վերադարձնել այդ գույքը, եթե
Նշվածից պետական գրանցման ենթակա չեն քաղաքացիական կացության ո՞ր ակտերը.
Նշված տարբերակներից որն է համապատասխանում ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքին։
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի կողմից գրառման ուղղումը կամ
փոփոխումը մերժելու դեպքում վեճը լուծում է՝
Իրավաբանական անձը կարող է ունենալ
Նշված տարբերակներից ո՞րն է ամբողջությամբ համապատասխանում ՀՀ Քաղաքացիական
օրենսգրքին.
Իրավաբանական անձի կողմից այնպիսի գործունեություն իրականացնելու իրավունքը, որով
զբաղվելու համար անհրաժեշտ է հատուկ թույլտվություն (լիցենզիա), ծագում է
Նշվածներից ո՞րն է խնամակալին կամ հոգաբարձուին ազատում իր պարտականությունների
կատարումից
Նշված տարբերակներից որն է համապատասխանում ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքին.
Նշված տարբերակներից որն է համապատասխանում ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքին.
Քաղաքացու պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը շոշափող եղանակով
կամ ձևով նրա անունն աղավաղելու կամ օգտագործելու դեպքում կիրառվում են
Որ քաղաքացիները չեն կարող կնքել նոտարական վավերացում պահանջող գործարքներ
Նոտարը, մասնագիտական գործունեություն ծավալելիս, նշվածից որ կանոններով կամ
նորմերիով չի ղեկավարվում.
ՀՀ Նոտարական էթիկայի կանոններով պահանջվում է՝
ՀՀ Նոտարական էթիկայի կանոնները նոտարից պահանջում են խորհրդակցել
ՀՀ Նոտարական էթիկայի կանոնները նոտարից պահանջում են
Նոտարի առաքելությունն, ըստ ՀՀ Նոտարական էթիկայի կանոնների՝
Ինչպիսի ոգով պետք է նոտարները վերաբերվեն իրավաբան գործընկերներին ըստ ՀՀ
Նոտարական էթիկայի կանոնների
Նշվածներից որն է հանդիսանում նոտարի պարտականություն
Արդյոք նոտարը պետք է խոսափի քաղաքական կուսակցություններում և միավորումներում
մասնակցությունից
Նշված դեպքերից երբ է նոտարը պարտավոր մերժել նոտարական գործողության կատարումը
Որն է համարվում նոտարի կարգապահական պատասխանություն

61. Նշվածներից որն է հանդիսանում նոտարի կարգապահական պատասխանատվության տեսակ
62. Նշվածից որը չի հանդիսանում նոտարի կարգապահական պատասխանատվության միջոց
63. Նոտարական ժողովներից առանց հարգելի պատճառի երեսուն և ավելի րոպե ուշանալու
դեպքում, որ պատասխանատվության միջոցը կարող է կիրառվել.
64. Նշված տարբերակներից որը չի հանդիսանում նոտարի խրախուսման միջոց.
65. խրախուսման մասին որոշումը կարող է ընդունել՝
66. Քաղաքացիական իրավունակությունը՝
67. Ո՞ր գործարքներն են համարվում հետաձգող պայմանով կնքված՝
68. Ո՞րն է գործարքի նոտարական ձևը չպահպանելու հետևանքը՝
69. Ստորև բերվածներից ո՞րն է համապատասխանում ժամանակահատվածով որոշվող ժամկետի
ավարտի հաշվարկի մեթոդաբանությանը՝
70. Որտե՞ղ է կատարվում պարտավորությունը, եթե պարտավորության կատարման վայրը
որոշված չէ օրենքով, այլ իրավական ակտերով՝
71. Ի՞նչ է երաշխիքը՝
72. Ե՞րբ է պայմանագիրը համարվում կնքված՝
73. Ստորև նշված պայմանագրերից որո՞նք են ռեալ պայմանագրեր՝
74. Ինչ ձևով պետք է կողմերը ամրագրեն պայմանագիրը փոփոխելու կամ լուծելու իրենց
համաձայնությունը՝
75. Ի՞նչ իրավական հետևանք(ներ) է ունենում անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագրում դրա
գինը չնախատեսելը՝
76. Եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով և անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագրով, ե՞րբ է
համարվում անշարժ գույքը գնորդին հանձնելու վաճառողի պարտականությունը կատարված՝
77. Ստորև թվարկվածներից ովքեր են սեփականության իրավունքի սուբյեկտներ՝ համաձայն ՀՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի՝
78. Ինչպիսի՞ գույքային իրավունքներ չեն կարող ունենալ սեփականատեր չհամարվող անձինք՝
79. Ե՞րբ է առաջանում սեփականության իրավունքը նոր ստեղծված անշարժ գույքի նկատմամբ՝
80. Գույքի ապառիկ վաճառքի դեպքում հնարավոր է արդյոք գնի վերահաշվարկ՝ հաշվի առնելով
վաճառված գույքի գնի հետագա փոփոխությունները՝
81. Ի՞նչ է ռենտան (ռենտայի պայմանագիրը)՝
82. Ո՞ր դեպք(եր)ում նվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապագայում նվիրառուին գույք կամ
իրավունք փոխանցելու խոստում կատարելու պայմանագիրը կատարելուց (հրաժարվել
նվիրատվության պայմանագիրը կատարելուց)՝
83. Քանի վկա պետք է ներկա լինի փակ կտակի վավերացմանը.
84. Ժառանգության բացման ժամանակ պարդատիր բաժնի իրավունք ունեն`
85. Երկրորդ հերթի ժառանգներ են`
86. Կտակը վավերացնելիս վկա չի կարող լինել`
87. Ըստ օրենքի ժառանգների թվին են պատկանում այն անաշխատունակ անձինք,
88. Ինչ ժամկետում կարող է ընդունվել ժառանգությունը.
89. Ինչպե՞ս չի կարող սահմանվել վարձավճարը՝
90. Ֆինանսական վարձակալության պայմանագրում գույքի պատահական կորստի կամ
պատահական վնասվածքի մասին դրույթների բացակայության մասին, ո՞ր պահից է այդ ռիսկը
անցնում վարձակալին՝

91.

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Ո՞վ է կրում անհատույց օգտագործման հանձնված գույքի ընթացիկ և հիմնական
վերանորոգման պարտականությունը, պայմանագրում դրա մասին դրույթների բացակայության
դեպքում՝
Նշվածներից որո՞նք են ոչ առևտրային կազմակերպություն համարվող իրավաբանական
անձինք՝
Նշվածներից որո՞նք են գրավի տեսակներ՝
Ե՞րբ է ծագում գրավի իրավունքը գրավականի դեպքում՝
Նշվածներից ո՞րն է հիփոթեք՝
Ի՞նչ իրավունքներ չեն ծագում անձի մոտ ձեռքբերման վաղեմության հիմքով՝ կախված գույքի
տեսակից և այլ պայմաններից՝
Նշված դեպքերում, երբ է ժառանգությունը կատարվում ըստ օրենքի՝
Ո՞վ կարող է դիմել դատարան անարժան ժառանգներին ժառանգությունից մեկուսացնելու
պահանջով՝
Ի՞նչ կարգով է բաշխվում ժառանգական գույքի չկտակված մասը՝
Այն դեպքերում, երբ քաղաքացիական օրենսգրքին համապատասխան կտակը կազմելիս,
ստորագրելիս կամ վավերացնելիս պետք է ներկա լինեն վկաներ, ո՞վ իրավասու չի հանդես գալ
որպես վկա՝
Ի՞նչ հետևանք(ներ) է ունենում դատարանի կողմից կտակում պարունակվող առանձին
կտակային կարգադրությունը անվավեր ճանաչելը՝
Առաջին հերթի ժառանգներ են՝
Ժառանգատուի խնամքի տակ գտնվող անաշխատունակ անձինք, որ հերթի ժառանգների հետ
են ժառանգում`
Ըստ օրենքի ժառանգի բաժինը անցնում է նրա երեխաներին, եթե
Ինչ է տեղի ունենում, երբ ըստ օրենքի ժառանգության հրավիրված ժառանգը ժառանգության
բացումից հետո, չհասցնելով այն ընդունել, մահանում է`
Նշվածներից որը չի համարվում ժառանգությունը պահպանելու համար նոտարի կողմից
ձեռնարկվող գործողություն`
Ի՞նչ է կատարվում ժառանգության զանգվածում առկա կառավարման կարիք ունեցող գույքի
հետ`
Նշվածներից որո՞նք չեն նկարագրում նոտարի իրավական պաշտպանության սկզբունքը`
Ո՞վ է իրականացնում նոտարի իրականացրած նոտարական գործողությունների կատարման
նկատմամբ վերահսկողությունը`
Ո՞վ է սահմանում նոտարի աշխատանքային ռեժիմը`
Ե՞րբ է անձը դառնում նոտարական պալատի անդամ`
Քանի՞ օգնական կամ այլ աշխատողներ կարող է ունենալ նոտարը`
Ի՞նչ իրավասություններ ունի նոտարի ստաժորը`
Ի՞նչ եղանակով է հայերենին չտիրապետող անձը մասնակցում նոտարական
գործողություններին`
Ինչպե՞ս է որոշվում նոտարի մոտ պահվող և գործարքի մասնակիցներին տրված փաստաթղթի
օրինակների միջև գերակայության հարցը`
Նոտարը վավերացնում է փաստաթղթի թարգմանության իսկությունը, եթե`
Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ոչ ոքի չի կարելի զրկել սեփականությունից,
բացառությամբ`

118. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ծնողական իրավունքներից զրկելը կամ դրանց
սահմանափակումը կարող է կատարվել միայն`
119. Անձի իրավական վիճակը բարելավող, նրա պատասխանատվությունը վերացնող կամ
մեղմացնող իրավական ակտերը`
120. Հայաստանի Հանրապետության դրոշը եռագույն է՝
121. Նոտարները հաշվառման են կանգնում`
122. Նոտարի բոլոր ծառայողական փաստաթղթերը`
123. Նոտարական գրանցամատյանում գրանցումները պետք է կատարվեն`
124. Նոտարի թեկնածուների ուսուցման դասընթացների ծրագրերը հաստատվում են`
125. Նոտարի կողմից փաստաթուղթը միաժամանակ մի քանի հասցեատերերի ուղարկվելու
դեպքում`
126. Անձանց մոտ ե՞րբ է ծագում հողամասի օգտագործման իրավունքը`
127. Նշվածներից ո՞րը չի համարվում հողամասերի նկատմամբ քաղաքացիների և իրավաբանական
անձանց իրավունքների դադարման հիմք`
128. Բաժնետիրական ընկերության Խորհուրդ պետք է ստեղծվի`
129. Երեխայի որդեգրման վերաբերյալ գործերի վարույթում ո՞րը չի համարվում դիմումում
առաջադրվող պահանջ`
130. ՀՀ Նոտարական էթիկայի կանոններից բխում է, որ`
131. Նոտարին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմք չէ`
132. Գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ `
133. ՍՊԸ-ի կանոնադրությունը հաստատելու մասին որոշումը հիմնադիրները պետք է ընդունեն`
134. Վիճարկման հայցի դեպքում հայցը վարչական դատարան կարող է ներկայացվել`
135. Բաժնետիրական ընկերությունը`
136. Կտակ վավերացնելուց`
137. Վարձույթի պայմանագրով`
138. Երաշխավորը`
139. Որ իրավունքը կարող է փոխանցվել ժառանգաբար`
140. Ստորև նշվածներից ո՞րը ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի իմաստով չի համարվում գործարք՝
141. Ո՞ր գործարքներն են համարվում վերացնող պայմանով կնքված՝
142. Ինչքա՞ն ժամանակ մի անձը կարող է ներկայացնել այլ անձի՝
143. Քաղաքացիա-իրավական պարտավորությունների ծագման հիմք չէ՝
144. Ստորև նշվածներից որ դեպքում պարտապանը չունի պարտավորությունը՝ իրենից գանձվելիք
գումարը կամ արժեթղթերը նոտարի դեպոզիտ մուծելու միջոցով կատարելու իրավունք՝
145. Ստորև բերված՝ տուժանքի վերաբերյալ պնդումներից, որը չի համապատասխանում գործող ՀՀ
օրենսդրությանը՝
146. Ի՞նչ է գրավը՝
147. Ե՞րբ է համարվում փոխառության պայմանագիրը կնքված՝
148. Ստորև նշված պայմանագրերից, որո՞նք են ենթակա պարտադիր նոտարական վավերացման,
եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով ՝
149. Նշվածներից ո՞րը չի համարվում բնակելի տան առուվաճառքի պայմանագրի էական պայման՝
150. Ու՞մ սեփականությունն է գույքի օգտագործման արդյունքում ստացվածը (պտուղները,
արտադրանքը, եկամուտները), եթե այդ մասով բացակայում է որևէ կարգավորում օրենքում,
այլ իրավական ակտերում կամ այդ գույքի օգտագործման մասին պայմանագրում՝

151. Եթե հեռուստացույցի նվիրատվության պայմանագրով չի նախատեսված նվիրառուի
սեփականության իրավունքի ծագման պահը, ե՞րբ է այդ իրավունքը ծագում՝
152. Ու՞մ սեփականության իրավունքն է ճանաչվում համայնքային սեփականություն հանդիսացող
հողամասում գտնվող ինքնակամ կառույցի նկատմամբ՝
153. Ինչպե՞ս կարող է կնքվել անշարժ գույքի վաճառքի պայմանագիրը՝
154. Ստորև թվարկված պայմանագրերից ո՞րն է համարվում նվիրատվության պայմանագիր՝
155. Եթե հողամասի վարձակալության պայմանագրի ժամկետ պայմանագրում որոշված չէ, ի՞նչ
ժամկետով է համարվում վարձակալության պայմանագիրը կնքված՝
156. Ի՞նչ ձևով պետք է կնքվի շինության վարձակալության պայմանագիրը՝
157. Նշվածներից որո՞նք են ակցեսոր պարտավորություններ՝
158. Նշվածներից ո՞ր տեղեկությունները պարտադիր չի որ նշվեն գրավի պայմանագրում՝
159. Ի՞նչ է մտնում ժառանգության զանգվածի մեջ՝
160. Ո՞վ չի կարող լինել ըստ կտակի ժառանգ՝
161. Ի՞նչ եղանակով կարող է քաղաքացին կտակ անել՝
162. Ի՞նչ պայման է իրավասու դնել կտակարարը պայմանով կտակում՝
163. Ո՞ր դեպքում կտակարարն իրավունք ունի ժառանգությունից զրկել ըստ օրենքի ժառանգներին՝
164. Ի՞նչ է փակ կտակը՝
165. Ո՞ր դեպքում և ի՞նչ չափով կտակակատարն իրավունք ունի ստանալ վարձատրություն կամ
ծախսերի հատուցում՝
166. Երկրորդ հերթի ժառանգներ են՝
167. Եթե ժառանգության իրավունքի վկայագիր տալուց հետո ի հայտ է եկել այնպիսի գույք, որի
համար վկայագիր չի տրվել, ապա`
168. Ստորև թվարկվածներից ո՞րն է նկարագրում նոտարի կարգավիճակը ՀՀ-ում`
169. Ո՞րն է նոտար նշանակվելու համար անհրաժեշտ նվազագույն կրթական ցենզը`
170. Ի՞նչ իրավական ռեժիմ է կիրառվում նոտարական գործողությունների նկատմամբ`
171. Ո՞վ է ընդունում նոտարական պալատի կանոնադրությունը`
172. Ստորև նշվածներից ո՞վ կարող է նշանակվել նոտարի օգնականի պաշտոնում`
173. «Նոտար» բառը կամ դրա ածանցյալներն իրենց կամ իրենց գրասենյակների անվանման մեջ
կարող են օգտագործել միայն՝
174. Նոտարական գործունեություն իրականացնող նոտարների հաստիքները կարող են կրճատվել`
175. Նոտարի բանկային հաշիվների վրա կարող է բռնագանձում տարածվել՝
176. Նոտարն իր գործունեությունն իրականացնում է՝
177. Նոտարը, մինչև պաշտոն ստանձնելը, արդարադատության նախարարին և նոտարական
պալատ է ներկայացնում՝
178. Նոտարն իր գործունեությանը զուգահեռ՝
179. Նոտարն՝
180. Նոտարը պաշտոնից ազատվում է, եթե`
181. Նախքան նոտարին պաշտոնից ազատելու մասին դատարան դիմելն արդարադատության
նախարարը՝
182. Նոտարի մոտ ստուգումներն իրականացվում են՝
183. Անձը, որի շահերը շոշափում է նոտարի գործողությունը կամ անձը, որին մերժվել է
նոտարական գործողություն կատարելը, կարող է կատարված նոտարական գործողությունը
կամ նոտարական գործողության կատարումը մերժելը բողոքարկել՝
184. Նոտարի մատուցած ծառայությունների համար վճարի չափը սահմանում է՝

185. Նոտարը կարող է կտակի կամ դրա բովանդակության մասին օրենքով սահմանված կարգով
տեղեկություններ տրամադրել՝
186. Նոտարական գործողություններ կատարելու համար նոտարին կարող է դիմել՝
187. Նոտարական գրասենյակից դուրս գործարք կատարելու դեպքում՝
188. Նոտարի գործունեությունը կասեցված է համարվում՝
189. Գործունեությունը կասեցված նոտարի կնիքը՝
190. Նոտարն իրավունք ունի բողոքարկել իր գործունեության կասեցման մասին որոշումը՝
191. Նոտարը կարող է պաշտոնից ազատվել, եթե`
192. Նոտարի մոտ պահվող նոտարական ակտերը կարող են վերցվել՝
193. Այլ պետությունների տարածքում Հայաստանի Հանրապետության անունից նոտարական
գործողություններ կատարում են՝
194. Նոտարական գործողություններ կատարելու համար՝
195. Նոտարն ունի՝
196. ոտարը պարտավոր է`
197. Եթե նոտարական կարգով վավերացման կամ հաստատման համար ներկայացված
փաստաթղթում կիրառվել է օտարերկրյա պետության իրավունք կամ, եթե նոտարը կասկածներ
ունի օտարերկրյա պետության իրավունքի կիրառման վերաբերյալ, ապա նա՝
198. Նոտարի նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցում ՝
199. Կարգապահական վարույթ հարուցելու մասին՝
200. Կարգապահական վարույթի քննությունը պետք է ավարտվի՝
201. Նոտարի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության հիմքերն են`
202. Նոտարի նկատմամբ չի կարող նշանակվել հետևյալ կարգապահական տույժը՝
203. Նոտարն որ նոտարական գործողությունները չի իրականացնում՝
204. Նոտարը կամ նոտարական առանձին գործողություններ կատարող պաշտոնատար անձն
իրավունք չունի նոտարական գործողություններ կատարել՝
205. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կիրառվող փաստաթղթերը, այդ թվում`
գործարքներից ծագող իրավունքների պետական գրանցում պահանջող պայմանագրերը՝
206. Միաժամանակ հայերեն և օտար լեզվով (լեզուներով) վավերացվող կամ հաստատվող
փաստաթղթերի տեքստերը կարող են շարադրվել՝
207. Ֆիզիկական անձի ինքնությունը և գործունակությունը որոշվում է՝
208. Մեկ թերթից ավելի ծավալ ունեցող փաստաթղթի թերթերը՝
209. Եթե նոտարական գործողությանը մասնակցում է վկա կամ թարգմանիչ, ապա՝
210. Նոտարի վավերացրած կամ հաստատած փաստաթղթի օրինակների քանակը՝
211. Փաստաթղթի վավերացումից կամ հաստատումից հետո՝
212. Նոտարական գործողությունների ժամանակ որպես թարգմանիչ կարող է հանդես գալ՝
213. Որպես թարգմանիչ չեն կարող հանդես գալ`
214. Նոտարը պարտավոր է նախազգուշացնել թարգմանչին նոտարական գործողության
գաղտնիության պահպանման անհրաժեշտության մասին՝
215. Վկան պետք է ներկա լինի`
216. Որպես վկա կարող են հանդես գալ `
217. Որպես վկա չեն կարող հանդես գալ`
218. Նոտարի պահանջով վկան պարտավոր է`
219. Նոտարը լիազորված անձի լիազորությունների շրջանակը որոշելիս`
220. Նոտարն իրավունք`

221. Վավերացման մակագրությունների օրինակելի ձևերը
222. Նոտարական գործողությունների կատարումը կարող է հետաձգվել`
223. Նոտարական գործողության կատարումը հետաձգելու կամ կասեցնելու մասին որոշման մեկ
օրինակը`
224. Նոտարը նոտարական գործողության կատարումը մերժում է, եթե`
225. Նոտարական գործողությունների կատարման մերժման հիմքերի առկայության դեպքում`
226. Նոտարական գործողության մերժման մասին նոտարը որոշում է կայացնում`
227. Նոտարական ակտերի բնօրինակները պահպանվում են`
228. Նոտարական գործողությունների կատարումից հետո`
229. Նոտարական գործից փաստաթղթեր հանելն արգելվում է`
230. Նոտարական գործավարության կարգը սահմանում է`
231. Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և
հյուպատոսական հիմնարկների անունից նոտարական գործողությունները կատարում են`
232. Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունները և
հյուպատոսական հիմնարկները նոտարական գործողությունները կատարում են
233. Գործարքներում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու կամ դրանք վաղակետ լուծելու
վերաբերյալ գործարքները վավերացնում է`
234. Նոտարը վավերացնում է`
235. Կտակը վավերացնելիս կտակարարից`
236. Կտակը կարող է վերացվել կամ փոփոխվել կտակարարի կողմից՝
237. Վերալիազորման իրավունքով տրված լիազորագիրը`
238. Վերալիազորագրման իրավունքով տրված լիազորագիրը նոտարը վավերացնում է`
239. Վերալիազորման իրավունքով տրված լիազորագրի գործողության ժամկետը`
240. Նոտարի կողմից վավերացվող կամ հաստատվող հայտարարությունների և (կամ)
համաձայնությունների նկատմամբ կիրառվում են`
241. Ժառանգության զանգվածի մեջ մտնող այն գույքի պահպանությունը, որը կարող է
շրջանառության մեջ գտնվել թույլտվությամբ կամ լիցենզիայով, նոտարն իրականացնում է`
242. Եթե ժառանգության զանգվածում առկա է ոչ միայն պահպանելու, այլ նաև կառավարելու
կարիք ունեցող գույք (տնտեսական ընկերակցության կամ ընկերության կանոնադրական
(բաժնեհավաք) կապիտալի բաժնեմաս, արժեթղթեր, բացառիկ իրավունքներ և այլն), ապա
նոտարը՝
243. Կառավարիչը, ժառանգները կամ այլ անձինք, որոնց հանձնվել է ժառանգական զանգվածի մեջ
մտնող գույք, նախազգուշացվում են`
244. Իրենց անցած ժառանգության գույքի արժեքի սահմաններում ժառանգները կրում են
245. Ժառանգության ընդունման ժամկետը բաց թողած ժառանգը կարող է ժառանգությունն
ընդունել`
246. Գույքը ժառանգության իրավունքով համայնքին անցնելու դեպքում ժառանգության իրավունքի
վկայագիրը տրվում է`
247. Ըստ օրենքի կամ ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի վկայագրեր տալու դեպքում նոտարն
ստուգում է`
248. Մինչև ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի վկայագիր տալը նոտարը պարզում է նաև`
249. Եթե մեկ կամ մի քանի ժառանգներ զրկված են օրինական ժառանգության իրավունք տվող
ազգակցական կապի մասին ապացույցներ ներկայացնելու հնարավորությունից, ապա նրանք
կարող են ներառվել ժառանգության իրավունքի վկայագրում՝

250. Բաժնային սեփականության ներքո գտնվող գույքը կարող է դրա մասնակիցների միջև
բաժանվել`
251. Պատճենը պետք է համապատասխանի բնօրինակին`
252. Օտար լեզվով կազմված փաստաթղթի պատճենը վավերացվում է միայն, եթե`
253. Ֆիզիկական անձի կողմից տրված փաստաթղթի պատճենի իսկությունը նոտարը վավերացնում
է այն դեպքում, եթե`
254. Նոտարը, վավերացնելով փաստաթղթի պատճենի իսկությունը,`
255. Նոտարը վավերացնում է այն բոլոր փաստաթղթերի վրա եղած ֆիզիկական անձանց
ստորագրությունների իսկությունը`
256. Նոտարը, վավերացնելով ֆիզիկական անձի ստորագրության իսկությունը`
257. Եթե նոտարը չի տիրապետում համապատասխան լեզուներին, փաստաթուղթը թարգմանում է`
258. Նոտարը կարող է հաստատել, որ անձը ողջ է`
259. Նոտարը հաստատում է քաղաքացու նույնությունը`
260. Դիմումների, հայտարարությունների կամ այլ փաստաթղթերի փոխանցման հետ կապված
ծախսերը վճարում է`
261. Դրամական գումարները կամ արժեթղթերը կարող են վերադարձվել դրանք դեպոզիտ
հանձնած անձին`
262. Նոտարն իրավունք ունի ի պահ ընդունել`
263. Միևնույն անշարժ գույքի վերաբերյալ նշվածներից, որ իրավունքին է տրվում գրանցման
առաջնահերթություն.
264. Գույքի նկատմամբ իրավունքների սահմանափակումների պետական գրանցման հիմք չէ.
265. Նշվածներից որ դեպքում է մերժման ենթակա անշարժ գույքի պետական միասնական
կադաստրի կողմից տեղեկատվության տրամադրումը, տեղեկատվության գաղտնիության
պահպանման հիմքով.
266. Նշվածներից որ դեպքում անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի կողմից
տեղեկատվության տրամադրումը ենթակա է մերժման, տեղեկատվության սահմանափակ
մատչելության հիմքով.
267. Նշվածներից որ դեպքում պետական գրանցման համար դիմումը կարող է մերժվել դիմումը
իրավատիրոջ կողմից անձանմբ չներկայացվելու հիմքով.
268. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման վկայականում չի նշվում.
269. Նշվածներից որ դեպքում է պետական գրանցումն իրականացնող լիազոր մարմինը պարտավոր
մերժել իրավունքի պետական գրանցումը.
270. Նշվածներից որը իրավունքի պետական գրանցման մերժման հիմք չէ.
271. Որ դեպքերում պետական գրանցման ժամանակ թույլ տրված սխալները չեն կարող ուղղվել
գրանցող մարմնի պաշտոնատար անձի նախաձեռնությամբ.
272. Որ դեպքերում պետական գրանցման ժամանակ թույլ տրված սխալները կարող են ուղղվել
միայն շահագրգիռ անձի գրավոր համաձայնության առկայության դեպքում.
273. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով շահագործման
չհանձնված շինությունների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հիմք չէ.
274. Եթե ամուսնության ընթացքում ամուսինների ձեռք բերած և նրանց համատեղ
սեփականությունը հանդիսացող գույքի նկատմամբ գրանցվել է ամուսիններից միայն մեկի
սեփականության իրավունքը այն հիմքով, որ իրավունքի գրանցման համար հիմք հանդիսացած
իրավահաստատող փաստաթղթերում որպես իրավատեր նշված է եղել միայն ամուսիններից
մեկը, ապա.

275. Ֆիզիկական անձանց ազգանվան փոփոխման դեպքում դրա հետ կապված գույքի նկատմամբ.
276. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքի հիման վրա
գրանցման ենթակա չեն.
277. Շարժական գույքի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցման դիմումին կից չի պահանջվում
ներկայացնել.
278. Շարժական գույքի գրավի պայմանագրից ծագող իրավունքի գրանցման դիմումը կարող է
ներկայացվել.
279. Պետական գրանցման արդյունքում ստեղծվող հիմնական փաստաթղթեր չեն.
280. Գույքի նկատմամբ իրավունքների սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկությունները չեն
ընդգրկում.
281. Նշվածներից որը գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մերժման հիմք չէ.
282. Օրենքով նախատեսված դեպքերում գրավառուի կողմից հիփոթեքի առարկա անշարժ գույքի
նկատմամբ առանց դատարան դիմելու բռնագանձում տարածելու հիմքով հիփոթեքի
առարկայի նկատմամբ գրավառուին անցնող սեփականության իրավունքի պետական
գրանցման համար գրավառուի կողմից սեփականության իրավունքի պետական գրանցման
պահանջը բովանդակող դիմումին կից չի պահանջվում ներկայացնել.
283. Ֆիզիկական անձի անվան փոփոխման հետ կապված տվյալ անձին պատկանող անշարժ
գույքի իրավունքի փոփոխության համար համար հիմք է հանդիսանում.
284. Շինության ոչնչացման հիմքով դրա նկատմամբ գրանցված սեփականության իրավունքի
դադարման պետական գրանցումն իրականացվում է հողամասի սեփականտիրոջ կամ
շինության նկատմամբ գրանցված սեփականության իրավունքի սուբյեկտի դիմումի հիման վրա,
որին պետք է կցվի.
285. Պետական գրանցման տարբեր սուբյեկտների պատկանող միավորների սահմանների
միավորման պետական գրանցումը իրականացվում է.
286. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն
շարժական գույքի գրանցման օբյեկտներ են.
287. Շարժական գույքի գրանցման սուբյեկտնեն են.
288. Հողամասի օգտագործման իրավունքը դադարելուց հետո այդ հողամասի վրա
հողօգտագործողի կառուցած շենքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը անցնում է
հողօգտագործողին, եթե.
289. Ինչ ձևով և կարգով է սահմանվում կամավոր սերվիտուտը.
290. Շենքի վարձակալության պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո Վարձակալը Վարձատուի
առարկությունների բացակայությամբ շարունակում է օգտվել շենքից: Ինչ կարգով Վարձատուն
կարող է միակողմանի հրաժարվել պայմանագրից.
291. Երկու ընկերությունների միջև կնքվել է շինության վարձակալության պայմանագիր անորոշ
ժամկետով: Պայմանագրով նախատեսված է, որ կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի
ցանկացած ժամանակ միակողմանի լուծել պայմանագիրը, այդ մասին մյուս կողմին ութ ամիս
առաջ տեղեկացնելով: Ինչ կարգով Վարձակալ իրավաբանական անձը իրավունք ունի
միակողմանի հրաժարվել պայմանագրից.
292. Բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագրի վարձակալ ֆիզիկական անձը
մահացել է, իսկ կարգով է վարձակալության պայմանագիրը շարունակում գործել.
293. Բնակարանի վարձակալության պայմանագիրը կնքվել է երեք տարի ժամկետով: Ինչ կարգով է
Վարձակալը կարող միակողմանի վաղաժամկետ լուծել պայմանագիրը.

294. Ինչպիսի իրավունք չունի վարձակալը վարձակալության հանձնված գույքի թերություններ
հայտնաբերելու դեպքում.
295. Վարձակալության պայմանագիրը կնքելիս վարձատուն վարձակալին չի նախազգուշացրել
վարձակալության հանձնվող շինության գրավի իրավունքի վերաբերյալ. այս դեպքում ինչ
իրավունք ունի վարձակալը.
296. Որ դեպքում է վարձակալության պայմանագիրը համարվում չկնքված.
297. Բնակելի տարածության ենթավարձակալության համար պահանջվում է.
298. Ո՞վ է իրականացնում արդարադատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.
299. Հեղինակի գույքային իրավունքները գործում են`
300. Բաժնետիրական ընկերության գույքի շուկայական արժեքը սահմանում է`
301. Երբ է առաջանում ժառանգության տրանսմիսիա.
302. Ժառանգության զանգվածի մեջ չի մտնում`
303. Ժառանգությունը բաժանելու դեպքում ժառանգատուին պատկանող բնակելի տան
(բնակարանի) նկատմամբ նախապատվության իրավունք ունեն.
304. Գույքի գրավատու կարող է լինել`
305. Գրավի պայմանագիրն անվավեր է, եթե նշված չեն.
306. Հիփոթեք է համարվում.
307. Ոչ փաստաթղթային ձևով թողարկված արժեթղթերի գրավի իրավունքը ծագում է՝
308. Թույլատրվում է արդյոք ոչ փաստաթղթային արժեթղթերի հաջորդող գրավը.
309. Որ դեպքում գրավատուն իրավունք ունի օտարել գրավի առարկան.
310. Իրավունք ունի գրավառուն գրավի պայմանագրից բխող իր իրավունքները փոխանցել այլ
անձի.
311. Գրավով ապահովված պարտավորությամբ պարտքն այլ անձի փոխանցելիս գրավը դադարում
է՝
312. Արտադատական կարգով բռնագանձում տարածելու դեպքում, երբ կարող է գրավառուն
գրավատուի անունից իրացնել գրավի առարկան.
313. Իրավունք ունի գրավառուն առանց դատարան դիմելու իրացնել գրավի առարկան.
314. Իրավունք ունի գրավատունն օգտագործել գրավի առարկան.
315. Գրավական է համարվում`
316. Գրավի դադարման հիմք չէ`
317. Շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքների գրավ է հանդիսանում`
318. Հիփոթեքի առարկան պայմանագրում որոշվում է`
319. Հիփոթեքի պայմանագիրը կարող է լինել`
320. Իրավունք ունի գրավատուն առանց գրավառուի համաձայնության հիփոթեքի պայմանագրով
գրավ դրված հողամասում կառուցելու շենքեր և շինություններ.
321. Պետության սեփականությունը հանդիսացող որ անշարժ գույքի հիփոթեք չի թույլատրվում.
322. Ժառանգության զանգվածի մեջ չի մտնում՝
323. Ժառանգության բացման ժամանակը՝
324. Եթե նույն օրը մահացել են այն անձինք, ովքեր իրավունք ունեին ժառանգել մեկը մյուսից հետո.
325. Ժառանգության բացման վայրը՝
326. Եթե ժառանգատուի բնակության վերջին վայրն անհայտ է, ժառանգության բացման վայր է
համարվում՝
327. Ըստ օրենքի ժառանգ կարող են լինել՝
328. Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ժառանգ լինել՝

329. Անարժան ժառանգներին ժառանգությունից մեկուսացնելու պահանջով դատարան դիմելու
իրավունք ունեն՝
330. Ըստ կտակի ժառանգությունից չի մեկուսացվում այն անձը՝
331. Կտակ է համարվում.
332. Կտակը կարող է պարունակել՝
333. Կարող է սահմանափակվել կտակի ազատությունը՝
334. Պարտադիր բաժնի դեպքում ժառանգը ստանում է՝
335. Կտակարարն իրավունք չունի իր կողմից նշանակված ժառանգների վրա կտակով պարտականություն դնել՝
336. Ով կարող է նշանակվել ենթաժառանգ.
337. Կտակ կարող է կազմվել՝
338. Կտակարարն իրավունք ունի վերացնել կտակը.
339. Ով իրավունք ունի ծանոթանալ փակ կտակի բովանդակությանը՝ դրա վավերացման ժամանակ.
340. Զինվորական մասերի հրամանատարների կողմից կարող են վավերացվել՝

