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ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՂԱԶԵՅԱՆ1, ԼԵՄԶԱ ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ2 

1Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
2Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտե 

 
Հոդվածում ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետությու-

նում գործող իրավական ակտերի փոփոխության անհրաժեշտութ-
յունն անշարժ գույքի հասցեավորման գործընթացում։ Ուսումնասիր-
վել են ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված որոշումները և ՀՀ 
ԱԺ-ի կողմից ընդունված օրենքները՝ կապված անշարժ գույքերի 
հասցեավորման հետ։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, 
որ համապատասխան իրավական ակտերում առկա են մի շարք թե-
րացումներ և բացթողումներ, որոնք խաթարում են հասցեավորման 
բնականոն ընթացքը։ Իրավական ակտերը հաճախ չեն համընկնում 
հասցեավորման նորաստեղծ www.e-cadastre.am էլեկտրոնային հար-
թակի պահանջներին և անշարժ գույքի հասցեավորման գործընթա-
ցում ստեղծում են խնդիրներ։ 

Բանալի բառեր․  հասցե, իրավական ակտ, անշարժ գույք, շի-
նություններ, էլեկտրոնային հարթակ, փողոցներ և թաղամասեր: 

 
Հասցեավորումը համարվում է անշարժ գույքի գրանցման գործընթա-

ցի հիմնական բաղկացուցիչ մասերից մեկը, քանի որ հասցեն հնարավո-
րություն է ընձեռում նույնականացնել անշարժ գույքի (օբյեկտի) տեղա-
դիրքը: Հասցեավորման գործընթացի կարևորությունը հաշվի առնելով՝ 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ընդունվել և 
մշակվել են ՀՀ տարածքում անշարժ գույքի հասցեավորման գործընթացը 
կարգավորող իրավական ակտեր և փաստաթղթեր, որտեղ սահմանվում 
են հասցեավորման գործընթացի կազմակերպման ընդհանուր դրույթնե-
րը, սկզբունքները, անշարժ գույքին հասցեի տրամադրման կարգը, հաս-
ցեի բաղկացուցիչ մասերը (վավերապայմանների համախումբը) և այլն։  
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Հետազոտության արդիականությունը և հրատապությունը։ 
Հոդվածում ուսումնասիրվել է հասցեավորման գործընթացում առկա 
խնդիրների միայն իրավական շրջանակը՝ վեր հանվել գոյություն ունեցող 
իրավական ակտերում առկա թերությունները։ Հոդվածում հիմնավորված 
է նշված ակտերում փոփոխությունների անհրաժեշտությունը և կարևո-
րությունը՝ անշարժ գույքի հասցեավորման գործընթացում։  

 Հայաստանի Հանրապետությունում հասցեավորման գործընթացը 
կարգավորող իրավական փաստաթղթերը ներառում են օրենքներ, որո-
շումներ և այլ նորմատիվ իրավական ակտեր։ Հետազոտության հիմնա-
կան խնդիրն է բացահայտել նշված իրավական ակտերում առկա թերա-
ցումները և առաջարկել դրանց լուծման ուղիներ, այդ թվում՝ իրավական 
ակտերի որոշ դրույթների փոփոխություններ։ Ուսումնասիրության առար-
կան է «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 
ՀՀ օրենքը (գլուխ 4, հոդված 44) [1], ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 
2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվելու 
վայրի հասցեավորման, ինչպես նաև անշարժ գույքի հասցեների ռեեստրի 
ստեղծման և վարման կարգը սահմանելու մասին» N 2387-Ն որոշումը [2]։ 
2019 թվականին ՀՀ կառավարությունն ընդունեց «ՀՀ հասցեների միաս-
նական ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական 
համակարգի ստեղծման հայեցակարգը և միջոցառումների ծրագիրը 
հաստատելու մասին N 553-Լ որոշումը [3], որը նպատակաուղղված էր 
հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության հասցեների միասնական 
ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համա-
կարգի ստեղծման հայեցակարգը և միջոցառումների ծրագիրը հաստա-
տելու մասին որոշումը»։ Վերոնշյալ միջոցառումների ծրագրի շրջանա-
կում՝ 2021 թվականի օգոստոսից Կադաստրի կոմիտեն էլեկտրոնային ծա-
ռայությունների մատուցման հարթակի միջոցով ընդունում է անշարժ գույ-
քի հասցեավորման հայտեր [4]: Սակայն ուսումնասիրությունները ցույց են 
տվել, որ այդ գործընթացի կազմակերպման ընթացքում առաջանում են մի 
շարք խնդիրներ, որոնք բխում են իրավական ակտերում առկա բացերից և 
թերացումներից։ Սույն հետազոտական աշխատանքը նպատակ ունի բա-
ցահայտել այդ խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման ուղիները։  

Օգտագործված մոտեցումներ և մեթոդներ։ Հետազոտության հա-
մար տեսական և մեթոդաբանական հիմք են հանդիսացել ՀՀ անշարժ 
գույքի հասցեավորման գործընթացը կարգավորող իրավական ակտերն ու 
մեթոդաբանական մոտեցումները: Որպես տեղեկատվական հիմք են ծա-
ռայել ՀՀ իրավական տեղեկատվական համակարգը, ինչպես նաև ՀՀ կա-
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դաստրի կոմիտեի կողմից ներկայացված պաշտոնական տեղեկատվութ-
յունները։ Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են վերլուծության և հա-
մադրման, համեմատական և հիմնախնդրային մոտեցումները և մեթոդները: 

Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն։ ՀՀ կառավարութ-
յան 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվե-
լու վայրի հասցեավորման, ինչպես նաև անշարժ գույքի հասցեների 
ռեեստրի ստեղծման և վարման կարգը սահմանելու մասին» N 2387-Ն 
որոշումը, որը բխում է «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 
գրանցման մասին» ՀՀ օրենքից և հանդիսանում է հիմք 2019 թվականին 
ՀՀ կառավարությունն ընդունած «ՀՀ հասցեների միասնական ռեգիստրի 
և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգի 
ստեղծման հայեցակարգը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մա-
սին» N 553-Լ որոշումն իրագործելու համար։  

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 10-ի N553-Լ որոշումն 
իրագործելիս ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 2387-Ն որոշման մեջ ի հայտ են եկել հետևյալ խնդիրները․  

1․  Որոշման մեջ նշվում է, որ մայրուղին միջպետական կամ հանրապե-
տական նշանակության ճանապարհն է, որն իրար է միացնում քաղաքներ [2]։  
Սակայն, ըստ ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին 2006 թվականի 
դեկտեմբերի 5-ի օրենքի մայրուղիները, միջպետական և հանրապետա-
կան նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհները մեկնաբանվում են 
որպես իրարից տարբեր առանձին նշանակություն և չափանիշներ ունե-
ցող ճանապարհներ [4]: 

2․  www.e-cadastre.am էլեկտրոնային հարթակի միջոցով առցանց 
հասցեի հայտ լրացնելու ժամանակ ներբնակավայրային աշխարհագրա-
կան օբյեկտ ընտրելուց հետո պետք է ընտրել անշարժ գույքի հասցեն և 
տեսակը։ Տեսակն ընտրում են «շենքի տեսակ» դաշտից, այնուհետև «շի-
նության տեսակ» դաշտից (եթե այդպիսին առկա է)։ Սակայն որոշման մեջ 
բերված օրինակի շենքը և շինությունը ոչ թե անշարժ գույքի տեսակների 
խմբերի անվանումներ են այլ հերթական տեսակ, որը համազոր է հողա-
մասին, բնակարանին և այլն [2], [3]։ 

3․  Պահանջվում է ականավոր որևէ անհատի անվամբ անվանակո-
չում կատարվել նրա մահվանից առնվազն 5 տարի հետո, ինչը խնդրա-
հարույց էր Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո [1]։  

4․  Շենքերը և շինությունները համարակալվում են սկսած բնակավայ-
րի կենտրոնից դեպի ծայրամաս, սակայն մեկնաբանված չէ, թե որն են 
ընդունում բնակավայրի կենտրոն [2]։ 
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5. Նշվում է, որ կառուցապատման ճակատից դուրս տեղակայված 
գույքը հասցեավորվում է կառուցապատման ընդհանուր ճակատի նա-
խորդող անշարժ գույքի համարին ավելացնելով կոտորակ և հերթական 
համար [1]։ Որոշման մեջ չի նշվում, թե ինչպես պետք է հասցեավորել եթե 
նախորդող հասցեն բացակայում է, այսինքն՝ տվյալ անշարժ գույքից առաջ 
դեպի կառուցապատ ճակատ գրանցված հասցե չկա։ 

6․  Փողոցների հատման տեղում գտնվող շենքերն ու շինությունները 
համարակալվում են կարգով ավելի բարձր փողոցի նկատմամբ [2]: Սա-
կայն նշված կետը խնդրահարույց է, քանի որ անշարժ գույքը կարող է 
գտնվել փողոցների հատման կետում առավել լայն մասով հարի մի փողո-
ցին՝ սակայն այդ հատվածը լինի պարիսպային, իսկ մուտքը լինի մյուս 
փողոցի կողմից։ 

7․  Որոշման մեջ մեկնաբանվում է, թե ինչպես է կատարվում մայրու-
ղիներին կից անշարժ գույքի հասցեավորումը, բայց չի նշվում, թե ինչպես 
է կատարվում նույն հասցեավորումը, եթե մայրուղին անցնում է բնակա-
վայրի միջով։ 

8․  Հողամասերը, որոնք գտնվում են բնակավայրից դուրս, հասցեա-
վորման մեջ պարտադիր չէ նշել փողոցի անվանումը՝ միայն համայնք և 
հերթական համար։ Մեր դիտարկմամբ այս մոտեցումը տարիների ըն-
թացքում կհանգեցնի մեկ այլ խառնաշփոթի։ 

9. e-cadastre.am կայքում դիմումների մուտքագրման որոնման և այլ 
գործընթացների իրականացման ժամանակ բացակայում է ժամանակա-
վոր հասցեների որոնման գործառույթը։ Այսինքն՝ քաղաքացու անձնագ-
րում փաստացի հաշվառված հասցեով, եթե առկա չէ գրանցված իրա-
վունք, ապա Կադաստրի կոմիտեի պաշտոնական կայքում տվյալ օբյեկտի 
/հասցեի/ վերաբերյալ հարցումներ հնարավոր չէ իրականացնել առցանց։ 

10. Գույքի հասցեավորման ժամանակ կա ևս մեկ կարևորագույն 
խնդիր, որին հաճախ չէ, որ ուշադրություն է դարձվում` «Շենքի տեսակ» 
դաշտում առաջարկվող տեսակները շատ քիչ են և աշխատակիցը հաճախ 
չի գտնում գույքի պահանջվող տեսակը։ 

 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Հետազոտության արդյունքում առաջ եկան գործող իրավակարգավո-
րումներում առկա երկու տիպի թերացումներ և բացթողումներ.  

1․  բացթողումներ և թերացումներ, որոնք կապված են էլեկտրոնային 
հարթակի գործարկման հետ, 

2․  բացթողումներ և թերացումներ՝ կապված բուն հասցեավորման 
հետ (իրավակարգավորման գործընթացի հետ): 
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Ուսումնասիրելով թերացումները և բացթողումները՝ առանց անդրա-
դառնալու այն խնդիրներին, որտեղ էլեկտրոնային հարթակը «չի ենթարկ-
վում» իրավական ակտերին, պարզ է դառնում, որ գույքի հասցեավորման 
հետ կապված որոշումներում և օրենքներում կան մի շարք խնդիրներ, ինչը 
միանշանակ բարդացնում է անշարժ գույքի հասցեավորումը: Հասցեների 
սխալ շարունակական բնույթը ձախողում է նաև ՀՀ կառավարության 
10.05.2019 թ. N553-Լ որոշումը հետևաբար հասցեների ճշգրտումը չի 
հասնում իր տրամաբանական ավարտին ինչը խոչընդոտում է նաև ՀՀ- ում 
հասցեների միասնական ռեեստրի ստեղծմանը։ 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Վերոնշյալ խնդիրները վերացնելու նպատակով առաջարկվում է ՀՀ 
կառավարության 29/12/2005 թ․  «Անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվելու վայ-
րի հասցեավորման, ինչպես նաև անշարժ գույքի հասցեների ռեեստրի 
ստեղծման և վարման կարգը սահմանելու մասին» N 2387-Ն որոշման մեջ 
կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1․  պետք է կատարել փոփոխություններ՝ մայրուղի, միջպետական և 
հանրապետական ճանապարհ բառերին տալ առանձին մեկնաբանութ-
յուններ, որը կնպաստի նաև որոշման 5-րդ գլխի 37, 38 կետերի հստա-
կեցմանը, 

2․  1-ին գլխի 2-րդ կետի 7-րդ ենթակետի բերված օրինակը պետք է 
հեռացնել կամ էլեկտրոնային հարթակում «շենքի տեսակ» և «շինության 
տեսակ» դաշտերը փոխարինել «անշարժ գույքի տեսակ» և «անշարժ գույ-
քի ենթատեսակ» (կամ միավոր) հասկացություններով, 

3․  որոշման 3-րդ գլխի 19-րդ կետը պետք է փոփոխել հետևյալ կերպ․  
Ականավոր որևէ անհատի անվամբ կարող է անվանակոչում կատար-

վել նրա մահվանից առնվազն 5 տարի հետո՝ բացառությամբ, երբ անվա-
նակոչումը կատարվում է զոհված ազատամարտիկի անունով, 

4․  կատարել փոփոխություն, ըստ որի սույն կետում նշված օբյեկտնե-
րի միավորման դեպքում` նոր առաջացած հասցեավորման օբյեկտին 
տրամադրվում է մինչև գույքի բաժանումն ունեցած հասցեն, եթե այն չի 
հակասում որոշման 4-րդ գլխի 21 կետին, 

5․  փողոցների հատման տեղում գտնվող շենքերն ու շինությունները 
համարակալել այն փողոցի նկատմամբ, որ կողմում գտնվում է անշարժ 
գույքի գլխավոր մուտքը: Օրինակ՝ «Անի Գրանդ Հոթել» հյուրանոցը 
գտնվում է Հանրապետության 65 հասցեում, սակայն հյուրանոցի գլխա-
վոր մուտքը Վարդանանց փողոցից է, 

6․  որոշման 5-րդ գլխի 37-րդ և 38-րդ կետերում պետք է կատարել 
փոփոխություն վերջնամասում նշելով «բացառությամբ», երբ գույքը 
գտնվում է մայրուղու այն կմ-ի վրա, որն անցնում է բնակավայրի միջով՝ 
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տվյալ պարագայում գույքը կհասցեավորվի այնպես, ինչպես բնակավայ-
րերում, 

7․  առաջարկվում է որոշման 5-րդ գլխի 39-րդ կետի առաջացրած 
խառնաշփոթից խուսափելու համար՝ համայնքը բաժանել օրինակ 4 տե-
ղամասի և հասցեավորել տեղամասով, 

8․  որոշման մեջ պետք է կատարել փոփոխություն, ըստ որի ճիշտ 
հասցեավորված 2 գույքերի միջև նախկինում առկա, բայց հասցե չունեցող 
գույքին տալ հերթական ազատ համար, այլ ոչ թե կոտորակով համար, 
օրինակ՝ 6-ի և 10-ի միջև առաջացած գույքն ունենա 8 հասցե, այլ ոչ թե 
6/1՝ ինչպես պահանջում է որոշման 33 կետում, 

9․  պետք է ավելացնել «կետ» որոշման մեջ, որը կհստակեցնի գույքի 
բաժանումը խաչմերուկներում, 

10․  Առաջարկվում է ավելացնել «կետ» որոշման մեջ, որում նշված 
կլինի, որ արդեն սխալ հասցեավորմամբ գույքերի միավորման կամ բա-
ժանման դեպքում նոր հասցեն պետք է համապատասխանի կառավա-
րության որոշմանը, 

11․  կառավարության որոշման մեջ պետք է լինի հստակ մեկնաբա-
նություն, թե ինչպես է իրականցվում հասցեավորումը թաղամասերում և 
մեկնաբանել թե ինչպես է հասցեավորվում այն գույքը, որը գտնվում է X 
թաղամասի Y փողոցի վրա։ 

 
 
 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПРАВОВЫХ АКТАХ РА В ПРОЦЕССЕ АДРЕСАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ 
ХАЧАТУР КАЗЕЯН1, ЛЕМЗА УНАНЯН2 

1 Академия государственного управления Республики Армения 
2 Комитет кадастра Республики Армения 

 
В статье представлена необходимость внесения изменений в 

правовых актах, действующих в Республике Армении, в процессе 
адресации объектов недвижимости. Были изучены постановления, 
принятые Правительством РА и законы, принятые Национальным 
Собранием РА по вопросам адресации недвижимого имущества. В 
результате исследования выяснилось, что существует ряд недостатков 
и упущений в соответствующих правовых актах, которые нарушают 
нормальный ход адресации. Правовые акты часто не совпадают с тре-
бованиями новосозданной электронной платформы www.e-cadastre.am и 
создают большое количество проблем в процессе адресации объектов 
недвижимости.  

Ключевые слова: адрес, правовой акт, недвижимость, строения, 
электронная платформa, улицы и кварталы. 

 
 
 
 

NEED FOR MODIFICATION OF THE LEGAL ACTS IN FORCE IN THE 
PROCESS OF PROPERTY ADDRESSING IN THE REPUBLIC OF 

ARMENIA 
KHACHATUR GHAZEYAN1, LEMZA HUNANYAN2 
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2 Cadastre Committee of the Republic of Armenia 

 
The article reflects upon the need to modify the legal acts in force in the 

process of property addressing in the Republic of Armenia. The laws and 
decisions adopted by the Government of the Republic of Armenia, pertaining 
to property addressing, have been studied. The study revealed that there are 
a number of defaults and omissions in the relevant legal acts, which disrupt 
the natural process of addressing. The legal acts often do not comply with 
the requirements of the newly-established electronic addressing platform 
and engender many problems in the process of property addressing. 

Keywords: address, legal act, property, buildings, electronic 
platform, streets and districts. 
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