
Հավելված N 1 
           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                         մայիսի 26-ի N 764 - Լ որոշման 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 

 
1. Սույն կանոնադրությունը կանոնակարգում է Հայաստանի Հանրապետու-

թյան էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակի 

(այսուհետ՝ գրասենյակ) բողոքարկման խորհրդի գործունեությունը՝ «Արտոնա-

գրերի մասին», «Արդյունաբերական դիզայնի մասին», «Ապրանքային նշանների 

մասին», «Աշխարհագրական նշումների մասին», «Ինտեգրալ միկրոսխեմաների 

տոպոլոգիաների իրավական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքներով (այսու-

հետ՝  օրենքներ) նախատեսված՝ բողոքարկման խորհրդի իրավասությանը 

վերաբերող բողոքների, դիմումների և առարկությունների քննարկումն ապահովելու 

համար: 

2. Բողոքարկման խորհուրդն իր գործունեության ընթացքում լուծում է 

արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների իրավական պահպանության 

հետ կապված վիճելի հարցերը, այդ թվում՝ դրանց իրավական պահպանության 

տրամադրման հետ կապված հարցերը, իրականացնում է նաև օրենքով սահ-

մանված այլ գործառույթներ, այդ թվում՝ ապրանքային նշանները Հայաստանի 

Հանրապետությունում հանրահայտ ճանաչելու մասին դիմումների քննարկումը։ 

Բողոքարկման խորհրդի որոշումը համարվում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության 

վերջնական որոշում: 

3. Իր գործունեության ընթացքում բողոքարկման խորհուրդը  ղեկավարվում է 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապե-

տության քաղաքացիական օրենսգրքով, մտավոր սեփականության ոլորտին 

վերաբերող՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական 
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ակտերով, արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների (գյուտեր, կարճա-

ժամկետ արտոնագրով պահպանվող գյուտեր, արդյունաբերական դիզայններ, 

ապրանքային նշաններ, աշխարհագրական նշումներ, ծագման տեղանուններ, 

երաշխավորված ավանդական արտադրանք, ինտեգրալ միկրոսխեմաների 

տոպոլոգիաներ) իրավական պահպանությանը վերաբերող՝ Հայաստանի Հանրա-

պետության միջազգային պայմանագրերով, «Հայաստանի Հանրապետության 

էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակի բողո-

քարկման խորհրդում բողոքների, դիմումների և առարկությունների քննարկման» 

կարգով և սույն կանոնադրությամբ:  

4. Բողոքարկման խորհրդի խնդիրներն են՝ 

1) արդյունաբերական սեփականության օբյեկտներին պահպանություն 

տրամադրելուն վերաբերող վիճելի հարցերի լուծումը. 

2) հայտատուների և արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների 

իրավատերերի՝ օրենքով պահպանվող իրավունքների և շահերի, ինչպես նաև այլ 

անձանց օրինական շահերի ապահովումը բողոքարկման խորհրդի իրավասու-

թյանը վերաբերող հարցերով վարչական կարգով որոշումներ ընդունելիս. 

3) բողոքների, դիմումների և առարկությունների քննարկման ընթացակարգի 

և աշխատանքի կազմակերպման կատարելագործման նպատակով օրենսդրական 

պրակտիկայի ընդհանրացումը և համապատասխան առաջարկությունների ձևավո-

րումը` Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին (այսուհետ՝ 

նախարար) ներկայացնելու համար: 

5. Բողոքարկման խորհուրդն իր խնդիրների իրականացման համար 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրակա-

նացնում է հետևյալ հարցերի քննարկումը՝ 

1) արդյունաբերական սեփականության օբյեկտներին իրավական պահպա-

նություն տրամադրելու և պահպանական փաստաթղթեր ստանալու հայտերով 

փորձաքննության ցանկացած որոշման դեմ հայտատուների բողոքները և առար-

կությունները. 
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2) արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունք-

ների փոխանցումների գրանցման մասին դիմումներին վերաբերող որոշումների 

հետ կապված բողոքները. 

3) ապրանքային նշանները Հայաստանի Հանրապետությունում հանրահայտ 

ճանաչելու մասին դիմումները. 

4) արտոնագրային հավատարմատարների թեկնածուների որակավորման 

քննությունների հետ կապված բողոքները. 

5) օրենքներով նախատեսված այլ բողոքներ։ 

6. Բողոքարկման խորհուրդն իրավունք ունի՝ 

1) բողոքների, դիմումների և առարկությունների քննարկման ընթացակարգի 

և աշխատանքի կազմակերպման կատարելագործման վերաբերյալ սահմանված 

կարգով առաջարկություններ ներկայացնելու նախարարին. 

2) բողոքարկման խորհրդի իրավասությանը վերաբերող հարցերով 

սեմինարներին, համաժողովներին, գիտաժողովների աշխատանքներին (այդ 

թվում՝ միջազգային) և այլ միջոցառումներին մասնակցելու համար սահմանված 

կարգով առաջարկություն ներկայացնելու նախարարին կամ համապատասխան 

դեպքերում՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գլխավոր քարտուղարին։ 

7. Բողոքարկման խորհուրդը պարտավոր է՝ 

1)  ապահովել բողոքների, դիմումների և առարկությունների կոլեգիալ 

կարգով քննարկումը. 

2) բողոքների, դիմումների և առարկությունների քննարկման արդյունքում 

ընդունել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան 

պատճառաբանված (հիմնավորված) որոշումներ. 

3) ապահովել բողոքարկման խորհուրդ ներկայացված նյութերի լրիվ և 

բազմակողմանի ուսումնասիրումը, ինչպես նաև տալ դրանց մեջ բերված փաստերի 

և փաստարկների անկողմնակալ գնահատականը. 

4) անհրաժեշտության դեպքում ապահովել բողոքների, դիմումների և 

առարկությունների քննարկման գաղտնիությունը։ 
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8. Բողոքարկման խորհուրդն ունի նախագահ և 8 անդամ: Բողոքարկման 

խորհրդի ադամներից մեկը բողոքարկման խորհրդի քարտուղարն է: 

9. Բողոքարկման խորհրդի նախագահն ի պաշտոնե նախարարի տեղակալ-

ներից մեկն է: 

10. Բողոքարկման խորհրդի նախագահը՝ 

1) ղեկավարում է բողոքարկման խորհրդի գործունեությունը. 

2) հրավիրում և վարում է բողոքարկման խորհրդի նիստերը. 

3) կազմակերպում է բողոքարկման խորհրդի աշխատանքները, պատասխա-

նատու է բողոքարկման խորհրդի խնդիրների ու գործառույթների իրականացման 

համար. 

4) որոշում է տվյալ գործով բողոքարկման խորհրդի կոլեգիայի կազմը: 

11. Բողոքարկման խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նրան 

փոխարինում է իր կողմից գրավոր կամ բանավոր կարգով նշանակված՝ բողո-

քարկման խորհրդի անդամներից մեկը։ Բողոքարկման խորհրդի քարտուղարի 

բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է բողոքարկման խորհրդի 

նախագահի կողմից գրավոր կամ բանավոր նշանակված՝ բողոքարկման խորհրդի 

անդամներից մեկը՝ բողոքարկման խորհրդի ընթացիկ աշխատանքները կազմա-

կերպելու նպատակով։ 

12. Բողոքարկման խորհրդի քարտուղարը՝ 

1) ընդունում է ստացված բողոքները, դիմումներն և առարկությունները, 

ստուգում է դրանց կազմությունը և դրանց մասին զեկուցում է բողոքարկման 

խորհրդի նախագահին. 

2) կազմակերպում է բողոքարկման խորհրդի ընթացիկ աշխատանքները. 

3) նախապատրաստում է բողոքարկման խորհրդի նիստի օրակարգը և 

կազմակերպում է նիստերի անցկացումը: 

13. Բողոքարկման խորհրդի անհատական կազմը հաստատում է նախարարը: 

14. Քննարկման ընդունված բողոքների, դիմումների և առարկությունների 

նախնական քննարկումն իրականացվում է բողոքարկման խորհրդի առնվազն երեք 
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անդամներից բաղկացած կոլեգիայի կողմից, որի կազմը որոշում է բողոքարկման 

խորհրդի նախագահը: 

15. Բողոքարկման խորհրդի նախագահը և քարտուղարը կարող են ընդգրկվել 

կոլեգիայի կազմում: 

16. Կոլեգիայի կազմում չպետք է ընդգրկվեն վիճարկվող որոշում ընդունած 

փորձագետի, բողոք, դիմում կամ առարկություն ներկայացրած անձի հետ 

ազգակցական կապեր ունեցող անձինք, ինչպես նաև փորձաքննության վիճարկվող 

որոշման ընդունմանն ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցած անձինք: 

17. Բողոքների, դիմումների և առարկությունների քննարկման ընթացքում 

բողոքարկման խորհրդի անդամներն օբյեկտիվ են և անաչառ, առաջնորդվում են 

սույն կանոնադրության 3-րդ կետով: 

18. Բողոքարկման խորհրդի որոշումներն ընդունելիս բողոքարկման խորհրդի 

անդամներն առաջնորդվում են միայն բողոքների, դիմումների և առարկությունների 

քննարկման արդյունքներով` առանց որևէ ազդեցության ենթարկվելու: 

19. Սույն կանոնադրության 16-րդ կետում նշված հանգամանքներից 

ցանկացածի առկայության դեպքում կոլեգիայի կազմում ընդգրկված բողոքարկման 

խորհրդի անդամը հայտարարում է ինքնաբացարկ: Այս դեպքում նշանակվում է 

կոլեգիայի նոր կազմ: 

20. Սույն կանոնադրության 5-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված դիմումների 

քննարկման դեպքում կոլեգիայի առաջարկությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ՝ 

բողոքարկման խորհրդի նախագահը դիմումների քննարկման  համար կարող է 

ներգրավել ինչպես գրասենյակի այլ աշխատողների, այնպես էլ գործի էությունից 

ելնելով՝ համապատասխան նախարարությունների և կազմակերպությունների 

փորձագետների:  

21. Բողոքների, դիմումների և առարկությունների վերաբերյալ բողոքարկման 

խորհրդի որոշումները պարտադիր են գրասենյակի արդյունաբերական 

սեփականության օբյեկտների հայտերով փորձաքննություն իրականացնող և 

պետական գրանցամատյանները վարող ստորաբաժանումների համար: 
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22. Անհրաժեշտության դեպքում բողոքարկման խորհուրդն իր նիստերին 

կարող է հրավիրել քննարկվող հարցերին առնչվող հայտատուների, հեղինակների, 

իրավատերերի կամ նրանց ներկայացուցիչների, գրասենյակի փորձագետների և 

այլ անձանց: 

23. Հայտերի փորձաքննության հետ կապված նեղ մասնագիտական հարցերի 

քննարկմանը, անհրաժեշտության դեպքում, բողոքարկման խորհուրդը կարող է 

ներգրավել բարձրակարգ մասնագետների և գիտնականների` համապատասխան 

դեպքերում ապահովելով հայտարկված օբյեկտի էության գաղտնիությունը: 

 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

     ՂԵԿԱՎԱՐ                                                 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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