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1 

Հայտի ստացման  թվականը և մտից №  

 Հայտի պետական գրանցման №  

  Հայտի ներկայացման թվականը 
 

2 

համարը թվականը 
Եվրասիական հայտի համարը և ներկայացման 
թվականը 
Եվրասիական  հայտի հրապարակման համարը 
և թվականը 

3 

       ԱԴՄԴ 

      ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  

4 

     Հայտատու (ներ), բնակության կամ գտնվելու
վայրի հասցեն 

հեռախոսի № , էլեկտրոնային փոստի 
հասցեն 

երկրի ծածկագիրը 
ըստ ՄՍՀԿ  ST.3 
ստանդարտի 

5 

     Հեղինակ (ներ) (անուն, ազգանուն) հասցե (բնակության վայրը) երկրի ծածկագիրը 
ըստ ՄՍՀԿ  ST.3 
ստանդարտի 

Ես(մենք)___________________________________________________________________________________________________ 
Անուն, ազգանուն, ստորագրություն (ներ)  

խնդրում եմ (ենք) արդյունաբերական դիզայնի հայտում կամ արդյունաբերական դիզայնի մասին հրապարակվող 
տեղեկություններում չհիշատակել ինձ(մեզ) որպես հեղինակ (ներ)։ 
Հեղինակի իրավահաջորդը, որը հայտատուին փոխանցել է արտոնագիր ստանալու իրավունքը (նշվում է անունը, 
ազգանունը կամ անվանումը, հասցեն և երկրի կոդը, ստորագրությունը, թվականը) 

6 

     Հայտատուի (ների) ներկայացուցիչը (ներ) 
  Արտոնագրային 

հավատարմատար  
 Ընդհանուր 

ներկայացուցիչ  
Այլ 

ներկայացուցիչ 

Անուն, ազգանուն 

Հասցե      

հեռախոսի  №     

էլեկտր. փոստի հասցեն  

7 

Հասցե նամակագրության համար (փոստային 
հասցեն, հասցեատիրոջ անունը, ազգանունը 
կամ անվանումը) 

  Խնդրում եմ (ենք) նամակագրությունը վարել հայտատուի  
ներկայացուցչի հասցեով 

Անուն, ազգանուն 

Հասցե      

հեռախոսի  №     

էլեկտր. փոստի հասցեն  

21 

22 

54 

51 

71 

72 

74 



8 

Ծանուցումների և որոշումների ստացման նախընտրած եղանակը՝ 
 

    փոստային առաքումով                     կապի այլ միջոցներով, այդ թվում՝ էլեկտրոնային փոստի միջոցով 
 
Սույն արդյունաբերական դիզայնի առաջնությունը խնդրում եմ (ենք) սահմանել՝ 

9 

 Հայտը Փարիզյան կոնվենցիայի մասնակից կամ այդ կոնվենցիայի մասնակից չհանդիսացող Առևտրի 
համաշխարհային կազմակերպության անդամ որևէ պետություն ներկայացնելու թվականով (միջազգային 
առաջնություն) ըստ «Արդյունաբերական դիզայնի մասին» օրենքի 29–րդ հոդվածի 2–րդ մասի 

  «Արդյունաբերական դիզայնի մասին» օրենքի 29–րդ հոդվածի 7–րդ մասի համաձայն ավելի վաղ ներկայացված 
հայտի ներկայացման թվականով (ներքին առաջնություն)  

  «Արդյունաբերական դիզայնի մասին» օրենքի 29–րդ հոդվածի 9–րդ մասի համաձայն սկզբնական (ավելի վաղ 
ներկայացված) հայտի ներկայացման թվականով, որից առանձնացվել է (զատվել է) հայտը  
 
Սկզբնական (ավելի վաղ ներկայացված) 
հայտի № 

 

Խնդրարկվող առաջնության թվականը 
 

       Երկրի 
ծածկագիրը ըստ 
ՄՍՀԿ  ST.3 
ստանդարտի 

                       
                  
                  
«Արդյունաբերական դիզայնի մասին» օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն 
պաշտոնական կամ պաշտոնապես ճանաչված միջազգային ցուցահանդեսում իրի կամ 
նրա մի մասի արտաքին տեսքի ցուցադրման առաջին օրով (ցուցահանդեսային 
առաջնություն) 

թվականը 
          
      

10 

Կցվող փաստաթղթերի ցանկը` 

Թերթերի 
քանակը մեկ 
օրինակում 

 
 

Օրինակների 
քանակը 

 նկարագրությունը        

 իրի, դրա մանրակերտի կամ գծանկարի պատկերների լրակազմը        

 ընդհանուր տեսքի գծագիրը(երը)        

 էրգոնոմիկական սխեման        

 պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը        

 իրի բաղադրանմուշների լրակազմը և դրա քարտը (կոնֆեկցիոն 
քարտ) 

       

 առաջին հայտի (երի) վավերացված պատճենը (ները) միջազգային 
առաջնություն խնդրարկելու դեպքում 

  

 հայտի թարգմանությունը հայերեն        

 ներկայացուցչի իրավասությունները հաստատող փաստաթուղթը 
(լիազորագիր)  

       

 այլ փաստաթղթեր (նշել)        

 հայտին կցվում է դրա պատճենը մեքենաընթեռնելի կրիչի վրա   

11  Խնդրում եմ հետաձգել արդյունաբերական դիզայնի հայտի հրապարակումը  

12 

Ստորագրություն (ներ) և ամսաթիվ 
 

 
 
(Հայտատուի (ների) կամ նրա ներկայացուցչի (ների) ստորագրությունը վերծանումով) 

 

31
 

32 33 

23 
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