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1. Հայտարարություն

Ապրանքային նշանի իրավատերը (իրավատերերը) և լիցենզառուն (լիցենզառուները) սույնով հայտարարում է (են), 

որ դիմումում նշված ապրանքային նշանի (նշանների) գրանցումը (գրանցումները) հանդիսանում են 

լիցենզիայի առարկա։ 

2. Սույն դիմումին վերաբերող գրանցումը (գրանցումները)

2.1. գրանցման (գրանցումների) համարը (համարները) 

3. Իրավատեր

3.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը 

3.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն 

3.3.  իրավատերերը մի քանիսն են (իրավատերերի մասին տվյալները, ըստ 3.1-ին և 3.2-րդ կետերի, տրվում են 

լրացուցիչ թերթի վրա)։ 

4. Իրավատիրոջ ներկայացուցիչը

4.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը 

4.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն 

4.3. իրավատերերի ներկայացուցիչները մի քանիսն են (իրավատերերի ներկայացուցիչների մասին 

տվյալները, ըստ 4.1-ին և 4.2-րդ  կետերի, տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)։ 

5. Լիցենզառուն

5.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը 

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության  
մտավոր սեփականության գրասենյակ 
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5.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն 

5.3.  լիցենզառուները մի քանիսն են (լիցենզառուների մասին տվյալները, ըստ 5.1-ին և 5.2-րդ կետերի, 

տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)։ 

6. Լիցենզառուի ներկայացուցիչը

6.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը 

6.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն 

6.3. լիցենզառուների ներկայացուցիչները մի քանիսն են (լիցենզառուների ներկայացուցիչների մասին 

տվյալները, ըստ 6.1-ին և 6.2-րդ կետերի տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)։ 

7. Ապրանքները և (կամ) ծառայությունները, որոնց նկատմամբ լիցենզիա է տրամադրված

7.1.    լիցենզիան տրամադրված է 2.1-ին կետում նշված ապրանքային նշանի (նշանների) գրանցման 

(գրանցումների) մեջ նշված բոլոր ապրանքների և (կամ) ծառայությունների նկատմամբ 

7.2. լիցենզիան տրամադրված է 2.1-ին կետում նշված ապրանքային նշանի գրանցման մեջ նշված հետևյալ 

ապրանքների և (կամ) ծառայությունների նկատմամբ*  

7.3.   2.1-ին կետում նշված գրանցումներից առնվազն մեկում լիցենզիան տրամադրված է իր մեջ նշված ոչ 

բոլոր ապրանքների և (կամ) ծառայությունների նկատմամբ։ Նշել յուրաքանչյուր գրանցման համար, ապրանքների և 

(կամ) ծառայությունների ցանկը՝ ըստ ԱԾՄԴ-ի դասերի, որոնց նկատմամբ տարածվում է լիցենզիան*   



8. Լիցենզիայի տեսակը

8.1. բացառիկ լիցենզիա 8.2. ոչ բացառիկ լիցենզիա 8.3. եզակի լիցենզիա 

8.4. լիցենզիայի գործողության տարածքը 

9. Լիցենզիայի գործողության ժամկետը

9.1.  լիցենզիայի ժամկետը սահմանափակ է և տրված է             ից մինչև    

ժամանակահատվածի համար 

9.2.  լիցենզիան գործում է մինչև ապրանքային նշանի գրանցման գործողության ժամկետի ավարտը։ 

10. Ստորագրություններ

10.1.  իրավատեր  իրավատիրոջ ներկայացուցիչ 

10.1.1. դիմումն ստորագրող ֆիզիկական անձը1  

     (պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 

10.1.2 ստորագրություն  _________________ 

             (թվականը) 

10.2.  լիցենզառու   լիցենզառուի ներկայացուցիչ 

10.2.1. դիմումն ստորագրող ֆիզիկական անձը1   

 (պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 

10.2.2. ստորագրություն  _________________ 

                 (թվականը) 

11. Կցվող լրացուցիչ թերթերի ընդհանուր թիվը

*-Շարունակությունը նշել լրացուցիչ թերթի վրա։ 

1- Եթե դիմումն ստորագրելու են մի քանի անձինք, ապա 10.1.1-ին, 10.1.2-րդ, 10.2.1-ին և 10.2.2-րդ

կետերում նշված տվյալները ներկայացնել լրացուցիչ թերթի վրա։ 
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