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1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի 

նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակի (այսուհետ՝ Գրասենյակ) 

բողոքարկման խորհրդի կողմից արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների 

իրավական պահպանության հետ կապված բողոքների, դիմումների և առարկու-

թյունների քննարկման հետ կապված հարցերը: 

2. Բողոքարկման խորհուրդ կարող են ներկայացվել հետևյալ բողոքները՝ 

1) գյուտի արտոնագիր ստանալու հայտերով փորձաքննության ցանկացած 

որոշման դեմ. 

2) գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիր ստանալու հայտերով փորձաքննու-

թյան ցանկացած որոշման դեմ. 

3) արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր ստանալու հայտերով փորձա-

քննության ցանկացած որոշման դեմ. 

4) ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու մասին հայտարկվող նշանի 

փորձաքննության ցանկացած որոշման դեմ, այդ թվում՝ Նշանների միջազգային 

գրանցման մասին մադրիդյան համաձայնագրի (այսուհետ՝ Մադրիդյան համա-

ձայանգիր) և Մադրիդյան համաձայնագրի արձանագրության շրջանակներում, 

որոնք ընդունվել են հայտարկվող նշանի փորձաքննության արդյունքում՝ Մադրիդյան 

համաձայնագրի 5-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 5-րդ կետերին և Մադրիդյան համա-

ձայնագրի արձանագրության 5-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 5-րդ կետերին համա-

պատասխան. 
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5) ապրանքային նշանի մասնակի գրանցման (այդ թվում՝ Մադրիդյան 

համաձայնագրի և Մադրիդյան համաձայնագրի արձանագրության շրջանակներում 

մասնակի պահպանություն տրամադրելու) մասին նշանի փորձաքննության ցանկա-

ցած որոշման դեմ (հայտում նշված ապրանքների և (կամ) ծառայությունների մի 

մասի համար գրանցելու մասին որոշում). 

6) աշխարհագրական նշման գրանցումը և (կամ) դրա օգտագործման 

իրավունք տալը մերժելու մասին փորձաքննության ցանկացած որոշման դեմ. 

7) ծագման տեղանվան գրանցումը և (կամ) դրա օգտագործման իրավունք 

տալը մերժելու մասին փորձաքննության ցանկացած որոշման դեմ. 

8) երաշխավորված ավանդական արտադրանքի գրանցումը մերժելու 

մասին փորձաքննության ցանկացած որոշման դեմ. 

9) ապրանքային նշանի իրավատիրոջ իրավունքների վերականգնման մասին 

որոշման դեմ. 

10)  ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքների փոխանցման գրանցման 

հետ կապված որոշման դեմ. 

11)  արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների համապատասխան 

գրանցամատյանում փոփոխությունների կատարումը մերժելու մասին որոշումների 

դեմ. 

12) ապրանքային նշանի գրանցման գործողության ժամկետի երկարաձգման 

դիմումի մերժման մասին որոշման դեմ. 

13) արտոնագրային հավատարմատարների թեկնածուների կողմից որակավոր-

ման քննությունը հանձնելու վերաբերյալ արտոնագրային հավատարմատարների 

որակավորման հանձնաժողովի որոշումների դեմ. 

14) օրենքով նախատեսված այլ բողոքներ։ 

3. Բողոքարկման խորհուրդ կարող են ներկայացվել գյուտի կարճաժամկետ 

արտոնագիր տալու դեմ առարկությունները: 

4. Բողոքարկման խորհուրդ ներկայացվում են նաև ապրանքային նշանները 

Հայաստանի Հանրապետությունում հանրահայտ ճանաչելու մասին դիմումները, 

ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ դիմումներ: 
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5. Սույն կարգի 2-րդ կետի 1-8-րդ ենթակետերին համապատասխան բողոքը 

ներկայացնում է հայտատուն` անմիջականորեն կամ ներկայացուցչի միջոցով։ 

6. Սույն կարգի 2-րդ կետի 9-րդ ենթակետին համապատասխան բողոքը 

ներկայացնում է այն անձը, որն ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքի 

դադարեցման թվականից մինչև իրավունքների վերականգնման մասին տեղե-

կությունների պաշտոնական հրապարակումը բարեխիղճ կերպով շուկա է հանել 

ապրանքներ կամ մատուցել է ծառայություններ՝ ապրանքային նշանին նույնական 

կամ շփոթելու աստիճան նման նշանով: 

7. Սույն կարգի 2-րդ կետի 10-րդ ենթակետին համապատասխան բողոքը 

ներկայացնում է ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքների փոխանցման 

կողմերից յուրաքանչյուրը կամ ցանկացած անձ: 

8. Սույն կարգի 2-րդ կետի 11-րդ ենթակետին համապատասխան բողոքը 

ներկայացնում է արդյունաբերական սեփականության օբյեկտի իրավատերն 

անմիջականորեն կամ ներկայացուցչի միջոցով։ 

9. Սույն կարգի 2-րդ կետի 12-րդ ենթակետին համապատասխան բողոքը 

ներկայացնում է ապրանքային նշանի իրավատերն անմիջականորեն կամ ներկա-

յացուցչի միջոցով։ 

10.  Սույն կարգի 2-րդ կետի 13-րդ ենթակետին համապատասխան բողոքը 

ներկայացնում է հավատարմատարի թեկնածուն: 

11. Սույն կարգի 3-րդ կետին համապատասխան առարկությունը ներկայացնում է 

ցանկացած շահագրգիռ անձ` անմիջականորեն կամ ներկայացուցչի միջոցով։ 

12.  Սույն կարգի 4-րդ կետին համապատասխան դիմումը ներկայացնում է 

ցանկացած շահագրգիռ անձ` անմիջականորեն կամ ներկայացուցչի միջոցով։ 

13. Բողոքի (դիմումի, առարկության) հետ կապված գործերը վարելու և դրա 

քննարկման ընթացքում իր շահերը ներկայացնելու համար հայտատուն կամ 

իրավատերը կարող է նշանակել ներկայացուցիչ։ 

14. Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ապրող ֆիզիկական անձինք 

և օտարերկրյա իրավաբանական անձինք, նրանց օտարերկրյա հավատարմատար-
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ներն ու ներկայացուցիչները բողոքների, դիմումների և առարկությունների ներկա-

յացման հետ կապված գործերը վարում են Գրասենյակում գրանցված հավատար-

մատարների կամ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական բնակության 

վայր ունեցող ներկայացուցչի միջոցով: 

15. Ներկայացուցչի, այդ թվում` սույն կարգի 14-րդ կետում նշված հավա-

տարմատարի լիազորությունները հաստատվում են օրենքով սահմանված կարգով 

նրան տրված համապատասխան լիազորագրով: 

16. Սույն կարգի 15-րդ կետում նշված լիազորագիրը կարող է ներկայացվել 

բողոքի (դիմումի, առարկության) հետ միաժամանակ կամ համապատասխան 

ծանուցագրում նշված ժամկետի ընթացքում: 

17. Ներկայացուցչի ցանկացած գործողություն՝ նրան տրված լիազորու-

թյունների շրջանակներում, կամ նրա նկատմամբ Գրասենյակի ցանկացած 

գործողություն ունի նույն հետևանքները, ինչ բողոքարկողի, դիմողի կամ 

առարկողի գործողությունը կամ նրանց նկատմամբ կատարված գործողությունը: 

18. Ներկայացուցչությունը վավերական է մինչև լիազորագրում նշված 

լիազորությունների սպառումը կամ դրա գործողության ժամկետի ավարտը: 

19. Բողոքում (դիմումում, առարկության մեջ) նշվում են գյուտի, կարճաժամ-

կետ արտոնագրով պահպանվող գյուտի, արդյունաբերական դիզայնի, ապրան-

քային նշանի, աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան, երաշխավորված 

ավանդական արտադրանքի հայտի համարը, բողոքարկողի (դիմողի, առարկողի) 

ազգանունը, անունը, հայրանունը, անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակեր-

պության լրիվ անվանումը, նամակագրության հասցեն և հեռախոսահամարը: 

20. Սույն կարգի 2-րդ կետի՝ 

1) 1-5-րդ ենթակետերին համապատասխան բողոքը ներկայացվում է 

փորձաքննության որոշման ուղարկման օրվանից ստանալու օրվանից եռամսյա 

ժամկետում. 

2) 6-8-րդ ենթակետերին համապատասխան բողոքը ներկայացվում է 

փորձաքննության որոշումը հայտատուի կողմից ստանալու օրվանից երկամսյա 

ժամկետում կամ դրանց գրանցման մասին տեղեկություն ունեցող երրորդ անձանց 
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կողմից՝ որոշումն ընդունելու թվականի և գրանցելու թվականի միջև ընկած 

ժամանակահատվածում. 

3) 9-րդ ենթակետին համապատասխան բողոքը ներկայացվում է իրավունք-

ների վերականգնման մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականից 

հետո՝ երկամսյա ժամկետում. 

4) 10-րդ ենթակետին համապատասխան բողոքը ներկայացվում է իրավունք-

ների փոխանցումը գրանցելու մասին տեղեկությունները հրապարակելու օրվանից՝ 

եռամսյա ժամկետում. 

5) 11-րդ ենթակետին համապատասխան բողոքը ներկայացվում է որոշումն 

իրավատիրոջ կողմից ստանալու օրվանից երկամսյա ժամկետում. 

6) 12-րդ ենթակետին համապատասխան բողոքը ներկայացվում է որոշումն 

իրավատիրոջ կողմից ստանալու օրվանից եռամսյա ժամկետում. 

7) 13-րդ ենթակետին համապատասխան բողոքը ներկայացվում է որոշումն 

արտոնագրային հավատարմատարի թեկնածուի կողմից ստանալու օրվանից 

հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում. 

8) 2-րդ կետի 14-րդ ենթակետին համապատասխան՝ բողոքը ներկայացվում է 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով սահ-

մանված ժամկետներում: 

21.  Սույն կարգի 3-րդ կետին համապատասխան առարկությունները ներկա-

յացվում են գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 

հրապարակումից հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում: 

22.  Գրասենյակի ստորաբաժանումների և հավատարմատարների որակա-

վորման հանձնաժողովի որոշումների դեմ ներկայացվող բողոքին պետք է կցվեն 

համապատասխան որոշման պատճենը, ինչպես նաև հակադրված նյութերի 

(այդպիսիք լինելու դեպքում) պատճենները։ 

23. Բողոքին (դիմումին, առարկությանը) պետք է կցվի օրենքով սահմանված 

չափով պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը, առանց որի բողոքը (դիմումը, 

առարկությունը) քննարկման չի ընդունվում: 
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24. Եթե վճարված պետական տուրքի գումարը չի համապատասխանում 

օրենքով սահմանված չափերին, ապա պակաս վճարված պետական տուրքը 

ենթակա է վճարման՝ այդ մասին ծանուցագրի ստացման օրվանից երկամսյա 

ժամկետում: Այս դեպքում բողոքի (դիմումի, առարկության) հետ կապված հետագա 

գործավարությունը կատարվում է միայն պակաս վճարված պետական տուրքի վճա-

րումը հաստատող անդորրագիրը բողոքարկման խորհուրդ ներկայացնելուց հետո: 

25. Սույն կարգի 20-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետները 

խախտելու դեպքում «Ապրանքային նշանների մասին» օրենքի 55-րդ հոդվածի 

համաձայն բողոքը կարող է քննարկման ընդունվել բաց թողնված ժամկետի 

վերականգնման մասին դիմումի առկայության դեպքում: Բաց թողնված ժամկետի 

վերականգնման մասին դիմումը ներկայացվում է բողոքի հետ միաժամանակ: 

26. Սույն կարգի 2-րդ կետի 1-8-րդ ենթակետերին համապատասխան բողոքը 

պետք է վերաբերի գյուտի, կարճաժամկետ արտոնագրով պահպանվող գյուտի, 

արդյունաբերական դիզայնի, ապրանքային նշանի, աշխարհագրական նշման, 

ծագման տեղանվան, երաշխավորված ավանդական արտադրանքի մեկ հայտին 

և պարունակի փորձաքննության որոշման անճշտությունը հաստատող հիմնավոր 

փաստարկներ։ 

27. Սույն կարգի 2-րդ կետի 9-13-րդ ենթակետերին համապատասխան 

բողոքը պետք է պարունակի որոշման անճշտությունը հաստատող փաստարկներ: 

28. Սույն կարգի 4-րդ կետին համապատասխան դիմումը պետք է պարունակի 

«Ապրանքային նշանների մասին» օրենքի 29-31-րդ հոդվածներով պահանջվող 

տեղեկություններ, մասնավորապես, տվյալ ապրանքային նշանի լայնածավալ 

օգտագործումն ապացուցող, ինչպես նաև սպառողների համապատասխան 

շրջանակի համար լավ հայտնի լինելը հիմնավորող փաստարկներ: 

29. Որպես բողոք քննարկման է ընդունվում սույն կարգի 2-րդ, 20-րդ, 22-24-րդ և 

27-րդ կետերով սահմանված բողոքը, իսկ որպես դիմում և առարկություն՝ սույն 

կարգի 21-րդ, 23-25-րդ, 28-րդ կետերով սահմանված պահանջներին բավարարող 

գրավոր դիմումը և առարկությունը: 
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30. Ներկայացված բողոքը (դիմումը, առարկությունը) գրանցվում է և դրան 

տրվում է մտից համար: 

31. Բողոքը (դիմումը, առարկությունը) ստանալու օրվանից չորս աշխատան-

քային օրվա ընթացքում բողոքարկման խորհրդի քարտուղարն ստուգում է դրա համա-

պատասխանությունը սույն կարգի 20-28-րդ կետերով սահմանված պահանջներին։ 

32. Եթե պարզվում է, որ ներկայացված բողոքը (դիմումը, առարկությունը) 

համապատասխանում է վերը նշված կետերով սահմանված պահանջներին, 

բողոքարկման խորհրդի քարտուղարը սույն կարգի 31-րդ կետով նշված ժամկետի 

ավարտից հետո դրա մասին երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում զեկուցում 

է բողոքարկման խորհրդի նախագահին, որը յուրաքանչյուր բողոքի, դիմումի կամ 

առարկության քննարկման համար բողոքարկման խորհրդի քարտուղարի կողմից 

զեկուցվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում որոշում է ընդունում 

բողոքարկման խորհրդի առնվազն 3 անդամներից բաղկացած կոլեգիա նշանակելու և 

տվյալ բողոքի (դիմումի, առարկության) քննարկման համար բողոքարկման 

խորհրդի նիստի անցկացման օրվա մասին: 

33. Սույն կարգի 32-րդ կետում նշված որոշումն ընդունելուց հետո բողոքարկ-

ման խորհրդի քարտուղարը բողոքարկողին (դիմողին, առարկողին) ծանուցագիր է 

ուղարկում բողոքը (դիմումը, առարկությունը) քննարկման ընդունելու մասին, 

որտեղ նշվում է նաև տվյալ բողոքի (դիմումի, առարկության) քննարկման հարցով 

բողոքարկման խորհրդի նիստի անցկացման օրվա, ժամի և վայրի մասին: 

34. Սույն կարգի 2-րդ կետի 1-8-րդ ենթակետերում նշված բողոքները (դիմումը, 

առարկությունը) քննարկման ընդունելու դեպքում բողոքի ստացման և դրա 

քննարկման օրվա ժամի և վայրի մասին ծանուցվում է նաև Գրասենյակի այն 

բաժինը, որի որոշումը բողոքարկվում է: 

35. Այն դեպքում, երբ ներկայացված բողոքը (դիմումը, առարկությունը) չի 

համապատասխանում սույն կարգի 20-րդ, 22-24-րդ և 27-28-րդ կետերով սահմանված, 

իսկ որպես առարկություն և դիմում՝ ՝ 21-25-րդ, 28-րդ կետերով սահմանված պահանջ-

ներին, դրա ստացման օրվանից հետո վեց աշխատանքային օրվա ընթացքում 
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բողոք (դիմում, առարկություն) ներկայացնողին ծանուցագիր է ուղարկվում ներկայաց-

ված բողոքը (դիմումը, առարկությունը) քննարկման չընդունելու մասին: 

36. Այն դեպքում, երբ բողոքը (դիմումը, առարկությունը) չի համապատաս-

խանում սույն կարգի 13-15-րդ կետերով սահմանված պահանջին, դրա ստացման 

օրվանից հետո վեց աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցագիր է ուղարկվում 

այն ստանալու օրվանից երկամսյա ժամկետում լիազորագիրը ներկայացնելու 

առաջարկությամբ: Սույն կետով սահմանված ժամկետում պահանջված լիազորագիրը 

չներկայացնելու դեպքում բողոքը կամ դիմումը կամ առարկությունը համարվում է 

հետ կանչված, ինչի մասին ծանուցվում է բողոք կամ դիմում կամ առարկություն 

ներկայացնողը: 

37. Այն դեպքում, երբ բողոքը (դիմումը, առարկությունը) չի համապատաս-

խանում սույն կարգի 19-24-րդ, 26-28-րդ կետերով սահմանված պահանջներին, 

հարցում է ուղարկվում բողոք (դիմում, առարկություն) ներկայացնողին այն 

ստանալու օրվանից երկամսյա ժամկետում բողոքի (դիմումի, առարկության) 

քննարկման համար անհրաժեշտ նյութեր ներկայացնելու առաջարկությամբ: 

Նշված ժամկետում պահանջված նյութերը չներկայացնելու դեպքում բողոքը 

(դիմումը, առարկությունը) համարվում է չներկայացված, ինչի մասին ծանուցվում 

է բողոք (դիմում, առարկություն) ներկայացնողը: 

38. Սույն կարգի 33-37-րդ կետերում նշված ծանուցագրերը և հարցումներն 

ստորագրում է բողոքարկման խորհրդի նախագահը կամ քարտուղարը: 

39. Բողոքարկողի (դիմողի, առարկողի) խնդրանքով բողոքը (դիմումը, 

առարկությունը) կարող է հետ կանչվել դրա քննարկման ցանկացած փուլում` 

մինչև բողոքարկման խորհրդի նիստում բողոքարկման խորհրդի որոշման 

հրապարակումը: Այս դեպքում բողոքի, դիմումի կամ առարկության քննարկումը և 

դրանցով վարվող գործավարությունը դադարեցվում է, ինչի մասին ծանուցվում են 

բողոքի (դիմումի, առարկության) քննարկման բոլոր հնարավոր մասնակիցները: 

40. Բողոքը (դիմումը, առարկությունը) քննարկման ընդունելու մասին ծանու-

ցագիրը բողոքարկողին (դիմողին, առարկողին) առաքելուց հետո սույն կարգի 39-րդ 
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կետի համաձայն հետ կանչված բողոքի (դիմումի, առարկության) ներկայացման 

համար վճարված պետական տուրքի գումարը վերադարձման ենթակա չէ: 

41. Եթե բողոքի (դիմումի, առարկության) հետ կանչման մասին խնդրագիրը 

բողոքարկման խորհուրդ է ներկայացվել մինչև սույն կարգի 33-րդ կետով նախա-

տեսված բողոքը (դիմումը, առարկությունը) քննարկման ընդունելու մասին ծանուցա-

գիրը բողոքարկողին առաքելը, ապա բողոքը (դիմումը, առարկությունը) համարվում է 

չներկայացված և վճարված պետական տուրքի գումարը ենթակա է օրենքով սահման-

ված կարգով վերադարձման կամ սահմանված կարգով կարող է օգտագործվել 

Գրասենյակի կողմից այլ գործողությունների կատարման համար: Հակառակ 

դեպքում վճարված պետական տուրքի գումարը վերադարձման ենթակա չէ: 

42. Սույն կարգի 2-րդ կետի 1-3 ենթակետերին համապատասխան՝ բողոքները և 

4-րդ կետին համապատասխան՝ դիմումները քննարկվում են ստացման օրվանից 

երկամսյա ժամկետում: Սույն կարգի 2-րդ կետի 4-13 ենթակետերին համապատասխան 

բողոքները  քննարկվում են ստացման օրվանից մեկամսյա ժամկետում: Սույն կարգի 

3-րդ կետին համապատասխան առարկությունները քննարկվում են ստացման 

օրվանից եռամսյա ժամկետում: 

43. Ցանկացած անձ, որին սույն կարգի 33-րդ կետի համաձայն ծանուցագիր է 

ուղարկվել բողոքը կամ դիմումը կամ առարկությունը քննարկման ընդունելու 

մասին, կարող է դիմում ներկայացնել բողոքարկման խորհուրդ՝ բողոքարկման 

խորհրդի նիստի անցկացման ժամկետների տեղափոխման խնդրանքով, սույն 

կարգի 42-րդ կետով սահմանված ժամկետներում: Բողոքարկման խորհրդի նիստի 

անցկացման նոր թվական նշանակվում է բողոքի (դիմումի, առարկության) 

քննարկման մնացած մասնակիցների համաձայնությամբ, ինչի մասին ծանուցվում 

են բողոքի (դիմումի, առարկության) քննարկման բոլոր մասնակիցները: 

44. Բողոքի (դիմումի, առարկության) քննարկման մասնակիցներից մեկի 

խնդրանքով և մնացած բոլորի համաձայնությամբ, բողոքի (դիմումի, առարկության) 

քննարկման սկիզբը կարող է հետաձգվել ոչ ավելի, քան վեց ամսով` սկսած 

սահմանված համապատասխան ժամկետի ավարտի օրվանից: 
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45. Սույն կարգի 42-րդ կետով սահմանված ժամկետները կարող են երկա-

րաձգվել նաև բողոքարկման խորհրդի նախաձեռնությամբ՝ բողոքի (դիմումի, 

առարկության) սպառիչ լրիվությամբ և օբյեկտիվ քննարկումն ապահովելու նպատա-

կով, բայց ոչ ավելի, քան վեց ամսով՝ սկսած սահմանված համապատասխան 

ժամկետի ավարտի օրվանից: 

46. Բողոքը (դիմումը, առարկությունը) նախապես քննարկվում է բողոքարկման 

խորհրդի կոլեգիայի կողմից և ներկայացվում է բողոքարկման խորհրդի նիստում: 

47. Բողոքի (դիմումի, առարկության) նախնական քննարկման օրվա ժամի և 

վայրի մասին տեղեկացվում են բողոքարկողը (դիմողը, առարկողը), պահպանական 

փաստաթղթի իրավատերը և (կամ) նրանց ներկայացուցիչը, ինչպես նաև համա-

պատասխան փորձաքննության բաժնի պետն ու փորձագետը: Պատշաճ կերպով 

ծանուցված բողոքարկողի (դիմողի, առարկողի) պահպանական փաստաթղթի 

իրավատիրոջ և (կամ) նրանց ներկայացուցչի չներկայանալը խոչընդոտ չի 

հանդիսանում բողոքի (դիմումի, առարկության) նախնական քննարկման համար: 

48. 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: 

49. Բողոքարկման խորհրդի նիստին մասնակցելու համար պարտադիր 

հրավիրվում են բողոքին առնչվող բոլոր կողմերը, որոնք ծանուցվում են բողոքի 

ստացման և բողոքարկման խորհրդի նիստում դրա քննարկման թվականի մասին, 

այդ թվում՝ բողոքարկողը (դիմողը), համապատասխան դեպքերում՝ իրավատերը և 

(կամ) նրանց ներկայացուցիչները, իսկ որոշման բողոքարկման դեպքում՝ տվյալ որո-

շումն ընդունած փորձագետը (մասնագետը) և համապատասխան բաժնի պետը: 

50. Գրասենյակի աշխատողները չեն կարող լինել նշված անձանց ներկայա-

ցուցիչներ: 

51. Բողոքարկման խորհրդի համաձայնությամբ քննարկման ցանկացած 

մասնակից անհրաժեշտության դեպքում կարող է մասնագետներ հրավիրել բողոքի 

քննարկմանը մասնակցելու համար: 
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52. Եթե բողոքը վերաբերում է այնպիսի հայտերի, որոնց մասին դեռևս 

պաշտոնական տեղեկություններ չեն հրապարակվել, ապա մասնագետներ կարող 

են հրավիրվել միայն հայտատուի համաձայնությամբ: 

53. Քննարկման մասնակիցներն իրավունք ունեն նախօրոք ծանոթանալու 

գործի նյութերին` սահմանված կարգով դրանցից քաղվածքներ և պատճեններ 

ստանալու, իսկ քննարկման ընթացքում՝ հարցեր տալու մյուս մասնակիցներին և 

կոլեգիայի անդամներին, խնդրագրեր ներկայացնելու, քննարկվող հարցի էության 

վերաբերյալ բանավոր և (կամ) գրավոր պարզաբանումներ տալու, որոնք կցվում 

են նիստի արձանագրությանը: 

54. Բողոքարկման խորհրդի նիստին սույն կարգի 49-րդ կետում նշված և 

պատշաճ ծանուցված անձանց չներկայանալը չի խոչընդոտում բողոքի (դիմումի, 

առարկության) քննարկմանը: Սակայն բողոքարկման խորհուրդն իրավասու է 

նրանցից որևէ մեկի չներկայանալու դեպքում հետաձգել նիստը, եթե անհնարին է 

համարում բողոքի (դիմումի, առարկության) քննարկումը տվյալ նիստի ընթացքում: 

55. Բողոքարկման խորհրդի նախաձեռնությամբ կամ սույն կարգի 49-րդ 

կետում նշված անձանց կողմից գրավոր խնդրագիր ներկայացնելու դեպքում 

բողոքարկման խորհրդի նիստի անցկացման ժամկետը կարող է տեղափոխվել 

մինչև երկու ամիս ժամկետով` բողոքի (դիմումի, առարկության) լրիվ և օբյեկտիվ 

քննարկման համար, ինչի մասին ծանուցվում են բողոքի (դիմումի, առարկության) 

քննարկման բոլոր հնարավոր մասնակիցները: 

56. Բողոքարկման խորհրդի նիստը համարվում է իրավազոր, եթե նիստին 

մասնակցում են բողոքարկման խորհրդի անդամների առնվազն 3/4-ը: Քվորում 

չլինելու դեպքում բողոքարկման խորհրդի նիստի անցկացման թվականը տեղա-

փոխվում է մինչև 30 աշխատանքային օր ժամկետով, ինչի մասին ծանուցվում են 

բողոքի (դիմումի, առարկության) քննարկման բոլոր հնարավոր մասնակիցները: 

57. Նիստը ղեկավարում է բողոքարկման խորհրդի նախագահը՝ ապահովելով 

բողոքի (դիմումի, առարկության) ամբողջական, բազմակողմանի և օբյեկտիվ 

քննարկումը: Նախագահողը բացում է բողոքարկման խորհրդի նիստը, ներկայացնում է 

բողոքարկման խորհրդի անդամներին և քննարկմանը մասնակցող անձանց: 
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58. Քննարկման յուրաքանչյուր մասնակից կարող է բացարկ հայտարարել 

կոլեգիայի ցանկացած անդամին (անդամներին)` սույն կարգի 48-րդ կետում նշված 

պատճառների հիման վրա: Բացարկը պետք է լինի պատճառաբանված և 

հայտարարվի մինչև բողոքի ըստ էության քննարկումը: 

59. Բացարկը քննարկվում է բողոքարկման խորհրդի անդամների կողմից և 

այն բավարարելու դեպքում բողոքարկման խորհրդի նախագահը նշանակում է 

կոլեգիայի նոր կազմ և որոշում է բողոքի (դիմումի, առարկության) քննարկման նոր 

ժամկետ: 

60. Բողոքի (դիմումի, առարկության) ըստ էության քննարկումն սկսվում է 

կոլեգիայի նախագահի և (կամ) կոլեգիայի անդամներից մեկի զեկուցումով, որը 

ներկայացնում է կոլեգիայի նախնական քննարկման արդյունքները: 

61.  Հետագա քննարկումը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ՝ 

1) բողոքարկողի (դիմողի, առարկողի) և (կամ) նրա ներկայացուցչի ելույթը. 

2) փորձաքննության (որոշումն ընդունած) բաժնի պետի և (կամ) փորձագետի 

(մասնագետի) ելույթը. 

3) իրավատիրոջ ելույթը` սույն կարգի 2-րդ կետի 9-12-րդ ենթակետերի 

համաձայն բողոքների դեպքում. 

4) բողոքարկման խորհրդի մնացած անդամների ելույթները՝ այդպիսիք լինելու 

դեպքում. 

5) կողմերի պատասխանները կոլեգիայի և բողոքարկման խորհրդի մնացած 

անդամների հարցերին: 

62. Գործի քննարկումը չպետք է դուրս գա բողոքի (դիմումի, առարկության) 

մեջ պարունակվող հիմնավորումների շրջանակներից: Քննարկման ընթացքում 

կոլեգիան և բողոքարկման խորհուրդը լրացուցիչ հիմքերով որոնումներ չեն 

կատարում, սակայն հաշվի են առնվում քննարկվող հարցի վերաբերյալ բողոքարկման 

խորհրդի ցանկացած անդամի կամ կողմերի առաջարկությունները, որոնք վերա-

բերում են վիճարկվող որոշման կամ այլ փաստաթղթի ընդունման իրավաչա-

փությանը: 



 13

63. Նոր ներկայացված տեղեկությունների կապակցությամբ ավելի մանրամասն 

հետազոտություններ կատարելու անհրաժեշտության դեպքում բողոքարկման 

խորհրդի որոշմամբ նիստը կարող է հետաձգվել սույն կարգի 44-45-րդ կետերի 

դրույթներին համապատասխան: 

64. Բողոքարկման խորհրդի նիստի ընթացքը ձայնագրվում է, ինչի մասին 

տեղեկացվում են բոլոր մասնակիցները և պահանջի դեպքում տրամադրվում է 

բողոք (դիմում, առարկություն) ներկայացնողին կամ նրա ներկայացուցչին: Նիստի 

ընթացքը կարող է նաև արձանագրվել: 

65. Մի քանի նիստերի ընթացքում նույն հարցի քննարկման դեպքում յուրա-

քանչյուր նիստի համար կազմվում է առանձին արձանագրություն։ 

66. Նիստի արձանագրությունը վարում է բողոքարկման խորհրդի քարտու-

ղարը, իսկ նրա բացակայության դեպքում նախագահի կողմից նշանակված 

բողոքարկման խորհրդի որևէ անդամը: 

67. Արձանագրության մեջ նշվում են՝ 

1) բողոքարկման խորհրդի անվանումը. 

2) նիստի անցկացման վայրը, տարեթիվը, ամիսը և ամսաթիվը. 

3) բողոքարկման խորհրդի, կոլեգիայի անդամների և նիստի բոլոր մասնա-

կիցների ազգանունները, անունները, նրանց առնչությունը քննարկվող հարցին. 

4) այն հայտի կամ արտոնագրի համարը և օբյեկտի անվանումը (ապրանքային 

նշան, գյուտ, արդյունաբերական դիզայն) և, սույն կարգի 4-րդ կետի նախատեսված 

դիմումի քննարկման դեպքում նաև՝ ապրանքային նշանի նկարագրությունը), որին 

առնչվում է քննարկվող բողոքը կամ դիմումը կամ առարկությունը. 

5) գործի գրանցման համարը. 

6) քննարկվող հարցի համառոտ բովանդակությունը. 

7) բողոքում (դիմումում, առարկության մեջ) կամ փորձաքննության որոշման 

մեջ բացակայող փաստարկների, խնդրագրերի կամ պարզաբանումների 

վերաբերյալ մասնակիցների դիմումների համառոտ բովանդակությունը. 

8) մասնակիցների և նիստի ընթացքում հանդես եկող այլ անձանց ելույթների 

համառոտ շարադրանքը. 
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9) ընդունված որոշման եզրափակիչ մասը։ 

68. Նիստի արձանագրությունը ստորագրվում է բողոքարկման խորհրդի բոլոր 

անդամների կողմից և կցվում է գործին: 

69. Քննարկմանը մասնակցող անձինք և բողոքարկման խորհրդի անդամները 

կարող են արձանագրության մեջ մտցնել իրենց հատուկ կարծիքը կամ քննարկման 

ավարտից հետո այն գրավոր ներկայացնել եռօրյա ժամկետում: Վերջինս գրանց-

վում և կցվում է նիստի արձանագրությանը: 

70. Սույն կարգի 2-րդ կետի 1-4-րդ ենթակետերին համապատասխան բողոքի 

քննարկման արդյունքում ընդունվում են հետևյալ որոշումներից մեկը` 

1) բողոքն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարելու, փորձաքննության 

որոշումն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չեղյալ ճանաչելու և գյուտի, կարճա-

ժամկետ արտոնագրով պահպանվող գյուտի, արդյունաբերական դիզայնի կամ 

ապրանքային նշանի հայտով գործավարությունը շարունակելու մասին. 

2) բողոքն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարելու, փորձաքննու-

թյան որոշումն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չեղյալ ճանաչելու և գյուտի, 

կարճաժամկետ արտոնագրով պահպանվող գյուտի, արդյունաբերական դիզայնի 

արտոնագիր կամ ապրանքային նշանի վկայագիր (միջազգային ընթացակարգի 

դեպքում՝ ապրանքային նշանին իրավական պահպանություն) տալու մասին. 

3) բողոքը մերժելու և փորձաքննության որոշումն ուժի մեջ թողնելու մասին: 

71. Սույն կարգի 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետին համապատասխան բողոքի 

քննարկման արդյունքում ընդունվում են հետևյալ որոշումներից մեկը` 

1) բողոքն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարելու, փորձաքննության 

որոշումն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չեղյալ ճանաչելու և ընդունված որոշմանը 

համապատասխան հայտում նշված ապրանքների և (կամ) ծառայությունների համար 

հայտարկված ապրանքային նշանը գրանցելու (միջազգային ընթացակարգի դեպքում՝ 

ապրանքային նշանին իրավական պահպանություն տրամադրելու) մասին. 

2) բողոքը մերժելու և փորձաքննության որոշումն ուժի մեջ թողնելու մասին: 

72. Սույն կարգի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետին համապատասխան բողոքի 

քննարկման արդյունքում ընդունվում են հետևյալ որոշումներից մեկը` 



 15

1) բողոքը բավարարելու, փորձաքննության որոշումը չեղյալ ճանաչելու, 

աշխարհագրական նշումը գրանցելու և (կամ) դրա օգտագործման իրավունք 

տալու մասին. 

2) բողոքը մերժելու և փորձաքննության որոշումն ուժի մեջ թողնելու մասին: 

73. Սույն կարգի 2-րդ կետի 7-րդ ենթակետին համապատասխան բողոքի 

քննարկման արդյունքում ընդունվում են հետևյալ որոշումներից մեկը` 

1) բողոքը բավարարելու, փորձաքննության որոշումը չեղյալ ճանաչելու, 

ծագման տեղանունը գրանցելու և (կամ) դրա օգտագործման իրավունք տալու 

մասին. 

2) բողոքը մերժելու և փորձաքննության որոշումն ուժի մեջ թողնելու մասին: 

74. Սույն կարգի 2-րդ կետի 8-րդ ենթակետին համապատասխան բողոքի 

քննարկման արդյունքում ընդունվում են հետևյալ որոշումներից մեկը` 

1) բողոքը բավարարելու, փորձաքննության որոշումը չեղյալ ճանաչելու, 

երաշխավորված ավանդական արտադրանքը գրանցելու մասին. 

2) բողոքը մերժելու և փորձաքննության որոշումն ուժի մեջ թողնելու մասին: 

75. Սույն կարգի 2-րդ կետի 9-րդ ենթակետերին համապատասխան բողոքի 

քննարկման արդյունքում ընդունվում են հետևյալ որոշումներից մեկը` 

1) բողոքը բավարարելու և ապրանքային նշանի իրավատիրոջ իրավունքների 

վերականգնման մասին որոշումն անվավեր ճանաչելու մասին. 

2) բողոքը մերժելու և ապրանքային նշանի իրավատիրոջ իրավունքների 

վերականգնման մասին որոշումն ուժի մեջ թողնելու մասին: 

76. Սույն կարգի 2-րդ կետի 10-րդ ենթակետին համապատասխան բողոքի 

քննարկման արդյունքում ընդունվում են հետևյալ որոշումներից մեկը` 

1) բողոքը բավարարելու, ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքների 

փոխանցման գրանցումը մերժելու մասին որոշումը չեղյալ ճանաչելու և իրավունքների 

փոխանցումը գրանցելու մասին. 

2) բողոքը մերժելու և ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքների 

փոխանցման գրանցումը մերժելու մասին որոշումն ուժի մեջ թողնելու մասին: 



 16

77. Սույն կարգի 2-րդ կետի 11-րդ ենթակետին համապատասխան բողոքի 

քննարկման արդյունքում ընդունվում են հետևյալ որոշումներից մեկը` 

1) բողոքը բավարարելու, համապատասխան փոփոխության կատարումը 

մերժելու մասին որոշումը չեղյալ ճանաչելու և կատարված փոփոխությունը համապա-

տասխան գրանցամատյանում գրանցելու մասին. 

2) բողոքը մերժելու մասին: 

78. Սույն կարգի 2-րդ կետի 12-րդ ենթակետին համապատասխան բողոքի 

քննարկման արդյունքում ընդունվում են հետևյալ որոշումներից մեկը` 

1) բողոքը բավարարելու, ապրանքային նշանի գործողության ժամկետի 

երկարաձգման դիմումը մերժելու մասին որոշումը չեղյալ ճանաչելու և ապրանքային 

նշանի գրանցման գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին. 

2) բողոքը մերժելու մասին: 

79. Սույն կարգի 2-րդ կետի 13-րդ ենթակետին համապատասխան բողոքի 

քննարկման արդյունքում ընդունվում են հետևյալ որոշումներից մեկը` 

1) բողոքն ամբողջովին կամ մասնակիորեն բավարարելու և արտոնագրային 

հավատարմատարի թեկնածուի դիմումի մեջ նշված արդյունաբերական սեփակա-

նության բոլոր օբյեկտների կամ նրանց մի մասի հարցերով որպես արտոնագրային 

հավատարմատար որակավորելու մասին. 

2) բողոքը մերժելու և որակավորման հանձնաժողովի որոշումն ուժի մեջ 

թողնելու մասին: 

80. Սույն կարգի 2-րդ կետի 14-րդ ենթակետին համապատասխան՝ բողոքի 

քննարկման արդյունքում ընդունվում է հետևյալ որոշումներից մեկը՝ 

1) բողոքն ամբողջովին կամ մասնակիորեն բավարարելու, որոշումը չեղյալ 

ճանաչելու և նոր որոշում ընդունելու մասին. 

2) բողոքը մերժելու և համապատասխան որոշումն ուժի մեջ թողնելու մասին: 

81. Սույն կարգի 3-րդ կետին համապատասխան առարկության քննարկման 

արդյունքում ընդունվում են հետևյալ որոշումներից մեկը` 

1) առարկությունը բավարարելու և գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիրն 

անվավեր ճանաչելու մասին. 
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2) առարկությունը մերժելու և գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիրը գործողու-

թյան մեջ թողնելու մասին. 

3) առարկությունը մասնակիորեն բավարարելու և գյուտի կարճաժամկետ 

արտոնագրում ճշգրտումներ կատարելու մասին: 

82. Սույն կարգի 4-րդ կետին համապատասխան դիմումի քննարկման 

արդյունքում ընդունվում են հետևյալ որոշումներից մեկը` 

1) դիմումն ամբողջովին կամ մասնակիորեն բավարարելու, ապրանքային 

նշանը դիմումում նշված բոլոր ապրանքների կամ դրանց մի մասի համար Հայաստանի 

Հանրապետությունում հանրահայտ ճանաչելու մասին. 

2) ապրանքային նշանը Հայաստանի Հանրապետությունում հանրահայտ 

ճանաչելու մասին դիմումը մերժելու մասին: 

3) այլ դիմումների դեպքում՝ դիմումն ամբողջովին կամ մասնակիորեն բավա-

րարելու մասին: 

83. Բողոքարկման խորհրդի նիստում բողոքի (դիմումի, առարկության) 

քննարկումն ավարտելուց հետո բողոքարկման խորհրդի նախագահն ամփոփում է 

քննարկումը և քվեարկության է դնում քննարկման արդյունքում ձևավորված 

բողոքարկման խորհրդի որոշման նախագիծը: 

84. Բողոքը (դիմումը, առարկությունը) բավարարվում է եթե դրան կողմ են 

քվեարկում նիստին մասնակցող անդամների առնվազն 2/3-ը, հակառակ դեպքում 

բողոքը (դիմումը, առարկությունը) մերժվում է: 

85. Բողոքարկման խորհրդի որոշումն ստորագրվում է բողոքարկման խորհրդի 

նախագահի կողմից: 

86. Բողոքարկման խորհրդի որոշումը կցվում է գործին, իսկ դրա պատճենը 

(պատճենները) առաքվում կամ առձեռն հանձնվում է (են) բողոքարկողին (դիմումա-

տուին, առարկողին) և համապատասխան դեպքերում` իրավատիրոջը: 

87. Բողոքարկման խորհուրդը որոշումն ընդունելուց հետո յոթ աշխատանքային 

օրվա ընթացքում այն ուղարկում է բողոքարկողին (դիմողին, առարկողին)՝ փոստով:  

88. Սույն կարգով նախատեսված այլ ծանուցումներն ուղարկվում են, այդ 

թվում՝ հարցումները կատարվում են օրենքով նախատեսված համապատասխան 
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ժամկետները լրանալուց կամ գործողությունների կատարումից հետո երեք աշխատան-

քային օրվա ընթացքում՝ փոստով ծանուցման միջոցով: Բողոքարկողը (դիմողը, 

առարկողը) կարող է նշված ժամկետում որոշումը կամ ծանուցումն ստանալ նաև առձեռն: 

89. Գրասենյակի որոշմանը վերաբերող բողոքների քննարկման արդյունքում 

բողոքարկման խորհրդի ընդունած որոշման պատճենը փոխանցվում է նաև 

վիճարկվող որոշումն ընդունած համապատասխան բաժին: 

90. Բողոքարկման խորհրդի որոշումն ուժի մեջ է մտնում այդ որոշման պատճենը 

սույն կարգի 87-րդ կետում նշված անձանց կամ այդ անձի (անձանց) ներկայացուցչին 

(ներկայացուցիչներին) առաքման կամ առձեռն հանձնման օրվան հաջորդող օրվանից՝ 

բացառությամբ «Ապրանքային նշանների մասին» և «Աշխարհագրական նշումների 

մասին» օրենքներով սահմանված դեպքերի: Այս դեպքում սույն կարգի 87-րդ կետում 

նշված անձանց կամ այդ անձի (անձանց) ներկայացուցչին (ներկայացուցիչներին) 

բողոքարկման որոշումը առաքվում է միաժամանակ: 

91. Բողոքների, դիմումների և առարկությունների վերաբերյալ բողոքարկման 

խորհրդի որոշումները պարտադիր են Գրասենյակի արդյունաբերական սեփականու-

թյան օբյեկտների հայտերով փորձաքննություն իրականացնող և պետական 

գրանցամատյանները վարող ստորաբաժանումների, ինչպես նաև արտոնագրային 

հավատարմատարների որակավորման հանձնաժողովի համար: 

92. Բողոքարկման խորհրդի որոշմանը չհամաձայնելու դեպքում կողմերից 

յուրաքանչյուրն օրենքով սահմանված կարգով կարող է դիմել դատարան: 

 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                          Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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