
Դ Ի Մ ՈՒ Մ 

  

ԳՅՈՒՏԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ (ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) 

  

 փոփոխությունը գրանցելու մասին  չեղյալ ճանաչումը գրանցելու մասին 

  

  

  

 
 (լրացնում է գրասենյակը)

1. Դիմում 

Իրավատերը (իրավատերերը) և օգտագործողը (օգտագործողները) սույնով խնդրում 

են գրանցել դիմումում նշված գյուտի (գյուտերի)` 

  Լիցենզիայի (ֆրանչայզինգի) փոփոխությունը,  Լիցենզիայի (ֆրանչայզինգի) 

դադարեցումը  

2. Սույն դիմումին վերաբերող գրանցումը (գրանցումները)՝ 

2.1. գրանցման (գրանցումների) համարը (համարները)*       

3. Արտոնագրատեր (լիցենզատու)՝ 

3.1. արտոնագրատիրոջ անվանումը՝ 

      

  

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

էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ 

 

       

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության  
           մտավոր սեփականության գրասենյակ  
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3.3.  արտոնագրատերերը մեկից ավելի են (արտոնագրատերերի մասին 

տվյալները, ըստ 3.1-ին և 3.2-րդ կետերի, տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)։ 

4. Արտոնագրատիրոջ  ներկայացուցիչը՝ 

4.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը՝ 

      

  

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

էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ 

      

  

4.3.  արտոնագրատերերի  ներկայացուցիչները մեկից ավելի են 

(արտոնագրատերերի ներկայացուցիչների մասին տվյալները, ըստ 4.1-ին և 4.2-րդ 

կետերի, տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)։ 

5. Օգտագործող (լիցենզառու)՝ 

5.1. օգտագործողի (լիցենզառուի) անվանումը՝ 

      

  

5.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը, 

էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ 

      

  

5.3.  օգտագործողները (լիցենզառուները) մեկից ավելի են (օգտագործողների 

(լիցենզառուների) մասին տվյալները, ըստ 5.1-ին և 5.2-րդ կետերի, տրվում են 

լրացուցիչ թերթի վրա)։ 

6. Օգտագործողի (լիցենզառուի) ներկայացուցիչը՝ 

6.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը 

      

  

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

էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ 

       



6.3.  օգտագործողների (լիցենզառուների) ներկայացուցիչները մեկից ավելի են 

(օգտագործողների (լիցենզառուների) ներկայացուցիչների մասին տվյալները, ըստ 6.1-

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

7. Նամակագրության հասցեն՝

8. Լիցենզիայի (ֆրանչայզինգի )փոփոխությունը վերաբերում է ծավալին

8.1.  փոփոխության բնույթը և ծավալը նշված են կից ներկայացված` լիցենզիայի 

(ֆրանչայզինգի) փոփոխությունը հաստատող փաստաթղթում. 

9. Լիցենզիայի (ֆրանչայզինգի )փոփոխությունը վերաբերում է կողմերի՝ անվանը,

ազգանվանը, անվանմանը, հասցեին՝

10. Լիցենզիայի (ֆրանչայզինգի) տարածքը փոփոխվել է, լիցենզիա

(ֆրանչայզինգը) վերաբերում է հետևյալ տարածքին՝ 

11. Լիցենզիայի (ֆրանչայզինգի) փոփոխությունը վերաբերում է գործողության

ժամկետին

11.1.  փոփոխված լիցենզիա (ֆրանչայզինգը) տրված է ից մինչև 

ժամանակահատվածի համար

11.2. փոփոխված լիցենզիա (ֆրանչայզինգը) գործում է մինչև  արտոնագրի 

գործողության ժամկետի ավարտը

12. Լիցենզիայի (ֆրանչայզինգի) չեղյալ հայտարարելը

12.1 չեղյալ է հայտարարվում ամբողջությամբ

12.2 չեղյալ հայտարարումը վերաբերում է ծավալի մի մասին

□ չեղյալ հայտարարվելու բնույթը և ծավալը նշված են կից ներկայացված՝ չեղյալ

հայտարարումը հաստատող փաստաթղթում 

13. Ստորագրություններ

13.1.  իրավատեր իրավատիրոջ ներկայացուցիչ 



13.1.1. դիմումն ստորագրող ֆիզիկական անձը՝ 

 

 ______________________________________________________________________ 

                     

  

13.1.2. Ստորագրություն 

 

_______________                                  __________ 

                                
(թվականը) 

14.2.  օգտագործող      օգտագործողի ներկայացուցիչը- 

14.2.1. դիմումն ստորագրող ֆիզիկական անձը՝ 

 

____________________________________________________________________________ 

                                  
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 

 

14.2.2. Ստորագրություն 

 

_______________                                ________ 

                               
(թվականը) 

  

15. Տուրքեր 

15.1. վճարված է __________ դրամ պետական տուրք □ անդորրագիրը կցվում է 

15.2. վճարման ձևը       

16.  Կցվող լրացուցիչ թերթերի ընդհանուր թիվը       

  

*- շարունակությունը տրված է լրացուցիչ թերթի վրա։ 

1- եթե դիմումն ստորագրում են մեկից ավելի անձինք, ապա 13.1-ին և 13.2-րդ կետերի 

տվյալները ներկայացնել լրացուցիչ թերթի վրա։ 

  

 

 

 

 

 

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 
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