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Սույն ձեռնարկը «Մտավոր սեփականությունը՝ բիզնեսի
համար» շարքից առաջինն է։  Տվյալ ձեռնարկը  նվիրված  է
ապրանքային նշաններին, որը ցանկացած ձեռնարկության
մարկետինգի եւ բրենդինգի համար հանդիսանում է
ռազմավարության հիմնական տարր։ 

Ձեռնարկի նպատակն է պարզաբանել ապրանքային
նշանի նշանակությունը գործարարության տեսանկյունից։
Գրքույկի մատուցվող նյութը գործնական է եւ
բացատրությունները ներկայացված են պատկերավոր
օրինակների եւ նկարների միջոցով՝ ընթերցողի ընկալումը
բարձրացնելու նպատակով։ Փոքր եւ միջին
ձեռնարկությունները (ՓՄՁ) քաջալերվում են օգտագործել
ձեռնարկը այն նպատակով, որ իրենց կողմից մշակված
ինտեգրման ռազմավարությունը ապրանքային նշանի մասով
ներառվի անմիջականորեն իրենց ընդհանուր բիզնեսի
ռազմավարության մեջ։ 

ՄՍՀԿ-ն ակնկալում է ստանալ ընթերցողի կարծիքը
ապագայում ձեռնարկը բարելավելու նպատակով և
համոզվելու, որ ձեռնարկը համապատասխանում է
աշխարհի բոլոր երկրների ՓՄՁ–ի պահանջներին։

Մտավոր սեփականության 
համաշխարհային կազմակերպություն 

Üºð²ÌàôÂÚàôÜ
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1. Ապրանքային նշաններ

Ցանկացած տարբերակիչ բառեր,
տառեր, թվեր, գծագրեր, պատկերներ,
չափեր, գույներ, լոգոների տեսակներ,
պիտակներ կամ դրանց
համակցություններ, որոնք
օգտագործվում են ապրանքները կամ
ծառայությունները տարբերակելու
համար, կարող են համարվել
ապրանքային նշաններ։ Որոշ
երկրներում, գովազդող
կարգախոսները, նույնպես կարող են
համարվել ապրանքային նշաններ եւ
կարող են ստանալ գրանցում ազգային
մարմիններում։ Վերջերս ավելի շատ
երկրներ են թույլատրում ոչ
ավանդական ապրանքային նշանների
գրանցում, որոնք ներառում են
այնպիսի նիշեր, ինչպիսին են  միայն
միագույն նշանները, ծավալային
(օրինակ՝  փաթեթավորումների կամ
ապրանքների չափսը)  ձայնային
նիշերը (հնչյուններ) կամ հոտառական
նիշերը (հոտեր)։  Հայաստանի

Հանրապետությունում նման նշանները
պահպանվում են ապրանքային
նշանների մասին օրենքով, բայց
Հայաստանը նման նախադեպ չունի,
բացառությամբ ծավալայինների։
Այնուամենայնիվ, շատ երկրներ
սահմանափակումներ են
նախատեսում գրանցվող ապրանքային
նշանների նկատմամբ, հիմնականում
թույլատրելով այն նիշերի
գրանցումները , որոնք  տեսանելի եւ
շոշափելի են կամ կարող են
ներկայացվել գծագրի տեսքով։

3

ÆÝã ¿ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ Ýß³ÝÁ

Ապրանքային նշան՝  ցանկացած նիշ
է, որն օգտագործվում է մեկ անձի
ապրանքները եւ (կամ)
ծառայություններն այլ անձի
ապրանքներից եւ (կամ)
ծառայություններից տարբերելու
համար.
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Ինչի՞ համար են ապրանքային
նշանները

Ապրանքային նշանների հիմնական
գործառույթն է սպառողներին
հնարավորություն տալ տարբերել
կոնկրետ կազմակերպության
արտադրանքը (լինի դա ապրանք, թե
ծառայություն) այնպես, որ հնարավոր
լինի այն տարբերակել մրցակից
կազմակերպությունների կողմից
առաջարկվող նմանատիպ
ապրանքներից։ Այն սպառողները,
ովքեր գոհ են մնացել տվյալ
արտադրանքից, հավանական է, որ
ապագայում կրկին կգնեն կամ
կօգտագործեն տվյալ արտադրանքը։
Դրա համար էլ նրանք պետք է

կարողանան հեշտությամբ
տարբերակել նույն եւ նույնատիպ
ապրանքները։
Կազմակերպություններին
հնարավորություն տալով տարբերակել
իրենց արտադրանքը և իրենց
կազմակերպությունները մյուս
մրցակից   կազմակերպություններից և
նրանց արտադրանքից` ապրանքային
նշանները առանցքային դեր են
խաղում կազմակերպության
բրենդինգային և մարքեթինգային
ռազմավարության, հեղինակության
բարձրացման և կազմակերպության
արտադրանքի հեղինակությունը
սպառողների աչքում  բարձրացնելու
գործում։ Կազմակերպության համբավն
ու հեղինակությունը վստահություն են
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ստեղծում,ինչն էլ հիմք է հանդիսանում
հավատարիմ հաճախորդներ ձեռք
բերելու և կազմակերպության բարի
համբավը պահպանելու համար։
Սպառողները հաճախ զգայական
կապվածություն են ցուցաբերում որոշ
ապրանքային նշանների հանդեպ`
հիմնվելով այդպիսի ապրանքային
նշանների մի շարք ցանկալի
որակների կամ հատկանիշների վրա,
որոնք մարմնավորված են տվյալ
ապրանքային նշանը կրող
ապրանքներում։

Ապրանքային նշանները նաև խթան են
հանդիսանում
կազմակերպությունների համար,
որպեսզի պահպանեն կամ բարելավեն
իրենց ապրանքների որակը
համոզվելու համար, որ իրենց
ապրանքային նշանը կրող
արտադրանքն ունի լավ համբավ։

5

Ապրանքային նշանների արժեքը

Մանրակրկիտ  մշակված և ընտրված ապրանքային նշանը արժեքավոր բիզնես
ներդրում է շատ կազմակերպությունների համար։ Որոշ
կազմակերպությունների համար էլ այն կարող է լինել իրենց ունեցած
ամենաարժեքավոր ակտիվը։ Աշխարհի ամենահայտնի ապրանքային նշանների
արժեքները, ինչպիսիք են Կոկա-կոլան կամ IBM-ը, գերազանցում են 50 միլիարդ
դոլարը (յուրաքանչյուրը)։ Սրա հիմնական պատճառն այն է, որ սպառողները
գնահատում են ապրանքային նշանները, դրանց հեղինակությունը, համբավը և
մի շարք ցանկալի որակներ, որ նրանք կապում են նշանի հետ և պատրաստ են
ավելի շատ վճարել այն արտադրանքի համար, որի ապրանքային նշանը ծանոթ
է իրենց և որն արդարացնում է իրենց սպասումները։ Այդ իսկ պատճառով լավ
համբավը և հեղինակություն ունեցող ապրանքային նշան ունենալը
կազմակերպությանը մրցունակ է դարձնում։ Հայաստանի
Հանրապետությունում. որպես օրինակ կարելի է բերել "ԱՐԱՐԱՏ" հանրահայտ
ապրանքային նշանը։
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Ինչու՞ պետք է ձեր
կազմակերպությունը պաշտպանի իր
ապրանքային նշան(ներ)ը 

Եթե շատ ձեռներեցներ հասկանում են
ապրանքային նշանների
կարևորությունը, որ տարբերակեն
իրենց արտադրանքը մրցակիցների
արտադրանքից, ոչ բոլորն են
գիտակցում ապրանքային նշանների
պահպանության և գրանցման
կարևորությունը։
Գրանցումը, ըստ ապրանքային
նշանների համապատասխան օրենքի,
ձեր կազմակերպությանը բացառիկ
իրավունք է տալիս կանխել այլ
կազմակերպությունների կողմից  նույն
կամ նույնատիպ նշանով ապրանքների
արտադրությունը։
Առանց ապրանքային նշանի
գրանցման ձեր ներդրումները
արտադրանքի մարքեթինգում կարող
են անարդյունավետ լինել, քանզի
մրցակից կազմակերպությունները
կարող են օգտագործել նույն կամ
շփոթեցնելու աստիճանի նմանակված
ապրանքային նշաններ նույնատիպ
ապրանքների համար։ Եթե մրցակցի
ապրանքային նշանը նման է ձեր
արտադրանքի ապրանքային նշանին,
դա կարող է շփոթության մեջ գցել
սպառողներին և ձեր արտադրանքի

փոխարեն։ նրանք կարող են գնել
մրցակցի արտադրանքը։ Սա ոչ միայն
կնվազեցնի ձեր կազմակերպության
եկամուտը և մոլորության մեջ կգցի ձեր
սպառողներին, այլ նաև կարող է վնաս
հասցնել ձեր կազմակերպության
հեղինակությանը և համբավին,
հատկապես, եթե մրցակցի
արտադրանքը որակով զիջում է ձեր
կազմակերպության արտադրանքին։
Ցույց տալով ապրանքային նշանների
արժեքը և դրանց կարևորությունը
արտադրանքի հաջողության հարցում,
անհրաժեշտ է համոզվել, որ դրանք
գրանցված են համապատասխան
շուկաներում։ 
Հավելենք, որ գրանցված ապրանքային
նշանը կարող է լիցենզիայով տրվել այլ
կազմակերպությունների` լրացուցիչ
եկամուտ ապահովելով  ձեր
կազմակերպությանը, կամ կարող է
հիմք հանդիսանալ ֆրանչայզինգի
համար։
Երբեմն սպառողների շրջանում լավ
հեղինակություն վայելող գրանցված
ապրանքային նշանը կարող է
օգտագործվել վարկեր ստանալու
նպատակով այնպիսի ֆինանսավորող
կազմակերպություններից, որոնք քաջ
գիտակցում են բրենդների
կարևորությունը բիզնեսի
հաջողության գործում։

6
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2. Ապրանքային նշանների
պաÑպանությունը

Ինչպես կարող է ձեր
կազմակերպությունը պաhպանել իր
ապրանքային նշան(ներ)ը

Ապրանքային նշանները կարելի է
պաhպանել դրանք գրանցելով կամ,
ինչպես որոշ երկրներում են անում,
դրանք օգտագործելով։ Նույնիսկ
այնպիսի դեպքերում, երբ
ապրանքային նշանները կարելի է
պաhպանել դրանք օգտագործելով,
խորհուրդ է տրվում դրանք գրանցել։
Ապրանքային նշանի գրանցումը
հուսալիորեն կպահպանի այն,
հատկապես, եթե վեճ առաջանա
նույնական կամ շփոթելու աստիճանի
նման ապրանքային նշանի հետ։
Ապրանքային նշանի գրանցման
համար արտոնագրային եւ
ապրանքային նշանների
հավատարմատարների
ծառայությունները երբեմն շատ
օգտակար են։

7

Ապրանքային նշանները. 
• ապահովում են, որ սպառողները
կարողանան տարբերակել
ապրանքները;
• հնարավորություն են տալիս
կազմակերպություններին
տարբերակել իրենց արտադրանքը;
• մարքեթինգի գործիք են և հիմք են
ծառայում բրենդինգի, համբավի և
հեղինակության ստեղծման գործում;
• լիցենզիայով տրվում են այլ
կազմակերպությունների և եկամուտ
են ապահովում ռոյալթիների միջոցով;
• ֆրանչայզինգի առանցքային
բաղկացուցիչ մասերից են;
• կարող են լինել արժեքավոր
բիզնես  ներդրում;
• կազմակերպություններին
քաջալերում են, որ ներդրումներ անեն
արտադրանքի որակը պահպանելու
կամ բարելավելու ուղղությամբ;
• կարող են օգտակար լինել
ֆինանսավորում հայթայթելու համար։
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Արդյոք ձեր կազմակերպության
ֆիրմային անվանման գրանցումը
բավական է

Շատ մարդիկ կարծում են, թե
օրինականացնելով իրենց բիզնեսը  և
գրանցելով իրենց ֆիրմային
անվանումը պետական ռեգիստրում,
այդ անվանումը ինքնըստինքյան
պաhպանված կլինի որպես
ապրանքային նշան։ Սակայն դա սխալ
ընկալում է։ Շատ կարևոր է հասկանալ
ֆիրմային անվանման և ապրանքային
նշանի միջև տարբերությունը։ 
Ֆիրմային անվանումը  ձեր բիզնեսի
ամբողջական անվանումն է, ինչպես
օրինակ “Աշտարակ Կաթ ՍՊԸ'' և որը
անհատականացնում է ձեր
կազմակերպությունը։ Այն հաճախ
վերջանում է ՓԲԸ, ՍՊԸ. և այլ
նմանատիպ հապավումներով, որոնք
ցույց են տալիս կազմակերպության
իրավական– կազմակերպչական  ձեւը:

Ապրանքային նշանն այն նիշն է, որը
տարբերակում է ձեր կազմակեր-
պության արտադրանք(ներ)ը։ Մի
կազմակերպություն կարող է ունենալ
բազմաթիվ ապրանքային նշաններ։
Օրինակ՝ Աշտարակ Կաթ  ՍՊԸ.-ն
կարող է իր արտադրանքներից մեկը

վաճառել Աշտարակ Կաթ
ապրանքային նշանի տակ, մեկ
ուրիշը`  "Դելիս" կամ "Տուրբո"
ապրանքային նշանների տակ։
Կազմակերպությունները կարող են
օգտագործել մեկ ապրանքային նշան`
իրենց բոլոր արտադրանքները
մակնշելու համար, որոշակի
արտադրանքներ մակնշելու համար
կամ մեկ տեսակի արտադրանքի
համար։ Որոշ կազմակերպություններ
կարող են օգտագործել իրենց
ֆիրմային անվանումը  կամ դրա մի
մասը որպես ապրանքային նշան և
պետք է այդ դեպքում գրանցեն այն
որպես ապրանքային նշան։

Ով իրավունք ունի դիմելու
ապրանքային նշանի գրանցման
համար

Ընդհանրապես, ցանկացած անձ, ով
ցանկանում է օգտագործել
ապրանքային նշան կամ ցանկանում է,
որ ինչ-որ երրորդ կողմ օգտագործի
դա, կարող է դիմել գրանցման համար։
Դա կարող է լինել ֆիզիկական կամ
իրավաբանական անձ։
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Սրանք բառեր են, որ սովորաբար
օգտագործվում են առևտրի մեջ,
որպեսզի նկարագրեն որևէ
արտադրանք։ Օրինակ, շոկոլադներ
արտադրող կազմակերպությանը
կմերժեն գրանցել ՔԱՂՑՐ
ապրանքային նշանը, քանի որ այն
նկարագրական բնույթ ունի։ Իսկապես
անարդար կլիներ շոկոլադ արտադրող
մի կազմակերպության բացառիկ
իրավունք տալ “քաղցր” բառի
օգտագործման համար։ Նման կերպ
որակ և գովեստ արտահայտող
տերմինները, ինչպես ասենք
“ԿՏՐՈՒԿ”, “ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ”,
“ԴԱՍԱԿԱՆ”, “ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ”,
հնարավոր է բողոքի առիթ դառնան,
քանի որ տարբերակիչ նշանի մի մաս
են hանդիսանում։ Նման դեպքերում
անհրաժեշտ է հայտում ներառել նշում,
որ ապրանքային նշանի այդպիսի
տարրը ենթակա չէ  իրավական
պահպանության եւ դրա նկատմամբ
բացառիկ իրավունքներ չեն
տրամադրվում։
• Մոլորացնող ապրանքային նշան։
Սրանք այն ապրանքային նշաններն
են, որ կարող են սպառողներին
մոլորության մեջ գցել արտադրանքի
բնույթի, որակի կամ
աշխարհագրական ծագման հարցում։

Արդյոք պարտադիր է գրանցել
կազմակերպության ապրանքային
նշանը

Չնայած դա պարտադիր չէ, սակայն
խորհուրդ է տրվում, քանի որ
գրանցումը բացառիկ իրավունք է
տալիս կանխել ապրանքային նշանի
չթույլատրված օգտագործումը։

Որոնք են ապրանքային նշանի
գրանցման մերժման հիմնական
պատճառները

Ապրանքային նշան ընտրելիս
օգտակար է իմանալ, թե ինչ տեսակի
նշաններն են անընդունելի գրանցման
համար։ Ապրանքային նշանի
գրանցման հայտերը հաճախ մերժվում
են այսպես կոչված “բացարձակ
հիմքերի” դեպքում.

• Ընդհանուր տերմիններ։ Օրինակ,
եթե ձեր կազմակերպությունը
մտադրված է գրանցել ԱԹՈՌ
ապրանքային նշանը աթոռներ
վաճառելու համար, նշանի գրանցումը
կմերժվի, քանի որ «աթոռը»  տվյալ
արտադրանքի համար ընդհանուր
օգտագործվող տերմին է։
• Նկարագրական տերմիններ։
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Օրինակ, մարգարին արտադրելու
համար հավանաբար կմերժվի ԿՈՎ
ապրանքային նշանը, քանի որ այն
սպառողներին մոլորության մեջ կարող
է գցել` ապրանքային նշանը կապելով
կաթնամթերքի հետ
(օրինակ`կարագի)։ 
• Նշաններ, որոնք հակասում են
հասարակության շահերին կամ
բարոյականության սկզբունքներին։
Որպես ապրանքային նշան չեն կարող
գրանցվել այն նշանները, որոնք՝
ա) հակասում են հասարակության
շահերին, մարդասիրության և
բարոյականության սկզբունքներին
կամ անբարեխիղճ մրցակցության
կանխման կանոններին (գործարար
շրջանառության սովորույթներին).
բ) անհարիր են ազգային և հոգևոր
արժեքներին։ 
• Դրոշները, պետական
զինանշանները, պետությունների և
միջազգային կազմակերպությունների
պաշտոնական դրոշմներն ու
խորհրդանիշերը, որոնց վերաբերյալ
հաղորդում է ուղարկվել ՄՍՀԿ-ի
միջազգային բյուրո, սովորաբար չեն
գրանցվում։

Դիմումները մերժվում են
“հարաբերական հիմքերով”, երբ
ապրանքային նշանը հակասության

մեջ է լինում ավելի վաղ առաջնություն
ունեցող ապրանքային նշանի
իրավունքների հետ։ Նույն տեսակի
արտադրանքի նույնական (կամ շատ
նման) երկու ապրանքային նշանները
կարող են շփոթություն առաջացնել
սպառողների մոտ։ Ապրանքային
նշանների գրանցմամբ զբաղվող որոշ
մարմիններ ստուգում են, որ դրանք
հակասության մեջ չլինեն գոյություն
ունեցող ապրանքային նշանների հետ,
ներառյալ չգրանցված հայտնի
նշանների հետ, որպես գրանցման
գործընթացի սովորական մաս, այնինչ
շատ ուրիշներ դա անում են, երբ
ապրանքային նշանի հրապարակումից
հետո ապրանքային նշանի գրանցման
դեմ բողոք է ներկայացնում երրորդ
կողմը։ Երկու դեպքում էլ եթե
նույնատիպ արտադրանքի
ապրանքային նշանը նույնական է
գոյություն ունեցող այլ ապրանքային
նշանին կամ շփոթություն է
առաջացնում, նրա գրանցումը
մերժվում է։
Այսպիսով, խելամիտ կլինի
չօգտագործել այնպիսի ապրանքային
նշաններ, որոնք, նման լինելով
գոյություն ունեցող ապրանքային
նշաններին, կարող են մոլորության
մեջ գցել սպառողին։ 
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Ինչ պետք է հիշել, երբ ընտրում կամ
ստեղծում եք ապրանքային նշան

Ապրանքային նշան ստեղծելը կամ
ընտրելը կարևոր քայլ է, քանի որ այն
ձեր բիզնեսի մարքեթինգի
ռազմավարության կարևոր
բաղկացուցիչն է։ Այսպիսով, որն է ձեր
ապրանքների համար ապրանքային
նշան։ Ըստ էության, կոնկրետ
կանոններ չկան։ Բայց օգտակար կլինի
հետևյալ ցանկը.
Հինգ կարեւոր կետ՝  ձեր
կազմակերպության ապրանքային
նշանն  ընտրելու համար
• Ստուգեք, որ ձեր ընտրած
ապրանքային նշանը
համապատասխանի գրանցման
համար անհրաժեշտ բոլոր իրավական
պահանջներին։
• Փնտրեք ապրանքային նշանը
գոյություն ունեցող ապրանքային
նշանների մեջ, որպեսզի համոզվեք, որ
այն նույնը չէ կամ շփոթելու աստիճան
նման չէ գոյություն ունեցող
ապրանքային նշաններին ։
• Համոզվեք, որ ապրանքային նշանը
հեշտ է ընթերցել, գրել, արտասանել և
հիշել, և հարմար է բոլոր տեսակի
գովազդող միջոցների համար։
• Համոզվեք, որ նշանն անցանկալի

այլ իմաստներ չունի ձեր մայրենի
լեզվում կամ արտահանվող երկրների
լեզուներում։
• Ստուգեք, որ համապատասխան
դոմեն  անվանումն (այսինքն`
ինտերնետ հասցեն) ազատ է
գրանցման համար։

Երբ մեկ կամ մի քանի բառեր եք
ընտրում  որպես  ապրանքային նշան,
պետք է հաշվի առնեք տվյալ բառերի
իմաստը.

• Մտացածին բառեր։ Սրանք
հորինված բառեր են, որոնք ինչ-որ
կոնկրետ իմաստ չունեն։ Այսպիսի
բառերը հեշտ է պաhպանելը, քանի որ
դրանք ըստ էության հենց
տարբերակող բնույթ ունեն։ Սակայն
դրանց բացասական կողմն էլ այն է, որ
սպառողները դժվարությամբ կհիշեն,
որն էլ լրացուցիչ ջանքեր կպահանջի
արտադրանքը գովազդելիս։
• Պայմանական նշաններ։ Սրանք
այն բառերն են, որոնց իմաստը կապ
չունի գովազդվող արտադրանքի հետ։
Չնայած այս տեսակի նշանները հեշտ է
պահպանել, դրանց գովազդը մեծ
ջանքեր կպահանջի, որպեսզի նշանի և
արտադրանքի միջև որեւէ կապ
առաջացնի սպառողների մոտ։
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Օրինակ` ՓԻՂ ապրանքային նշանը
բջջային հեռախոսի մարքեթինգի
համար։ 
• Առաջարկող նշաններ։ Սրանք այն
նշաններն են, որ ինչ-որ կերպ հուշում
են արտադրանքի մասին։ Նման
նշանների գրավիչ կողմն այն է, որ
դրանք կարող են գովազդի մի ձև լինել։
Մի փոքր ռիսկ է պարունակում այն
փաստը, որ որոշ երկրներում
առաջարկող նշանները կարող են
համարվել արտադրանքը նկարագրող։
Օրինակ` ԱՐԵՎՈՏ ապրանքային
նշանը էլեկտրական տաքացուցիչների
մարքեթինգի համար կարող է հուշել,
որ արտադրանքը ջերմություն է տալիս
և կարող է տաքացնել ձեր տունը։
Սակայն ապրանքային նշանների
գրանցման որոշ մարմիններ կարող են
համարել, որ նշանը չափազանց
նկարագրական է և չգրանցեն այն։ 

Անկախ նրանից, թե ինչ նշան եք դուք
ընտրում, կարևոր է խուսափել
գոյություն ունեցող ապրանքային
նշանի նմանակումից։ Մրցակցի
ապրանքային նշանի թեթևակիորեն
փոփոխված տարբերակի կամ
հանրահայտ նշանի սխալ գրված ձևի
գրանցումը ամենայն
հավանականությամբ չի գրանցվի։
Օրինակ`ԱՐՄԱՎԻՐ ԱԼԿՈ -ն
գրանցված է որպես ալկոհոլային
խմիչքների ապրանքային նշան։
Խելամիտ չի լինի վաճառել նույն կամ
նույնատիպ արտադրանք`
օգտագործելով ԱՐՄԱՎԻՐԱԼԿՕ կամ
ուղղակի ԱՐՄԱՎԻՐ ապրանքային
նշանը, քանի որ այն շփոթության
աստիճանի նման է գոյություն ունեցող
ապրանքային նշանին և դրա
գրանցումը կմերժվի։ 
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Ապրանքային նշանի գրանցումը քայլ
առ քայլ

Դիմողը
Որպես առաջին քայլ դուք պետք է
ուղարկեք կամ անձամբ հանձնեք
ապրանքային նշանի ամբողջական
լրացված հայտը, որն իր մեջ պետք է
ներառի ձեր կազմակերպության
կոնտակտային տվյալները, նշանի
գրաֆիկական պատկերը (կարող է
պահանջվել հատուկ ֆորմատով),
ապրանքների և ծառայությունների
ցանկը, որոնց համար ցանկանում եք
ձեռք բերել ապրանքային նշանի
գրանցումը, և կատարել անհրաժեշտ
վճարումները։
Ապրանքային նշանի գրանցման հայտը
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության կողմից որոշված
պետական լիազոր մարմին
(Էկոնոմիկայի նախարարության
Մտավոր սեփականության
գործակալություն) է ներկայացնում այն
անձը, որի անունով խնդրարկվում է
ապրանքային նշանի գրանցումը։
Հայտը կարող է ներկայացվել նաև
հայտատուի ներկայացուցչի կամ
լիազոր մարմնում գրանցված
ապրանքային նշանի
հավատարմատարի միջոցով։
Հայտը պետք է վերաբերի մեկ

ապրանքային նշանի և պարունակի`
ա) դիմում ապրանքային նշանի
գրանցման մասին, որում նշվում են
հայտատուն և նրա գտնվելու կամ
բնակության վայրը.
բ) հայտարկվող նշանի պատկերը և
դրա նկարագրությունը, այդ թվում՝
գույնի և գունային համակցության.
գ) ապրանքների և ծառայությունների
միջազգային դասակարգման դասերին
համապատասխան խմբավորված այն
ապրանքների ցանկը, որոնց համար
խնդրարկվում է նշանի գրանցումը։
Հայտին կցվում են`
ա) հայտ ներկայացնելու և
փորձաքննություն անցկացնելու
համար սահմանված չափով
պետական տուրքի վճարման
անդորրագիրը.
բ) կոլեկտիվ նշանի
կանոնադրությունը, եթե
ներկայացվում է կոլեկտիվ նշանի
հայտ.
գ) ապրանքային նշանի
հավատարմատարի կամ
ներկայացուցչի իրավասությունը
հաստատող փաստաթուղթը
(լիազորագիրը), եթե հայտը
ներկայացվում է նրա միջոցով։
Հայտը ներկայացվում է հայերեն։
Հայտին կցվող փաստաթղթերը կարող
են ներկայացվել այլ լեզվով։ Այդ

13
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դեպքում Հայաստանի
Հանրապետության հայտատուները
պարտավոր են դրանց հայերեն
թարգմանությունը ներկայացնել հայտի
հետ։

Մտավոր սեփականության
գործակալություն
Տարբեր երկրներում ապրանքային
նշանների գրանցման գործընթացը
տարբեր է, բայց ընդհանուր առմամբ
դրանք նման են։ Հայաստանի
Հանրապետությունում ապրանքային և
սպասակման նշանները գրանցվում են
Էկոնոմիկայի նախարարության
մտավոր սեփականության
գործակալությունում։

Հայտի նախնական փորձաքննությունը
Մտավոր սեփականության

գործակալության ապրանքային
նշանների բաժինը ստուգում  է հայտը,
որպեսզի համոզվի, որ այն
համապատասխանում է սահմանված
պահանջներին (օրինակ` արդյոք
դիմումը ներկայացնելու համար
նախատեսված գումարը վճարված է,
կամ արդյոք դիմումը ճիշտ է լրացված)։ 

Փորձաքննություն ըստ Էության 
Մտավոր սեփականության

գործակալության  ապրանքային
նշանների բաժինը գրանցման հայտը
քննարկում է ըստ էության, որպեսզի
ստուգի, թե արդյոք այն
համապատասխանում է բոլոր
պահանջներին (օրինակ` արդյոք այն
համապատասխանում է ապրանքային
նշանների մասին օրենքին, կամ
արդյոք հակասության մեջ չէ
համապատասխան դասով գրանցված
ապրանքային նշանի հետ)։

Հրապարակումը և բողոքարկումը
Նախնական փորձաքննության
արդյունքում պետական լիազոր
մարմինը՝ Մտավոր սեփականության
գործակալությունը, որոշում է
կայացնում հայտի հրապարակման և
ըստ էության փորձաքննության
անցկացման մասին։  Մտավոր
սեփականության գործակալությունը
հայտարկված ապրանքային նշանը
փորձաքննության ընդունելու  մասին
որոշումն  ընդունելու օրվանից հետո
եռամսյա ժամկետում անցկացնում է
հայտարկված նշանի
փորձաքննություն՝ ստուգելու  դրա
համապատասխանությունը
ապրանքային նշանների մասին
օրենքով սահմանված պահպանության
պայմաններին։
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Գրանցումը
Եթե որոշվել է, որ մերժման հիմքեր
չկան, ապրանքային նշանը գրանցվում
է և տրվում է գրանցման վկայական,
որն ուժի մեջ է 10 տարի։

Գրանցման երկարաձգումը
Ապրանքային նշանի գրանցումը

կարելի է երկարաձգել վճարելով
երկարաձգման համար պահանջվող
պետական տուրք։ Ապրանքային
նշանի գրանցման գործողությունը
կարող է ցանկացած անձի դիմումի
հիման վրա, դատարանի որոշմամբ,
դադարեցվել վաղաժամկետ բոլոր
ապրանքների նկատմամբ, որոնց
համար այն գրանցված է, կամ դրանց
մի մասի նկատմամբ, եթե
ապրանքային նշանի գրանցման
թվականից հաշված 5 տարվա
ընթացքում, կամ դիմումն ավելի ուշ
ներկայացնելու դեպքում՝ դրան
անմիջականորեն նախորդող 5 տարվա
ընթացքում այն ընդհանրապես չի
օգտագործվել կամ իրական
օգտագործման մեջ չի դրվել նշանի
իրավատիրոջ կամ «Ապրանքային
նշանների մասին» ՀՀ օրենքի
համաձայն՝ լիցենզային պայմանագրով
այդ իրավունքն ունեցող անձի կողմից։
Ապրանքային նշանի օգտագործման
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ապացույցները ներկայացնում է դրա
իրավատերը կամ լիցենզային
պայմանագրով տվյալ նշանի
օգտագործման իրավունք ունեցող
անձը։

Ինչքան ժամանակ է տևում
ապրանքային նշանի գրանցումը

Ապրանքային նշանի գրանցման
համար պահանջվող ժամանակը
տարբեր երկրներում տարբեր է, որը
հիմնականում տատանվում է 3 ամսից
մինչև 2 տարի` կախված նրանից, թե
ինչ ժամանակահատվածում  է
ապրանքային նշանների գրանցման
մարմինն իրականացնում
ապրանքային նշանի ըստ էության
փորձաքննությունը։  Հայաստանի
Հանրապետությունում հայտարկվող
նշանի փորձաքննությունն
անցկացվում է նախնական
փորձաքննությունն ավարտվելուց
հետո 3-ամսյա ժամկետում։

Ինչ արժե ապրանքային նշանի
ստեղծումը, գրանցումը և
օգտագործումը

Կարևոր է մտածել այն ծախսերի
մասին, որոնք կապված են
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Ինչպես պարզել, թե արդյոք ձեր
ընտրած ապրանքային նշանը
հակասության մեջ է այլ գրանցված
ապրանքային նշանների հետ։ Ինչ է
ապրանքային նշանի որոնումը

Մինչև ապրանքային նշանի գրանցման
համար հայտ ներկայացնելը դուք
պետք է համոզվեք, որ ապրանքային
նշանի որոնումը ինչպես որ հարկն է
իրականացվել է։ Սա արվում է այն
նպատակով, որ համոզվեք, որ այն
ապրանքային նշանը, որ դուք մտադիր
եք օգտագործել, արդեն գրանցված չէ
այլ կազմակերպության կողմից
նմանատիպ արտադրանքի համար։
Դուք կարող եք ապրանքային նշանի
որոնումը իրականացնել կամ
ինքնուրույն կամ վարձել ապրանքային
նշանի հավատարմատար։ Ձեզանից
յուրաքանչյուրը կարող է ապրանքային
նշանի որոնումը իրականացնել
պաշտոնական կայքում տեղադրված
ապրանքային նշանների տվյալների
բազայի միջոցով կամ ՀՀ Մտավոր
սեփականության գործակալոթյան
օգնությամբ, ներկայացնելով դիմում և
սահմանված պետական
անդորրագիրը։ Ինչ ձևով էլ
իրականացվի որոնումը, հիշեք, որ
այդպիսի որոնումը նախնական քայլ է։

16

ապրանքային նշանի ստեղծման և
գրանցման հետ.
• Հնարավոր է գումար պահանջվի
լոգոյի ստեղծման  կամ որպես
ապրանքային նշան օգտագործվող
բառի համար։ 
• Ապրանքային նշանի որոնումը
կարող է ծախսատար լինել։
• Գրանցման գործընթացի համար ևս
գումար է անհրաժեշտ, որի չափը
տատանվում է` կախված երկրների
թվից և արտադրանքի տեսակներից։
Նշանի գրանցման համար անհրաժեշտ
է վճարել պետական տուրք, որի չափը
կախված է ապրանքների և դասերի
քանակից ։
• Այն կազմակերպությունները,
որոնք կնախընտրեն ապրանքային
նշանի պրոֆեսիոնալ ապրանքային
նշանների հավատարմատար վարձել
իրենց ապրանքային նշանի գրանցման
գործընթացին օգնելու համար,
լրացուցիչ ծախս պետք է անեն, բայց
դա հավանաբար հնարավորություն
կտա բավականին ժամանակ և ջանք
խնայել գրանցման գործընթացի
ժամանակ։
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Դժվար է վստահ ասել, որ ձեր ընտրած
ապրանքային նշանը “շփոթեցնելու
աստիճանի նման չէ” գոյություն
ունեցող գրանցված ապրանքային
նշանին։ Ահա թե որտեղ է պետք գալիս
ապրանքային նշանի փորձառու
հավատարմատարի խորհուրդը, որը
ծանոթ է ապրանքային նշանի
գրանցման մարմին գործունեությանը և
դատարանի որոշումներին։
Մինչև արտոնագրային
հավատարմատարին դիմելը դուք
կարող եք օգտվել Մտավոր
սեփականության գործակալության
պաշտոնական կայքից։ Ապրանքային
նշանների տվյալների բազայի ցանկը
հասանելի է ՄՍՀԿ  կայքում`
/ecommerce.wipo.int/databases/trademark/
և Մտավոր սեփականության
գործակալության  www.aipa.am
կայքում։
Ապրանքային նշանները
ներկայացվում են ըստ դասերի`
խմբավորված ապրանքների կամ
ծառայությունների (տես` Միջազգային
դասակարգման համակարգը,
Հավելված II)։ Դուք կարող եք
ծանոթանալ 45 տարբեր տեսակի
ապրանքների կամ ծառայությունների
ապրանքային նշանների դասերի հետ։

Բավարար դասակարգված համակարգ

Երբ լրացնում եք ապրանքային նշանի
գրանցման համար նախատեսված
հայտը, պահանջվում է, որ նշեք այն
ապրանքը և/կամ ծառայությունը, որի
համար դուք ցանկանում եք գրանցել
ձեր ապրանքային նշանը և խմբավորել
(համակարգել) դրանք ըստ դասերի։
Սրանք դասակարգվում են ըստ
ապրանքային նշանների
դասակարգման համակարգի։
Ապրանքային նշանի դասակարգման
համակարգը հնարավորություն է
տալիս տվյալների բազայում
հերթականությամբ գրանցված
ապրանքային նշանները պահել ըստ
ապրանքի կամ ծառայության տեսակի։
Սա հեշտացնում է ապրանքային
նշանի տվյալների բազայից
տեղեկատվության ստանալը։ Այդ իսկ
պատճառով կարևոր է, որ ձեր
ապրանքային նշանը գրանցեք բոլոր
այն դասերում, որոնց համար դուք
մտադիր եք օգտագործել ձեր
ապրանքային նշանը։
Ամենագործածական  դասակարգման
համակարգը Ապրանքային նշանների
միջազգային դասակարգման
համակարգն է (այսպես կոչված
Նիցայի համակարգը բառային
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նշանների դասակարգման համար),
որն ունի 34 դաս ապրանքների և 11-ը`
ծառայությունների համար։
Դասակարգման Նիցայի համակարգի
մասին տվյալները տես`
www.wipo.int/classifications/en/nice/abou
t ինտերնետային կայքում։
Օրինակ` ինչպես են դասակարգվում
ապրանքները։ Ենթադրենք ձեր
կազմակերպությունը արտադրում է
դանակներ և պատառաքաղներ։ Այս
դեպքում ձեր ապրանքային նշանի
գրանցման դիմումը պետք է տրվի 8-րդ
դասի ապրանքների համար։ Իսկ եթե
դուք ցանկանաք արտադրել նաև
խոհանոցային այլ պարագաներ
(ինչպես օրինակ տարաներ, թավաներ,

կաթսաներ) օգտագործելով միևնույն
ապրանքային նշանը, դուք պետք է այն
գրանցեք նաև 21-րդ դասի
ապրանքների համար։ Հայաստանի
Հանրապետությունում դուք կարող եք
մեկ հայտում նշել բոլոր այն դասերը,
որոնց համար   ցանկանում եք գրանցել
ձեր ապրանքային նշանը։

Դուք ցանկանում եք օգտվել ապրան-
քային նշանի հավատարմատարի
ծառայություններից`  ապրանքային
նշանի գրանցման դիմումը լրացնելու
համար

Որպես օրենք` շատ երկրներում,
ինչպես նաև Հայաստանում, չի
պահանջում, որ դուք ապրանքային
նշանի հավատարմատար կամ
գործակալ վարձեք ձեր ապրանքային
նշանի գրանցման հայտը
ներկայացնելու համար։ Դուք կարող եք
ինքներդ անել դա։ Այնուամենայնիվ,
ապրանքային նշանների որոնմանը
հմտացած և գրանցման գործընթացի
առանձնահատկություններին
լավատեղյակ ապրանքային նշանի
հավատարմատարը ձեր ժամանակը
կխնայի, կհավաստիանա, որ դուք
դիմում եք  ապրանքային նշանի
պահպանության համապատասխան

917E-INT0:917E-INT  30.03.2010  15:30  Page 18



19

ճիշտ դասի(րի) համար և կբացառի
բացարձակ հիմքերով նշանի մերժման
հնարավորությունը։ Եթե դուք
արտասահմանում դիմեք
ապրանքային նշանի գրանցման
համար, ձեզնից հնարավոր է
պահանջեն ունենալ ապրանքային
նշանի հավատարմատար, որը
մշտական բնակություն ունի տվյալ
երկրում։
Ապրանքային նշանի գրանցման
մարմինը, անհրաժեշտության դեպքում
ձեզ խորհուրդ կտա ներկայանալ
հավատարմատարով և ձեզ
կտրամադրի ապրանքային նշանների
հավատարմատարների պաշտոնապես
հաստատված ցուցակը:  

Ինչքան ժամանակ է պահպանված ձեր
գրանցած ապրանքային նշանը 

«Պահպանություն» տերմինը կարող է
տարբեր երկրներում տարբեր կերպ
կիրառվել, բայց ապրանքային
նշանները պահպանություն են
ստանում 10 տարով։ Գրանցումը
հնարավոր է երկարաձգվի բազմաթիվ
անգամներ օրենքով սահմանված
պետական տուրքի վճարման դեպքում։
Համոզվեք, որը ձեր
կազմակերպությունում կա ինչ որ

մեկը, որ պատասխանատու է
ապրանքային նշանի վերագրանցման
հարցերում բոլոր այն երկրներում,
որտեղ ձեր բիզնեսը հետաքրքրություն
ունի։

Ապրանքային նշանի ստեղծումը
պատվերով

Ապրանքային նշանի  ձևավորումը
ստեղծագործական աշխատանք է։
Շատ երկրներում ստեղծողը
ինքնաբերաբար ձեռք է բերում
հեղինակային իրավունք այնպիսի
ստեղծագործությունների նկատմամբ,
ինչպիսիք են ապրանքային նշանները,
որոնք դիտվում են, որպես
գեղարվեստական գործեր։
Այնուամենայնիվ, երբ ապրանքային
նշանը ստեղծվում է պատվերով,
լավագույն տարբերակն է հստակեցնել
հեղինակային իրավունք ունեցող
իրավատիրոջ իրավունքի հարցերը
համաձայնագրի միջոցով և/կամ
համոզվել, որ հեղինակային
իրավունքը ապրանքային նշանի
նկատմամբ պաշտոնապես տրված է
ձեր կազմակերպությանը։ 

917E-INT0:917E-INT  30.03.2010  15:30  Page 19



Արդյոք ձեր երկրում ապրանքային
նշանի գրանցումը վավեր է
միջազգայնորեն 

Ապրանքային նշանի գրանցումից
առաջացած իրավունքները
սովորաբար սահմանափակվում են
այն տարածքով, որտեղ նրանք գործում
են։ Այսպիսով ապրանքային նշանի
գրանցումը վավեր է միայն ձեր
երկրում այնքան ժամանակ , քանի դեռ
նա չի դարձել հանրահայտ
ապրանքային նշան։

Արդյոք դուք պետք է մտածեք
պաշտպանել ձեր ապրանքային նշանը
արտերկրում

Ապրանքային նշանը ձեր երկրում
գրանցելու հիմնական պատճառն այն
է, որ այն կիրառվի արտասահմանյան
շուկաներում։ Խորհուրդ է տրվում
ապրանքային նշանը գրանցել
արտասահմանում, եթե ներկայումս
դուք ներգրավված եք
արտասահմանյան գործընթացներում
կամ մտադիր եք դրանով զբաղվել մոտ
ապագայում։ Երբ ձեր կողմից
արտահանվող ապրանքի
ապրանքային նշանը տարբերակվում
է, դա ձեզ հնարավորություն կտա ձեր

արտադրանքը ճանաչելի դարձնել
արտասահմանյան շուկաներում, որն
էլ կբարձրացնի ձեր
կազմակերպության հեղինակությունն
ու ճանաչվածությունը
արտասահմանյան սպառողների
շրջանում և կարող է մեծ շահույթներ
բերել ձեր կազմակերպությանը։ 

Ինչպես կարող եք գրանցել ձեր
կազմակերպության ապրանքային
նշանը արտասահմանում

Եթե դուք գրանցել եք ձեր
կազմակերպության ապրանքային
նշանը այնտեղ, որտեղ այն գտնվում է
և այժմ ցանկանում եք արտահանել
կամ տալ լիցենզիա, որ ապրանքային
նշանը օգտագործվի նաև այլ
երկրներում, ապա խորհուրդ է տրվում
ապրանքային նշանը գրանցել
արտերկրում։ Դա կարելի է կատարել 3
ձևով. 
Հայաստանի Հանրապետության
անձինք իրավունք ունեն ապրանքային
նշանը գրանցել օտարերկրյա
պետություններում կամ կատարելու
դրա միջազգային գրանցում։ 
Ապրանքային նշանի միջազգային
գրանցման հայտը ներկայացվում է
լիազորված մարմնի միջոցով, այսինքն
Մտավոր սեփականության
գործակալության կողմից։
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Ազգային ընթացակարգ. դուք կարող եք
դիմել այն երկրների ապրանքային
նշանների գրանցման մարմիններ,
որտեղ ցանկանում եք, որ այն
պաhպանված լինի, պահանջվող
լեզվով լրացնելով համապատասախան
հայտը և վճարելով սահմանված
պետական տուրքերը։ Ինչպես արդեն
նշվեց, դուք կարող եք օգտվել
Մտավոր սեփականության
գործակալության կողմից գրանցված
ապրանքային նշանների հավատար-
մատարների ծառայություններից։

Տարածաշրջանային ընթացակարգ. եթե
դուք ցանկանում եք ձեր ապրանքային
նշանի համար պահպանություն
ստանալ այն երկրներում, որոնք
տարածաշրջանային ապրանքային
նշանների համակարգի անդամներ են,
դուք կարող եք դիմել գրանցման
համար գրանցում ստանալոու
նպատակով բոլոր անդամ երկրներում,
ազգային տարածաշրջանային
գործակալությունում հայտ
ներկայացնելու միջոցով։ Ապրանքային
նշանի տարածաշրջանային
մարմիններ են.
• Արդյունաբերական սեփականու-
թյան Աֆրիկյան տարածաշրջանային
գործակալություն
• Ապրանքային նշանների
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Բենիլյուքսի գործակալություն
• Եվրամիության ներքին շուկայի
գործակալություն
Հայաստանի Հանրապետությունում
նման ընթացակարգ չի կիրառվում

Միջազգային ընթացակարգ.
Հայաստանի Հանրապետությունը
մադրիդյան համակարգի անդամ է եւ
դուք կարող եք ապրանքային նշանը
գրանցել կամ ներկայացնել
գրանցման, օգտվելով մադրիդյան
համակարգից (գործում է ՄՍՀԿ ներքո)
ավելի քան 70 երկրներում, որոնք
համակարգի անդամ են։ 

Մադրիդյան համակարգի
առավելությունները

Մադրիդյան համակարգի գլխավոր
առավելությունն այն է, որ
ապրանքային նշանի իրավատերը
կարող է գրանցել իր ապրանքային
նշանը բոլոր այն երկրներում, որոնք
համակարգի անդամ են, լրացնելով`
• Մեկ միջազգային հայտ,
• Մեկ լեզվով,
• նախատեսված ժամկետում եւ
վճարելով սահմանված տուրքերը
Դրանից հետո միջազգային գրանցումը
պահպանվում և երկարաձգվում է մի
գործընթացով։
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մատուցողների տնտեսական
ընկերակցության, իրավաբանական
անձանց միության կամ օրենքով
սահմանված կարգով՝ անձանց
ստեղծած այլ կամավոր միավորման
ապրանքային նշան, որն
օգտագործվում է այդ անձանց
ապրանքները եւ (կամ)
ծառայությունները մակնշելու համար.

Հավաստագրային ապրանքային նշան՝
ապրանքային նշան, որն
օգտագործվում է ապրանքների կամ
ծառայությունների որոշակի
բնութագրերի
համապատասխանության
հավաստման համար.

Հանրահայտ ապրանքային նշան`
ապրանքային նշան, որը հանրահայտ
ճանաչելու մասին դիմում
ներկայացնելու կամ դրա մեջ նշված
ավելի վաղ թվականի դրությամբ լայն
ճանաչում է ստացել Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում
հասարակության որոշակի
շրջանակներում այն ապրանքների եւ
(կամ) ծառայությունների համար,
որոնց նկատմամբ օգտագործվել է
ապրանքային նշանը.

Դուք կարող եք նշանների միջազգային
գրանցման մասին ավելի շատ
տեղեկություն գտնել կամ Մտավոր
սեփականության գործակալությունում,
ինչպես նաեւ գործակալության
պաշտոնական կայքում (www.aipa.am)
կամ ՄՍՀԿ-ի կայքում www.wipo.int։ 

3. Ապրանքային նշանների
տեսակները

Ապրանքային նշանը` գրաֆիկական
տեսքով ներկայացվող ցանկացած
նշան, որն օգտագործվում է մեկ անձի
ապրանքները եւ (կամ)
ծառայություններն այլ անձի
ապրանքներից եւ (կամ)
ծառայություններից տարբերելու
համար.

Սպասարկման նշանը` նշաններ,
որոնք օգտագործվում են որոշակի
ծառայություններ տարբերակելու
համար, որոնք տրամադրվում են
հատուկ ձեռնարկությունների
կողմից.

Կոլեկտիվ ապրանքային նշանը`
արտադրողների կամ ծառայություններ
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Ինչ են Կոլեկտիվ նշանները

Կոլեկտիվ նշանները հիմնականում
օգտագործվում են միությունների կամ
կոոպերատիվների կողմից, որոնց
անդամները կարող են կոլեկտիվ
օգտագործել նշանները իրենց
ապրանքները շուկա հանելու համար։
Միությունը հիմնականում մի շարք
չափանիշներ է սահմանում կոլեկտիվ
նշանը օգտագործելու համար
(օրինակ` որակի չափանիշներ) և թույլ
է տալիս առանձին
կազմակերպություններին, եթե նրանք
համապատասխանում են
չափանիշներին օգտագործել այդ
նշանը մի խումբ ձեռնարկությունների
համար արդյունավետ միջոց կարող են
լինել ապրանքների համատեղ
մարքեթինգի ժամանակ, որը կարող է
դժվարացնել իրավատիրոջ անձնական
նշանների  օգտագործումը եւ
ճանաչումը սպառողի կողմից եւ/կամ
ընդունումը տարածման համար,
տարածողի կեղմից։

Ինչ են Հավաստագրային նշանները  

Հավաստագրային նշանները տրվում
են որոշակի չափանիշներին
համապատասխանելու համար, բայց
չեն սահմանափակվում որևէ

Ինչ է սպասարկման նշանը

Սպասարկման նշանը իր բնույթով
շատ նման է ապրանքային նշանին։
Երկուսն էլ տարբերակող նշաններ են.
ապրանքային նշանները
տարբերակում են մի ձեռնարկության
ապրանքները մյուսների
ապրանքներից, մինչդեռ սպասարկման
նշանները կատարում են նույն
գործառույթը ծառայությունների
նկատմամբ։ Սպասարկումը կարող է
բազմազան լինել, ինչպես
ֆինանսական, բանկային,
ճանապարհորդական, գովազդային
կամ հանրային սննդի կազմակերպում,
և այլն։ Սպասարկման նշանները
կարող են գրանցվել, գրանցումը
երկարաձգվել, չեզյալ կամ անվավեր
ճանաչվել, փոխանցվել և
լիցենզավորվել այն նույն
պայմաններով, ինչ ապրանքային
նշանները։
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անդամությամբ։ Դրանք կարող են
օգտագործվել ցանկացած անձի
կողմից, ում արտադրանքը
համապատասխանում է սահմանված
չափանիշներին։ Շատ երկրներում
կոլեկտիվ նշանների և
հավաստագրային նշանների
հիմնական տարբերությունն այն է, որ
առաջինը կարող է օգտագործվել միայն
յուրահատուկ ձեռնարկությունների
խմբի կողմից (օր.` ասոցիացիաների
անդամները), իսկ վերջինները կարող
են օգտագործվել ցանկացած մարդու
կողմից, ով համապատասխանում է
այն չափանիշներին, որոնք
սահմանված են հավաստագրային
նշանի սեփականատիրոջ կողմից։
Հավաստագրային նշանի համար
կարևոր պահանջ է այն, որ մարմինը,
որը դիմում է գրանցման համար,
համարվում է հավաստագրային ։

Ինչ են հանրահայտ նշանները 

Հանրահայտ նշանները նրանք են,
որոնք այդպիսին ճանաչված են այն
երկրի համապատասխան լիազոր
մարմնի կողմից, որտեղ նշանը պետք է
պահպանություն ստանա։ Հ ան-
րահայտ նշանները սովորաբար
օգտվում են ավելի խիստ

պահպանությունից։ Օր.` հանրահայտ
նշանները կարող են պաhպանվել, եթե
նույնիսկ գրանցված չեն տվյալ
տարածքում։ 
Ավելացնենք, որ եթե ապրանքային
նշանները հիմնականում
պաhպանվում են նմանատիպ
ապրանքների համար շփոթելու
աստիճան նման նշանների
օգտագործումից, հանրահայտ
ապրանքային նշանները պահպանվում
են նույնիսկ եթե արտադրանքը նման
չէ։ Այսպես խիստ պաhպանության
հիմնական նպատակն է կանխել
կազմակերպությունների կողմից
նշանի համբավի անօրինական
օգտագործումը կամ նրա վնաս
պատճառելը։
Օրինակ` ԱՐԱՐԱՏ ալկոհոլային
խմիչքի (Հայկական կոնյակ)
հանրահայտ ճանացված ապրանքային
նշան է։ ԱՐԱՐԱՏ ապրանքային նշանի
իրավատերը, ինքնաբերաբար, կօգտվի
ավելի խիստ պաhպանությունից  այն
երկրներում, որտեղ պահպանվում են
հանրահայտ նշանները  և որտեղ
նշանը հանրահայտ է ճանաչվել
ալկոհոլային խմիչքի համար։
Պահպանությունը տարածվում է նաև
ոչ նույնատիպ ապրանքների և
ծառայությունների նկատմամբ։
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Այսինքն` եթե մի այլ
կազմակերպություն որոշի շուկա
հանել այլ արտադրանք
(վերնաշապիկներից մինչև արևային
ակնոցներ)` օգտագործելով ԱՐԱՐԱՏ
հանրահայտ նշանը, այն պետք է
ստանա իրավատիրոջ (ում
պատկանում է տվյալ ապրանքային
նշանը) թույլտվությունը հակառակ
դեպքում նրա դեմ գործ կհարուցվի
ապրանքային նշանի օգտագործման
իրավունքը խախտելու համար, եթե
այդ ապրանքների համար ԱՐԱՐԱՏ
ապրանքային նշանի օգտագործումը
կարող է մոլորության մեջ գցել
ապառողին այդ ապրանքների
արտադրողի և ԱՐԱՐԱՏ  հանրահայտ
ապրանքային նշանի իրավատիրոջ
միջեւ կապ ենթադրելու հարցում և
վնաս հասցնի վերջինիս շահերին։

4. Ապրանքային նշանների
օգտագործումը

Կարելի է արդյոք գրանցել
ապրանքային նշանը առանց դա
օգտագործելու

Դուք կարող եք դիմել ձեր
ապրանքային նշանը գրանցելու
համար մինչև դրա օգտագործումը,
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բայց որոշ երկրներում ձեր
ապրանքային նշանը պաշտոնապես
չեն գրանցի մինչև դուք ապացույց
չբերեք, որ այն օգտագործում եք (օր.՝
ԱՄՆ-ում)։ Շատ դեպքերում էլ այն
ապրանքային նշանի անվանումը, որը
չի օգտագործվել գրանցումից հետո
որոշակի ժամանակահատվածում
(հիմնականում 3-5 տարի) կարող է
վաղաժամկետ դադարեցվել
ցանկացած անձի դիմումի հիման վրա։

TM թե ®

Ապրանքային նշանների կողքին
®, TM, SM կամ նմանատիպ
խորհրդանիշների օգտագործումը
պարտադիր պայման չէ և
հիմնականում իրավական
պաhպանություն չի տրամադրում։
Սակայն այն հարմար եղանակ է
մյուսներին տեղեկացնելու, որ տվյալ
նշանը ապրանքային նշան է`
զգուշացնելով հնարավոր
խախտողներից։  ® խորհրդանիշը
օգտագործվում է, երբ ապրանքային
նշանը գրանցված է, մինչդեռ  TM -ը
ցույց է տալիս, որ տվյալ նշանը
ապրանքային նշան է, SM -ը  երբեմն
օգտագործվում է սպասակման
նշանների համար։
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Ինչպես օգտագործել ապրանքային
նշանները գովազդի մեջ

Եթե ձեր նշանը գրանցված է
յուրահատուկ դիզայնով կամ
տառատեսակով, համոզվեք, որ այն
օգտագործվում է նույն ձևով,ինչպես
գրանցվել է։ Հետևեք, թե ինչպես է այն
օգտագործվում, քանի որ դա շատ
կարևոր է ձեր կազմակերպության
արտադրանքի հեղինակության
համար։ Նաև կարևոր է, որ խուսափեք
ապրանքային նշանները որպես բայ
կամ գոյական օգտագործելուց, այնպես
որ դա չընկալվի որպես սեոային
անվանում սպաոողի կողմից։

Կարող է արդյոք ձեր
կազմակերպությունը օգտագործել
նույն ապրանքային նշանը տարբեր
արտադրանքների համար   

Կազմակերպության տարբեր
ապրանքային տեսակների համար
կարելի է օգտագործել տարբեր
ապրանքային նշաններ։ Կախված իր
բրենդային ռազմավարությունից`
յուրաքանչյուր կազմակերպություն
ինքն է որոշում՝ արդյոք նույն
ապրանքային նշանը օգտագործի իր
ատադրանքների համար,
ընդարաձակելով բրենդը ամեն անգամ,

երբ նոր արտադրանք է թողարկվում,
թե օգտագործի տարբեր նշաններ
յուրաքանչյուր  ապրանքային տեսակի
համար։ Ընդարձակելով գոյություն
ունեցող բրենդը նոր արտադրանքների
համար, հնարավորություն է տալիս, որ
նոր արտադրանքը շահույթ ստանա
նշանի հեղինակությունից և իմիջից։
Այնուամենայնիվ, նոր նշանի
օգտագործումը, որն ավելի
յուրահատուկ է և բնորոշ նոր
արտադրանքին, կարող է նաև
հնարավորություն տա
կազմակերպությանը նոր
արտադրանքի համար յուրահատուկ
թիրախային սպառողներ գտնել (օր.`
երեխաներ, դեռահասներ և այլն) կամ
ստեղծել յուրահատուկ համբավ նոր
ապրանքային գծի համար։ Շատ
կազմակերպություններ նախընտրում
են օգտագործել նոր բրենդ` գոյություն
ունեցող բրենդի հետ համատեղելով
(օր.` Աշտարակ Կաթ, Ձամբո)։ Տարբեր
կազմակերպություններ տարբեր
ռազմավարություններ են
օգտագործում։ Ինչ էլ որ ընտրեք, դուք
պետք է համոզված լինեք, որ ձեր
ապրանքային նշանը գրանցված է
բոլոր տեսակի ապրանքների և/կամ
ծառայությունների համար, որոնցում
նա պետք է օգտագործվի։  
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Ինչ պետք է հիշեք ապրանքային
նշանները Ինտերնետում
օգտագործելիս

Ապրանքային նշանների
օգտագործումը Ինտերնետում մի շարք
հակասող իրավական խնդիրներ է
առաջ բերել, որոնց լուծում տալը հեշտ
չէ։ Կարևոր խնդիրներից մեկը բխում է
այն փաստից, որ ապրանքային նշանի
իրավունքները տարածքային են
(այսինքն նրանք պաhպանված են
միայն այն երկրում կամ տարածքում,
որտեղ նշանը գրանցված է), մինչդեռ
Ինտերնետը հասանելի է ամենուրեք։
Սա խնդիրներ է ստեղծում, երբ գործը
հասնում է անհատների կամ
կազմակերպությունների միջև վեճերի
լուծմանը, որոնք իրավական կերպով
ունեն նմանատիպ կամ շփոթեցնելու
աստիճանի նման ապրանքային
նշաններ միևնույն տեսակի
ապրանքների կամ ծառայությունների
համար։ Այս բնագավառում
օրենսդրությունը դեռևս զարգացման
փուլում է, և մոտեցումները կարող են
տարբեր երկրներում տարբեր լինել։
Հայաստանի Հանրապետությունում դա
նոր զարգացող երևույթ է, հարց
առաջանալու դեպքում խորհուրդ է
տրվում դիմել  Մտավոր
սեփականության գործակալություն։

Ինչ է դոմենի անվանումը և ինչպես է
այն կապված ապրանքային նշանի հետ

Կարևոր խնդիրներից մեկը, որն
առնչվում է ապրանքային նշանի և
դոմենի անվանումներին, դա իրենց մեջ
առաջացող հակասություններն են։
Դոմենի անվանումները Ինտերնետ
հասցեներ են, և լայնորեն
օգտագործվում են ինտերնետային
կայքեր գտնելու համար։ Օրինակ,
wipo.int դոմենի անվանումը
օգտագործվում է, որ ՄՍՀԿ-ի կայքը
տեղադրվի www.wipo.int կայքում։
Ժամանակի ընթացքում դոմենի
անունները դառնում են բիզնեսի
բնորոշիչներ` հաճախ հակասության
մեջ մտնելով ապրանքային նշանների
հետ։
Այնուամենայնիվ, կարևոր է, որ դոմենի
անվանումն ընտրելիս դուք ընտրեք
այնպիսի անվանում, որ  ուրիշ
կազմակերպության ապրանքային
նշան չլինի, հատկապես հանրահայտ
ապրանքային նշան։ Դրա հիմնական
պատճառն այն է, որ ազգային
օրենքները կամ դատարանները այլ
կազմակերպության կամ անհատի
ապրանքային նշանի գրանցմանը
վերաբերում են դոմենի անվանմանը
որպես ապրանքային նշանի
խախտման կամ կիբերսկվոտինգի՝
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(ինտերնետ հասցեների գրանցում
հետագայում շահագրգիռ անձանց
վերավաճառելու նպատակով)։
Այսպիսի դեպքերում ձեր բիզնեսը
հնարավոր է ոչ միայն փոխի իր
դոմենի անվանումը, այլև վճարի
վնասների փոխհատուցում կամ մեծ
տուգանք։
Որպեսզի պարզեք, թե արդյոք տվյալ
ապրանքային նշանն արդեն
պաhպանված է, դուք կարող եք դիմել
Մտավոր սեփականության
գործակալություն, որն
իրականացնում է Ինտերնետի միջոցով
որոնում և ունի ապրանքային
նշանների տվյալների բազա ։
Նմանատիպ տվյալների բազաների
ցանկը հասանելի է WIPO-ի  կայքում`
ecommerce.wipo.int/databases/trademark/։
Կարող եք նաեւ դիմել   Մտավոր
սեփականության գործակալություն եւ
օգտվել www.aipa.am կայքից։

Մյուս կողմից էլ, եթե ձեր
կազմակերպության ապրանքային
նշանը օգտագործվում է դոմենի
անվանման մեջ այլ
կազմակերպության կամ անհատի
կողմից, դուք կարող եք դադարեցնել
նման անօրինական օգտագործումը։
Նման դեպքերում տարբերակներից
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մեկն էլ ՄՍՀԿ-ի շատ հայտնի
առցանցային կազմակերպչական
գործընթացն է դոմենի անվանմանը
վերաբերող վեճերի լուծման համար`
arbiter.wipo.int/domains/։ ՄՍՀԿ-ի այս
կայքը ներառում է բողոքի դիմումի ձև,
ինչպես նաև իրավական ինդեքս
ՄՍՀԿ-ի հազարավոր դոմենի
անվանումների դեպքերում, որ արդեն
որոշված են։ 

Կարող եք արդյոք ձեր ապրանքային
նշանի օգտագործման լիցենզիա տալ
այլ կազմակերպություններին 

Ապրանքային նշանները կարող են
լիցենզավորվել այլ
կազմակերպությունների կողմից։
Նման դեպքերում ապրանքային նշանի
տերը պահպանում է սեփականության
իրավունքը և դժվար թե համաձայնվի,
որ ապրանքային նշանը օգտագործվի
մեկ կամ մի քանի
կազմակերպությունների կողմից։ Սա
սովորաբար արվում է հոնորարների
վճարման ժամանակ և ներառում է
ապրանքային նշանի իրավատիրոջ
համաձայնությունը` պաշտոնական
լիցենզային պայմանագրով։ Կախված
պայմանագրի բնույթից` լիցինզատուն
հաճախ հսկողություն է սահմանում
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լիցենզառուի նկատմամբ, որպեսզի
երաշխավորի ապրանքի որոշակի
որակի պահպանումը։

Պրակտիկայում ապրանքային նշանի
լիցենզիաները հազվադեպ են
ներառվում ավելի լայն լիցենզային
պայնագրերում։ Օրինակ`
ֆրանչայզինգի պայմանագրում կամ
մտավոր սեփականության իրավունքի
այլ լիցենզիաների, ինչպիսիք են
գյուտերը, նոու–հաուն, որոշակի
մակարդակի տեխնիկական
լուծումները։

Ինչ կապ ունի ֆրանչայզինգի
պայմանագիրը ապրանքային
նշանների հետ      

Ապրանքային նշանի լիցենզավորումը
ֆրանչայզինգի համար մեծ
կարևորութուն ունի։ Ֆրանչայզինգի
պայմանագրերի մեջ ապրանքային
նշանի տիրոջ  կողմից Ֆրանչայզինգ
ստացnղի նկատմամբ իրականացվող
հսկողությունը սովորաբար ավելի մեծ
է, քան ապրանքային նշանների
լիցենզային պայմանագրերի դեպքում։
Ֆրանչայզինգի դեպքում Ֆրանչայզինգ
տրամադրողը թույլ է տալիս մյուս
անձին՝  Ֆրանչայզինգ ստացողին,
օգտագործել իր գործարարության ձևը

(ներառյալ ապրանքային նշանները,
նոու– հաուն, սպաոողի սպասակումը,
համակարգչային ծրագրային
ապահովումը, խանութի ձևավորումը և
այլն), նախատեսված կարգի
համապատասխան՝ հատուցում կամ
ռոյալթիներ ստանալու պայմանով։

Կա ինչ-որ սահմանափակում ձեր
կազմակերպության ապրանքային
նշանը մեկ այլ կազմակերպության
վաճառելու կամ փոխանցելու մեջ

Հնարավոր է ապրանքային նշանը
վաճառել կամ փոխանցել անկախ այն
բիզնեսից, որ այն տնօրինում է։
Ապրանքային նշանի վաճառքի կամ
փոխանցման դեպքում հնարավոր է, որ
պահանջվի համաձայնագրի
պատճենը, կամ դրա որոշ մասերը
պահպանվեն ապրանքային նշանը
գրանցող մարմնում։

Արդյոք անհրաժեշտ է գրանցել ձեր
ապրանքային նշանի բոլոր չնչին
փոփոխությունները

Շատ ապրանքային նշաններ,
ներառյալ ամենահայտնիները,
թեթևակիորեն փոփոխվել են
տարիների ընթացքում, որպեսզի
թարմացնեն կազմակերպության իմիջը
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կամ հարմարվեն նոր գովազդվող
միջոցներին։ Նշանները կարող են
փոփոխվել կամ հարմարվել, բայց ձեր
կազմակերպությունը պետք է ուշադիր
լինի և խորհրդակցի ապրանքային
նշանների գրանցման
պատասխանատու մարմինների կամ
ապրանքային նշանի
հավատարմատարի հետ, թե արդյոք
յուրահատուկ փոփոխությունը
կպահանջի նոր հայտի մուտքագրում և
տուրքեր։ 

5. Ապրանքային նշանների
պաշտպանությունը

Ինչ պետք է անեք, եթե ձեր
ապրանքային նշանն օգտագործվում է
այլ կազմակերպությունների կողմից
առանց օրինական թույլտվության

Ապրանքային նշանի
պաշտպանությունը հիմնականում
ընկած է ապրանքային նշանի
իրավատիրոջ վրա։ Ձեր
կազմակերպությունը որպես
ապրանքային նշանի իրավատեր, իր
իրավունքների խախտման դեպքում,
ինքն է որոշում, թե խախտման
դեպքում  ինչ միջոցներ է պետք
ձեռնարկել ապրանքային նշանի

նկատմամբ իրավունքները
պաշտպանելու համար։

Միշտ օգտակար է լսել փորձագետի
խորհուրդը, եթե դուք մտածում եք, որ
ինչ որ մեկը խախտում է ձեր
ապրանքային նշանի նկատմամբ
իրավունքը։ Մտավոր սեփականության
գործակալության իրավաբանին կամ
փորձագետին դիմելը ճիշտ կլինի,
քանի որ նա ձեզ տեղեկատվություն
կտա ձեր երկրում գործող օրենքի և
պահպանության միջոցների մասին,
ինչպես նաև հարևան երկրներում
գործող օրենքների և միջոցների
մասին, որպեսզի կոնտրաֆակտ
ապրանքների դեմ ուղղված քայլեր
ձեռնարկեք, և թե ինչպես պաշտպանեք
ձեր իրավունքները, կոնտրաֆակտ
ապրանքների  հետ կապված հայց
ներկայացնելու և ձեր իրավունքների
պաշտպանության
հնարավորությունների մասին։

Եթե դուք հանդիպել եք ապրանքային
նշանի նկատմամբ ձեր իրավունքի
խախտման դեպքերի, ապա դուք
կարող եք նամակ ուղարկել (հայտնի
որպես " անօրինական
գործողություններն արգելելու մասին"
նամակ) խախտողին`  նրան
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տեղեկացնելով հնարավոր խատման
մասին։ Նման նամակ գրելիս խորհուրդ
է տրվում օգտվել ապրանքային
նշաններով զբաղվող իրավաբանի
խորհուրդներից։ 

Եթե դուք գտնում եք, որ խախտումը
կատարվել է կանխամտածված և
գիտեք, թե  խախտում կատարողը
որտեղ է ծավալում իր
գործունեությունը,  կարող եք
ապրանքային նշաննեով զբաղվող
իրավաբանի օգնությամբ
գործողություններ ձեռնարկել, կարգ ու
կանոն հաստատելու նպատակով
(սովորաբար համապատասխան
դատարանի կամ ոստիկանության
միջոցով) իրականացնել ստուգումներ
առանց խախտում կատարող կողմին
նախապես զգուշացնելու ։

Կարող են պարտավորեցնել, որ
խախտում կատարողը ձեզ տեղեկացնի
ապրանքների կամ ծառայությունների
արտադրության և տարածման մեջ
ներգրավված անձանց ինքնությունը։
Որպես խախտումը կանխելու
արդյունավետ միջոց, ձեր պահանջի
համաձայն դատական մարմինները
կարող են պահանջել, որ առանց որեւէ
փոխհատուցման կեղծված

ապրանքները և նյութերը ոչնչացվեն,
հանվեն շրջանառությունից 
Որպեսզի կանխվի կեղծված
ապրանքային նշանով արտադրանքի
ներկրումը, շատ երկրներում, ինչպես
նաև Հայաստանում, ազգային
մաքսային ծառայությունների միջոցով
միջազգային սահմանի վրա
ապրանքային նշանների
իրավատերերի համար կան հասանելի
միջոցներ ։ Որպես ապրանքային
նշանի իրավատեր` ձեր
կազմակերպությունը սահմանում
կարող է ակնկալել մաքսային
ծառայությունների աջակցությունը,
քանի դեռ կեղծված ապրանքները չեն
տարածվել։ Մաքսային ծառայության
աջակցություն համար դուք պետք է
կապ հաստատեք համապատասխան
մաքսային մարմնի հետ, որի համար
պահանջվում է սահմանված տուրքերի
վճարում։ 
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32

¸³ë»ñ ²åñ³ÝùÝ»ñÇ »õ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ

¹³ë 1. ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý

û·ï³·áñÍ»Éáõ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý »õ ·Çï³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí,

Éáõë³ÝÏ³ñãáõÃÛ³Ý,   ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, ³Û·»·áñÍáõÃÛ³Ý »õ

³Ýï³é³µáõÍáõÃÛ³Ý Ù»ç. ãÙß³Ïí³Í ëÇÝÃ»ïÇÏ Ë»Å»ñ,

ãÙß³Ïí³Í åÉ³ëïÙ³ëë³Ý»ñ. å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñ. Ïñ³ÏÙ³ñáÕ

µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ. ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ½á¹Ù³Ý »õ

ÙËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ. ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ

å³Ñ³ÍáÛ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ. ¹³µ³ÕÇã ÝÛáõÃ»ñ. ëáëÝÓáÕ ÝÛáõÃ»ñ

³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí û·ï³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

¹³ë 2. Ý»ñÏ»ñ, ³ñÍÝáõÏÝ»ñ, É³ù»ñ. Ù»ï³ÕÁ Å³Ý·áïáõÙÇó »õ

÷³Ûï³ÝÛáõÃÁ ù³Ûù³ÛáõÙÇó å³ßïå³ÝáÕ ÝÛáõÃ»ñ.

Ý»ñÏ³ÝÛáõÃ»ñ. Ë³Í³ÝÛáõÃ»ñ, Ý»ñÏ³ÝÛáõÃ»ñÇ ë»õ»é³Ï³ÛÇãÝ»ñ.

ãÙß³Ïí³Í µÝ³Ï³Ý Ë»Å»ñ. Ã»ñÃ³íáñ »õ ÷áß»ÝÙ³Ý

Ù»ï³ÕÝ»ñª·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý,·»Õ³½³ñ¹Ù³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ

»õ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ïå³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

¹³ë 3. ëåÇï³Ï»óÝáÕ å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñ »õ ³ÛÉ ÝÛáõÃ»ñ Éí³óùÇ

Ñ³Ù³ñ. å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñ Ù³ùñÙ³Ý, áÕáñÏÙ³Ý (÷³ÛÉ»óÙ³Ý),

×³ñå³½»ñÍÙ³Ý »õ ÑÕÏ³Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ. û×³éÝ»ñ. ûÍ³Ý»ÉÇù,

»Ã»ñ³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñ, ÏáëÙ»ïÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, ÉáëÛáÝÝ»ñ Ù³½»ñÇ

Ñ³Ù³ñ. ³ï³ÙÇ ÷áßÇÝ»ñ »õ Ù³ÍáõÏÝ»ñ:

¹³ë 4. ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÛáõÕ»ñ »õ (Ã³ÝÓñ) ùëáõùÝ»ñ. ùë³ÝÛáõÃ»ñ.

÷áßáõ ÏÉ³ÝÙ³Ý, ÃñçÙ³Ý »õ Ï³å³ÏóÙ³Ý µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ.

í³é»ÉÇù (Ý»ñ³éÛ³É ß³ñÅÇã³ÛÇÝ µ»Ý½ÇÝÁ) »õ ÝÛáõÃ»ñ

Éáõë³íáñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. ÙáÙ»ñ, å³ïñáõÛ·Ý»ñ

Éáõë³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

¹³ë 5. ¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý »õ ³Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý

å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñ. ÑÇ·Ç»ÝÇÏ å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñ µáõÅ³Ï³Ý
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Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. ¹Ç»ïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ µáõÅ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ

Ñ³Ù³ñ, Ù³ÝÏ³Ï³Ý ëÝáõÝ¹. ëå»Õ³Ý³É³Ã»ñ, íÇñ³Ï³åÙ³Ý

ÝÛáõÃ»ñ. ³ï³ÙÝ³ÉóÙ³Ý »õ ³ï³ÙÝ»ñÇ Í»÷³å³ï×»ÝÝ»ñ

å³ïñ³ëï»Éáõ ÝÛáõÃ»ñ. ³Ëï³Ñ³ÝÇã ÙÇçáóÝ»ñ. íÝ³ë³ïáõ

Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ áãÝã³óÙ³Ý å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñ. ýáõÝ·ÇóÇ¹Ý»ñ,

Ñ»ñµÇóÇ¹Ý»ñ:

¹³ë 6. ëáíáñ³Ï³Ý Ù»ï³ÕÝ»ñ »õ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³Ñ³Éí³ÍùÝ»ñ.

Ù»ï³ÕÛ³ ßÇÝ³ÝÛáõÃ»ñ. ß³ñÅ³Ï³Ý Ù»ï³ÕÛ³ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ »õ

ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ. Ù»ï³ÕÛ³ ÝÛáõÃ»ñ é»ÉëáõÕÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ.

Ù»ï³ÕÛ³ ×áå³ÝÝ»ñ »õ É³ñ»ñ. Ù»ï³Õ³Ï³å»ñ »õ ÷³Ï³Ýù³ÛÇÝ

Çñ»ñ. Ù»ï³ÕÛ³ ËáÕáí³ÏÝ»ñ. ³ÝÏÇ½»ÉÇ å³Ñ³ñ³ÝÝ»ñ.

ëáíáñ³Ï³Ý Ù»ï³ÕÝ»ñÇó å³ïñ³ëïí³Í Çñ»ñ, áñáÝù

ÁÝ¹·ñÏí³Í ã»Ý ³ÛÉ ¹³ë»ñáõÙ. Ñ³Ýù³ÝÛáõÃ»ñ:

¹³ë 7. Ù»ù»Ý³Ý»ñ »õ Ñ³ëïáóÝ»ñ. ß³ñÅÇãÝ»ñ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ

í»ñ·»ïÝÛ³ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

Ý³Ë³ï»ëí³ÍÝ»ñÇ). Ïóáñ¹ÇãÝ»ñ, ÙÇ³óùÝ»ñ, ÏóÇãÝ»ñ »õ

÷áË³ÝóÙ³Ý ï³ññ»ñ(µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ í»ñ·»ïÝÛ³

ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³ÍÝ»ñÇ).

·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ  Ó»éùáí

Ï³é³í³ñíáÕÝ»ñÇ. ÇÝÏáõµ³ïáñÝ»ñ:

¹³ë 8. Ó»éùÇ ·áñÍÇùÝ»ñ. ¹³Ý³Ï³íáñ Çñ»ñ. å³ï³é³ù³ÕÝ»ñ

»õ ·¹³ÉÝ»ñ. ë³éÁ ½»Ýù. ³Í»ÉÇÝ»ñ:

¹³ë 9. ·Çï³Ï³Ý, Íáí³ÛÇÝ, »ñÏñ³µ³ßË³Ï³Ý,

Éáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý, ÏÇÝ»Ù³ïá·ñ³ýÇ³Ï³Ý, ûåïÇÏ³Ï³Ý,

ÏßéÙ³Ý, ã³÷Ù³Ý, ³½¹³Ýß³ÝÙ³Ý, ÑëÏÙ³Ý (ëïáõ·Ù³Ý),

÷ñÏáõÃÛ³Ý »õ áõëáõóÙ³Ý ë³ñù»ñ áõ ·áñÍÇùÝ»ñ.

¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Õáñ¹Ù³Ý, ÙÇ³óÙ³Ý, ÷áË³Ï»ñåÙ³Ý,

Ïáõï³ÏÙ³Ý, Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ï³Ù í»ñ³ÑëÏÙ³Ý  ë³ñù»ñ »õ

·áñÍÇùÝ»ñ. Ó³ÛÝÇ Ï³Ù å³ïÏ»ñÇ ·ñ³éÙ³Ý, Ñ³Õáñ¹Ù³Ý Ï³Ù
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í»ñ³ñï³¹ñÙ³Ý ë³ñù»ñ. Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ÏÇñÝ»ñ,

Ó³ÛÝ³·ñÙ³Ý ëÏ³í³é³ÏÝ»ñ. ³é»õïñÇ ³íïáÙ³ïÝ»ñ »õ

Ï³ÝË³í×³ñáí ³ßË³ïáÕ ³å³ñ³ïÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ.

¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ³å³ñ³ïÝ»ñ, Ñ³ßíÇã Ù»ù»Ý³Ý»ñ,

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ »õ

Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñ. Ïñ³ÏÙ³ñÇãÝ»ñ. 

¹³ë 10. íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý, µÅßÏ³Ï³Ý, ³ï³ÙÝ³µáõÅ³Ï³Ý »õ

³Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý ë³ñù»ñ »õ ·áñÍÇùÝ»ñ,

í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åñáÃ»½Ý»ñ, ³ãù»ñÇ »õ ³ï³ÙÝ»ñÇ

åñáÃ»½Ý»ñ. áëÏñ³µáõÅ³Ï³Ý Çñ»ñ. ÝÛáõÃ»ñ Ï³ñ»ñ ¹Ý»Éáõ

Ñ³Ù³ñ:

¹³ë 11. Éáõë³íáñÙ³Ý, ç»éáõóÙ³Ý, ßá·áõ ³ñï³¹ñÙ³Ý,

ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ç»ñÙ³Ùß³ÏÙ³Ý, ë³é»óÙ³Ý, ãáñ³óÙ³Ý,

û¹³÷áËÙ³Ý, çñ³µ³ßËÙ³Ý »õ ë³ÝÇï³ñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý

ë³ñù»ñ:

¹³ë 12. ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ. ó³Ù³ùáí, û¹áí Ï³Ù çñáí

ï»Õ³ß³ñÅíáÕ ³å³ñ³ïÝ»ñ:

¹³ë 13. Ññ³½»Ý. é³½Ù³ÙÃ»ñù »õ ³ñÏ»ñ. å³ÛÃáõóÇÏ ÝÛáõÃ»ñ.

Ññ³í³é»ÉÇù:

¹³ë 14. ³½ÝÇí Ù»ï³ÕÝ»ñ »õ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³Ñ³Éí³ÍùÝ»ñ,

¹ñ³ÝóÇó å³ïñ³ëïí³Í Ï³Ù ¹ñ³Ýóáí å³ïí³Í Çñ»ñ, áñáÝù

ÁÝ¹·ñÏí³Í ã»Ý ³ÛÉ ¹³ë»ñáõÙ. áëÏ»ñã³Ï³Ý Çñ»ñ, ½³ñ¹»ñ,

Ã³ÝÏ³ñÅ»ù ù³ñ»ñ. Å³Ù³óáõÛóÝ»ñ »õ ³ÛÉ Å³Ù³Ý³Ï³ã³÷

ë³ñù»ñ:

¹³ë 15. »ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ:

¹³ë 16. ÃáõÕÃ, ëïí³ñ³ÃáõÕÃ »õ ¹ñ³ÝóÇó å³ïñ³ëïí³Í Çñ»ñ,
34
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áñáÝù ÁÝ¹·ñÏí³Í ã»Ý ³ÛÉ ¹³ë»ñáõÙ. ïå³·ñ³Ï³Ý

³ñï³¹ñ³Ýù. ÝÛáõÃ»ñ Ï³½Ù³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ.

Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñ. ÃÕÃ³·ñ»Ý³Ï³Ý åÇïáõÛùÝ»ñ. ÏåãáõÝ ÝÛáõÃ»ñ

·ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ Ï³Ù Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ.

åÇïáõÛùÝ»ñ ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. íñÓÇÝÝ»ñ. ·ñ³Ù»ù»Ý³Ý»ñ »õ

·ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ åÇïáõÛùÝ»ñ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ï³ÑáõÛùÇ).

áõëáõóáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ »õ ¹ÇïáÕ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ

(µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ). åÉ³ëïÙ³ëë³Û» ÝÛáõÃ»ñ

÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ÁÝ¹·ñÏí³Í ã»Ý ³ÛÉ ¹³ë»ñáõÙ.

ï³é³ß³ñ»ñ. ïå³·ñ³Ï³Ý ÏÉÇß»Ý»ñ. 

¹³ë 17. Ï³áõãáõÏ, é»ïÇÝ, ·áõï³å»ñã, ³ëµ»ëï, ÷³ÛÉ³ñ »õ ³Û¹

ÝÛáõÃ»ñÇó å³ïñ³ëïí³Í Çñ»ñ, áñáÝù ÁÝ¹·ñÏí³Í ã»Ý ³ÛÉ

¹³ë»ñáõÙ. Ù³ëÝ³ÏÇ Ùß³Ïí³Í åÉ³ëïÙ³ëë³ÛÇó Çñ»ñ.

ËÍáõÍÙ³Ý, ËóÙ³Ý »õ Ù»Ïáõë³óÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñ. áã Ù»ï³ÕÛ³ ×ÏáõÝ

ËáÕáí³ÏÝ»ñ:

¹³ë 18. Ï³ßÇ »õ Ï³ßíÇ ÝÙ³Ý³ÏáõÙÝ»ñ, ¹ñ³ÝóÇó å³ïñ³ëïí³Í

Çñ»ñ, áñáÝù ÁÝ¹·ñÏí³Í ã»Ý ³ÛÉ ¹³ë»ñáõÙ. Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ

ÙáñÃÇÝ»ñ. ëÝ¹áõÏÝ»ñ »õ ×³Ù÷áñ¹³Ï³Ý ×³ÙåñáõÏÝ»ñ.

Ñáí³ÝáóÝ»ñ, ³ÝÓñ»õ³Ï³ÉÝ»ñ »õ Ó»éÝ³÷³Ûï»ñ. Ùïñ³ÏÝ»ñ,

ÉÍ³ë³ñù»ñ »õ Ã³Ùµ³·áñÍ³Ï³Ý Çñ»ñ.

¹³ë 19. áã Ù»ï³ÕÛ³ ßÇÝ³ÝÛáõÃ»ñ. áã Ù»ï³ÕÛ³ Ïáßï

ËáÕáí³ÏÝ»ñ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. ³ëý³Éï,

Ë»Å»ñ »õ µÇïáõÙ. áã Ù»ï³ÕÛ³ ß³ñÅ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ »õ

ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ. áã Ù»ï³ÕÛ³ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ:

¹³ë 20. Ï³ÑáõÛù, Ñ³Û»ÉÇÝ»ñ, ÝÏ³ñÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñ. ÷³ÛïÇó,

Ëó³ÝÇó, »Õ»·Çó, áõé»Ýáõó, »ÕçÛáõñÇó, áëÏñÇó, ÷ÕáëÏñÇó, Ï»ïÇ

µ»ÕÇó, ÏñÇ³ÛÇ ½ñ³ÑÇó, Ë»óáõó, ë³ÃÇó, ë³¹³÷Çó, ÍáíÇ

÷ñ÷áõñÇó, ³Û¹ ÝÛáõÃ»ñÇ ÷áË³ñÇÝÇãÝ»ñÇó Ï³Ù åÉ³ëïÙ³ëë³-

ÛÇó å³ïñ³ëïí³Í Çñ»ñ, áñáÝù ÁÝ¹·ñÏí³Í ã»Ý ³ÛÉ ¹³ë»ñáõÙ:
35
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¹³ë 21. ïÝ³ÛÇÝ Ï³Ù ËáÑ³Ýáó³ÛÇÝ Ï³ÑÏ³ñ³ëÇ »õ ëå³ëù,

ë³Ýñ»ñ »õ ëåáõÝ·Ý»ñ. Ëá½³Ý³ÏÝ»ñ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ

ÝÏ³ñã³Ï³Ý íñÓÇÝÝ»ñÇ) »õ ¹ñ³Ýó å³ïñ³ëïÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñ. Çñ»ñ

Ù³ùñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. åáÕå³ïÛ³ ï³ß»Õ. ãÙß³Ïí³Í

Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇ Ùß³Ïí³Í ³å³ÏÇ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý

³å³Ïáõ). ³å³ÏÛ³, Ñ³Ë×³å³ÏÛ³ »õ ×»Ý³å³ÏÛ³ Çñ»ñ, áñáÝù

ÁÝ¹·ñÏí³Í ã»Ý ³ÛÉ ¹³ë»ñáõÙ:

¹³ë 22. ×áå³ÝÝ»ñ, å³ñ³ÝÝ»ñ, ³é³ë³ÝÝ»ñ, ó³Ýó»ñ, íñ³ÝÝ»ñ,

Í³ÍÏ³ñ³ÝÝ»ñ, µñ»½»Ýï, ³é³·³ëïÝ»ñ, å³ñÏ»ñ »õ

ïáåñ³ÏÝ»ñ (áñáÝù ÁÝ¹·ñÏí³Í ã»Ý ³ÛÉ ¹³ë»ñáõÙ). ËÍáõÍÙ³Ý

ÝÛáõÃ»ñ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ é»ïÇÝÇó »õ åÉ³ëïÙ³ëë³ÛÇó

å³ïñ³ëïí³ÍÝ»ñÇ). Ù³Ý³Í³·áñÍ³Ï³Ý Ã»Éù³ÑáõÙù: 

¹³ë 23. Ù³Ýí³Íù »õ Ã»É»ñ Ù³Ý³Í³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

¹³ë 24. ·áñÍí³ÍùÝ»ñ »õ Ù³Ý³Í³·áñÍ³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñ,

áñáÝù ÁÝ¹·ñÏí³Í ã»Ý ³ÛÉ ¹³ë»ñáõÙ. ³ÝÏáÕÝáõ »õ ë»Õ³ÝÇ

Í³ÍÏáóÝ»ñ:

¹³ë 25 Ñ³·áõëï, ÏáßÏ»Õ»Ý, ·ÉË³ñÏÝ»ñ:

¹³ë 26. Å³ÝÛ³ÏÝ»ñ »õ ³ë»ÕÝ³·áñÍí³Í Çñ»ñ, »ñÇ½Ý»ñ »õ

Å³å³í»ÝÝ»ñ. Ïá×³ÏÝ»ñ, ë»ÕÙ³Ïá×³ÏÝ»ñ, Ï»éÇÏÝ»ñ »õ

³ÙñûÕ³ÏÝ»ñ, ·Ý¹³ë»ÕÝ»ñ »õ ³ë»ÕÝ»ñ. ³ñÑ»ëï³Ï³Ý

Í³ÕÇÏÝ»ñ:

¹³ë 27. ·áñ·»ñ, Ñ³ï³ÏÇ Í³ÍÏáóÝ»ñ, ËëÇñÝ»ñ, ÉÇÝûÉ»áõÙ »õ

³ÛÉ Ñ³ï³Ï³Í³ÍÏáõÛÃÝ»ñ. å³ïÇ å³ëï³éÝ»ñ(áã

Ù³Ý³Í³·áñÍ³Ï³Ý):

¹³ë 28. Ë³Õ»ñ »õ Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ. Ù³ñÙÝ³Ù³ñ½³Ï³Ý »õ

ëåáñï³ÛÇÝ Çñ»ñ, áñáÝù ÁÝ¹·ñÏí³Í ã»Ý ³ÛÉ ¹³ë»ñáõÙ.

ïáÝ³Í³éÇ ½³ñ¹»ñ.36
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¹³ë 29. ÙÇë, ÓáõÏ, ÃéãÝ³ÙÇë »õ áñë³ÙÇë. ÙëÇ ¿ùëïñ³ÏïÝ»ñ.

å³Ñ³ÍáÛ³óí³Í, ë³é»óí³Í, ãáñ³óí³Í »õ ç»ñÙ³Ùß³ÏÙ³Ý

»ÝÃ³ñÏí³Í Ùñ·»ñ »õ µ³Ýç³ñ»Õ»Ý. ¹áÝ¹áÕ, Ùáõñ³µ³, ÏáÙåáï.

Óáõ, Ï³Ã »õ Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñù. ëÝÝ¹³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñ »õ ×³ñå»ñ.

¹³ë 30. ëáõñ×, Ã»Û, Ï³Ï³á, ß³ù³ñ, µñÇÝÓ, ï³åÇáÏ³, ë³·á,

ëáõñ×Ç ÷áË³ñÇÝÇãÝ»ñ. ³ÉÛáõñ »õ Ñ³ó³Ñ³ïÇÏ³ÛÇÝ ÙÃ»ñùÝ»ñ,

Ñ³ó, Ññáõß³Ï»Õ»Ý »õ ù³Õóñ³í»ÝÇù, å³Õå³Õ³Ï. Ù»Õñ, Ù³Ã.

ËÙáñÇãÝ»ñ, Ñ³ó³ÃËÙ³Ý ÷áßÇÝ»ñ. ³Õ, Ù³Ý³Ý»Ë. ù³ó³Ë,

ëááõëÝ»ñ (Ñ³Ù»ÙáõÝù). Ñ³Ù»ÙáõÝù 

ë³éáõÛó:

¹³ë 31. ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý, ³Û·»·áñÍ³Ï³Ý, ³Ýï³é³ÛÇÝ »õ

Ñ³ó³Ñ³ïÇÏ³ÛÇÝ ÙÃ»ñùÝ»ñ, áñáÝù ÁÝ¹·ñÏí³Í ã»Ý ³ÛÉ

¹³ë»ñáõÙ. Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ. Ã³ñÙ Ùñ·»ñ »õ µ³Ýç³ñ»Õ»Ý. ë»ñÙ»ñ,

µÝ³Ï³Ý µáõÛë»ñ »õ Í³ÕÇÏÝ»ñ. Ï»ñ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. ³ÍÇÏ.

¹³ë 32. ·³ñ»çáõñ. Ñ³Ýù³ÛÇÝ »õ ·³½³íáñí³Í çñ»ñ »õ ³ÛÉ áã

³ÉÏáÑáÉ³ÛÇÝ ÁÙå»ÉÇùÝ»ñ. Ùñ·³ÛÇÝ ÁÙå»ÉÇùÝ»ñ »õ Ùñ·³ÑÛáõÃ»ñ.

ûß³ñ³ÏÝ»ñ »õ ÁÙå»ÉÇùÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ³ÛÉ

µ³Õ³¹ñ³ÝÛáõÃ»ñ:

¹³ë 33. ³ÉÏáÑáÉ³ÛÇÝ ËÙÇãùÝ»ñ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ·³ñ»çñÇ):

¹³ë 34. ÍË³Ëáï. ÍË»Éáõ åÇïáõÛùÝ»ñ. ÉáõóÏÇ:

¹³ë 35. ·áí³½¹. ·áñÍ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ ·áñÍ³ñ³ñáõÃÛ³Ý

³ëå³ñ»½áõÙ. í³ñã³ñ³ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ

·áñÍ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ. ·ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ.

¹³ë 36. ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ. ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ.

¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ. ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ»ï

Ï³åí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ:
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¹³ë 37. ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ. Ýáñá·áõÙ. ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ

ï»Õ³Ï³ÛáõÙ.

¹³ë 38. Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ:

¹³ë 39. ïñ³Ýëåáñï (÷áË³¹ñáõÙÝ»ñ). ³åñ³ÝùÝ»ñÇ

÷³Ã»Ã³íáñáõÙ »õ å³Ñå³ÝáõÙ. ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ.

¹³ë 40. ÝÛáõÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ:

¹³ë 41. ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ (ÏñÃáõÃÛáõÝ, áõëáõóáõÙ).

áõëáõÙÝ³Ï³Ý  ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³å³ÑáíáõÙ, ½í³ñ×áõÃÛáõÝÝ»ñ.

Ù³ñ½³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ. 

¹³ë 42. ·Çï³Ï³Ý »õ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ »õ

Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ »õ ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í Ùß³ÏáõÙÝ»ñ.

³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÙÝ»ñ »õ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ.

Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ³å³ñ³ïÝ»ñÇ »õ Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ »õ

Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ.  

¹³ë 43 ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùáí »õ ÁÙå»ÉÇùÝ»ñáí ³å³ÑáíÙ³Ý

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ. Å³Ù³Ý³Ï³íáñ µÝ³Ï³ï»Õáí ³å³ÑáíáõÙ.

¹³ë 44 µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ. ³Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ. Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ »õ Ù³ñ¹Ï³Ýó  ÑÇ·Ç»ÝÇÏ »õ

ÏáëÙ»ïÇÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ. ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý,

³Û·»·áñÍ³Ï³Ý »õ ³Ýï³é³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ.

¹³ë 45 Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ. ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »õ ³ÝÑ³ïÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý

Ñ³Ù³ñ. ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóí³Í ³ÝÑ³ï³Ï³Ý »õ

ëáóÇ³É³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÝÑ³ïÇ Ï³ñÇùÝ»ñÁ Ñá·³Éáõ

Ñ³Ù³ñ£
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Մադրիդյան համաձայնագրի անդամ  երկրներ 

Ալբանիա 
Ալժիր 
Անտիգա – Բարբուդա 
Ավստñալիա 
Ավստրիա 
Հայաստան
Ադրբեջան 
Բ»լառուս 
Բելգիա
Բութան
Բոսնիա-Հերցեգովինա
ԲուÉղարիա
Չինաստան
ԽորվաÃիա
Կուբա
Կիպրոս
Չեխիայի Հանրապետություն
Կորեայի Դեմոկրատ³Ï³Ý

Հանրապետություն
Դանիա
Եգիպտոս
Էստոնիա
Ֆինլանդիա
Ֆրանսիա
Վրաստան
Գերմանիա
Հունաստան
Հունգարիա
Իսլանդիա
Իéլանդիա
Իտալիա
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Ճապոնիա
Ղազախստան
øենիա
Ղրղզստան
Լատվիա
ԼԵսոտո
Լիբերիա
ԼիխտենշտեÛն
Լիտվա
ԼÛուքսեմբուրգ
Մոնակո
ՄոնÕոլիա
Մ³րոկո
Մոզամբիկ
Նիդերլանդներ
Նորվ»գիա
Լեհաստան
Պորտուգալիա
Կորեայի Հանրապետություն
Մոլդովա
Ռումինիա
Ռուսաստանի ¸աշնություն
ՍանՄարինո
Սերբիա-Մոնտենեգրո
Սիերա  Լիոնե
Սինգապուր
Սլովակիա
Սլովենիա
Իսպանիա
Սուդան
Սվազիլենդ
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ՇվեÛցարիա
Շվեդիա
Տաջիկստան
Մակեդոնիա
Թուրքիա
Թուրքմենստան
Ուկրաինա
Միացյալ Թագավորություն
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
Ուզբեկստան
ՎÇետնամ
Զամբիա

Օգտակար ելեկտրոնային հասցեներ մանրամասն 
տեղեկություններ ստանալու համար՝

www.aipa.am
www.wipo.int/sme/
www.wipo.int/about-ip/en/
www.inta.org
www.wipo.int/news/en/links/ipo
www.wipo.int/madrid/en
www.wipo.int/classifications/en/
ecommerce.wipo.int/domains/
www.icann.org
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