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Հոդված 1100. Մտավոր սեփականության օբյեկտները 

1. Մտավոր սեփականության օբյեկտներ են մտավոր գործունեության 

արդյունքները և քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների, ապրանքների, 

աշխատանքների կամ ծառայությունների անհատականացման միջոցները: 

2. Մտավոր գործունեության արդյունքներ են` 

1) գիտության, գրականության և արվեստի ստեղծագործությունները. 

2) կատարումները, հնչյունագրերը (ֆոնոգրամաները) և հեռարձակող 

կազմակերպությունների հաղորդումները. 

3) գյուտերը, օգտակար մոդելները, արդյունաբերական նմուշները 

արդյունաբերական դիզայնները. 

4) սելեկցիոն նվաճումները. 

5) ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաները. 

6) չբացահայտված տեղեկատվությունը` ներառյալ արտադրության 

գաղտնիքները (նոու-հաու). 

7) բույսերի սորտերը: 

3. Քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների, ապրանքների, 

աշխատանքների կամ ծառայությունների անհատականացման միջոցներ են` 

1) ֆիրմային անվանումները. 

2) ապրանքային նշանները (սպասարկման նշանները). 

3) աշխարհագրական նշումները, ծագման տեղանունները և երաշխավորված 

ավանդական արտադրանքի անվանումները։ 

4. Սույն օրենսգրքով և այլ օրենքներով նախատեսված դեպքերում մտավոր 

սեփականության օբյեկտներ կարող են լինել մտավոր գործունեության այլ 



արդյունքներ և քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների, ապրանքների ու 

ծառայությունների անհատականացման այլ միջոցներ: 

 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  65 

ԳՅՈՒՏԻ, ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼԻ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Հոդված 1144. Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի 

արդյունաբերական դիզայնի իրավական պահպանության պայմանները 

1. Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի արդյունաբերական 

դիզայնի նկատմամբ իրավունքները պահպանվում են, եթե տրվել է արտոնագիր: 

2. Իրավական պահպանություն տրամադրվում է արդյունաբերության մեջ 

կիրառելի` 

1) նոր, գյուտարարական մակարդակ ունեցող գյուտին. 

2) արտադրության միջոցների և սպառման առարկաների կառուցվածքային 

կատարում համարված օգտակար մոդելին. նոր, տեխնիկայի մակարդակից 

ուղղակիորեն չբխող գյուտին. 

3) արտադրանքի արտաքին տեսքը բնորոշող և նոր, ինքնատիպ ու 

գեղարվեստակառուցվածքային լուծում համարված արդյունաբերական նմուշին: 

արտադրանքի արտաքին տեսքը բնորոշող` նոր և ինքնատիպ արդյունաբերական 

դիզայնին: 

3. Գյուտին, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի 

արդյունաբերական դիզայնին ներկայացվող պահանջները, որոնց դեպքում ծագում է 

արտոնագիր ստանալու իրավունքը, ինչպես նաև լիազոր մարմնի կողմից 

արտոնագիր տալու կարգը սահմանվում են «Գյուտերի, օգտակար մոդելների, 

արդյունաբերական նմուշների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

«Արտոնագրերի մասին» և «Արդյունաբերական դիզայնի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքներով: 

Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի արդյունաբերական 

դիզայնի իրավական պահպանության հետ կապված և սույն գլխով չկարգավորված 

հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է «Գյուտերի, օգտակար մոդելների, 

արդյունաբերական նմուշների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը 



«Արտոնագրերի մասին» և «Արդյունաբերական դիզայնի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքները: 

 

Հոդված 1145. Գյուտը, օգտակար մոդելը, արդյունաբերական նմուշն 

արդյունաբերական դիզայն օգտագործելու իրավունքը 

 

1. Արտոնագրով պաշտպանված գյուտը, օգտակար մոդելի, 

արդյունաբերական նմուշի արդյունաբերական դիզայնն իր հայեցողությամբ 

օգտագործելու բացառիկ իրավունքը պատկանում է արտոնագրի տիրոջը: 

2. Առանց արտոնագրի տիրոջ թույլտվության այլ անձինք իրավունք չունեն 

օգտագործել գյուտը, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի 

արդյունաբերական դիզայնը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նման 

օգտագործումը` «Գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին «Արտոնագրերի մասին» և 

«Արդյունաբերական դիզայնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին 

համապատասխան` արտոնագրի տիրոջ իրավունքների խախտում չէ: 

 

Հոդված 1147. Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի 

արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքները 

 

1. Գյուտի օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի արդյունաբերական 

դիզայնի հեղինակին են պատկանում գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական 

նմուշի արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ հեղինակության իրավունքը, ինչպես 

նաև գյուտը, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի արդյունաբերական 

դիզայնն անվանակոչելու իրավունքը: 

2. Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի արդյունաբերական 

դիզայնի նկատմամբ հեղինակության իրավունքը և այլ անձնական իրավունքները 

ծագում են արտոնագրի վրա հիմնված իրավունքները ծագելու պահից: 

3. Որպես գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի 

արդյունաբերական դիզայնի հեղինակ հայտում նշված անձը հեղինակ է համարվում, 

եթե այլ բան ապացուցված չէ: 

 

Հոդված 1148. Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի 

արդյունաբերական դիզայնի համահեղինակները 

 



1. Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի արդյունաբերական 

դիզայնի համահեղինակների փոխհարաբերությունները սահմանվում են նրանց 

համաձայնությամբ: 

2. Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի արդյունաբերական 

դիզայնի ստեղծմանը ցուցաբերված ոչ ստեղծագործական բնույթի աջակցությունը 

(տեխնիկական կամ կազմակերպչական օգնություն, իրավունքների ձևակերպմանն 

օժանդակել և այլն) չի հանգեցնում համահեղինակության: 

 

Հոդված 1148. Գյուտի, արդյունաբերական դիզայնի համահեղինակները 

1. Գյուտի, արդյունաբերական դիզայնի համահեղինակների փոխհարաբերու-

թյունները սահմանվում են նրանց միջև կնքված պայմանագրով: Պայմանագրի 

բացակայության դեպքում կամ պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների 

դեպքում առաջացած վեճերը լուծվում են դատական կարգով: 

        2. Գյուտի, արդյունաբերական դիզայնի ստեղծմանը ցուցաբերված ոչ ստեղծա-

գործական բնույթի աջակցությունը (տեխնիկական, կազմակերպչական կամ 

նյութական օգնություն, իրավունքների ձևակերպմանն օժանդակություն և այլն) չի 

հանգեցնում համահեղինակության:»: 

 

Հոդված 1149. Ծառայողական գյուտերը, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական 

նմուշի արդյունաբերական դիզայնները 

 

Ծառայողական պարտականությունների կամ գործատուի առաջադրանքը 

կատարելու ժամանակ աշխատողի ստեղծած գյուտի, օգտակար մոդելի, 

արդյունաբերական նմուշի արդյունաբերական դիզայնի (ծառայողական գյուտի) 

արտոնագիր ստանալու իրավունքը պատկանում է գործատուին, եթե դա 

նախատեսված է նրանց միջև կնքված պայմանագրով: 

 

Հոդված 1149. Ծառայողական գյուտերը, ծառայողական արդյունաբերական 

դիզայնները 

 

Ծառայողական պարտականությունների կամ գործատուի առաջադրանքը 

կատարելու ընթացքում աշխատողի ստեղծած գյուտի, արդյունաբերական դիզայնի 



(ծառայողական գյուտ, ծառայողական արդյունաբերական դիզայն) նկատմամբ 

իրավունքը, պատկանում է գործատուին, եթե նրանց միջև կնքված պայմանագրով 

այլ բան նախատեսված չէ: 

 

Հոդված 1150. Ծառայողական գյուտի, օգտակար մոդելի, 

արդյունաբերական նմուշի արդյունաբերական դիզայնի հեղինակի վարձատրության 

իրավունքը 

 

Ծառայողական գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի 

արդյունաբերական դիզայնի հեղինակի վարձատրության չափը, պայմանները և 

վճարելու կարգը որոշվում են հեղինակի ու գործատուի համաձայնությամբ, իսկ դրա 

բացակայության դեպքում` դատարանի վճռով: 

 

Հոդված 1150.  Ծառայողական գյուտի, ծառայողական արդյունաբերական դիզայնի 

հեղինակի վարձատրության իրավունքը 

Ծառայողական գյուտի, ծառայողական արդյունաբերական դիզայնի 

հեղինակի (աշխատողի) վարձատրության չափը, պայմանները և վճարման կարգը 

որոշվում են հեղինակի և գործատուի միջև կնքված պայմանագրով, իսկ դրա 

բացակայության դեպքում՝ դատական կարգով: 

 

Հոդված 1151. Արտոնագրի գործողությունը Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում 

 

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործում են Հայաստանի 

Հանրապետության լիազոր մարմնի կողմից տրված` գյուտի օգտակար մոդելի, 

արդյունաբերական նմուշի արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրերը: 

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործում են Հայաստանի 

Հանրապետության պետական լիազոր մարմնի կողմից տրված գյուտի 

արտոնագիրը, գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիրը և արդյունաբերական դիզայնի 

արտոնագիրը: 

2. Օտարերկրյա պետության կամ միջազգային կազմակերպության տված 

արտոնագրերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործում են 

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված 

դեպքերում: 



3. Օտարերկրյա քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք կամ նրանց 

իրավահաջորդները Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունք ունեն ստանալ 

գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի արդյունաբերական դիզայնի 

արտոնագրեր, եթե սահմանված կարգով հայտարկված լուծումը 

համապատասխանում է «Գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական 

նմուշների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով«Արտոնագրերի 

մասին» և «Արդյունաբերական դիզայնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքներով` գյուտերին, օգտակար մոդելներին կամ արդյունաբերական նմուշներին 

արդյունաբերական դիզայնին ներկայացվող պահանջներին: 

 

Հոդված 1152. Արտոնագրի գործողության ժամկետը 

 

Արտոնագրի գործողության ժամկետը սահմանվում է «Գյուտերի, օգտակար 

մոդելների, արդյունաբերական նմուշների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքով «Արտոնագրերի մասին» և «Արդյունաբերական դիզայնի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով: 

 

Հոդված 1156. Արտոնագրի տիրոջ իրավունքների սահմանափակումը 

 

Արտոնագրի տիրոջ իրավունքները սահմանափակելու հիմքերը, 

արտոնագիրը դադարեցնելու (չեղյալ հայտարարելու), այն անվավեր ճանաչելու, 

հարկադրական լիցենզիաներ տալու պայմանները սահմանվում են «Գյուտերի, 

օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով «Արտոնագրերի մասին» և «Արդյունաբերական 

դիզայնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով: 

Արտոնագիրը հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով 

կարող է օտարվել միայն օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքերում և կարգով: 

 
 


