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Հոդված 305. Օրենքի կամ այլ իրավական ակտերի պահանջներին չհամապատասխանող 

գործարքի անվավերությունը 
Օրենքի կամ այլ իրավական ակտերի պահանջներին չհամապատասխանող գործարքն 

գործարքը անվավեր վիճահարույց է, եթե օրենքը չի սահմանում, որ նման գործարքն առոչինչ է 
կամ չի նախատեսում խախտման այլ հետևանքներ: 

 
Հոդված 970. Համալիր թույլտվության պայմանագրի ձևը և արտոնագրային օրենսդրությամբ 

պահպանվող օբյեկտի օգտագործման վերաբերյալ համալիր թույլտվության 
պայմանագրից ծագող իրավունքների գրանցումը Համալիր թույլտվության 
պայմանագրի ձևը և գրանցումը 

1. Համալիր թույլտվության պայմանագիրը կնքվում է գրավոր: 
Պայմանագրի գրավոր ձևը չպահպանելը հանգեցնում է դրա անվավերության: Այդպիսի 

պայմանագիրն առոչինչ է: 
2. Համալիր թույլտվության պայմանագիրը գրանցում է պայմանագրով որպես իրավատեր 

հանդես եկող իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը գրանցած պետական 
մարմինը: 

Եթե իրավատերը` որպես իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր գրանցված 
է օտարերկրյա պետությունում, համալիր թույլտվության պայմանագիրը գրանցում է 
պայմանագրով որպես օգտագործող հանդես եկող իրավաբանական անձին կամ անհատ 
ձեռնարկատիրոջը գրանցած պետական մարմինը: 

Համալիր թույլտվության պայմանագրի կողմերը երրորդ անձանց հետ 
հարաբերություններում իրավունք ունեն պայմանագիրը վկայակոչել միայն այն գրանցելուց 
հետո: 

3. Համալիր թույլտվության պայմանագրով նախատեսված՝ իրավատիրոջը պատկանող 
բացառիկ իրավունքների համալիրը ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ օգտագործելու  
իրավունքների տրամադրումը, ինչպես նաև այդ իրավունքների դադարումը ենթակա են 
գրանցման արտոնագրերի ու ապրանքային նշանների գրանցում իրականացնող լիազորված 
պետական մարմնում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 
Համալիր թույլտվության պայմանագրի կողմերը երրորդ անձանց հետ հարաբերություններում 
իրավունք ունեն պայմանագիրը վկայակոչել միայն դրանից ծագող իրավունքները սույն մասով 
նախատեսված կարգով գրանցելուց հետո: Արտոնագրային օրենսդրությամբ պահպանվող 
օբյեկտի օգտագործման վերաբերյալ համալիր թույլտվությունը ենթակա է գրանցման նաև 
արտոնագրերի ու ապրանքային նշանների գրանցում իրականացնող լիազորված պետական 
մարմնում: Այդ պահանջը չպահպանելու դեպքում համալիր թույլտվության պայմանագիրը 
համարվում է առոչինչ: 

 



Հոդված 973. Իրավատիրոջ պարտականությունները 
1. Իրավատերը պարտավոր է` 
1) օգտագործողին փոխանցել տեխնիկական և առևտրային փաստաթղթեր, նրան 

տրամադրել համալիր թույլտվության պայմանագրով վերապահված իրավունքների 
իրականացման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկատվություն, ինչպես նաև օգտագործողին և նրա 
աշխատողներին հրահանգավորել այդ իրավունքների իրականացման հետ կապված հարցերով. 

2) օգտագործողին հանձնել պայմանագրով նախատեսված թույլտվությունները 
(լիցենզիաները)` ապահովելով դրանց ձևակերպումը սահմանված կարգով: 

2. Եթե այլ բան նախատեսված չէ համալիր թույլտվության պայմանագրով, իրավատերը 
պարտավոր է` 

1) ապահովել համալիր թույլտվության պայմանագրից ծագող իրավունքների 
տրամադրման պետական գրանցումը (970-րդ հոդվածի 3-րդ մաս). ապահովել համալիր 
թույլտվության պայմանագրի գրանցումը (970 հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետեր). 

2) օգտագործողին մշտական տեխնիկական և խորհրդատվական աջակցություն ցույց 
տալ` ներառյալ նրա աշխատողների ուսուցման ու որակավորման բարձրացման ուղղությամբ 
աջակցությունը. 

3) վերահսկել համալիր թույլտվության պայմանագրի հիման վրա օգտագործողի կողմից 
արտադրվող ապրանքների, կատարվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների 
որակը: 

 
Հոդված 978. Համալիր թույլտվության պայմանագիրը փոփոխելը 

Համալիր թույլտվության պայմանագիրը կարող է փոփոխվել սույն օրենսգրքի 30 գլխով 
նախատեսված կանոններին համապատասխան: 

Համալիր թույլտվության պայմանագրի կողմերը երրորդ անձանց հետ 
հարաբերություններում իրավունք ունեն պայմանագրի փոփոխվելը վկայակոչել միայն այդ 
փոփոխությունը սույն օրենսգրքի 970-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 970 հոդվածի 2-րդ և 3-րդ 
կետերով սահմանված կարգով գրանցելուց հետո, եթե չեն ապացուցում, որ երրորդ անձը 
գիտեր կամ պետք է իմանար պայմանագրի փոփոխման մասին: 

 
Հոդված 979. Համալիր թույլտվության պայմանագրի դադարելը 

1. Առանց ժամկետի նշման կնքված համալիր թույլտվության պայմանագրի յուրաքանչյուր 
կողմը ցանկացած ժամանակ իրավունք ունի հրաժարվել պայմանագրից` մյուս կողմին այդ 
մասին վեց ամիս առաջ ծանուցելով, եթե ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ 
պայմանագրով: 

2. Ժամկետի նշումով կնքված համալիր թույլտվության պայմանագրի վաղաժամկետ 
լուծումը, ինչպես նաև առանց ժամկետի նշման կնքված պայմանագրի լուծումը ենթակա են 
գրանցման` սույն օրենսգրքի 970-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 970 հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետերով 
սահմանված կարգով: 

3. Իրավատիրոջը պատկանող ֆիրմային անվանման նկատմամբ իրավունքը դադարելու 
դեպքում համալիր թույլտվության պայմանագիրը դադարում է: 

4. Համալիր թույլտվության պայմանագիրը դադարում է իրավատիրոջը կամ 
օգտագործողին սնանկ ճանաչելու դեպքում: 


