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3

ՆԱԽԱԲԱՆ

Մտավոր

սեփականության

բնագավառի

Հայաստանի

Հանրապ ետության

օրենսդրությանը համապատասխան Մտավոր սեփականության գործակալությունը 2011թ.
շարունակեց արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների իրավական պահպանության
ապահովման հետ կապված իր հիմնական գործառույթների իրականացումը՝ ապահովելով
գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային նշանների
հայտերի ընդունման, փորձաքննության անցկացման, պահպանական փաստաթղթերի
տրամադրման, ինչպես նաև պաշտոնական տեղեկությունների հրապարակման և իր
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ աշխատանքների կատարումը։
Հաշվետու ժամանակաշրջանում շարունակվել են բնագավառի իրավական դաշտի
նշանների

իրավունքի

մասին»

Սինգապուրի

«Արտոնագրային իրավունքի մասին» պայմանագրերը թարգմանվել,

վերանայված

և

նույնականացվել և

ներկայացվել են համապատասխան կառույցներ անդամակցության գործընթացը սկսելու
համար։
Քննարկվել են ՀՀ կառավարության կողմից շրջանառության մեջ դրված մի շարք
նորմատիվային

փաստաթղթերի

նախագծեր,

որոնց

վերաբերյալ

համապատասխան առաջարկություններ և դիտողություններ։

ներկայացվել

են
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կատարելագործմանն ուղղված աշխատանքները:

4

ԳՅՈՒՏԵՐ ԵՎ ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

2011թ. Մտավոր սեփականության գոր
ծակալություն է ներկայացվել 140 գյուտի և 48
օգտակար մոդելի հայտ, որոնցից 166-ը՝
ազգային հայտատուներից, 22-ը՝ օտար
երկրյա հայտատուներից (աղյուսակ 1)։

2011թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
ստացված գյուտերի և օգտակար մոդելների
հայտերի ընդհանուր քանակը 1992 թվա
կանից սկսած կազմել է 3497։

2010

2011

Հայաստան

177

166

Այլ երկրներ

10

22

Ընդամենը

187

188

2010թ.
համեմատությամբ
2011թ.
ստացված հայտերի ընդհանուր քանակը
ավելացել է 1-ով, ընդ որում ազգային
հայտատուներից ստացված հայտերի
քանակը պակասել է 11-ով, իսկ օտար
երկրյա
հայտատուներից
ստացված
հայտերի քանակը ավելացել է 12-ով։
Արտոնագրային համագործակցության
մասին պայմանագրի ընթացակարգով
Մտավոր սեփականության համաշխար
հային կազմակերպության Միջազգային
բյուրո (Ժնև) ներկայացվող միջազգային և
Եվրասիական արտոնագրային կոնվեն
ցիայի ընթացակարգով Եվրասիական
արտոնագրային գերատեսչություն (Մոսկվա)
ներկայացվող եվրասիական հայտերով
գործակալությունը հանդես է գալիս որպես
ստացող գերատեսչություն միայն Հայաս
տանի Հանրապետության քաղաքացիների
և իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև
Հայաստանի Հանրապետությունում մշտա
պես բնակվող ֆիզիկական անձանց
համար։

2011թ. գործակալությունը ստացել է 4
միջազգային հայտ, ստուգել է անհրաժեշտ
փաստաթղթերի առկայությունը, դրանց հա
մապատասխանությունը սահմանված պա
հանջներին և արդյունքում սահմանել է
միջազգային հայտերի ներկայացման թվա
կանը և այդ թվականից մեկամսյա ժամ
կետում դրանք առաքել է Միջազգային բյուրո։
Այսպիսով, 1994-2011թթ. ժամանա
կահատվածում Մտավոր սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
Միջազգային բյուրո առաքվել է գյուտի 66
միջազգային հայտ։
2011թ. գործակալությունը ստացել է 6
եվրասիական հայտ, ստուգել է անհրա
ժեշտ
փաստաթղթերի
առկայությունը,
դրանց համապատասխանությունը սահ
մանված պահանջներին և արդյունքում
սահմանել է եվրասիական հայտի ներ
կայացման թվականը և այդ թվականից
մեկամսյա ժամկետում դրանք առաքել է
Եվրասիական արտոնագրային գերատես
չություն։
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Աղյուսակ 1

5

180
160

173

2011թ. տրվել է գյուտի 112 արտո
նագիր և օգտակար մոդելի 56 արտոնագիր։
2011 թվականի տվյալների համաձայն
Հայաստանի Հանրապետության 2580
գյուտի
արտոնագրերից
Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում գործում
են 298-ը, իսկ օգտակար մոդելի 276 արտո
նագրերից գործում են 102-ը։
Հայտերի քննարկման արդյունքները
դիագրամի տեսքով բերված են նկ.1-ում։
2011թ. ազգային և օտարերկրյա
հայտատուներից ստացված հայտերի բաշ
խումն ըստ Միջազգային արտոնագրային
դասակարգման բաժինների բերված է նկ.2ում՝ գրաֆիկի տեսքով։
2011 թվականի տվյալների համաձայն
Հայաստանի Հանրապետության տարած
քում գործում են 3174 Եվրասիական
արտոնագրեր։

Նկ. 1

151

140

Արտոնագիր
տալու մասին որոշում
ստացած հայտեր

120
100
80
60
40

30

27

20
0
2010

2011

Հայտը հետ կանչված
ճանաչելու և արտոնագիր
տալը մերժելու մասին
որոշում ստացած հայտեր

Տարեկան հաշվետվություն

Հաշվետու ժամանակաշրջանում գոր
ծավարությունն ավարտվել է 200 հայտով,
ընդ որում՝
• 122 հայտով կայացվել են որոշումներ
գյուտի հայտը պաշտոնական
տեղեկագրում հրապարակելու և
արտոնագիր տալու մասին,
• 51 հայտով կայացվել են որոշումներ
օգտակար մոդելի հայտը
պաշտոնական տեղեկագրում
հրապարակելու և արտոնագիր տալու
մասին,
• 24 հայտով կայացվել են որոշումներ
գյուտի (օգտակար մոդելի) հայտը հետ
կանչված համարելու մասին,
• 2 հայտով կայացվել է որոշում գյուտի
արտոնագիր տալն ամբողջությամբ
մերժելու մասին,

• 1 հայտով կայացվել է որոշում
օգտակար մոդելի արտոնագիր տալն
ամբողջությամբ մերժելու մասին։
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Այսպիսով, 1997-2011թթ. ժամանա
կահատվածում Եվրասիական արտո
նագրային գերատեսչություն առաքվել է
գյուտի 29 եվրասիական հայտ։

6

70

Նկ. 2
60

58
51

38

Ազգային
Օտարերկրյա
հայտատուներից
հայտատուներից

32

30

26
22

22

20

17

18

7

10

6
1

A

B

C

3

1

0
D

1

E

հայտատուներից

16
15

19

0

Ընդամենը
Օտարերկրյա

1
F

A. Մարդու կենսական պահանջների
բավարարում
B. Տարբեր տեխնոլոգիական պրոցեսներ,
տրանսպորտ
C. Քիմիա, մետաղագործություն
D. Մանածագործություն, թուղթ

9

4

0
G

H

E. Շինարարություն, լեռնագործություն
F. Մեխանիկա, լուսավորություն, ջեռուցում,
շարժիչներ և պոմպեր, զենք և ռազմամթերք,
պայթեցման աշխատանքներ
G. Ֆիզիկա
H. Էլեկտրականություն

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ ԵՎ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

2011թ. ազգային ընթացակարգով
ստացվել են ապրանքային նշանների
գրանցման 1717 հայտեր (որոնցից 1102-ը՝
ազգային հայտատուներից):
Ապրանքային նշանների 1680 հայտով
կատարվել է նախնական փորձաքննություն։
Հետ է կանչվել 6 հայտ, 75 հայտով
կայացվել է ապրանքային նշանի գրանցումը
մերժելու մասին որոշումներ։
Գրանցվել են 1560 ապրանքային և
սպասարկման նշաններ (որոնցից 864-ը՝
ազգային հայտատուների անունով), որոնց
բաշխումն ըստ հայտատուների երկրների
դիագրամի տեսքով բերված է նկ.3-ում։

Ապրանքի ծագման տեղանվան 1
հայտով կատարվել է նախնական փոր
ձաքննություն, և կայացվել է տեղանվան
օգտագործման իրավունք տալու մասին 1
որոշում։
Նշանների միջազգային գրանցման
մասին Մադրիդյան համաձայնագրի եւ դրա
արձանագրության շրջանակներում Հայաս
տանի Հանրապետության նշմամբ ստացվել
է ապրանքային նշանների միջազգային
գրանցման մասին 2985 ծանուցում։
Միջազգային ծանուցումներով կայացվել են
2820 որոշումներ ապրանքային նշանին
իրավական պահպանություն տրամադրելու

Տարեկան հաշվետվություն

40

Ընդամենը
Ազգային
հայտատուներից
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50

7

վերաբերյալ Նախնական մերժման մասին
կայացվել է 450 որոշում, իսկ վերջնական
մերժման մասին՝ 443։
Հայտերի բաշխումն ըստ հայտա
տուների երկրների բերված է աղյուսակ
2-ում։
Հայաստանի
Հանրապետությունից
ներկայացվել է միջազգային գրանցման 24
հայտ։
2010թ. համեմատությամբ 2011թ. ազ
գային
հայտատուներից
ստացված
հայտերի քանակը նվազել է՝ 1266-ի դիմաց
(2010թ.) 1105 հայտ։
Ինչ վերաբերում է օտարերկրյա
իրավաբանական անձանց ակտիվությանը,
ապա այն նվազել է ազգային ընթա

ցակարգով (693- ի (2010թ.) դիմաց 612
հայտ)։
Հաշվետու
ժամանակաշրջանում
Մտավոր սեփականության գործակա
լություն է ներկայացվել 28 արդյու
նաբերական նմուշի հայտ (որոնցից 26-ը՝
ազգային հայտատուներից, 1-ը՝ Կիպրոսից,
1-ը՝ Չինաստանից, Դրանցից 16-ը ստացել
են վկայագիր, 1-ի համար կայացվել է
որոշում վկայագիր ստանալու մասին։
2010թ. համեմատությամբ 2011թ.
ազգային հայտատուներից ստացված
արդյունաբերական
նմուշի
հայտերի
քանակը աճել է՝ 17-ի դիմաց (2010թ.) 26
հայտ, իսկ օտարերկրյա հայտատուներինը՝
նվազել է։
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2011թ. Մտավոր սեփականության
գործակալություն է ներկայացվել ֆիրմային
անվանման գրանցման 3281 հայտ։
Գրանցվել է 2612 անվանում, մերժվել
է 669-ը։
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2000թ.
հուլիսի 7-ի հ. 872 որոշման, ֆիրմային

անվանման
“հայկական”

մեջ

“հայ”,

“Հայաստան”,

բառերի և դրանց թարգ

մանությունների

օգտագործման

համար

հաշվետու ժամանակաշրջանում տրվել է
16 թույլտվություն,

որը 2010թ. համեմա

տությամբ 2-ով ավել է։

վրա

լազերային

հրապարակվել են

սկավառակների

սպասարկման նշանների հայտեր» տեղե

«Արդյունաբե

կագիրը։ 2011 թվականին հրապարակվել է

րական սեփականություն» պաշտոնական
տեղեկագրի 12 համար՝ № 1 - № 12։ Տեղե

տեղեկագրի 24 համար։
Իրականացվել է

112 գյուտի և 56

կագրերը հրապարակվել են երկու լեզվով՝

օգտակար մոդելի գծագրերի ներմուծումը,

հայերեն և ռուսերեն: Տեղեկագրերում ընդ

առաջին էջերի, լրիվ նկարագրությունների

գրկվել են պաշտոնական տեղեկություններ

և հավակնության սահմանումների

112 գյուտի,

տրոնային

56

օգտակար մոդելի, 24

ձևերի,

ինչպես

էլեկ

նաև

24

արդյունաբերական նմուշի վկայագրերի,

արդյունաբերական

1551 գրանցված ապրանքային և սպա

թյան պատրաստումը և հրապարակումը՝

սարկման նշանների մասին, ընդգրկվել են

արտոնագրատերերին,

գրադարաններին

նաև տեղեկություններ ապրանքային նշան

փոխանցելու

գործակալության

ների գրանցման գործողության երկարա

համակարգչային ցանցում ներքին օգտա

ձգման, հանրահայտ ճանաչված ապրան

գործման համար, ինտերնետային կայքում,

քային նշանների, ինչպես նաև

տեղեկու

ինչպես նաև «CISPATENT» սկավառակի

թյուններ արտոնագրերի և ապրանքային

վրա տեղադրելու համար՝ համընդհանուր

նշանների

օգտագործման նպատակով։

լիցենզային

զիջման

պայմանագրերի

պայմանագրերի

և

գրանցման

մասին։
Հրապարակվել է «Ապրանքային և

նմուշի

համար,

նկարագրու

Իրականացվել է 2010թ. «Տարեկան
հաշվետվություն»

տեղեկագրի

նախա

պատրաստումը և հրապարակումը հայե
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2011թ.
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ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

11

րեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով և

արտադրանքի

դրանց էլեկտրոնային ձևերի պատրաս

համաձայնագրի, որին մասնակցում են ԱՊՀ

տումը ինտերնետային էջում տեղադրելու

9 երկիրներ, թողարկվել են «CISPATENT»

համար։

անվանմամբ 12 կոմպակտ սկավառակներ,
կազմակերպություն

որոնցից 4 համարներում զետեղված են

(ՄՍՀԿ)

Հայաստանի Հանրապետությունում արտո

ներկայացնելու համար պատրաստվել են

նագիր ստացած 112 գյուտի և 56 օգտա

2010 թ. տեխնիկական և վիճակագրական

կար մոդելի մասին մատենագիտական

հաշվետվությունները գյուտերի և օգտակար

տվյալներ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն

մոդելների, արդյունաբերական նմուշների,

լեզուներով։ Վերոհիշյալ համաձայնագրի

ապրանքային և սպասարկման նշանների

կատարման աշխատանքներն ընթացքում

վերաբերյալ։

են։

«Արդյունաբերական

սեփականու

«CISPATENT»

սկավառակներով

տեղեկատվության փոխանակման շրջա

թյուն» պաշտոնական տեղեկագրերը և

նակներում

գործակալության 2010թ. տարեկան հաշվե

գործակալությունը արտոնագրային տեղե

տվությունը տեղադրվել են ինտերնետային

կատվություն է ստանում Եվրոպական,

էջում՝ համընդհանուր ծանոթացման նպա

Ամերիկայի

տակով։

Ավստրիայի,

Պաշտոնական տեղեկագրերն անհա
տույց փոխանցվել են Գիտատեխնիկական
լրատվության հայկական կենտրոն, ՀՀ
գիտությունների ազգային
Երևանի

պետական

Մտավոր

սեփականության

Միացյալ

Նահանգների,

Ֆրանսիայի

արտոնագրային

և

Կանադայի

գերատեսչություններից

կոմպակտ սկավառակներով։
2011թ. շարունակվել է Հայաստանի

ակադեմիայի,

Հանրապետությունում գրանցված գյուտերի

համալսարանի,

և օգտակար մոդելների մասին տվյալների

Հայաստանի

ճարտարագիտական

մալսարանի,

Հայկական

հա

գյուղատնտե

փոխանցումը
նագրային

Եվրասիական

գերատեսչություն՝

արտո
տեղեկա

սական ակադեմիայի գրադարաններ և

տվական որոնման համակարգի հիմնա

Հայաստանի ազգային գրադարան ինչպես

պաշարի համալրման նպատակով։

նաև ազգային գրապալատ։ Պաշտոնական

Թարմացվել են

գործակալության

տեղեկագրերն անհատույց ուղարկվել են

ինտերնետային կայքի «Վիճակագրական

նաև ՀՀ մարզային կենտրոններ։

տվյալներ», «Օրենքներ», «Միջազգային

Գործակալությունը

շարունակել

է

պայմանագրեր»,

«Ենթաօրենսդրական

Գիտատեխնիկական լրատվության հայկա

ակտեր»,

կան կենտրոնի արտոնագրային ֆոնդի

հրապարակումներ» ենթաէջերը: «Պաշտո

համալրումը։ Կենտրոնին տրամադրվել է

նական

օտարերկրյա

արտո

ստեղծվել է «Աշխարհագրական նշումների,

նագրային գերատեսչություններից ստաց

ծագման տեղանունների և երաշխավորված

ված տեղեկատվությունը։

ավանդական արտադրանք» տեղեկագրի

պետությունների

Ի կատարումն «Կոմպակտ սկավա
ռակների վրա արտոնագրային տեղեկա
տվական տարածաշրջանային համատեղ

«Ձևաթղթեր»,

«Պաշտոնական

հրապարակումներ»

բաժնում

Տարեկան հաշվետվություն

խարհային

մասին»

ենթաբաժինը։
Փոփոխություններ են կատարվել ապ
րանքային

և

սպասարկման

նշանների
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ենթահամակարգում և գյուտերի և օգտա

եկած թերությունները և բացթողումները։

կար

Զարգացման

արդյունքում

առաջացած

Համապատասխան փոփոխություններ են

խնդիրների

ներդրման

նպատակով

կատարվել նաև գործակալության ինտեր

կատարվել

նետային կայքում։

լրացումներ

Հաշվետու ժամանակաշրջանում շա
րունակվել են գործակալության ավտոմա
տացման և տեխնիկական վերազինման
աշխատանքները։ Գործակալությունը վե
րազինվել է քառասուն 40 Intel(R) Core i7
տեսակի համակարգիչներով,

սերվերով,

համակարգչային օժանդակ սարքերով և
սարքավորումներով։ Վերացվել են գործա
կալության տեղեկատվական համակարգի
մեջ շահագործման ընթացքում ի հայտ

են

փոփոխություններ

և

Մտավոր սեփականության

տեղեկատվական համակարգում։
Իրականացվել

է

Windows

XP,

Windows Vista համակարգերի և Microsoft
office-ի

տեղադրում

օպերացիոն

և

համակարգի

կարգաբերում,
սպասարկում,

համակարգչային ծրագրերի տեղադրում և
կարգաբերում, վնասված համակարգիչների
և ծրագրերի ախտորոշում և անսարքության
վերացում։

Տարեկան հաշվետվություն

ենթահամակարգում։
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ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ,
ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ
ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ

Ապրանքային նշանների նկատմամբ

Հաշվետու ժամանակաշրջանում «Ապ
րանքային
նշանների
լիցենզիաները,
դրանց փոփոխությունները և չեղյալ
հայտարարելը գրանցելու մասին դիմում
ները
լրացնելու,
ներկայացնելու
և
քննարկելու» կարգի և «Արտոնագրերի
զիջման
մասին
պայմանագրերի
և
լիցենզային պայմանագրերի գրանցման»
կարգի
համաձայն
գործակալությունը
շարունակել է լիցենզային պայմանագրերի
և գրանցված օբյեկտների նկատմամբ
իրավունքների փոխանցման և լիցեն
զիաների
տրամադրման
դիմումների
քննարկումը և պայմանագրերի գրանցումը։
2011թ. ընթացքում քննարկվել և
գրանցվել են 75 դիմում, որոնցից
54-ը՝
ապրանքային
նշանների
նկատմամբ
իրավունքների փոխանցման մասին, 18-ը՝
ապրանքային նշանների օգտագործման
լիցենզիայի տրամադրման մասին, 2-ը՝
գյուտի արտոնագրի զիջման մասին, 1-ը՝
գյուտի
արտոնագրային
բացառիկ

պահպանության

լիցենզիա տալու մասին։

րաձգում։

իրավունքների

փոխանցման

պայմա

նագրերը կնքվել են ինչպես օտարերկրյա,
այնպես

էլ

ազգային

իրավաբանական

անձանց միջև։
«Գյուտերի, օգտակար մոդելների և
արդյունաբերական

նմուշների

մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
67–րդ հոդվածի և «Ապրանքային նշան
ների գրանցման գործողության ժամկետի

համաձայն

և

դիմումների

քննարկման»

գործակալությունը

կարգի
իրակա

նացրել է 282 ապրանքային նշանների
գործողության

ժամկետների

երկա

րաձգում, ինչպես նաև 248 գյուտի և
օգտակար

մոդելի

արտոնագրերով

վերապահված և 10 արդյունաբերական
նմուշի գրանցումից բխող իրավունքների
ժամկետների

երկա

Տարեկան հաշվետվություն

ձևակերպման

մասին
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ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
որն

օրենսդրական

նախաձեռնության

րունակվել են բնագավառի կատարե

կարգով

լագործմանը վերաբերող աշխատանք

պատգամավորների կողմից։

դրական պրակտիկայի ընդհանրացմանը
և

բնագավառի

վերաբերող

կատարելագործմանը

աշխատանքներին,

գլխա

վորապես իրավական դաշտի կատա
րելագործմանը, ինչն իրականացվել է ՀՀ
կառավարության 2011թ. գործունեության
կատարումն ապահովող միջոցառումների
շրջանակներում։
2011թ. մարտի 26–ին ՀՀ ԱԺ կողմից
ընդունվել է «Ապրանքային նշանների
մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու

մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության օրենքը (ՀՕ–184–Ն),

էր

ԱԺ

մի

խումբ

2011թ. մարտի 11–ի նիստում ՀՀ
կառավարությունը
«Աշխարհագրական

հաստատել
նշման,

է

նաև

ծագման

տեղանվան և երաշխավորված ավան
դական արտադրանքի hայտերի լրացման,
ներկայացման և քննարկման» կարգը, որը
բխում է 2010թ. հուլիսի 1–ից ուժի մեջ
մտած

«Աշխարհագրական

նշումների

մասին» ՀՀ նոր օրենքից։ 2011թ. հունիսի
10–ի նիստում ընդունվել է «Հայաստանի
Հանրապետության

մտավոր

սեփակա

նության իրավունքների պաշտպանության
ռազմավարությանը հավանություն տալու
մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը։

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Միջազգային
ոլորտում
Մտավոր
սեփականության գործակալությունը հիմ
նականում համագործակցում է Մտավոր
սեփականության համաշխարհային կազ
մակերպության
(ՄՍՀԿ),
Եվրոպական
արտոնագրային գերատեսչության (ԵԱԳ),
Եվրասիական արտոնագրային գերատես
չության (ԵԱԱԳ), ինչպես նաև ԱՊՀ և այլ
երկրների նմանատիպ կազմակերպու
թյունների հետ։
Հաշվետու ժամանակաշրջանում մի
ջազգային համագործակցության շրջա

նակներում գործակալության մասնագետ
ները մասնակցել են ՄՍՀԿ, ԵԱԳ և ԵԱԱԳ,
ինչպես նաև ԱՄՆ դեսպանատան կողմից
կազմակերպվող սեմինարներին, գործ
նական հանդիպումներին և որակավորման
բարձրացման դասընթացներին:
Գործակալության տասնմեկ մասնագետ
մասնակցել
է
Ժնևում,
Հաագայում,
Քիշինևում, Մոսկվայում, Վաշինգտոնում,
Բիշկեկում կազմակերպված ուսուցողական
ծրագրերին,
սեմինարներին
և
այլ
պաշտոնական հանդիպումների։ Վերոնշյալ

Տարեկան հաշվետվություն

ները, ուշադրություն է դարձվել օրենս

մշակվել
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դակի բարձրացման նպատակով: ԵՄ
խորհրդատվական խմբի կողմից Հայաս
տան հրավիրվեց հեղինակային իրավունքի
եվրոպական փորձագետ, դոկտոր Միհա
Տրամպուժը՝ հեղինակային իրավունքի և
հարակից իրավունքների մասին օրենքի
վերլուծություն
կատարելու
համար:
Հոկտեմբերի 17-21 անցկացվեց «Համա
կարգչային ծրագրերի պաշտպանությունն
ու դրանց լիցենզավորումը» վերնագրով
սեմինարը, որն անցկացրեց հեղինակային
իրավունքի մասնագետ, Կոպենհագենի
համալսարանի
պրոֆեսոր
Յորգան
Բլոմքվիստը: Էկոնոմիկայի նախարարու
թյան նորամուծության և ձեռներեցության
ազգային
կենտրոնում
անցկացվեց
«Մտավոր սեփականության իրավական
պահպանությունը ՀՀ-ում» վերնագրով
սեմինարը, որտեղ ելույթ ունեցան ՄՍ
գործակալության մասնագետները:
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միջոցառումները
կազմակերպվել
և
ֆինանսավորվել են ՄՍՀԿ-ի, ՄՍՀԿ
միջազգային ակադեմիայի և ԵՄ-ի կողմից։
Գործակալության մեկ մասնագետ փորձի
փոխանակման նպատակով այցելել է ԱՄՆ
արտոնագրային գերատեսչություն։
Հաշվետու ժամանակաշրջանում գոր
ծակալության երեք մասնագետ երեք
շաբաթով մասնակցել են Ռուսաստանի
Դաշնության մտավոր սեփականության
պետական ինստիտուտի կազմակերպած
ուսուցողական ծրագրերին։
2011թ.
փոխադարձ
այցելությամբ
Կոպենհագեն մեկնեց ՄՍ գործակալության
պատվիրակությունը՝
գործակալության
պետի գլխավորությամբ:
Մտավոր սեփականության գործակա
լության
կողմից
կազմակերպվել
են
սեմինարներ հասարակության մեջ ՄՍ
իրավունքների մասին իրազեկման մակար

