
Դատական Գործ N: ԵԿԴ/2381/02/09 

Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 

Նոր քաղաքացիական գործ 

Հայցադիմումը /դիմումը/ ստացվել 
է:  

12-10-2009 
 

Հայցվոր/դիմող 
Անուն: ՍլավԷքս ՍՊԸ    
Հասցե: Կոմիտաս 36    

Ներկայացուցիչ 
Անուն Տիգրան    

Ազգանուն Մարտիրոսյան    
Հասցե Ավան-Առինջ 1/7շ. բն. 15    

 

Պատասխանող 
Անուն: Վագա-Ֆարմ ՍՊԸ    
Հասցե: Վարդանանց 22 բն. 41    

 

Քաղաքացիական գործի 
ստացման կարգը:  

Առաջին անգամ 
 

Ինքնուրույն պահանջ 
ներկայացնող:  

 
 

3-րդ անձ 
Անուն     

Ազգանուն     
Հասցե     

 

Պահանջ:  Ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ բացառիկ իրավունքների 
խախտումը վերացնելու, երրորդ անձի կողմից ապրանքնային նշանի 
անօրինական օգտագործումն արգելելու և իրավունքները 
վերականգնելու համար կատարված ծախսերի հատուցման պ/մ 

 

Հիմնական պահանջի 
վիճակագրության տողի համարը:  

13 
 

Պետական տուրք:  12000 
 

Պատասխանի ստացման 
ամսաթիվը:  

 
 

Հակընդդեմ հայցի ներկայացման 
ամսաթիվը:  

 
 

Հակընդդեմ պահանջ:   
 

Պետական տուրք:   
 

Մակագրել 

Ամսաթիվ:  13-10-2009 
 

Նախագահող դատավոր 
Դատարանի անվանում:  Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 

Դատավորի անուն:  Ռուբեն Ռաֆիկի Ներսիսյան 
 

Դատավոր 
Դատարանի անվանում:  Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 

Դատավորի անուն:     
 



Ընդունվել է վարույթ 

Որոշման ամսաթիվ:  16-10-2009 
 

Հայցի ապահովում 

Ներկայացվել է միջնորդություն:  Ապահովում կիրառելու 
 

Բավ/մերժ:  Բավարարվել է 
 

Որոշման ամսաթիվ:  16-10-2009 
 

Տրվել է կատարողական թերթ:  16-10-2009 
 

Հայցի ապահովման միջոցները:  Պատասխանողին որոշակի գործողություններ արգելելը 
 

Այլ նշումներ:   
 

Նշանակվել է դատաքննություն 

Դատաքննության ամսաթիվ:  08-12-2009 
 

Ծանուցագիրը ուղարկվել է:  23-11-2009 
 

Այլ նշումներ:   
 

Ժամ:  15:00 
 

Նիստերի դահլիճի համար:  2 
 

Նշանակվել է դատաքննություն 

Դատաքննության ամսաթիվ:  12-01-2010 
 

Ծանուցագիրը ուղարկվել է:  21-12-2009 
 

Այլ նշումներ:   
 

Ժամ:  16:00 
 

Նիստերի դահլիճի համար:  2 
 

Նշանակվել է դատաքննություն 

Դատաքննության ամսաթիվ:  04-02-2010 
 

Ծանուցագիրը ուղարկվել է:  12-01-2010 
 

Այլ նշումներ:   
 

Ժամ:  15:00 
 

Նիստերի դահլիճի համար:  2 
 

Նշանակվել է դատաքննություն 

Դատաքննության ամսաթիվ:  29-01-2010 
 

Ծանուցագիրը ուղարկվել է:  20-01-2010 
 

Այլ նշումներ:  Հայցի ապահովման միջոցը փոխելու մասին: 
 

Ժամ:  14:00 
 

Նիստերի դահլիճի համար:  2 
 

Նշանակվել է դատաքննություն 

Դատաքննության ամսաթիվ:  02-02-2010 
 

Ծանուցագիրը ուղարկվել է:  29-01-2010 
 

Այլ նշումներ:  Հայցի ապահովումը փոփոխելու մասին:Բավ.: 
 

Ժամ:  14:00 
 

Նիստերի դահլիճի համար:  2 
 

Հայցի ապահովում 

Ներկայացվել է միջնորդություն:  Ապահովում կիրառելու 
 

Բավ/մերժ:  Բավարարվել է 
 



Որոշման ամսաթիվ:  04-02-2010 
 

Տրվել է կատարողական թերթ:  04-02-2010 
 

Հայցի ապահովման միջոցները:  Գույքի դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելը 
 

Այլ նշումներ:   
 

Նշանակվել է դատաքննություն 

Դատաքննության ամսաթիվ:  18-02-2010 
 

Ծանուցագիրը ուղարկվել է:  04-02-2010 
 

Այլ նշումներ:   
 

Ժամ:  15:30 
 

Նիստերի դահլիճի համար:  2 
 

Նշանակվել է դատաքննություն 

Դատաքննության ամսաթիվ:  12-03-2010 
 

Ծանուցագիրը ուղարկվել է:  18-02-2010 
 

Այլ նշումներ:   
 

Ժամ:  15:00 
 

Նիստերի դահլիճի համար:  2 
 

Նշանակվել է դատաքննություն 

Դատաքննության ամսաթիվ:  23-03-2010 
 

Ծանուցագիրը ուղարկվել է:  12-03-2010 
 

Այլ նշումներ:   
 

Ժամ:  17:30 
 

Նիստերի դահլիճի համար:  2 
 

Նշանակվել է դատաքննություն 

Դատաքննության ամսաթիվ:  26-03-2010 
 

Ծանուցագիրը ուղարկվել է:  23-03-2010 
 

Այլ նշումներ:   
 

Ժամ:  17:30 
 

Նիստերի դահլիճի համար:  2 
 

Նշանակվել է դատաքննություն 

Դատաքննության ամսաթիվ:  01-04-2010 
 

Ծանուցագիրը ուղարկվել է:  26-03-2010 
 

Այլ նշումներ:   
 

Ժամ:  14:30 
 

Նիստերի դահլիճի համար:  2 
 

Գործի վարույթը կասեցվել է 

Ամսաթիվ:  01-04-2010 
 

Հիմքը 
Հոդված ՀՀ քաղ. դատ. օր-ի 105 հոդ. 1-ին կետ 

 

Որոշման բովանդակությունը:  Գործ ԵԿԴ 2381/02/09/  
 
Ո Ր Ո Շ Ու Մ 
Քաղաքացիական գործի վարույթը կասեցնելու մասին 
 
Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջաններիը 



ընդհանուր իրավասության 
դատարանը  
հետևալ կազմով՝ 
 
Նախագահությամբ դատավոր Ռ. Ներսիսյանի  
Քարտուղարությամբ՝ Կ.Մանուկյանի 
մասնակցությամբ`  
հայցվորի ներկայացուցիչներ` Հ. Վարդանյանի  
Տ. Փոլադյանի  
պատասխանողի ներյայացուցիչ` Ք. Խաչատրյանի 
 
 
2010թվ. ապրիլի 01-ին դատարանում, քննարկելով 
քաղաքացիական գործով ըստ հայցի «Սլավէքս» ՍՊ ընկերության 
ընդդեմ «Վագա Ֆարմ» ՓԲ ընկերության` ապրանքային նշանի 
սեփականատիրոջ բացառիկ իրավունքների խախտումը 
վերացնելու, երրորդ անձի կողմից ապրանքային նշանի 
անօրինական օգտագործումն արգելելու համար կատարված 
ծախսերի հատուցման պահանջի մասին պատասխանողի 
ներկայացուցիչ Ք. Խաչատրյանի միջնորդությունը քաղաքացիական 
գործի վարույթը կասեցնելու մասին  
 
ՊԱՐԶԵՑ 
 
«Սլավէքս» ՍՊ ընկերությունը հայց է ներկայացրել դատարան 
ընդդեմ «Վագա Ֆարմ» ՓԲ ընկերության` ապրանքային նշանի 
սեփականատիրոջ բացառիկ իրավունքների խախտումը 
վերացնելու, երրորդ անձի կողմից ապրանքային նշանի 
անօրինական օգտագործումն արգելելու համար կատարված 
ծախսերի հատուցման պահանջով։ 
2010թվ. ապրիլի 01-ին նշանակված դատական նիստում 
պատասխանողի ներկայացուցիչը հայտնեց, որ ՀՀ Վարչական 
դատարանի 0261/05/10 քաղաքացիական գործով ըստ հայցի 
«Վագա Ֆարմ» ՓԲ ընկերության ընդդեմ ՀՀ Մտավոր 
սեփականության գործակալության` «Սլավէքս» ՍՊ ընկերության 
գործողություններն անբարեխիղճ մրցակցության կանխման 
կանոններին հակասող ճանաչելու և վերջինիս անվամբ 
ապրանքային նշանի գրանցումն անվավեր ճանաչելու պահանջի 
մասին 22.03.2010թվ. վճռով հայցը բավարարվել է մասնակի, 
սակայն վճիռն դեռևս չի ստացել օրինական ուժ և անհնարին է սույն 
գործի քննությունը մինչև նշված վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնել։ 
Միջնորդեցին քաղաքացիական գործի վարույթը կասեցնել մինչև 
0261/05/10 քաղաքացիական գործով վճռի օրինական ուժի մեջ 
մտնելը։  
Քննարկելով միջնորդությունը, ուսումնասիրելով նյութերը, 
դատարանը, գտնում է, որ միջնորդությունը ենթակա է 
բավարարման հետևյալ պատճառաբանությամբ. 
Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 105 
հոդվածի 1-ին կետի դատարանը պարտավոր է կասեցնել գործի 
վարույթը, եթե անհնարին է տվյալ գործի քննությունը մինչև 
սահմանադրական, քրեական կամ վարչական դատավարության 
կարգով քննվող այլ գործով կամ հարցով որոշում կայացնելը։  
Տվյալ դեպքում դատարանը գտավ, որ անհնարին է սույն գործի 
քննությունը մինչև ՀՀ Վարչական դատարանի թիվ 0261/05/10 
քաղաքացիական գործով ըստ հայցի «Վագա Ֆարմ» ՓԲ 
ընկերության ընդդեմ ՀՀ Մտավոր սեփականության 
գործակալության` «Սլավէքս» ՍՊ ընկերության գործողություններն 
անբարեխիղճ մրցակցության կանխման կանոններին հակասող 
ճանաչելու և վերջինիս անվամբ ապրանքային նշանի գրանցումն 
անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին գործով որոշում կայացնելը։
Ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 
105 հոդ. 1-ին մասի, 108 և 144 հոդ. հոդ., դատարանը 



 
 
ՈՐՈՇԵՑ 
 
Միջնորդությունը բավարարել`  
Քաղաքացիական գործի վարույթն ըստ հայցի «Սլավէքս» ՍՊ 
ընկերության ընդդեմ «Վագա Ֆարմ» ՓԲ ընկերության` ապրանքային 
նշանի սեփականատիրոջ բացառիկ իրավունքների խախտումը 
վերացնելու, երրորդ անձի կողմից ապրանքային նշանի 
անօրինական օգտագործումն արգելելու համար կատարված 
ծախսերի հատուցման պահանջի մասին կասեցնել մինչև ՀՀ 
Վարչական դատարանի թիվ 0261/05/10 քաղաքացիական գործով 
ըստ հայցի «Վագա Ֆարմ» ՓԲ ընկերության ընդդեմ ՀՀ Մտավոր 
սեփականության գործակալության` «Սլավէքս» ՍՊ ընկերության 
գործողություններն անբարեխիղճ մրցակցության կանխման 
կանոններին հակասող ճանաչելու և վերջինիս անվամբ 
ապրանքային նշանի գրանցումն անվավեր ճանաչելու պահանջի 
մասին գործով վերջնական որոշում կայացնելը։  
Որոշումը կարող է բողոքարկվել վերաքննիչ դատարան` գործին 
մասնակցող անձանց կողմից այն ստանալուց հետո եռօրյա 
ժամկետում։ 
 
 
 
 
Դատավոր՝ Ռ. Ներսիսյան 

 

Ուր է ուղարկվել:   
 

Երբ:   
 

Գործի վարույթը վերսկսվել է 

Ամսաթիվ:  17-08-2010 
 

Որոշման բովանդակությունը:  Ո Ր Ո Շ Ու Մ 
 
Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների 
ընդհանուր  
իրավասության դատարանը  
 
 
17.08.2010թ. ք. Երևան 
 
Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների 
ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ռ.Ներսիսյանս, 
ուսումնասիրելով «Սլավէքս» ՍՊ ընկերության ընդդեմ «Վագա 
Ֆարմ» ՓԲ ընկերության` ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ 
բացառիկ իրավունքների խախտումը վերացնելու, երրորդ անձի 
կողմից ապրանքային նշանի անօրինական օգտագործումն 
արգելելու համար կատարված ծախսերի հատուցման պահանջով 
հայցվորի ներկայացուցիչ Վ. Գրիգորյանի դիմումը գործի վարույթը 
կասեցումից հանելու մասին  
 
ՊԱՐԶԵՑ 
 
Քաղաքացիական գործով ըստ հայցի «Սլավէքս» ՍՊ ընկերության 
ընդդեմ «Վագա Ֆարմ» ՓԲ ընկերության` ապրանքային նշանի 
սեփականատիրոջ բացառիկ իրավունքների խախտումը 
վերացնելու, երրորդ անձի կողմից ապրանքային նշանի 
անօրինական օգտագործումն արգելելու համար կատարված 
ծախսերի հատուցման պահանջի մասին 01.04.2010թվ. Երևանի 
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարանի որոշմամբ գործի վարույթը կասեցվել է 



մինչև ՀՀ Վարչական դատարանի թիվ 0261/05/10 քաղաքացիական 
գործով ըստ հայցի «Վագա Ֆարմ» ՓԲ ընկերության ընդդեմ ՀՀ 
Մտավոր սեփականության գործակալության` «Սլավէքս» ՍՊ 
ընկերության գործողություններն անբարեխիղճ մրցակցության 
կանխման կանոններին հակասող ճանաչելու և վերջինիս անվամբ 
ապրանքային նշանի գրանցումն անվավեր ճանաչելու պահանջի 
մասին գործով վերջնական որոշում կայացնելը։ 
Հայցվորի ներկայացուցիչը դիմումով հայտնել է, որ և ՀՀ Վարչական 
դատարանի թիվ 0261/05/10 քաղաքացիական գործով ըստ հայցի 
«Վագա Ֆարմ» ՓԲ ընկերության ընդդեմ ՀՀ Մտավոր 
սեփականության գործակալության` «Սլավէքս» ՍՊ ընկերության 
գործողություններն անբարեխիղճ մրցակցության կանխման 
կանոններին հակասող ճանաչելու և վերջինիս անվամբ 
ապրանքային նշանի գրանցումն անվավեր ճանաչելու պահանջի 
մասին գործով վերջնական դատական ակտ է կայացվել և 
կասեցման հանքամանքը վերացել է։ 
Դատարանը գտնում է, որ քաղաքացիական գործի վարույթը պետք 
է կասեցումից հանել, քանի որ վերացել է կասեցումն առաջացրած 
հանգամանքները։  
Ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 
107 հոդ. 1-ին մաս., 108 հոդ.  
ՈՐՈՇԵՑ 
 
«Սլավէքս» ՍՊ ընկերության ընդդեմ «Վագա Ֆարմ» ՓԲ 
ընկերության` ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ բացառիկ 
իրավունքների խախտումը վերացնելու, երրորդ անձի կողմից 
ապրանքային նշանի անօրինական օգտագործումն արգելելու 
համար կատարված ծախսերի հատուցման պահանջի մասին 
քաղաքացիական գործի վարույթը վերսկսել։ 
 
Դատավոր՝ Ռ. Ներսիսյան 

 

Նշանակվել է դատաքննություն 

Դատաքննության ամսաթիվ:  26-10-2010 
 

Ծանուցագիրը ուղարկվել է:  05-10-2010 
 

Այլ նշումներ:   
 

Ժամ:  17:45 
 

Նիստերի դահլիճի համար:  2 
 

Գործի վարույթը կարճվել է 

Ամսաթիվ:  29-10-2010 
 

Հոդված 
Հոդված ՀՀ քաղ. դատ. օր-ի 109       Կետ 6 

 

Կարճման հիմքը:  Հայցվորը հրաժարվել է հայցից 
 

Դատական ակտ 

Դատական ակտ (վճիռ, որոշում):  Գործ ԵԿԴ 2381/02/09 
2010թվ.  
Վ Ճ Ի Ռ 
ՀԱՆՈւՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ 
 
 
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների 
ընդհանուր իրավասության դատարանը 
հետևյալ կազմով 
 
 
Նախագահությամբ  



դատավոր՝ Ռ. Ներսիսյանի  
քարտուղարությամբ՝ Ս. Կիրակոսյանի  
Կ. Մանուկյանի 
մասնակցությամբ` 
հայցվորի ներկայացուցիչ` Հ. Վարդանյանի 
պատասխանողի ներկայացուցիչ` Վ. Գրիգորյանի 
 
 
2010թ. հոկտեմբերի 29-ին, դռնբաց դատական նիստում, 
դատարանում քննեց քաղաքացիական գործն ըստ հայցի՝ 
«Սլավէքս» ՍՊ ընկերության ընդդեմ «Վագա-Ֆարմ» ՍՊ 
ընկերության` ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ բացառիկ 
իրավունքների խախտումը վերացնելու, երրորդ անձի կողմից 
ապրանքային նշանի անօրինական օգտագործումն արգելելու, 
պատասխանողից հօգուտ հայցվորի 3.511.785 ՀՀ դրամ, որպես 
պատասխանողի գործունեության արդյունքում հայցվորի կողմից 
բաց թողնվելիք օգուտի գումարի և իրավունքները վերականգնելու 
համար կատարված ծախսերի հատուցման պահանջի մասին  
Դատաքննությամբ դատարանը պարզեց հետևյալը. 
Հայցվորը դիմել է դատարան՝ ապրանքային նշանի 
սեփականատիրոջ բացառիկ իրավունքների խախտումը 
վերացնելու, երրորդ անձի կողմից ապրանքային նշանի 
անօրինական օգտագործումն արգելելու և իրավունքները 
վերականգնելու համար կատարված ծախսերի հատուցման, 
պատասխանողից հօգուտ հայցվորի 3.511.785 ՀՀ դրամ, որպես 
պատասխանողի գործունեության արդյունքում հայցվորի կողմից 
բաց թողնվելիք օգուտի գումարի և իրավունքները վերականգնելու 
համար կատարված ծախսերի հատուցման պահանջով։ 
Գրավոր դիմում ներկայացնելով հայցվորի ներկայացուցիչը հայտնել 
է, որ հայցվորը հրաժարվում Է հայցից և խնդրել է գործի վարույթը 
կարճել, միաժամանակ դատական ծախսերի հարցը համարել 
լուծված։  
Ուսումնասիրելով գործի նյութերը և ներկայացված դիմումը, 
դատարանը գտավ, որ այն ենթակա է բավարարման, քանի որ 
համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 109 
հոդ. 6-րդ կետի, դատարանը կարճում է գործի վարույթը, եթե 
հայցվորը հրաժարվել է հայցից։  
Ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 
109, 110, 130-132 հոդ. դատարանը 
Վ Ճ Ռ Ե Ց 
 
 
Քաղաքացիական գործի վարույթն ըստ հայցի` «Սլավէքս» ՍՊ 
ընկերության ընդդեմ «Վագա-Ֆարմ» ՍՊ ընկերության` ապրանքային 
նշանի սեփականատիրոջ բացառիկ իրավունքների խախտումը 
վերացնելու, երրորդ անձի կողմից ապրանքային նշանի 
անօրինական օգտագործումն արգելելու, պատասխանողից հօգուտ 
հայցվորի 3.511.785 ՀՀ դրամ, որպես պատասխանողի 
գործունեության արդյունքում հայցվորի կողմից բաց թողնվելիք 
օգուտի գումարի և իրավունքները վերականգնելու համար 
կատարված ծախսերի հատուցման պահանջի մասին` կարճել։ 
Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների 
ընդհանուր իրավասության դատարանի 04.02.2010թվ. որոշմամբ 
կիրառված հայցի ապահովման միջոցը վերացնել։ 
Պետական տուրքի հարցը համարել լուծված։ 
Վճիռը կարող է բողոքարկվել ՀՀ քաղաքացիական վերաքննիչ 
դատարանին հրապարակման պահից մեկ ամսվա ընթացքում։ 
 
 
 
Դատավոր՝ Ռ. Ներսիսյան 

 



Դատական ակտի ամսաթիվը:  29-10-2010 
 

Ակտով հօգուտ պետ. բյուջեի 
բռնագանձման ենթակա պետ. 

տուրքի չափը (ՀՀ դրամ):  

0 

 

Վճիռը մտել է օրինական ուժի մեջ 

Ամսաթիվ:  30-11-2010 
 

Այլ նշումներ:   
 

Գործը, Որոշումը հանձնվել է գրասենյակ 

Գործը, որոշումը հանձնվել է 
գրասենյակ:  

26-01-2011 
 

Էջերի քանակը:  2 հատոր 114, 79 
 

Գործին կից նյութեր:   
 

Այլ նշումներ:   
 

Գործը հանձնվել է դատարանի արխիվ 

Ամսաթիվ:  26-01-2011 
 

Էջերի քանակը:  114, 79 
 

Գործին կից նյութերը:   
 

Այլ նշումներ:   
     

Փաստաթուղթը տպվել է www.datalex.am պորտալի կողմից       19 Մայիս 2011 

 


