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 Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր 

սեփականության գրասենյակի բողոքարկման խորհուրդը (այսուհետ՝ նաև 

բողոքարկման խորհուրդ) 2021 թվականի նոյեմբերի 4-ի նիստում քննարկեց 2021 

թվականի մայիսի 17-ին արտոնագրային հավատարմատար Ալեքսանդր 

Նահապետյանի կողմից ներկայացված՝ APPLE INC. ընկերության (One Apple Park 

Way Cupertino CA 95014, US) «MPX MODULE» (IR1491927) ապրանքային նշանի 

գրանցումը մերժելու մասին կրկնական փորձաքննության որոշման դեմ բողոքը: 

 Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժվել է հետևյալ հիմքերով. 

«Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ 

կետերի և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1538-Ն որոշմամբ 

հաստատված «Ապրանքային նշանների հայտերը լրացնելու, ներկայացնելու և 

քննարկելու» կարգի 93-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերի համաձայն գրանցման 

ենթակա չէ այն նիշը, որը չունի տարբերակիչ հատկություն և բացառապես 

բաղկացած է այնպիսի նշումներից, որոնք առևտրում ծառայում են ապրանքի 

արտադրության կամ ծառայության մատուցման ժամանակը, տեսակը, որակը, 

քանակը, ստեղծման նպատակը, արժեքը, աշխարհագրական ծագումը կամ 

ապրանքների և (կամ) ծառայությունների այլ բնութագրերը նշելու համար: Տվյալ 

դեպքում հայտարկված «MPX MODULE» (Memory Protection Extensions module, 

Message Processing Extensibility module) նիշը, որն անգլերենից թարգմանելիս 

կընկալվի որպես «համակարգչային սարքավորանքի մոդուլ» չի կարող գրանցվել 

որպես ապրանքային նշան, քանի որ չունի տարբերակիչ հատկություն և նշում է 

ապրանքների բնույթը, հետևաբար այն կարող է օգտագործվել նմանատիպ 

ապրանքներ արտադրող տարբեր ընկերությունների կողմից: 

 Կոլեգիայի նախագահը հիմք ընդունելով «Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ 

օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ կետերի դրույթները առաջարկեց 

մերժել ապրանքային նշանի գրանցումը, քանի որ հայտարկված «MPX MODULE» 



(Memory Protection Extensions module, Message Processing Extensibility module) 

ապրանքային նշանը չունի տարբերակիչ հատկություն և նշում է ապրանքների 

բնույթը, հետևաբար այն կարող է օգտագործվել նմանատիպ ապրանքներ 

արտադրող տարբեր ընկերությունների կողմից: 

 Փորձաքննության բաժնի պետը համաձայն էր կոլեգիայի նախնական 

քննարկման արդյունքների հետ: 

 Ամփոփելով ընդհանուր քննարկումը և ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 

2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի N1501-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի 

Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի մտավոր 

սեփականության գործակալության բողոքարկման խորհրդում բողոքների 

քննարկման կարգի» 71-րդ կետի 3-րդ ենթակետի դրույթներով` բողոքարկման 

խորհուրդը քվեարկության արդյունքում միաձայն. 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 
 Մերժել արտոնագրային հավատարմատար Ալեքսանդր Նահապետյանի 

կողմից ներկայացված՝ «MPX MODULE» (IR1491927) ապրանքային նշանի գրանցումը 

մերժելու մասին կրկնական փորձաքննության որոշման դեմ բողոքը և 

փորձաքննության որոշումը թողնել ուժի մեջ: 

 

 

  

Բողոքարկման խորհրդի որոշումը կարող է վիճարկվել դատական կարգով 

ՀՀ վարչական դատարանում՝ դրա ստացման օրվանից վեցամսյա ժամկետում: 

 

 

ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ  

ՆԱԽԱԳԱՀ       ՌԱՖԱՅԵԼ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 


