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 Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր 

սեփականության գրասենյակի բողոքարկման խորհուրդը (այսուհետ՝ նաև 

բողոքարկման խորհուրդ) 2022 թվականի մարտի 24-ի նիստում քննարկեց 2021 

թվականի օգոստոսի 6-ին արտոնագրային հավատարմատար Սարգիս Կնյազյանի 

կողմից ներկայացված՝ INVESTOR.BG AD ընկերության (Brussels Blvd 1 BG-1540 Sofia, 

BG) «KWU International Professional League» (IR1514201) ապրանքային նշանի գրանցումը 

մերժելու մասին կրկնական փորձաքննության որոշման դեմ բողոքը: 

 Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժվել է հետևյալ հիմքերով. 

Հայտում նշված 35-րդ դասի ծառայությունների համար հայտարկված նիշը ենթակա չէ 

գրանցման որպես ապրանքային նշան, քանի որ «Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ 

օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 

օգոստոսի 10-ի N 1017-Ն որոշմամբ հաստատված «Ապրանքային նշանների հայտերը 

լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու» կարգի 93-րդ կետի 7-րդ ենթակետի 

համաձայն որպես ապրանքային նշան գրանցման ենթակա չէ այն նիշը, որը 

սպառողներին կարող է մոլորության մեջ գցել ծառայության բնույթի վերաբերյալ 

հարցերում: Տվյալ դեպքում հայտարկված ապրանքային նշանի վրա առկա է 

«International professional League» արտահայտությունն, որը չի կարող գրանցվել այն 

ծառայությունների համար, որոնք չեն վերաբերում սպորտային ոլորտին:

 Կոլեգիայի նախագահը բողոքարկման խորհրդի քննարկմանը ներկայացրեց 

բողոքի նախնական քննարկման արդյունքները` բողոքը մերժելու և կրկնական 

փորձաքննության որոշումն ուժի մեջ թողնելու վերաբերյալ, քանի որ «Ապրանքային 

նշանների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի համաձայն որպես 

ապրանքային նշան գրանցման ենթակա չէ այն նիշը, որը սպառողներին կարող է 

մոլորության մեջ գցել ծառայության բնույթի վերաբերյալ հարցերում: 

 Արտոնագրային հավատարմատար Սարգիս Կնյազյանը ներկա չէր նիստին: 

 Փորձաքննության բաժնի պետը նշեց, որ փորձաքննության կայացրած որոշումը 

իրավաչափ է և հայտարկված ապրանքային նշանը ենթակա է մերժման 35-րդ դասի 

ծառայությունների համար: 



 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. 
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 Մերժել արտոնագրային հավատարմատար Սարգիս Կնյազյանի կողմից 

ներկայացված «KWU International Professional League» (IR1514201) ապրանքային նշանի 

գրանցումը մերժելու մասին կրկնական փորձաքննության որոշման դեմ բողոքը և 

կրկնական 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 


	Բողոքարկման խորհրդի որոշումը կարող է վիճարկվել դատական կարգով ՀՀ վարչական դատարանում՝ դրա ստացման օրվանից վեցամսյա ժամկետում:

