
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 
ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
 

№2021-5-5-Ա 
 
ք. Երևան          25.05.2021թ. 
 

 Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր 

սեփականության գործակալության բողոքարկման խորհուրդը (այսուհետ՝ նաև 

բողոքարկման խորհուրդ) 2021 թվականի մայիսի 25-ի նիստում քննարկեց 2020 

թվականի հոկտեմբերի 12-ին արտոնագրային հավատարմատար Սարգիս Կնյազյանի 

(այսուհետ՝ նաև բողոքարկող) կողմից ներկայացված՝ «Formula One Licensing B.V.» 

ընկերության (Beursplein 37 NL-3011 AA Rotterdam, NL) «F1» (IR1360007) ապրանքային 

նշանի գրանցումը մերժելու մասին կրկնական փորձաքննության որոշման դեմ բողոքը: 

 Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժվել է հետևյալ հիմքերով. 

«Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 10-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 1-ին, 2-րդ կետերի համաձայն գրանցման ենթակա չէ այն նիշը, որը նույնական կամ 

նման է ավելի վաղ ապրանքային նշանին, և դրանով մակնշվող ապրանքների և (կամ) 

ծառայությունների նույնական կամ նույնատիպ լինելը հանրության մոտ շփոթություն 

առաջացնելու վտանգ է պարունակում, ներառյալ՝ ավելի վաղ ապրանքային նշանին 

զուգորդվելը։ Տվյալ դեպքում հայտարկված նիշը ենթակա չէ գրանցման միջազգային 

գրանցման հիման վրա Հայաստանի Հանրապետությունում նույնատիպ ապրանքների և 

ծառայությունների համար պահպանվող նույնական «F1» (Formula One Licensing B.V. 

Beursplein 37 NL-3011 AA Rotterdam (NL) IR 1087576) ապրանքային նշանի առկայության 

պատճառով: 

 Բողոքարկման խորհրդի անդամը նշեց, որ բողոքարկողը ապրանքների և 

ծառայությունների ցանկի կրճատում է ներկայացրել միջազգային բյուրո: Նաև բողոքին 

կից ներկայացրել է ոչ նույնական ապրանքների և ծառայությունների ցանկ, որոնց համար 

կարծում է, որ ապրանքային նշանը կարող է գրանցվել: Բողոքարկման խորհրդի անդամը 

բողոքարկման խորհրդի քննարկմանը ներկայացրեց բողոքի նախնական քննարկման 

արդյունքները` բողոքը մասնակիորեն բավարարելու, կրկնական փորձաքննության 

որոշումը մասնակիորեն չեղյալ ճանաչելու և ապրանքային նշանը  գրանցելու վերաբերյալ 



ցանկում նշված այն ապրանքների և ծառայությունների համար, որոնք բացակայում են 

հակադրված գրանցման մեջ: 

 Բողոքարկողը հրաժարվել էր մասնակցել բողոքարկման խորհրդի նիստին: 

 Փորձաքննության բաժնի պետը համաձայնվեց ներկայացված առաջարկին: 

 Քննարկման արդյունքում համաձայնվելով ներկայացված նախնական 

առաջարկի հետ, 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 2-րդ ենթակետի 

դրույթներով` բողոքարկման խորհուրդը. 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 
 Արտոնագրային հավատարմատար Սարգիս Կնյազյանի կողմից ներկայացված 

բողոքը մասնակիորեն բավարարել, կրկնական փորձաքննության որոշումը 

մասնակիորեն չեղյալ ճանաչել և «F1» (IR1360007) ապրանքային նշանը գրանցել հետևյալ 

ապրանքների և ծառայությունների համար՝ 

դաս9. մետաղադրամների տուփեր, մետաղադրամների սլայդներ, ցիկլերի ժամաչափեր և 

մետաղադրամներով աշխատող սարքերի պարագաներ; հրդեհաշիջման ապարատներ, 

որոնք կապված են ավտոմեքենաների և/կամ ավտոարշավային արդյունաբերության հետ; 

ակնոցներ, վարորդների համար նախատեսված ակնոցներ; բազային ափսեի 

կողմնացույցներ; բութ կողմնացույցներ; քարտի կողմնացույցներ; պրիզմատիկ 

կողմնացույցներ; գիրո կողմնացույցներ; ամուր պետական կողմնացույցներ; «GPS» 

կողմնացույցներ; երկկողմանի ռադիոընդունիչներ; հեռուստացույցներ; հարթ էկրաններ, 

հեղուկ բյուրեղային էկրաններ; բարձր հստակության և պլազմայի էկրաններ; տնային 

կինոյի համակարգեր; «CD» նվագարկիչներ, շարժական «CD» նվագարկիչներ; թվային 

երաժշտություն կարդալու ապարատ; մինի սկավառակի նվագարկիչներ; 

համակարգչային պատյաններ; ստեղնաշարեր բջջային հեռախոսների համար; բջջային 

հեռախոսային ժապավեններ; դրամի փոխանակման մեքենաներ; մեքենաներ և ծրագրեր 

կարաոկեի համար; տվյալների բազաներ (համակարգչային ծրագիր); չգրանցված 

մագնիսական, թվային կամ անալոգային մեդիայի էկրանապահիչ ծրագրեր; քամու 

գուլպաներ քամու ուղղությունը ցույց տալու համար; ֆոտոգալվանային բջիջներ և 

արևային էլեկտրական վահանակներ հեռավորության չափման ապարատներ; 

արագության չափման և նշման սարքավորումներ; անվադողերի ճնշման տվիչներ; 



անվադողերի ճնշման չափիչներ; կաթոդային ճառագայթային խողովակներ; սահմանել 

վերին տուփեր, մասնավորապես` համակարգչային ծրագրակազմ և սարքավորում, որոնք 

կարող են փոխարկել, մատակարարել և փոխանցել աուդիո և վիդեո տվյալներ. 

արբանյակային ճաշատեսակներ; փաթեթավորված կիսահաղորդիչներ; տվյալների 

փոխանցման մալուխներ; էլեկտրոնային առևտրի վճարման մեքենաներ; էլեկտրոնային 

տոմսեր մագնիսական քարտի տեսքով կամ ներբեռնվող հեռավոր համակարգչային 

ցանցից; տոմսեր մագնիսական քարտի տեսքով; անվտանգության հագուստ` հրդեհից 

պաշտպանվելու համար; անվտանգության ձեռնոցներ՝ պատահարներից պաշտպանվելու 

համար; 

դաս12. անվադողերի ներքին խողովակներ; անվադողերի վերամշակման մեջ 

օգտագործելու համար ռետինե քայլքի նմուշներ; ներքին խողովակների և անվադողերի 

նորոգման կարկատաններ; անվադողերի և ներքին խողովակների, անվադողերի 

փականների վերականգնման համար սոսինձ ռետինե կարկատաններ; պոմպեր 

անվադողերի փչման համար; տրանսպորտային անիվներ; անվահեծեր; անիվի գոտու 

գոտիներ; անվադողերի ծածկոցներ;  

դաս16. գրքեր և գրախոսություններ, ներառյալ մարզական անձնավորություններին և 

մարզական իրադարձություններին վերաբերող գրքերը; թղթե տոպրակներ; թղթի կամ 

պլաստմասսե աղբի տոպրակներ; պլաստմասսա սննդամթերքի պահպանման համար; 

թղթե սուրճի ֆիլտրեր; թղթե թաց անձեռոցիկներ, որոնք չեն ներծծվել քիմիական 

նյութերով կամ միացություններով; դիմահարդարման հեռացման համար թղթե 

անձեռոցիկներ; թղթի հյուսվածքներ; տուփով հյուսվածքներ; վիմագրեր, վիմագրական 

արվեստի գործեր; մատիտի զարդեր; մակնշման կաղապարներ; քարտերի այցելուների 

դեպքեր; փաստաթղթեր կրողներ;  

դաս25. ժիլետներ; կախակապեր; բրեկետներ հագուստի համար; 

դաս28. տեսախաղերի ապարատ; սպորտային պայուսակներ և տարաներ՝ 

հարմարեցված սպորտային իրեր տեղափոխելու համար; վիդեոխաղերի ջոյսթիքներ; 

դաս35. տվյալների հավաքագրում, ստեղծում և կառավարում, մասնավորապես 

գրանցամատյանում դոմենային անունների կազմում; հավատարմության, խրախուսման և 

բոնուսային ծրագրի ծառայություններ հաճախորդների համար սպորտային վայրերում` 

հավատարմության և կոդավորված անդամ քարտերի բաշխման միջոցով; էլեկտրոնային 

առևտրի ծառայություններ (էլեկտրոնային առևտուր), մասնավորապես` արտադրանքի 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը հեռահաղորդակցական ցանցերի միջոցով գովազդի և 

վաճառքի նպատակներով մատչելի դարձնելը. տեղեկատվության հավաքագրում 



համակարգչային տվյալների շտեմարաններ, մասնավորապես անշարժ կամ անիմացիոն 

պատկերներ; ավտոարշավի ոլորտում սպորտային միջոցառումների խթանում; 

անձնակազմի տրամադրման ծառայություններ, մասնավորապես՝ խմիչքներ և սնունդ 

վաճառելու համար; ինտերակտիվ կրթական և ժամանցային ապրանքների, 

ինտերակտիվ կոմպակտ սկավառակների, «cd»-ռոմների և համակարգչային խաղերի 

մանրածախ վաճառք; ժամանակավոր կացարանների ամրագրման վերաբերյալ 

վարկանիշների, վարկանիշների, ակնարկների, ուղղորդումների և առաջարկությունների 

վերաբերյալ առցանց բիզնես գրացուցակների տրամադրում;  

դաս36. ֆինանսների և ապահովագրության վերաբերյալ տեղեկատվական 

ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են համակարգչային շտեմարանից կամ 

ինտերնետի միջոցով կամ անլար էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցից; բջջային 

հեռախոսի միջոցով վճարման ծառայություններ. ապահով ավանդի ծառայություններ; 

դաս38. կոնֆերանսի ծառայություններ հեռախոսով կամ տեսանյութով; առևտրային 

ինտերնետային էջերի փոխանցում առցանց կամ անլար էլեկտրոնային հաղորդակցման 

սարքերի միջոցով. հեռուստատեսության և ռադիոյի հաղորդումների փոխանցում և 

տարածում ինտերնետի կամ ցանկացած անլար էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի 

միջոցով; տվյալների կապի սերվերների և իրական ժամանակի զրույցների ֆորումների 

մուտքի ապահովում; մասնավոր և առևտրային գնման և պատվիրման ծառայություններ 

մատչելիության համար գլոբալ համակարգչային ցանցի կամ ինտերակտիվ 

հաղորդակցման տեխնոլոգիաների մուտքի ապահովում; համակարգչային 

տեղեկատվության (ներառյալ կայքերը) և այլ տվյալների հեռահաղորդակցություն; 

հեռահաղորդակցության համար գլոբալ համակարգչային ցանցի (ինտերնետի) կամ 

տվյալների բանկերի հետ կապերի ապահովում. համաշխարհային համակարգչային 

ցանցի կամ անլար էլեկտրոնային հաղորդակցման սարքերի միջոցով ինտերնետում 

թվային երաժշտություն առաջարկող կայքեր մուտքի ապահովում; Համաշխարհային 

համակարգչային ցանցի կամ անլար էլեկտրոնային հաղորդակցման սարքերի միջոցով 

ինտերնետում երաժշտության հոսքային կայքեր մուտքի ժամանակի վարձույթ; 

համաժամանակյա հեռարձակում և/կամ կինոնկարների և ձայնային և վիդեո 

ձայնագրությունների վերբեռնում. միաժամանակյա հեռարձակման և/կամ ինտերակտիվ 

կրթական և ժամանցի ապրանքների, ինտերակտիվ կոմպակտ սկավառակների, «cd»-

ռոմների, համակարգչային ծրագրերի և համակարգչային խաղերի 

(հեռահաղորդակցություն) վերբեռնում և ինտերնետով վիդեո և աուդիո նյութերի իրական 

ժամանակում հոսք; գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով համակարգչային 



տեղեկատուների տախտակների և զրուցարանների իրական ժամանակում մուտքի 

ապահովում և մուտքի վարձակալություն; արտաքին հեռարձակման համար 

հեռարձակման ապարատի լիզինգ. հեռահաղորդակցական կայքերի լիզինգ; 

դաս41. մրցույթների կազմակերպում; հյուրընկալության ծառայություններ; հանգստի 

օբյեկտների տրամադրում; վիդեո և աուդիո-վիզուալ տեղադրումների վարձույթ; 

կինոնկարի ձայնային և վիդեո ձայնագրությունների արտադրություն, ներկայացում, 

բաշխում և (կամ) վարձույթ; խմբագրման ծառայություններ; գրքերի հրատարակում; 

աուդիո և վիդեո ձայնագրման ծառայություններ; կինոյի համար անիմացիոն 

մուլտֆիլմերի արտադրություն, հեռուստատեսության համար անիմացիոն մուլտֆիլմերի 

արտադրություն; թվային երաժշտության տրամադրում (ներբեռնվող չէ); 

հեռահաղորդակցության միջոցով թվային երաժշտության առաջարկ; համակարգչային 

շտեմարանից կամ ինտերնետից կամ որևէ անլար էլեկտրոնային հաղորդակցության 

ցանցի միջոցով առցանց տրամադրված կրթական տեղեկատվություն վիճակագրական 

տեղեկատվությանը վերաբերող սպորտային տեղեկատվության տրամադրում; 

թարգմանչական ծառայություններ; զվարճանքի օբյեկտների տրամադրում: 

  

Բողոքարկման խորհրդի որոշումը կարող է վիճարկվել դատական կարգով ՀՀ 

վարչական դատարանում՝ դրա ստացման օրվանից վեցամսյա ժամկետում: 

 

 

ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ  

ՆԱԽԱԳԱՀ        ՎԱՐՈՍ ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
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