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 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) «FORMULA 1» (IR1360006) 

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 «FORMULA 1» (Formula One Licensing 

B.V. Beursplein 37 NL-3011 AA Rotterdam (NL) IR714322, IR1087825, IR1219987) 

ապրանքային նշանների 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 «FORMULA 1» (IR1360006) ապրանքային նշանը 

գրանցել հետևյալ ապրանքների և ծառայությունների համար՝ 

դաս4. շարժիչի յուղեր և վառելիք; գազոլին, բենզին, դիզելային յուղ, գազ և 

կենսավառելիք; քսանյութ մոմ; բնական գազ; հեղուկ գազեր; շարժիչային վառելիք; 

հեղուկ նավթային գազեր; ոչ քիմիական հավելումներ շարժիչի վառելիքի, քսանյութերի և 

քսուկների համար; կտրող յուղեր արդյունաբերական նպատակներով; ֆրեզերային 

յուղեր. 

դաս9. հարթ էկրաններ; հեղուկ բյուրեղյա ցուցասարքեր; բարձր հստակության և 

պլազմայի էկրաններ; թվային երաժշտություն կարդալու ապարատ; բարձրախոսներ 

պատրաստված պլաստմասայինց և (կամ) մետաղից; ստեղնաշարեր բջջային 

հեռախոսների համար; բջջային հեռախոսի ժապավեններ; բջջային հեռախոսների 

համար հարմարեցված պատյաններ. բջջային հեռախոսներ `ինտեգրված 

տեսախցիկներով և տեսախցիկներով. ապարատներ բջջային հեռախոսային խցիկների 

շահագործման համար; դրամի փոխանակման մեքենաներ; մեքենաներ և ծրագրեր 

կարաոկեի համար; տվյալների բազաներ (համակարգչային ծրագիր); հիշողության 

ձողիկներ; միկրոչիպային քարտեր; միկրոսխեմաներ կամ մագնիսական կրեդիտ 

քարտեր, միկրոսխեմաներ կամ մագնիսական հեռախոսային քարտեր, միկրոչիպային 

կամ մագնիսական քարտեր փողափոխանակողների համար, միկրոչիպային կամ 

մագնիսական քարտեր ավտոմատացված վաճառողի և փողի փոխանակման 



մեքենաների համար, բջջային հեռախոսների միկրոչիպ կամ մագնիսական 

կանխավճարային քարտեր, միկրոչիպ կամ ճանապարհորդության և զվարճանքի 

մագնիսական քարտեր; քամու գուլպաներ՝ քամու ուղղությունը ցույց տալու համար; 

ֆոտոգալվանային բջիջներ և արևային էլեկտրական վահանակներ; անվադողերի 

ճնշման տվիչներ; անվադողերի ճնշման չափիչներ; տվյալների շտեմարանների տեսքով 

կամ ինտերնետով տրամադրվող էլեկտրոնային հրատարակություններ; ներբեռնվող 

էլեկտրոնային քարտեզներ; կաթոդային ճառագայթային խողովակներ; ապակոդավորող 

սարքեր, մասնավորապես` համակարգչային ծրագրակազմ և սարքավորում, որոնք 

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

արբանյակային սկավառակներ; փաթեթավորված կիսահաղորդիչներ; աուդիո և վիդեո 

տվյալների մշակողներ և փոխարկիչներ; տվյալների փոխանցման մալուխներ; 

էլեկտրոնային առևտրի վճարման մեքենաներ; մագնիսական քարտի տեսքով 

էլեկտրոնային տոմսեր կամ ներբեռնվող հեռավոր համակարգչային ցանցից. տոմսեր 

մագնիսական քարտի տեսքով; 

դաս12. տաք օդապարուկներ; անվադողերի ներքին խողովակներ; անվադողերի 

վերամշակման մեջ օգտագործելու համար ռետինե անվագոտու նմուշներ; ներքին 

խողովակների և անվադողերի նորոգման կարկատաններ; անվադողերի և ներքին 

խողովակների, անվադողերի փականների վերականգնման համար սոսինձ ռետինե 

կարկատաններ; պոմպեր անվադողերը փչելու համար; տրանսպորտային անիվներ; 

անվահեծեր; անվահեծերի գոտիներ; անվադողերի ծածկոցներ; մանկական վագոններ; 

դաս16. թղթե թաց անձեռոցիկներ՝ չթաթախված քիմիական նյութերով կամ 

միացություններով; թղթի հյուսվածքներ; տուփով անձեռոցիկներ; գրամեքենայի թուղթ; 

գնդիկավոր գրիչների և մատիտների հավաքածուներ; մատիտի պատյաններ; վիմագրեր, 

վիմագրական արվեստի գործեր; մատիտի զարդեր; անցաթղթեր; ընդունելության 

տոմսեր; ստուգումներ; այս դասի մեջ ներառված գովազդային վահանակներ, 

պաստառներ և նյութեր; ստենդներ և տարաներ գրասենյակային իրերի համար; 

մակնշման կաղապարներ; կապող տեսահոլովակներ; գրքերի կրողներ [գրենական 

պիտույքներ]; դրոշմակնիքներ; ճանապարհորդների ստուգումներ; չեկի տերեր; 

դսա18. պայուսակներ; 

դաս25. անթև պուլովեր; սպորտային վերնաշապիկներ; գլխարկներ վիզորներով; 

ծնկակապեր; 

դաս28. սպորտային պայուսակներ և տարաներ՝ հարմարեցված սպորտային իրեր 

տեղափոխելու համար; ձայնային ակտիվացմամբ կամ ձեռքով աշխատող խաղի 



կարգավորիչներ; վիդեոխաղերի ջոյսթիքներ; կանխավճարային տեսախաղեր 

արկադների համար (արկադային խաղեր); կրկնօրինակ օդանավերի մոդելներ; 

դաս35. գովազդային տեքստեր հրատարակող գործակալության ծառայություններ. 

շուկայավարման ուսումնասիրության ծառայություններ. տվյալների բանկերում տվյալների 

հավաքում և համակարգում. տվյալների բանկերի կառավարման ծառայություններ. բոլոր 

տեսակի ապրանքների մանրածախ վաճառք. լուծիչների, պարաֆինի, մոմերի, բիտումի և 

բենզինի մանրածախ վաճառքի ծառայություններ. գլոբալ համակարգչային ցանցում 

(ինտերնետում) կամ անլար էլեկտրոնային հաղորդակցման սարքերի միջոցով կայքերի 

համար գովազդի ձևավորում և կազմում. ապրանքների և ծառայությունների գովազդման 

համար կայքերում տարածքի տրամադրում. աճուրդների վաճառք գլոբալ 

համակարգչային ցանցում (ինտերնետ) կամ անլար էլեկտրոնային հաղորդակցման 

սարքերի միջոցով. գրացուցակների հավաքածու` ինտերնետում և անլար էլեկտրոնային 

հաղորդակցության ցանցում հրապարակման համար. առևտրային կառավարման 

ծառայություններ համաշխարհային համակարգչային ցանցում (ինտերնետ) կամ անլար 

էլեկտրոնային հաղորդակցման սարքերի միջոցով առևտրային ծառայությունների 

մշակման համար. տվյալների հավաքագրում, ստեղծում և կառավարում, մասնավորապես 

գրանցամատյանում դոմենային անունների կազմում. վաճառքի խթանում, 

մասնավորապես` հաճախորդների համար արտոնյալ ծրագրերի իրականացում. խթանել 

այլոց ապրանքների և ծառայությունների աջակիցների համար հավատարմության 

պարգևատրման քարտերի տրամադրման միջոցով` քարտի տիրոջ ինքնության 

վերաբերյալ անձնական տեղեկություններ պարունակող և սպորտային մարզադաշտեր 

մուտքի վերահսկում (տոմսարկղերի ծառայություններ). հավատարմության, խրախուսման 

և բոնուսային ծրագրերի ծառայություններ հաճախորդների համար մարզական 

վայրերում`հավատարմության և կոդավորված անդամ քարտերի բաշխման միջոցով, 

որոնք կարող են պարունակել անձնական օգտվողի տվյալներ. էլեկտրոնային առևտրի 

ծառայություններ (էլեկտրոնային առևտուր), մասնավորապես` հեռահաղորդակցման 

ցանցերի միջոցով ապրանքների տեղեկատվության հասանելիությունը գովազդի և 

վաճառքի նպատակներով. ապրանքների կամ ծառայությունների առքուվաճառքի 

պայմանագրերի կազմակերպում, սպորտային ներկայացումների վերաբերյալ տվյալների 

և տեղեկատվության կազմում և գրանցում. անձնակազմի տրամադրման 

ծառայություններ, մասնավորապես խմիչքներ և սնունդ վաճառելու համար. ինտերակտիվ 

կրթական և ժամանցային ապրանքների, ինտերակտիվ կոմպակտ սկավառակների, cd-

rom- ների և համակարգչային խաղերի մանրածախ վաճառք. ինտերակտիվ կրթական և 



ժամանցային ապրանքների, ինտերակտիվ կոմպակտ սկավառակների, CD-romների և 

համակարգչային խաղերի մանրածախ վաճառք, մասնավորապես գլոբալ 

համակարգչային ցանցում. ֆինանսական հովանավորության որոնում՝ կապված 

ավտոմոբիլային սպորտային իրադարձությունների հետ; 

դաս36. վարկային քարտերի և ճանապարհորդական չեկերի տրամադրում և 

կառավարում. վարկային ներդրումներ. տրանսպորտային միջոցների լիզինգ. լիզինգի 

ֆինանսավորում. քլիրինգի ծառայություններ (արտարժույթի փոխանակում). ֆինանսների 

և ապահովագրության վերաբերյալ տեղեկատվական ծառայություններ, որոնք 

տրամադրվում են համակարգչային շտեմարանից կամ ինտերնետի միջոցով կամ անլար 

էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցից: բջջային հեռախոսի միջոցով վճարման 

ծառայություններ. անշարժ գույքի վերաբերյալ խորհրդատվություն; 

դաս38. կոնֆերանսի ծառայություններ հեռախոսով կամ տեսանյութով. ֆաքսիմիլային 

մեքենաների և այլ հեռահաղորդակցական սարքավորումների վարձույթ. առևտրային 

ինտերնետային էջերի առցանց կամ անլար էլեկտրոնային հաղորդակցման սարքերի 

միջոցով փոխանցում. գլոբալ համակարգչային ցանց (ինտերնետ) կամ անլար 

էլեկտրոնային հաղորդակցման սարքերի միջոցով մուտքի ժամանակի տրամադրում. 

ծառայություններ մատուցող ծառայություններ ինտերնետի կամ ցանկացած անլար 

էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի միջոցով (հեռահաղորդակցական 

ծառայություններ). գլոբալ համակարգչային ցանցի կամ անլար էլեկտրոնային 

հաղորդակցման սարքերի միջոցով ինտերնետում թվային երաժշտություն առաջարկող 

կայքեր մուտքի ապահովում. Համաշխարհային համակարգչային ցանցի կամ անլար 

էլեկտրոնային հաղորդակցության սարքերի միջոցով ինտերնետում երաժշտության 

հոսքային կայքեր մուտքի ժամանակի վարձույթ. տվյալների շտեմարանի սերվերի 

կենտրոն մուտքի ժամանակի վարձույթ (հեռահաղորդակցական ծառայություններ). 

համակարգչային տվյալների շտեմարանի մուտքի ժամանակի վարձույթ 

(հեռահաղորդակցական ծառայություններ). հեռահաղորդակցության միջոցով թվային 

երաժշտության փոխանցում. էլեկտրոնային հրապարակումների առցանց փոխանցում. 

թվային երաժշտության փոխանցում ինտերնետի կամ ցանկացած անլար էլեկտրոնային 

հաղորդակցության ցանցի միջոցով. թվային երաժշտության փոխանցում հոսքային 

կայքերի միջոցով. միաժամանակյա հեռարձակման և/կամ ինտերակտիվ կրթական և 

զվարճանքի ապրանքների, ինտերակտիվ կոմպակտ սկավառակների, CD- ռոմերի, 

համակարգչային ծրագրերի և համակարգչային խաղերի (հեռահաղորդակցություն) 

վերբեռնում և (կամ) վերբեռնում. ինտերնետով վիդեո և աուդիո նյութերի իրական 



ժամանակում հոսք. բջջային հեռախոսների միջոցով թվային երաժշտության իրական 

ժամանակում հոսք. հեռահաղորդակցական կայքերի լիզինգ; 

դաս39. ճանապարհորդական շրջագայության շահագործման ծառայություններ. 

մեքենաների փոխանակման և ժամանակավոր կայանման ծառայությունների 

պլանավորման և ամրագրման վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. կայքի 

միջոցով տեղեկատվության տրամադրում տրանսպորտային ծառայությունների և 

տրանսպորտային ծառայությունների ամրագրումների վերաբերյալ. ջրի, ջերմության, 

գազի և էլեկտրաէներգիայի բաշխում. փոստային ծառայություններ. տոմսերի բաշխում. 

արբանյակային նավիգացիոն ծառայություններ; 

դաս41. մրցանակների խաղարկություններ. սպորտին վերաբերող խաղադրույքների և 

խաղերի ծառայություններ. հյուրընկալության ծառայություններ, մասնավորապես 

հաճախորդների ընդունելության ծառայություններ (ժամանցի ծառայություններ), 

ներառյալ սպորտային կամ ժամանցային միջոցառումների մուտքի տոմսերի ամրագրում. 

հանգստի օբյեկտների տրամադրում. վիդեո և աուդիո-վիզուալ տեղադրումների 

վարձույթ. կինոնկարի ձայնային և վիդեո ձայնագրությունների արտադրություն, 

ներկայացում, բաշխում և (կամ) վարձույթ. մարզական իրադարձությունների 

ռադիոհեռուստատեսային լուսաբանում. խմբագրման ծառայություններ. զվարճանքի, 

սպորտային և մշակութային միջոցառումների տոմսերի ամրագրման ծառայություններ. 

խաղադրույքների և խաղերի ծառայություններ առցանց ինտերնետում կամ ցանկացած 

անլար էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցում. համակարգչային խաղերի 

մրցույթների կազմակերպում. աուդիո և վիդեո ձայնագրման ծառայություններ. ձայնի և 

պատկերների ձայնագրությունների բաշխում ինտերնետի միջոցով. թվային 

երաժշտության տրամադրում (չներբեռնվող). հեռահաղորդակցության միջոցով թվային 

երաժշտության առաջարկ. թարգմանչական ծառայություններ. լուսանկարչական 

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 


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

