
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 
ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
 

№2021-6-6-Ա 
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 Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր 

սեփականության գործակալության բողոքարկման խորհուրդը (այսուհետ՝ նաև 

բողոքարկման խորհուրդ) 2021 թվականի հունիսի 16-ի նիստում քննարկեց 2021 

թվականի մայիսի 18-ին արտոնագրային հավատարմատար Զարուհի Մանուկյանի 

կողմից ներկայացված՝ SILVANOLS, SIA ընկերության (Kurbada iela 2a LV-1009 Rīga, LV) 

«Aller-GO nasal spray» (IR1498862)  ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու մասին 

կրկնական փորձաքննության որոշման դեմ բողոքը: 

 Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժվել է հետևյալ հիմքերով. 

«Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի 

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 որպես ապրանքային նշան 

Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցման հիման վրա պահպանվող «НАЗОЛ 

АЛЛЕРГО», «NAZOL ALLERGO» (BAYER CONSUMER CARE AG Peter Merian-Str. 84, 4052 

Basel, Switzerland CH, N 11111, N 11110 ) բառային ապրանքային նշանների առկայության 

պատճառով: ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 10-ի N 1017-Ն որոշմամբ 

հաստատված «Ապրանքային նշանների հայտերը լրացնելու, ներկայացնելու և 

քննարկելու» կարգի (այսուհետ՝ կարգ) 130-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն 

համակցված ապրանքային նշաններին նման են համարվում ապրանքային նշանների 

այն տեսակները, որոնք որպես տարրեր ներառված են ստուգվող համակցված 

ապրանքային նշանի մեջ: Տվյալ դեպքում նման տարրեր են հանդիսանում «АЛЛЕРГО», 

«ALLERGO» բառերը, և չնայած այն հանգամանքին, որ հակադրված նշաններից մեկը 

գրված է կիրիլիցայով, այնուամենայնիվ դրանք արտասանվում են նույն կերպ և 

զուգորդվում են միմյանց հետ իրենց հնչողությամբ: 

 Կոլեգիայի նախագահը հիմք ընդունելով «Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ 

օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասը բողոքարկման խորհրդի քննարկմանը ներկայացրեց 



բողոքի նախնական քննարկման արդյունքները` բողոքն ամբողջությամբ բավարարելու, 

կրկնական փորձաքննության որոշումն ամբողջությամբ չեղյալ ճանաչելու և 

ապրանքային նշանը գրանցելու մասին, քանի որ հայտատուն ներկայացրել է նամակ 

համաձայնագիր հակադրված ապրանքային նշանների իրավատիրոջ կողմից: 

 Բողոքարկողը համաձայն էր կոլեգիայի նախնական քննարկման արդյունքների 

հետ: 

 Փորձաքննության բաժնի պետը նշեց, որ ներկայացված նամակ 

համաձայնագրի առկայության դեպքում հայտարկված ապրանքային նշանը ենթակա է 

գրանցման: 

 Քննարկման արդյունքում համաձայնվելով կոլեգիայի նախնական կարծիքի 

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. 
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 Արտոնագրային հավատարմատար Զարուհի Մանուկյանի կողմից 

ներկայացված բողոքն ամբողջությամբ բավարարել, կրկնական փորձաքննության 

որոշումն ամբողջությամբ չեղյալ ճանաչել և «Aller-GO nasal spray» (IR1498862) 

ապրանքային նշանը գրանցել «nasal spray» արտահայտությանը ինքնուրույն 

պահպանություն չտրամադրելով: 

  
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:

