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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 2021 

թվականի հունվարի 18-ին արտոնագրային հավատարմատար Վանիկ Մարգարյանի 

կողմից ներկայացված՝ «Յուտաքսի» ՍՊԸ ընկերության (Երևան, Նոր Նորք, Ա. 

Բակունցի 2-րդ նրբ., 6/9, AM) «U TAXI» (No20180124) 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 3-րդ կետի 

համաձայն որպես ապրանքային նշան գրանցման ենթակա չէ այն նիշը, որը 

նույնական կամ նման է ավելի վաղ ապրանքային նշանին և գրանցման է 

ներկայացված ապրանքների և (կամ) ծառայությունների համար, որոնք նույնատիպ 

չեն այն ապրանքներին և (կամ) ծառայություններին, որոնց համար գրանցված է 

ավելի վաղ ապրանքային նշանը, այն դեպքում, երբ ավելի վաղ ապրանքային նշանը 

Հայաստանի Հանրապետությունում ունի բարի համբավ, և եթե հայտարկված 

ապրանքային նշանի օգտագործումն անհիմն առավելությունների կհանգեցնի՝ ավելի 

վաղ ապրանքային նշանի տարբերակիչ հատկության կամ բարի համբավի շնորհիվ 

կամ վնաս կհասցնի ավելի վաղ ապրանքային նշանի տարբերակիչ հատկությանը 

կամ բարի համբավին: Տվյալ դեպքում հայտարկված «Utaxi» նիշը ենթակա չէ 

գրանցման, որպես ապրանքային նշան, քանի որ այն իր՝ «U» տառի գունային 

լուծումներով, այն է՝ հայտարկվող նիշն ունի նույն կանաչ գույնով «U» տառը, կարող է 

շփոթություն առաջացնել Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցման հիման վրա 

պահպանվող «U!com Universal communications» և «U!com» («Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, 

Տերյան 19, բն. 4 (AM) N 16067, 05.10.2010թ., N 25186, 07.11.2016թ., 22097, 

22.10.2014 )) ապրանքային նշանների նկատմամբ և սպառողներին մոլորության մեջ 

գցել «Յուքոմ» ՍՊ ընկերության ապրանքային նշանով մատուցվող ծառայությունների 

վերաբերյալ հարցում և պատճառ հանդիսանալ կապ ենթադրելու ավելի հայտնի 

նշանի իրավատիրոջ և հայտարկված նիշի միջև, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ 



ծառայությունները, որոնք նշված են այդ նշանով, նույնատիպ չեն, հաշվի առնելով, որ 

հայտարկված նիշի օգտագործումն անհիմն առավելությունների կհանգեցնի՝ ավելի 

վաղ ապրանքային նշանի տարբերակիչ հատկության կամ բարի համբավի շնորհիվ:  

 Ինչպես նաև Օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 3-րդ կետի և ՀՀ 

կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 10-ի N 1017 - Ն որոշմամբ հաստատված 

«Ապրանքային նշանների հայտերը լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու» կարգի 

(այսուհետ՝ Կարգ) 111-րդ կետի 14-րդ ենթակետի համաձայն ապրանքային նշանի 

գրանցումը ենթակա է մերժման, եթե այն կարող է շփոթություն առաջացնել հայտի 

ներկայացման թվականի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ նրա 

տարածքից դուրս օգտագործվող ապրանքային նշանի նկատմամբ, որը դեռևս 

օգտագործման մեջ է գտնվում, պայմանով, որ հայտը ներկայացնելիս հայտատուն 

գործել է անբարեխիղճ։ Հայտատուի գործողությունը համարվում է անբարեխիղճ, եթե 

հայտը ներկայացնելու պահին հայտատուն գիտեր կամ կարող էր իմանալ այդպիսի 

ապրանքային նշանի առկայության մասին: Տվյալ դեպքում հայտարկված նիշը 

ենթակա չէ գրանցման, որպես ապրանքային նշան, քանի որ այն կարող է 

շփոթություն առաջացնել հայտի ներկայացման թվականի դրությամբ Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում՝ «Յուքոմ» ընկերության կողմից օգտագործվող 

«U!com» ապրանքային նշանի նկատմամբ, որի մասին տեղեկությունն առկա է 

https://www.ucom.am/hy/personal// և https://www.facebook.com/UcomArmenia/ 

ինտերնետային կայքերում, որի մասին հայտատուն կարող էր իմանալ: 

 Կոլեգիայի նախագահը ներկայացրեց կոլեգիայի նախնական քննարկման 

արդյունքները այն մասին, որ ՀՀ վարչական դատարանի կողմից ՎԴ/0837/05/18 

գործի շրջանակներում անվավեր է ճանաչվել «Յուքոմ» ՍՊԸ-ի դիմումով «Յուտաքսի» 

ՍՊԸ-ի կողմից օգտագործվող «U TAXI» ապրանքային նշանի օգտագործումն 

անբարեխիղճ մրցակցություն որակելու ՏՄՊՊՀ-ի կողմից հարուցված վարչական 

վարույթի արդյունքում կայացված 25.12.2017թ. թիվ 314-Ա որոշումը: Ինչպես նաև 

հաշվի առնելով, որ երկու ապրանքային նշանները օգտագործվում են ԱԾՄԴ տարբեր 

դասերում և ընկերություններից յուրաքանչյուրը շուկայում հաստատվել է և ունի իր 

սպառողները քիչ հավանական է, որ դրանք շփոթություն առաջացնեն  սպառողների 

շրջանում: Հաշվի առնելով վերը նշվածը, կոլեգիայի նախագահը առաջարկեց բողոքն 

ամբողջությամբ բավարարել, կրկնական փորձաքննության որոշումն ամբողջությամբ 

չեղյալ ճանաչել և ապրանքային նշանը գրանցել: 

 Բողոքարկողը համաձայն էր կոլեգիայի նախնական քննարկման 

արդյունքների հետ: 

 Փորձաքննության բաժնի պետը չառարկեց կոլեգիայի նախնական 

կարծիքին: 



 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. 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 
 Արտոնագրային հավատարմատար Վանիկ Մարգարյանի կողմից 

ներկայացված բողոքն ամբողջությամբ բավարարել, կրկնական փորձաքննության 

որոշումն ամբողջությամբ չեղյալ ճանաչել և «U TAXI» (No20180124) ապրանքային 

նշանը գրանցել: 

  

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:

