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Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր
սեփականության

գրասենյակի

բողոքարկման

խորհուրդը

(այսուհետ՝

նաև

բողոքարկման խորհուրդ) 2021 թվականի նոյեմբերի 11-ի նիստում քննարկեց 2021
թվականի օգոստոսի 11-ին արտոնագրային հավատարմատար Ալբինա Նազարյանի
կողմից ներկայացված՝ Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ. ընկերության (Himalaya
House, 138 Elgin Avenue, PO. Box 1162, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands, KY)
«Pure Hands» (No20201295) ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու մասին
կրկնական փորձաքննության որոշման դեմ բողոքը:
Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժվել է հետևյալ հիմքերով.
«Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին 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 93-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն որպես ապրանքային
նշան գրանցման ենթակա չէ այն նիշը, որը բացառապես բաղկացած է այնպիսի
նշումներից, որոնք առևտրում ծառայում են ապրանքի արտադրության կամ
ծառայության մատուցման ժամանակը, ապրանքի կամ ծառայության տեսակը,
որակը, քանակը, ստեղծման նպատակը, արժեքը, աշխարհագրական ծագումը կամ
այլ բնութագրերը նշելու համար։ Տվյալ դեպքում հայտարկված նիշը ենթակա չէ
գրանցման որպես ապրանքային նշան, քանի որ բացառապես բաղկացած է «Pure»
և «Hands» բառերից, որոնք անգլերենից թարգմանաբար նշանակում են «մաքուր» և
«ձեռքեր», հետևաբար խնդրարկված 3-րդ, 5-րդ դասերի ապրանքների համար
հանդիսանում են նկարագրական բնույթի տարրեր՝ նշելով ապրանքների ստեղծման
նպատակը:
Կոլեգիայի նախագահը բողոքարկման խորհրդի քննարկմանը ներկայացրեց
բողոքի նախնական քննարկման արդյունքները` բողոքն ամբողջությամբ մերժելու և
կրկնական փորձաքննության որոշումը ուժի մեջ թողնելու վերաբերյալ, քանի որ
«Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 9-րդ հոդվածի 1-ին

մասի 3-րդ կետի համաձայն որպես ապրանքային նշան գրանցման ենթակա չէ այն
նիշը, որը բացառապես բաղկացած է այնպիսի նշումներից, որոնք առևտրում
ծառայում են ապրանքի արտադրության կամ ծառայության մատուցման ժամանակը,
ապրանքի կամ ծառայության տեսակը, որակը, քանակը, ստեղծման նպատակը,
արժեքը, աշխարհագրական ծագումը կամ այլ բնութագրերը նշելու համար։ Տվյալ
դեպքում հայտարկված նիշը ենթակա չէ գրանցման որպես ապրանքային նշան,
քանի որ բացառապես բաղկացած է «Pure» և «Hands» բառերից, որոնք անգլերենից
թարգմանաբար նշանակում են «մաքուր» և «ձեռքեր», հետևաբար խնդրարկված 3րդ, 5-րդ դասերի ապրանքների համար հանդիսանում են նկարագրական բնույթի
տարրեր՝ նշելով ապրանքների ստեղծման նպատակը:
Արտոնագրային

հավատարմատար

Ալբինա

Նազարյանը

այդքան

էլ

համաձայն չէր կոլեգիայի նախնական քննարկման արդյունքների հետ:
Փորձաքննության բաժնի պետը պնդեց, որ մերժման մասին որոշումը
իրավաչափ է և համաձայնվեց կոլեգիայի նախնական քննարկման արդյունքների
հետ:
Ամփոփելով ընդհանուր քննարկումը և ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության
2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի N1501-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի
Հանրապետության
սեփականության

էկոնոմիկայի

նախարարության

գործակալության

բողոքարկման

աշխատակազմի
խորհրդում

մտավոր
բողոքների

քննարկման կարգի» 71-րդ կետի 3-րդ ենթակետի դրույթներով` բողոքարկման
խորհուրդը քվեարկության արդյունքում միաձայն.
ՈՐՈՇԵՑ
Մերժել արտոնագրային հավատարմատար Ալբինա Նազարյանի կողմից
ներկայացված «Pure Hands» (No20201295) 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

