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 Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության 

աշխատակազմի մտավոր սեփականության գործակալության բողոքարկման խորհուրդը 

(այսուհետ՝ նաև բողոքարկման խորհուրդ) 2014 թվականի հուլիսի 15-ի նիստում 

քննարկեց 2014 թվականի մայիսի 30-ին արտոնագրային հավատարմատար Սարգիս 

Կնյազյանի կողմից ներկայացված՝ Մահարիշի Ֆաունդեյշն Լիմիթիդ ընկերության (The 

Forum, Grenvill Street, St. Helier, Jersey JE1 4HH, Channel Islands, Guernsey GG) 

(այսուհետ՝ բողոքարկող) «MAHARISHI» (հայտ №20121377) 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 8-րդ կետով և 

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ի  N 1538-Ն որոշմամբ հաստատված 

«Ապրանքային նշանների հայտերը լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու» կարգի 

107-րդ կետի 13-րդ ենթակետով սահմանված հիմքերով, որպես ապրանքային նշան 

գրանցման ենթակա չէ այն նիշը, որը վերարտադրում կամ ներառում է որևէ հայտնի 

անձի անուն կամ ազգանուն կամ կեղծանուն կամ որևէ անձի պատկեր, եթե դրանց հետ 

նմանությունը շփոթություն է առաջացնում։ Տվյալ դեպքում «MAHARISHI» անվանումը 

ենթակա չէ գրանցման, քանի որ այն շփոթություն է առաջացնում հայտնի հնդիկ 

գիտնական և մեծ ուսուցիչ, տրանսցենդենտալ մեդիտացիայի հիմնադիր՝ Մահարիշիի՝ 

ծնյալ Մահեշ Պրասադ Վարմայի կեղծանվան հետ, ով նաև 1971 թ. ԱՄՆ-ում հիմնադրել 

է «Maharishi University of Management» ուսումնական հաստատությունը: 

 Կոլեգիայի նախագահը բողոքարկման խորհրդի քննարկմանը ներկայացրեց 

բողոքի նախնական քննարկման արդյունքները` բողոքը մերժելու և կրկնական 

փորձաքննության որոշումն ուժի մեջ թողնելու վերաբերյալ, քանի որ փորձաքննության 

բաժնի որոշումը իրավաչափ է և ներկայացված փաստարկները որևէ ձևով հակառակը 

ցույց չեն տալիս: 



 Փորձաքննության բաժնի պետը նույնպես պնդեց, որ որոշումն իրավաչափ է և 

ներկայացված ապրանքային նշանը ենթակա է մերժման: 

 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 3-րդ ենթակետի դրույթներով` բողոքարկման 

խորհուրդը.  

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

  Մերժել արտոնագրային հավատարմատար Սարգիս Կնյազյանի կողմից 

ներկայացված՝ «MAHARISHI» (հայտ №20121377) 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        ԳԱՐԵԳԻՆ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 


	Մերժել արտոնագրային հավատարմատար Սարգիս Կնյազյանի կողմից ներկայացված՝ «MAHARISHI» (հայտ №20121377) 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:

