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Z.T.Hacıyevin sədrliyi ilə, 

                                        üzvlər – N.F.Nəsibova, E.Ş.Qafarov, 
 
          etiraz verən “SEDAT TAHİR  TÜKETİM MADDELERİ  SANAYİ ANONİM  SİRKETİ”- 
nin /ünvanı: ASO 1. Organize Sanayi Bőlgesi,Ural Caddesi, No:16,Sinan-Ankara,(TR)/ 
nümayəndəsi patent müvəkkili T.A.Yaqubovanın  iştirakı ilə, 
 
         Z.T.Hacıyevin məruzəsilə etiraz üzrə işə baxaraq müəyyən etdi: 
 

   21.11.2017 il tarixdə “SEB SA” şirkətinə  /ünvan: 4 chemin du Petit Bois,F-69130 
ECULLY,(FR)/  məxsus olan  “HOME & COOK” adlı əmtəə nişanının /siniflər: 16, 35, 41, 45/ 
16-cı sinifin əmtəələri üzrə 928185  saylı qeydiyyatına qarşı  “SEDAT TAHİR  TÜKETİM 
MADDELERİ  SANAYİ ANONİM  SİRKETİ”-nin nümayəndəsi patent müvəkkili 
T.A.Yaqubova tərəfindən “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 30-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslara görə Apellyasiya 
şurasına etiraz ərizəsi daxil olmuşdur.  

 Etiraz ərizəsi onunla əsaslandırılmışdır ki,  “SEB SA” (FR)  şirkətinə məxsus  928185 
saylı  beynəlxalq  qeydiyyat ilə  mühafizə  olunmuş  “HOME & COOK” adlı əmtəə  nişanı 
23.03.2007-ci  il  tarixində 16 –  “Paper, cardboard and goods made of these materials, not 
included in other classes, namely tissues, tablecloths and paper table sets; rolls of paper for 
household use, paper bags, gift paper; cardboard boxes; printed matter, in particular books 
and magazines, cookery books, books in connection with nutrition and table arts, menu 
cards, invitation cards; instructional and teaching material (except apparatus) in particular, 
recipe cards for kitchen use; plastic materials for packaging not included in other classes, 
namely bags, sachets, films and sheets; paper filters for household use; pouches for 
microwave cooking (azərbaycan dilində - kağız, karton və bu materiallardan hazırlanmış 
məmulatlar, digər siniflərə daxil olmayan, yəni toxumalar, süfrələr və kağız masaları; evdə 



istifadə üçün kağız kağızı, kağız çantaları, hədiyyə kağızları; karton qutuları; biblioqrafiya, 
xüsusilə kitab və jurnallar, yemək kitabları, qidalanma və stolüstü incəsənət, menyu kartları, 
dəvətnamələr ilə bağlı kitablar; Xüsusilə təlimat və tədris materialları (aparatlardan başqa), 
mətbəx istifadə üçün resept kartları; digər siniflərə daxil edilməyən qablaşdırma üçün plastik 
materiallar, yəni çantalar, paketlər, filmlər və təbəqələr; ev istifadə üçün kağız filtrləri; 
mikrodalğalı yemək üçün torbalar” sinfin əmtəələri üzrə qeydiyyata  alınmış və  
Azərbaycanda  qeydiyyat  29.12.2011-ci  il  tarixində  dərc  edilmişdir.   Bu  nişanın  qeydə  
alındığı  tarixdən  indiyə  kimi  “SEB SA”   adından  “HOME & COOK”  əmtəə  nişanı  altında  
16-ci sinfin  əmtəələrindən heç  biri Azərbaycan Respublikası ərazisində istifadə  
olunmamışdır. “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunun 30-cu maddəsinə  əsasən “qeydə  alınmış  əmtəə  nişanı  
qeydiyyat  tarixindən  fasiləsiz olaraq 5  il  ərzində  istifadə  olunmadıqda  Apellyasiya  
şurası  qeydiyyata  xitam  verə  bilər”.    “HOME & COOK”   əmtəə  nişanını  (IR928185) 
qeydiyyata alınan  tarixindən sonra 5  ildən  artıq müddət keçib.  İddiaçı yuxarıda  şərh  
olunanları nəzərə alaraq  “HOME & COOK”  əmtəə  nişanının  16-ci  sinif əmtəələri  üzrə 
928185 saylı  beynəlxalq  qeydiyyatına   xitam verilməsini Apellyasiya şurasından xahiş 
etmidir. 

   Apellyasiya şurasının iclası zamanı iddiaçının nümayəndəsi, patent müvəkkili 
T.A.Yaqubova bildirmişdir ki, iddiaçı “HOME & COOK” əmtəə nişanına dair 928185 saylı 
qeydiyyatın 16-cı sinfin əmtəələrinin siyahısını məhdudlaşdırmaqla yalnız “çap materialları, 
xüsusilə kitablar və jurnallar, kulinariya kitabları, qida və masa bəzədilmə 
incəsənətinə aid olan kitablar, menyu kartları, dəvətnamələr; təlim və tədris 
materialları (qurğular istisna olmaqla), xüsusilə mətbəx üçün resept kartları” (ingilis 
dilində "printed  matter,  in  particular  books and magazines, cookery books, books  in  
connection  with  nutrition  and  table  arts,  menu cards, invitation   cards;   instructional   
and  teaching  material  (except apparatus) in particular, recipe cards for kitchen use" ) 
əmtəələri üzrə  qüvvədə qalmasına etiraz etmir. 

  Apellyasiya şurası etiraz ərizəsinə baxaraq, etiraz üzrə məruzəni, etiraz edən 
iddiaçının nümayəndəsi, patent müvəkkili T.A.Yaqubovanın çıxışını dinləyib, hesab edir ki, 
etiraz qismən təmin olunmalıdır.  

  Apellyasiya şurası etirazla tanış olduqdan sonra ona aid 170116201543 saylı 
01.12.2017 il tarixli məktubu “SEB SA”   (FR) şirkətinin ünvanına göndərmişdir. Məktub 
“SEB SA”   (FR) şirkətinə 06.12.2017 il tarixində çatdırıldı. 

    Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət 
Komitəsinin “Apellyasiya şurası haqqında Əsasnamənin” 7.6 bəndində göstərilmişdir 
“...Apellyasiya şurasının iclasının günü və yeri barədə xəbərdar edilmiş şəxsin iclasa 
gəlməməsi etiraza baxılmamaq üçün səbəb deyil”.      

 Apellyasiya şurası müəyyən etdi ki, “HOME & COOK” adlı əmtəə nişanı 16, 35, 41 və 
45-cı sinifin  əmtəələri üzrə 928185 nömrəsi altında 23.03.2007 il tarixdə “SEB SA” adına 
/ünvanı - 4 chemin du Petit Bois,F-69130 ECULLY,(FR)/ beynəlxalq qeydiyyata alınmışdır. 
Həmin əmtəə nişanının qeydiyyatı 05.01.2012 il tarixdə Azərbaycan Respublikası ərazisinə 
şamil edilmişdir (2011/50 Gaz).  

 Apellyasiya şurası qeyd etdi ki, “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 26-cı maddəsinə əsasən, əmtəə nişanının istifadəsi 
kimi aşağıdakılar hesab edilir: “Əmtəə nişanının və coğrafi göstəricinin, bir qayda olaraq, 
onların aid edildiyi əmtəələrdə, əmtəə qablarında və göstərilən xidmətlərdə tətbiqi onlardan 
istifadə sayılır. Onların reklamlarda, mətbu nəşrlərdə, lövhələrdə, Azərbaycan 
Respublikasında keçirilən sərgilərin və yarmarkaların eksponatlarında və əmtəələrin bazara 
çıxarılması ilə bağlı digər sənədlərdə tətbiqi də istifadə sayılır. 

Yuxarıda sadalan hallarda istifadə məqsədilə əmtəənin istehsalı, anbara yığılması, 
bazara çıxarılması, idxalı, ixracı da nişandan istifadə sayılır. 



Əmtəənin satış üçün təklif olunması, satışı və ya xidmətin göstərilməsi qeydə alınmış 
nişanlardan istifadəni təsdiq edir. 

Əmtəə nişanından istifadənin onun sahibi və ya bu Qanunun 28-ci maddəsinə uyğun 
olaraq lisenziya müqaviləsi əsasında istifadə hüququ olan şəxs tərəfindən həyata keçirilməsi 
əmtəə nişanından istifadə sayılır. 

Əmtəə istehsalçısının və ya xidmət göstərənin əmtəə nişanı ilə yanaşı olaraq, 
aralarındakı müqaviləyə uyğun vasitəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər 
özlərinə məxsus əmtəə nişanından da istifadə edə bilərlər.”  

“Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
30-cu maddəsində qeyd edilmişdir ki, “Əmtəə nişanından istifadə halının sübutu əmtəə 
nişanının sahibinin üzərinə düşür”.  

Etiraz ərizənin daxil olduğu tarixə qədər 5 il ərzində “HOME & COOK” adlı əmtəə 
nişanının 16-cı sinifin əmtəələri üzrə istifadə olunması ilə bağlı sübutlar “SEB SA” şirkəti 
tərəfindən Apellyasiya şurasına təqdim edilməmişdir.  

Həmçinin iddiaçı “SEDAT TAHİR  TÜKETİM MADDELERİ  SANAYİ ANONİM  SİRKETİ” 
“HOME & COOK” adlı əmtəə nişanının 16-cı sinifin əmtəələr siyahısının “çap materialları, 
xüsusilə kitablar və jurnallar, kulinariya kitabları, qida və masa bəzədilmə 
incəsənətinə aid olan kitablar, menyu kartları, dəvətnamələr; təlim və tədris 
materialları (qurğular istisna olmaqla), xüsusilə mətbəx üçün resept kartları” (ingilis 
dilində - "printed  matter,  in  particular  books and magazines, cookery books, books  in  
connection  with  nutrition  and  table  arts,  menu cards, invitation   cards;   instructional   
and  teaching  material  (except apparatus) in particular, recipe cards for kitchen 
use"əmtəələrinin  qüvvədə qalmasına etiraz etmir”)  əmtəələri ilə məhdudlaşdırılmasını təklif 
edir. 

  İddiaçının xahişini nəzərə alaraq, Apellyasiya şurası hesab edir ki, “HOME & COOK” 
əmtəə nişanının 16-cı sinifin əmtəələri məhdudlaşdırılmaqla “çap materialları, xüsusilə 
kitablar və jurnallar, kulinariya kitabları, qida və masa bəzədilmə incəsənətinə aid 
olan kitablar, menyu kartları, dəvətnamələr; təlim və tədris materialları (qurğular 
istisna olmaqla), xüsusilə mətbəx üçün resept kartları” (ingilis dilində - "printed  matter,  
in  particular  books and magazines, cookery books, books  in  connection  with  nutrition  
and  table  arts,  menu cards, invitation   cards;   instructional   and  teaching  material  
(except apparatus) in particular, recipe cards for kitchen use"əmtəələrinin  qüvvədə 
qalmasına etiraz etmir”)  əmtəələri üzrə IR928185 saylı beynəlxalq qeydiyyatı qüvvədə 
saxlanıla bilər. 

  Əmtəə nişanının təyinatına uyğun olaraq onun əsas məqsədi bir sahibkarın əmtəələrini 
və ya göstərdiyi xidmətləri digər sahibkarın  əmtəələrindən və ya göstərdiyi xidmətlərdən 
fərqləndirməkdən ibarətdir.          

“Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
30-cu maddəsinin 1-ci hissəsinə əsasən “Əmtəə nişanının ... istənilən şəxsin ondan istifadə 
olunmaması barədə verdiyi ərizənin daxil olduğu tarixə qədər 5 il ərzində istifadə 
olunmadıqda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının Apellyasiya şurası qeydiyyata xitam verə 
bilər”  

Şərh edilənlərə əsasən və “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 26-cı, 28-ci və 30-cu maddələrini rəhbər tutaraq, 
Apellyasiya şurası  
 
                                                          Qərara aldı: 
 

 1. “HOME & COOK” adlı əmtəə nişanının 16-cı sinifin əmtəələri üzrə IR 928185 saylı 
beynəlxalq qeydiyyatına qarşı  “SEDAT TAHİR  TÜKETİM MADDELERİ  SANAYİ ANONİM  
SİRKETİ”-nin nümayəndəsi patent müvəkkili T.A.Yaqubova tərəfindən verilmiş etiraz ərizəsi 
əsaslı hesab edilsin və  qismən təmin olunsun. 



  2.  “HOME & COOK” adlı əmtəə nişanının 16-cı sinifin əmtəələri məhdudlaşdırılmaqla 
“çap materialları, xüsusilə kitablar və jurnallar, kulinariya kitabları, qida və masa 
bəzədilmə incəsənətinə aid olan kitablar, menyu kartları, dəvətnamələr; təlim və 
tədris materialları (qurğular istisna olmaqla), xüsusilə mətbəx üçün resept kartları” 
(ingilis dilində - "printed  matter,  in  particular  books and magazines, cookery books, 
books  in  connection  with  nutrition  and  table  arts,  menu cards, invitation   cards;   
instructional   and  teaching  material  (except apparatus) in particular, recipe cards for 
kitchen use"əmtəələrinin  qüvvədə qalmasına etiraz etmir”) əmtəələri üzrə  IR 928185 saylı 
beynəlxalq qeydiyyatı Azərbaycan Respublikası ərazisində qüvvədə saxlanılsın. 

 3. Apellyasiya şurasının qərarının alındığı tarixdən 3  ay ərzində Azərbaycan 
Respublikasının İnzibati Prossesual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə 
şikayət verilə  bilər. 

 
  

 
Apellyasiya şurasının sədri                                                                         Z.T.Hacıyev 
  
Üzvləri:                                                                                                        N.F.Nəsibova 
 
                                                                                                                    E.Ş.Qafarov 
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