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Z.T.Hacıyevin sədrliyi ilə, 

üzvlər– N.F.Nəsibova, R.N.Hüseynəliyev 
 

   etiraz verən Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Unipak" /ünvan: 
Krasnodar, 2 otdelenie, sovkhoza 16, RU-350012 Solnechniy  (RU)/ nümayəndəsi,  patent 
müvəkkili M.Y.Qurbanovun  iştirakı ilə 

 
Z.T.Hacıyevin məruzəsilə etiraz üzrə işə baxaraq müəyyən etdi: 
 
 04.04.2018 il tarixdə “Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Unipak"”  

məxsus “ ” əmtəə nişanının  33-cü sinifin əmtəələri üzrə qeydiyyata alınmasına dair 
ekspertizanın 20.10.2017 il tarixli ilkin rədd qərarına qarşı iddiaçının patent müvəkkili 
M.Y.Qurbanov tərəfindən “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 15-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslara görə Apellyasiya 
şurasına etiraz ərizəsi daxil olmuşdur.        

  Etiraz     ərizəsi    onunla     əsaslandırılmışdır     ki,      Obshchestvo  s  ogranichennoy  
otvetstvennostyu "Unipak"  şirkəti hesab edir ki, onun tərəfindən Azərbaycan ərazisinə şamil 

edilməklə qüvvədə olması üçün verilmiş ” ”   əmtəə nişanının 1143214 saylı  
beynəlxalq qeydiyyatına ilkin rədd qərarı aşağıdakı əsaslarla ləğv edilməlidir. 

“Ekspertiza” ilkin rədd qərarı verərkən “Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris 
Konvensiyasının” 10ter [Əmtəə nişanları, firma adı, yanlış göstəriş, haqsız rəqabət: mühafizə 
vasitələri, məhkəməyə müraciət hüququ] və Azərbaycan Respublikası “Əmtəə nişanları və 
coğrafi göstəricilər haqqında qanunun” (sonralar “Qanun”) 5-cı maddəsinin (f) –səhvən (h) 
kimi göstərilmişdir)  bəndinə əsaslanmışdır: “əmtəələrin və ya xidmətlərin xüsusiyyətləri, 
keyfiyyəti və ya coğrafi mənşəyi ilə əlaqədar istehlakçını yanılda bilən əmtəə nişanları kimi 



qeydə alınmasına yol verilmir”. Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Unipak"  

şirkətinin ” ” əmtəə nişanının 469106 saylı bazis qeydiyyatı mənşə dövləti olan 
Rusiyada eləcədə № 1143214 saylı beynəlxalq qeydiyyat Madrid Razılaşma dövlətləri olan  
Danimarkada (2013/22 Gaz, 20.06.2013, DE; Avstriyada 2013/23 Gaz, 27.06.2013, AT; 
Slovakiyada 2013/24 Gaz, 04.07.2013, SI; Böyük Britaniyada 2013/27 Gaz, 25.07.2013, GB; 
2013/32 Gaz, 29.08.2013, SM;  Norveçdə 2013/33 Gaz, 05.09.2013, NO; Latviyada 2013/33 
Gaz, 05.09.2013, LV; Macarıstanda 2013/36 Gaz, 26.09.2013, HU; Estoniyada 2013/37 Gaz, 

03.10.2013, ES və sairə dövlətlərdə mühafizə olunur. Eyni zamanda ” ”   əmtəə 
nişanının 567032 saylı qeydiyyatla mənşə dövləti olan Rusiyada mühafizə olunan  məhsulları 

Azərbaycan Respublikasın ərazisində geniş çeşidlə satılır, tanınır. Ekspertiza  ilkin rədd 
qərarı verərkən “Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyasının” 10ter [Əmtəə 
nişanları, firma adı, yanlış göstəriş, haqsız rəqabət: mühafizə vasitələri, məhkəməyə müraciət 
hüququ] əsas kimi göstərsə də, Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan hər hansı əmtəə 
nişanı, firma adı-bu qeydiyyata qarşı qoyulmamış, yanlış göstəriş, haqsız rəqabət, mühafizə 
vasitələri, məhkəməyə müraciət hüququ ilə üçüncü şəxlərdən heç bir ərizə faktı yoxdur. 

Əksinə 1143214 saylı ” ”  əmtəə nişanının 33-cu sinif əmtəələri üzrə beynəlxalq 
qeydiyyatı mənşə ölkəsində və onlarla Avropa ölkələrində mühafizə olunur.  Beləliklə, ilkin 
rədd qərarının “Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyasının” 10ter  maddəsi 
üzrə qüvvədə olan qanuna müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində 1143214 
saylı bynəlxalq qeydiyyata ilkin rədd qərarına  hər hansı əsas olmaması sübuta yetirilir.  Eyni 
zamanda fransızca- “Mont Blanc”, İtalyanca “Monte Blanco”, tərcüməsi “ağ dağ”— kristal dağ 
silsiləsi, hündürlüyü 4810 metr olan, Qərbi Alpda yerləşən Alp dağları sisteminə daxil olan 
dağ silsiləsidir. Fransa və İtaliyanın sərhəddində Yuxarı Savoya və Kurmayor rayonunda 
yerləşir. İstər Fransada ərazisində, istərsə də İtaliyada həmin sərhəd rayonları olan Yuxarı 
Savoya və Kurmayor rayonlarında mənşə ölkəsi olaraq 33-cu sinif- “Alkoqollu içkilər, məhz 

xüsusi ilə araq” əmtəəsi üzrə həmin coğrafi məkanda, ” ” əmtəə nişanının  mənşə 
ölkəsi olması barədə heç bir  sübut göstərilməmişdir.  Beləliklə, ilkin rədd qərarının “Qanun”-
un 5-cı maddəsinin (f) bəndi üzrə qüvvədə olan qanuna müvafiq olaraq Azərbaycan 
Respublikası ərazisində 1143214 saylı bynəlxalq qeydiyyata ilkin rədd qərarına  hər hansı 
əsas olmaması sübuta yetirilr. Sənaye Mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə” Paris Konvensiyasının  
6-quinquies maddəsinə əsasən: “Mənşə ölkəsində lazımı qaydada qeydiyyata alınan hər 
bir əmtəə nişanı İttifaqın istənilən digər ölkəsində mühafizə üçün iddia təqdim edilə 
bilər və bu  maddə də göstərildiyi kimi, təshih olunaraq, olduğu kimi, mühafizə olunur. 
Bu ölkələr qeydiyyatın tam həyata keçirənə qədər mənşə ölkəsində qeydiyyatın səlahiyyətli 
orqan tərəfindən verilmiş şəhadətnaməsini tələb edə bilər. Belə şəhadətnamələrin 

leqallaşdırılması tələb edilmir.”  Şərh olunanları nəzərə alaraq, “ ”    əmtəə nişanının 
33-cu sinif əmtəələri üzrə beynəlxalq qeydiyyatına Azərbaycan Respublikası ərazisində 
mühafizə verilməsini  Apellyasiya şurasından xahiş etmişdir. 

    Apellyasiya şurası etiraz ərizəsinə baxaraq, etiraz üzrə məruzəni, etiraz edən   patent 
müvəkkili M.Y.Qurbanovun çıxışını dinləyib, hesab edir ki, etiraz təmin olunmalıdır.    

    Apellyasiya şurası müəyyən etdi ki,  “ ” adlı əmtəə nişanı (1143214 beynəlxalq 
qeydiyyat) 15.10.2012-ci il tarixdə 33-cü  sinifin əmtəələri üzrə “Obshchestvo s 
ogranichennoy otvetstvennostyu "Unipak"” adına qeydiyyata alınmış və həmin qeydiyyat 
20.10.2016 (2016/41 Gaz)  tarixində Azərbaycan Respublikasının ərazisinə şamil edilmişdir.      

   Ekspertizanın rədd qərarında Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris 
Konvensiyasının” 10ter və  “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 5-ci maddəsinin “f” bəndinə istinad etmişdir. 

   Apellyasiya şurası təqdim edilən sənədləri araşdıraraq müəyyən etdi ki, “ ”  
əmtəə nişanı 33-cü sinif əmtəələri üzrə  22 avqust 2012-ci il tarixdə mənşə ölkəsi olan  
Rusiya Federasiyasında  qeydiyyata alınmışdır. 

    “Sənaye Mülkiyyətinin Mühafizəsi haqqında Paris Konversiyası ”-nın 6 quinquies  
maddəsində deyilir ki “ Mənşə ölkəsində müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyata alınmış əmtəə 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=567032&TypeFile=html


nişanı, ittifaqın digər ölkələrində qeydiyyata alınması üçün təqdim edilə bilər və bu maddədə 
qeyd edilmiş şərtlər nəzərə alınmaqla, olduğu kimi mühafizə olunur”. 

         Apellyasiya şurası qeyd etdi ki. Avropa Birliyi Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası üzrə 
Qaydaların 5.3 Maddə 7(1) (j) EUTM (qeydiyyata alınmış coğrafi göstəricilər) deyilir ki: “Əgər 
qeydiyyata təqdim edilmiş coğrafi göstəricini özündə əks etdirən əmtəə nişanı iddia sənədi 
əmtəələrin və xidmətlərin mənşəyi və xüsusi keyfiyyətləri barəsində, istehlakçılara onların 
mənşəyi və xüsusi  keyfiyyətləri barədə yanlış təsəvvür yarada biləcəyi təqdirdə belə 

nişanların qeydiyyatından imtina edilir”. İddia edilən “ ”   nişanı 33-cü sinifin “alkoqollu 
içkilər, məhz vodka (araq) əmtəələri əhatə edir. Bu onu göstərir ki, bu nişanın əhatə etdiyi 
əmtəələr istehlakçılarda və istehsalçılarda onların barəsində yanlış təsəvvür yarada bilməz. 

Avropa Birliyi Qanunvericiliyində göstərilir ki, “Adın həqiqətən əmtəələrin coğrafi 
mənşəyinə dəlalət etməsinin təyin edilməsi mütləq deyil. Yer adı ilə əmtəələr arasında 
əlaqənin təyin edilməsi, əmtəələrin mənşəyini göstərə bilər, əks halda nişanın qeydiyyatdan 
imtina edilə bilməz (Avropa Birliyi Məhkəmə Qərarı, 15/10/2003, T-295/01, olderburger, EU: 
T 2003: 267, § 43)”.  

     Apellyasiya şurası təqdim edilən sənədləri araşdıraraq müəyyən etdi ki, “ ” 
nişanı Danimarkada (2013/22 Gaz, 20.06.2013, DE; Avstriyada 2013/23 Gaz, 27.06.2013, 
AT; Slovakiyada 2013/24 Gaz, 04.07.2013, SI; Böyük Britaniyada 2013/27 Gaz, 25.07.2013, 
GB; 2013/32 Gaz, 29.08.2013, SM;  Norveçdə 2013/33 Gaz, 05.09.2013, NO; Latviyada 
2013/33 Gaz, 05.09.2013, LV; Macarıstanda 2013/36 Gaz, 26.09.2013, HU; Estoniyada 
2013/37 Gaz, 03.10.2013, ES və sairə dövlətlərdə mühafizə olunur.   

  Göründüyü kimi, “ ”  əmtəə nişanının “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5-ci maddəsinin “f” bəndi ilə ziddiyət 
yaratmır. 

  Şərh edilənlərə əsasən “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 1-ci, 4-cü maddələrinin, 5-ci  maddəsinin “f” bəndini və “Sənaye 
Mülkiyyətinin Mühafizəsi haqqında Paris Konversiyası ”-nın 6quinquies  rəhbər tutaraq 
Apellyasiya şurası 

 
                                              Qərara aldı: 
 

     1. dlı  əmtəə nişanının 1143214 saylı beynəlxalq qeydiyyatının 33-cü sinifin 
əmtəələri üzrə qeydiyyatından imtina edilməsi barədə ekspertizanın 20 oktyabr  2017-ci il 
tarixli rədd qərarına qarşı iddiaçının nümayəndəsi patent müvəkkili M.Y.Qurbanov tərəfindən 
Apellyasiya şurasına verilmiş ərizə əsaslı hesab olunsun və təmin olunsun. 

    2. “ ”  adlı  əmtəə nişanının Azərbaycan Respublikasında 33-cü  sinif əmtəələri 
üzrə 1143214  saylı beynəlxalq qeydiyyata alınmasının rədd edilməsi barədə ekspertizanın 
20 oktyabr  2017-ci il tarixli  rədd qərarı ləğv edilmiş sayılsın. 

    3. “ ”  adlı  əmtəə nişanının 33-cü   sinif əmtəələri üzrə 1143214 saylı 
beynəlxalq qeydiyyatı Azərbaycan Respublikası ərazisində  qüvvədə saxlanılsın.  

    4. Qeyd olunanlara əsasən Beynəlxalq büroya müəyyən edilmiş  qaydada məlumat 
göndərilsin.  

  
 
Apellyasiya şurasının sədri                                                                      Z.T.Hacıyev 
 
Üzvləri:                                                 N.F.Nəsibova, 
 
                                                                                                                R.N.Hüseynəliyev 
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