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Apellyasiya şurası 

 
Z.T.Hacıyevin sədrliyi ilə, 

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

    etiraz verən “Sanofi-Aventis Deutschland GmbH” kompaniyasının /ünvan:    
              Brüningstrasse 50 65926 Frankfurt am Main Germany/ nümayəndəsi,  

                         patent müvəkkili V.F.Əfəndiyevin iştirakı ilə, 
 
     
   Z.T.Hacıyevin məruzəsilə etiraz üzrə işə baxaraq müəyyən etdi: 
 
   01.02.2018 il tarixdə “Seltfar LTD”  şirkətinə  /ünvan: Suite 12, 2-nd floor, Queens 

House, 180 Tottenham Court Road, London W1T 7PD  (İngiltərə)/  məxsus olan  
“ФЕРТАЛЬ - FERTAL” adlı əmtəə nişanının  05 və 35-ci  sinifin əmtəələri və xidmətləri üzrə 

1126239  saylı qeydiyyatına qarşı  “Sanofi-Aventis Deutschland GmbH” kompaniyasının 
nümayəndəsi,  patent müvəkkili V.F.Əfəndiyev 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,  aşağıda göstərilmiş beynəlxalq əmtəə nişanı, 
Azərbaycan Respublikasının üzv olduğu Beynəlxalq Əmtəə Nişanlarının Qeydiyyatı barədə 
Madrid Sazişi üzrə Protokola əsasən Azərbaycanda qeydiyyata alınmışdır:  

 
- Nişanının adı: “ФЕРТАЛЬ – FERTAL” 
- Nişanın qeydiyyat tarixi: 23.07.2012; 
- Nişanın qeydiyyat nömrəsi: 1126239; 
- Nişanın iddia edildiyi siniflər və əmtəələrin/xidmətlərin siyahısı:  
05-ci sinif: əczaçılıq preparatları; 



35-ci sinif: 05-ci sinifə daxil edilmiş əmtəələrin reklamı və bazara yeridilməsi; 
- Nişanın mənşə ölkəsində qeydiyyatı barədə məlumatlar: KZ (Kazakhstan) 26.12.2011; 

56736 
- Nişanın sahibinin adı: Seltfar LTD.   
     - Nişan sahibinin ünvanı: Suite 12, 2-nd floor, Queens House, 180 Tottenham      
        Court Road, London W1T 7PD  (İngiltərə) 
 - Nişanın qeydiyyatının qüvvədə olma müddətinin bitməsi tarixi: 23.07.2022; 

      İddiaçı, Azərbaycan Respublikasında 151605 N-li, 05-ci sinifdə qeydiyyata alınmış və 

qüvvədə olan “Festal” beynəlxalq əmtəə nişanının sahibi “Sanofi-Aventis Deutschland GmbH” 

kompaniyasına məlum olmuşdur ki, “ФЕРТАЛЬ – FERTAL” nişanı Azərbaycan Respublikası 
ərazisində qeydiyyata alındığı 23.07.2012-ci il tarixindən  hal-hazırki zamana kimi istifadə 
edilmir. Bu səbəblərdən, iddiaçı “Sanofi-Aventis Deutschland GmbH” kompaniyası hesab edir 
ki, “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 30-cu 
maddəsinin birinci abzasını rəhbər tutaraq 1126239 No-li “ФЕРТАЛЬ – FERTAL” əmtəə 
nişanının 05 və 35-ci siniflərdə əhatə etdiyi bütün əmtəələr və xidmətlər üzrə beynəlxalq 
qeydiyyatının vaxtından əvvəl xitam verilə bilər. Belə ki, Qanunun “Qeydə alınmış əmtəə 
nişanından istifadə edilmədikdə qeydiyyata xitam verilməsi” başlıqlı 30-cu Maddəsinin birinci 
abzasında göstərilir ki “Əmtəə nişanının qeydə alındığı tarixdən fasiləsiz olaraq 5 il və ya 
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”. Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq “Əmtəə nişanları və coğrafi 
göstəricilər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 30-cu maddəsinin birinci 
abzasının rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasında “Seltfar LTD”.  (İngiltərə) 
kompaniyasının adına qeydiyyata alınmış və qüvvədə olan 1126239 No-li “ФЕРТАЛЬ – 
FERTAL” əmtəə nişanının 05-ci və 35-ci siniflərdə əhatə etdiyi bütün əmtəələr və xidmətlər 

üzrə beynəlxalq qeydiyyatına vaxtından əvvəl onun istifadə olunmaması səbəblərindən xitam 
verilməsi Apellyasiya şurasından xahiş edilmişdir. 

 
 Apellyasiya şurası etiraz ərizəsinə baxaraq, etiraz üzrə məruzəni, iddiaçının 

nümayəndəsi, patent müvəkkili V.F.Əfəndiyevin  çıxışını dinləyib, hesab edir ki, etiraz təmin 
olunmalıdır.  

 
  Apellyasiya şurası etirazla tanış olduqdan sonra ona aid 180116200193 saylı 06.02.2018 

il tarixli məktubu “Seltfar LTD” şirkətinin ünvanına, 180116200435 saylı, 27.03.2018-ci il tarixli 
məktubu Modangul Tagbergenova ünvanına göndərmişdir.  

        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”. Həmin  şərtinə əsaslanaraq Apellyasiya 
şurasında ərizəyə 10.04.2018 il tarixində baxılmışdır.    

 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 “ФЕРТАЛЬ – FERTAL” adlı əmtəə 
nişanının 05 və 35-ci  sinifin əmtəələri və xidmətləri üzrə istifadə olunması ilə bağlı sübutlar 
“Seltfar LTD”  şirkəti tərəfindən Apellyasiya şurasına təqdim edilməmişdir.  

“Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
30-cu maddəsinin 1-ci hissəsinin “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” əsaslanaraq 
Apellyasiya şurası hesab edir ki, “ФЕРТАЛЬ – FERTAL” adlı əmtəə nişanının 05 və 35-ci  

sinifin əmtəələri və xidmətləri üzrə qeydiyyatına xitam verilə 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. “ФЕРТАЛЬ – FERTAL” adlı əmtəə nişanının 05 və 35-ci  sinifin əmtəələri və xidmətləri 

üzrə 1126239 saylı beynəlxalq qeydiyyatına qarşı Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
kompaniyasının nümayəndəsi,  patent müvəkkili V.F.Əfəndiyev tərəfindən verilmiş etiraz 
ərizəsi əsaslı hesab edilsin və  təmin olunsun. 

  2.  “ФЕРТАЛЬ – FERTAL” adlı əmtəə nişanının 05 və 35-ci  sinifin əmtəələri və 

xidmətləri ilə bağlı  1126239 saylı beynəlxalq qeydiyyatına Azərbaycan Respublikası üzrə  
xitam verilsin. 

 3. Bu qərardan Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prossesual Məcəlləsi ilə müəyyən 
edilmiş qaydada məhkəməyə şikayət verilə  bilər. 

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


	E-1515
	Azərbaycan Respublikası
	Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə
	Dövlət Komitəsi

	Apellyasiya şurasının
	Qərarı
	Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə
	Dövlət Komitəsinin
	Apellyasiya şurası
	Apellyasiya şurasının sədri                                                                       Z.T.Hacıyev



