
Geniş tanınmış əmtəə nişanlarının qorunması 

 

Annotasiya:   

İnternet, sosial media vasitəsilə genişlənən qlobal bazar geniş tanınmış əmtəə nişanlarının 

qorunmasını daha zəruri hala gətirir. Geniş tanınmış əmtəə nişanlarının qorunması üzrə  

müəyyən edilmiş əsas prinsip onların qeydiyyatdan keçirilməsidir. Bununla belə, 

qeydiyyatdan keçirilib-keçirilməməsindən asılı olmayaraq qorunan əmtəə nişanları da 

mövcuddur. Azərbaycan Respublikasında da qüvvədə olan “Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi 

üzrə” Paris Konvensiyası, “Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Əqli mülkiyyət hüququna aid 

ticari məsələlərə dair” (TRİPS) Sazişi, Avropa İttifaqının 2015/2436 saylı “Əmtəə Nişanı 

Direktivi” və 2017/1001 saylı “Əmtəə Nişanı Tənzimlənməsi” kimi bir sıra sənədlərdə, eləcə 

də “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

qanununda və həmin Qanunun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinin qərarında geniş tanınmış əmtəə nişanlarından, onların qorunması üzrə 

tənzimləmələrdən bəhs edilir.  

Bu məqalədə geniş tanınmış əmtəə nişanlarının qorunmasının təmin edilməsi ilə bağlı 

məsələ yerli qanunvericilik və məhkəmə təcrübəsi, həmçinin  bu sahədə mövcud olan 

beynəlxalq sənədlər əsasında analiz ediləcək və mövcud tendensiyaların müqayisəli təhlili 

aparılacaqdır.   

 

Giriş 

“Əmtəə nişanı - sahibkarın əmtəələrini və ya xidmətlərini digər sahibkarın əmtəələrindən 

və ya xidmətlərindən fərqləndirən və qrafik təsvir edilən nişan və ya nişanların hər hansı bir 

uzlaşmasıdır (kombinasiyasıdır)”.1 Əmtəə nişanları müxtəlif forma və növlərdə ola bilər. 

Əmtəə nişanı kimi “sözlər, şəxsi adlar, hərflər, rəqəmlər, təsviri elementlər, əmtəələrin 

forması və ya onların qablaşdırılması, rənglərin və bunların hər hansı uzlaşması” qeydə alına 

bilər.2 Ayrı-ayrı şirkətlərin əmtəə və ya xidmətini digər şirkətlərin əmtəə və xidmətlərindən 

fərqləndirən fərdi əmtəə nişaları,3 həmçinin ittifaqın, assosiasiyanın, hər hansı birliyin adına 

                                                             
1 “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 1998, mad. 1 (“Qanun”). 
2 Yenə orada, mad. 4. 
3 Qanun, i. 1. 



qeydə alınan kollektiv nişan4 kimi növlərindən başqa əmtəə nişanlarının digər xüsusi növləri 

də mövcuddur. Əmtəə nişanının xüsusi növlərindən biri geniş tanınmış əmtəə nişanlarıdır.5 

Hazırda internet beynəlxalq miqyasda məşhur olan markaların adları və nişanları altında 

təklif olunan mal və xidmətlər almaq üçün geniş imkanlar təmin edir.6 Belə olan halda məşhur 

markaların nüfuzundan istifadə edərək istehlakçılara saxta və yanıldıcı mal və xidmətlər təklif 

edilə bilir. Bu, yalnız biznes sahibinin fəaliyyəti, nüfuzu üçün təhlükə yaratmır, həm də 

istehlakçıların aldadılması ilə nəticələnir. Odur ki, əmtəə nişanı sahibləri tanınmış əmtəə 

nişanlarını beynəlxalq sferada qorumaq ehtiyacı ilə qarşılaşırlar.  

 

I. Geniş tanınmış əmtəə nişanları: Müxtəlif hüquqi sənədlərdə 

Azərbaycan Respublikasında aşağıda qeyd olunan əmtəə nişanları geniş tanınmış əmtəə 

nişanları kimi tanına bilər:7 

i) “qeydiyyata alınan əmtəə nişanları;  

ii) beynəlxalq müqavilələrə (sazişlərə) uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində qeydiyyatsız qorunan əmtəə nişanları; və  

iii) Azərbaycan Respublikasında hüquqi cəhətdən mühafizə edilməyən, lakin 

intensiv istifadəsi nəticəsində istehlakçılar və istehsalçılar arasında tanınmış 

əmtəə nişanları (işarələr)”.  

Nümunə olaraq qeyd edək ki, “Ferrari”, “Coca-Cola” və ya “Cartier” kimi tanınmış əmtəə 

nişanları Azərbaycanda geniş tanınmış əmtəə nişanları kimi qəbul edilir.8 Belə ki, həmin 

şirkətlər onlar üçün qeydiyyata alınmamış əmtəə və xidmətlərin siniflərinin üçüncü şəxslər 

tərəfindən istismar edilməsinə qarşı müdafiə olunur.9 

Geniş tanınmış əmtəə nişanları ilə bağlı beynəlxalq bazanı təşkil edən Paris 

Konvensiyasının 6bis maddəsinin mətnində, TRİPS Sazişinin 16 (2), Aİ-nin Əmtəə Nişanı 

Direktivinin 5 (2) (d) və  “Əmtəə Nişanı Tənzimlənməsi”-nin 8 (2) (d) maddələrində “tanınmış 

əmtəə nişanları” anlayışından aşağıdakı məqamlarda və məzmunda istifadə edilir:   

                                                             
4 Yenə orada. 
5 Azərbaycan Respublikasında Əqli Mülkiyyət Hüquqlarına dair Bələdçi, s. 48, s. 33 (“Bələdçi”). 
6 Frederick Mostert, “The Protection of Well-Known Marks under International Intellectual Property Law” [2020], 

Cambridge University Press, s.19, s. 1. 
7 “Azərbaycan Respublikasında Əmtəə Nişanlarının Geniş Tanınması Qaydaları”nın Təsdiq Edilməsi Haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı, Azərbaycan Respublikasında Əmtəə Nişanlarının Geniş 

Tanınması Qaydaları 2009, mad. 1.2 (“Qayda”). 
8 Bələdçi, i. 5, s. 33. 
9 Yenə orada. 



 Paris Konvensiyasına görə, “Konvensiya tətbiq olunduğu ölkənin 

qanunvericiliyi imkan verirsə, ya müdiriyyətin təşəbbüsü ilə, ya da marağı olan şəxsin ərizəsi 

əsasında əmtəə nişanının qeydiyyatını etibarsız hesab edilib onun tətbiqini qadağan edilə 

bilər”.10  Paris Konvensiyası geniş tanınmış əmtəə nişanlarının qorunması üzrə meyarlar11 

müəyyən etsə də, onun qorunması üzrə qayda və prosedurlarını müəyyən etməmişdir, belə ki, 

Konvensiya qeyd olunan məsələlərin tənzimlənməsini ölkələrin öz səlahiyyətinə buraxmışdır.  

 TRİPS Sazişinə görə, əmtəə nişanının geniş tanınmış olub-olmadığını müəyyən 

edərkən Sazişi tətbiq edən ölkələr həmin əmtəə nişanı ilə bağlı reklam kampaniyası nəticəsində 

Sazişə üzv ölkədə tanınmış olması da daxil olmaqla, ictimaiyyətin müvafiq dairələrində həmin 

əmtəə nişanının üzv ölkədə məşhurluğunu nəzərə alırlar.12 Aydınlıq üçün, “ictimaiyyətin 

müvafiq dairələri”-inə qeyd olunanlarla məhdudlaşmayaraq aşağıdakılar daxildir:13 

i) işarənin tətbiq olunduğu malların və / və ya xidmətlərin növününü faktiki və / 

və ya potensial istehlakçıları; 

ii) işarənin tətbiq olunduğu malların və / və ya xidmətlərin növünün paylanması 

kanallarında iştirak edən şəxslər; 

iii) işarənin tətbiq olunduğu malların və / və ya xidmətlərin növü ilə məşğul olan 

işgüzar dairələr. 

 Aİ-nin Əmtəə Nişanı Direktivinə və Əmtəə Nişanı Tənzimlənməsinə görə, 

əmtəə nişanının geniş tanınmış hesab edilməsi Paris Konvensiyasının meyarları ilə müəyyən 

olunur və əmtəə nişanınını geniş tanınmış olması əmtəə nişanının qeydiyyata alınmasından 

imtina edilməsinin və ya artıq qeydiyyata alınmışdırsa, onun etibarsız hesab edilməsinin 

əsaslarından biri kimi çıxış edir.14  

 

II. Geniş tanınmış əmtəə nişanlarının hüquqi mühafizəsi 

A) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi çərçivəsində və məhkəmə 

təcrübəsində geniş tanınmış əmtəə nişanlarının hüquqi mühafizəsi 

                                                             
10 Sənaye Mülkiyyətinin Mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyası 1883, mad. 6 bıs (1) (“Paris Konvensiyası”). 
11 Yenə orada. 
12 “Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Əqli mülkiyyət hüququna aid ticari məsələlərə dair” (TRİPS) Saziş 1994, mad. 16 

(2) (“TRİPS Sazişi”). 
13 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, the Assembly of the Paris 

Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property 

Organization (WIPO) 1999, mad. 5.6 (2). 
14 Directive of the European Parliament and of the Council to Approximate the Laws of the Member States Relating to 
Trade Mark 2015, mad. (5) 2 (d) və Regulation of the European Parliament of the Council on the European Union Trade 

Mark 2017, mad. 8.2 (c). 



Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə, “geniş tanınmış əmtəə nişanının 

hüquqi mühafizəsinə məhdudiyyət qoyulmur”.15 Geniş tanınmış əmtəə nişanlarının hüquqi 

mühafizəsini onun geniş tanınmış əmtəə nişanı kimi qeydiyyata alınması ilə təmin etmək 

mümkündür. Əmtəə nişanının geniş tanınmış kimi müəyyən edilməsi üçün iddiaçı tələb olunan 

sənədlərlə16 Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Apellyasiya şurasına 

müraciət etməlidir.17 Qeyd edək ki, əmtəə nişanı sahibinin Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində həmin əmtəə nişanı barəsində onun qüvvədə olduğu müddət 

ərzində sərəncam verməyə və ondan istifadə etməyə müstəsna hüququ mövcuddur.18 

“Azərbaycan Respublikasında qeydiyyata alınan geniş tanınmış əmtəə nişanının başqa şəxs 

tərəfindən istifadə nəticəsində onun sahibinə ziyan vurulması geniş tanınmış əmtəə nişanı 

sahibinin hüquqlarının pozulması hesab edilir”.19 Geniş tanınmış əmtəə nişanının sahibi 

“onun nişanı barədə yanlış təsəvvür yarada bilən reproduksiyadan, oxşatmadan, 

transliterasiyadan və tərcümə olunmuş sözdən ibarət olan əmtəə nişanının və ona aid 

olan əmtəələrin və xidmətlərin, geniş tanınmış əmtəə nişanına aid 

olan əmtəələrlə və xidmətlərlə eyni və ya oxşar olduğu təqdirdə” nişanın istifadə 

edilməsinin qadağan olunmasını tələb edə bilər.20  

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi çərçivəsində geniş tanınmış əmtəə nişanlarının 

qorunmasının tənzimlənməsini daha yaxşı anlamaq üçün bəzi məhkəmə işlərinə baxaq: 

“Ozmo” və “Toybox” işi:21 Bakı Kommersiya Məhkəməsinin qətnamələrindən birinin 

mövzusu olmuş mübahisədə iddiaçı qismində Türkiyədə mindən artıq qeydiyyata alınmış 

əmtəə nişanı, digər ölkələrdə və beynəlxalq qurumlarda qeydiyyata alınmış və beynəlxalq 

hüquqi mühafizə obyekti olan “Şölen”, “Ozmo”, “Xxxxxxxxxxx”, “Biscolata”, “Milango”, 

“Boombastic”, “Luppo” və sair kimi çoxsaylı tanınmış əmtəə nişanlarına sahib olan şirkət 

çıxış edir.22 Şirkətin istehsal etdiyi məhsulların hamısının qablaşdırmasında xüsusi, şirkət 

məhsullarının digər firma məhsullarında fərqləndirən və istehlakçı qrupu olan uşaqları məhz 

bu məhsulları almağa istiqamətləndirən dolğun mavi, göy və qırmızı rəng kombinasiyalı təsvir 

mövcuddur.23  

                                                             
15 Qanun, i. 1, mad. 20. 
16 Qayda, i. 7, mad. 2.1. 
17 Yenə orada, mad. 1.4. 
18 Qanun, i. 1, mad. 5. 
19 Yenə orada, mad. 7 
20 Yenə orada, mad. 25 
21 “Ozmo” və “Toybox” İşi [2020], Bakı Kommersiya Məhkəməsi, e-2-2(113)-368/2020, burada bax: https://e-

mehkeme.gov.az/signed/ShowPdf?guid=7e1f01a7bf104fdb8dfab0eeed34d962.pdf (son baxış 21 Dekabr, 2020). 
22 Yenə orada, s. 1. 
23 Yenə orada. 

https://e-mehkeme.gov.az/signed/ShowPdf?guid=7e1f01a7bf104fdb8dfab0eeed34d962.pdf
https://e-mehkeme.gov.az/signed/ShowPdf?guid=7e1f01a7bf104fdb8dfab0eeed34d962.pdf


Cavabdeh Azərbaycanda satışını həyata keçirdiyi “Toybox cream”, “Toybox cornet, 

“Toybox DrajeBon”, “Toybox with toys” adlı əmtəələrin qablaşdırılmasında özəl göy, mavi 

rəngli kombinasiya və qırmızı rəng keçidləri olan təsvirlərdən iddiaçının əmtəə nişanları ilə 

qarışdırılacaq dərəcədə bənzətmə etməklə istifadə etmişdir.24 Belə ki, iddiaçı cavabdehin onun 

əmtəə nişanı üzərindəki hüquqlarını pozması əsası ilə məhkəməyə müraciət etmişdir.25  

Cavabdeh iddiaya etiraz edərək bəhs olunan kombinasiyanın “Toybox” şirkəti tərəfindən 

yaradıldığını və orijinal olduğunu bildirmişdir.26 Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi 

Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi tərəfindən verilmiş “Ekspert rəyi”-nə əsasən, qeyd olunan 4 

“Toybox” məhsulundan yalnız “Toybox cornet”-in “Ozmo”-nun qeydiyyatdan keçmiş 

“Xxxxxxxxxxx” əmtəə nişanının təsviri elementləri və rənglərinin uzlaşmasında qarışdırılacaq 

dərəcədə oxşarlıq olduğu, digər məhsullarda isə qarışdırılacaq dərəcədə oxşarlıq olmadığı 

müəyyən edilmişdir.27 Bundan başqa, “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının qanununa görə, əmtəə nişanı sahibinin həmin nişan barəsində 

müstəsna hüququ28 “əmtəə nişanının müstəqil əmtəə nişanı kimi qeydə alına bilinməyən 

elementlərinə şamil edilmir”.29 Odur ki, “İddiaçıya aid “Xxxxxxxxxxx” əmtəə nişanı 

şəhadətnaməsində: “Əmtəə nişanında “Ozmo”, “Cornet” söz işarələrindən və təsviri hissədən 

başqa qalan işarələr müstəqil hüquqi mühafizə obyektləri deyildirlər.” qeyd olunmuşdur.30 

“Təsviri hissədəki rənglərə müstəqil hüquqi mühafizə verilmədiyinə görə, iddiaçının 

qeydiyyata aldırdığı əmtəə nişanlarının təsvirində olan rənglər müstəqil olaraq mühafizə 

olunmamaqdadır”.31 “Bu səbəblə, həmin əmtəə nişanlarının təsviri hissəsindəki rənglərdən 

digər istehsalçıların istifadəsinə yol verilir”.32  

Məhkəmə “Ozmo” əmtəə nişanı ilə istehsal edilən bəhs olunan məhsullardan yalnız 

“Xxxxxxxxxxx” əmtəə nişanının Azərbaycan Respublikasında qeydə alınmış olmasını33 və 

“Ekspert Rəyi”-ni34 nəzərə alaraq iddianı qismən təmin etmiş və cavabdeh tərəfindən “göy 

rəngli “Toybox cornet” məhsulunun ticari dövriyyəsinə, o cümlədən Azərbaycana idxalına, 

topdan və pərakəndə satışına qadağa qoyulmasına, həmin əmtəələrin ticarət dövriyyəsindən 

                                                             
24 Yenə orada, s. 2. 
25 “Ozmo və Toybox” işi, i. 23. 
26 Yenə orada, s. 3 və 4. 
27 Yenə orada. 
28 Bax i. 18. 
29, “Ozmo və Toybox” İşi, i. 26 və Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında AR-sı qanunu, maddə 25 
30 Yenə orada. 
31 Yenə orada. 
32 Yenə orada. 
33 Yenə orada, s. 8. 
34 Bax i. 27. 



çıxarılmasına, ticarət şəbəkələrinə paylanmış həmin məhsulların geri yığılmasına dair” 

qətnamə qəbul etmişdir.35 

“Peçenye təsviri” işi:36 Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi kollegiyasının 

qərarlarından birinin mövzusu olmuş bu məhkəmə işində iddiaçı qismində Qazaxıstan 

Respublikasında “Karapuz” adlı sənaye nümunəsini qeydiyyatdan keçirmiş şirkət çıxış edir.37 

Cavabdehlər kimi isə həmin sənaye nümunəsi ilə qarışdırılacaq dərəcədə bənzər olan “Peçenye 

təsviri” əmtəə nişanını Azərbaycanda qeydiyyatdan keçirmiş və müvafiq şəhadətnamə təqdim 

etmiş Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi çıxış etmiş və bu əmtəə nişanını 

qeydiyyatdan keçirən şirkət üçüncü şəxs kimi cəlb olunmuşdur.38   

İddiaçının əmtəə nişanının Azərbaycanda istehklakçılar arasında tanınmış olmasının 

sübutlardan biri kimi ölkədə bazar araşdırması sahəsində fəaliyyət göstərən “SİAR Tracing” 

MMC tərəfindən aparılmış sorğunun nəticəsi çıxış etmişdir.39 Belə ki, “540 Azərbaycan 

istehlakçısı arasında rəy sorğusu keçirilmiş və respondentlərin azı 56 faizi “Konti” brendi 

altında istehsal olunan “Karapuz” adlı əmtəə nişanını tanıdıqlarını, 46 faizi ən azı 2 il həmin 

məhsulu tanıdıqlarını bildirmişlər”.40 Belə ki, 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi 

tərəfindən iddiaçının əmtəə nişanının geniş tanınmış olması təsbit edilmiş və “apellyasiya 

şurasının qərarının ləğv edilməsi və şəhadətnamənin ləğv edilməsi və şəhadətnamənin 

etibarsız sayılması haqqında” qərar qəbul edilmişdir.41  

Daha sonra cavabdeh qərardan apellyasiya şikayəti vermişdir. Cavabdehin mövqeyinə 

görə, iddiaçı tərəfindən mübahisə mövzusu təsvir əmtəə nişanı kimi nə mənşə ölkəsində 

(Qazaxıstan), nə də Azərbaycan Respublikasında qeydiyyata alınmışdır.42 İş materiallarının 

araşdırılması nəticəsində məlum olur ki, iddiaçıya məxsus Kolesnikov Boris Viktoroviçin 

müəllifi olduğu “Karapuz” peçenyesi 03 sentyabr 2007-ci il tarixində iddiaçı tərəfindən 

Qazaxıstan Respublikasında sənaye nümunəsi kimi (patent) qeydə alınmış və 23.10.2009-cu 

il tarixdə dövlət reyestrinə daxil edilmişdir.43 Cavabdeh üçüncü şəxs Azərbaycanda “Peçenye 

təsviri” əmtəə nişanının qeydiyyatı üçün mücaciət etmiş və cavabdeh tərəfindən 12.12.2016-

                                                             
35 “Ozmo və Toybox” İşi, i. 25, s. 9. 
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ci il tarixində qeydiyyatı həyata keçirilmişdir.44 Bundan başqa, mübahisə mövzusu olan 

təsvirlərin müqayisəli təhlilindən görünür ki, təsvirlər bir-birindən fərqləndirilməsi mümkün 

olmayan xarici görünüşünə və formaya malikdir.45  

Məhməkə “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” Qanununa görə, “əmtəə 

nişanının ilkinlik tarixindən əvvəl Azərbaycan Respublikasında eyni və ya oxşar əmtəələr və 

ya xidmətlər üzrə başqa şəxs tərəfindən istifadə zamanı istehlakçılar və istehsalçılar arasında 

fərqlənmə qabiliyyətinə malik olan (tanınmış olan) əmtəə nişanları”-nı qeydə almamasına46 və 

digər əsaslara47 dayanaraq, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi kollegiyası 1 

saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin qərarını dəyişdirilmədən qüvvədə saxlanılması ilə 

bağlı qərar qəbul etmişdir.48 

Qeyd edək ki, geniş tanınmış əmtəə nişanına dair tələb işarənin qeydiyyat tarixindən 

başlamaqla beş ildən az olmamaqla irəli sürülə bilər.49 

 

B) Beynəlxalq sferada geniş tanınmış əmtəə nişanlarının hüquqi mühafizəsi 

Bu hissədə geniş tanınmış əməə nişanlarının qorunmasının beynəlxalq sənədlərin tətbiq 

edilməsi ilə məşhur məkhəmə işlərinə müraciət etməklə praktiki aspetklərinə nəzər 

yetiriləcəkdir.  

“McDonald’s Corp.” və “Joburgers Drive-Inn Restaurant” (“Joburgers”) işi:50 

İddiaçı qismində çıxış edən “McDonald’s Corp.” 1955-ci ildə ABŞ-ın  Delaver əyalətində təsis 

edilmiş və dünyanın ən böyük françayzerlərindən biridir.51 O, 1968, 1974, 1979, 1980, 1984 

və 1985-ci illərdə Cənubi Afrika Respublikasında öz əmtəə nişanını qeydiyyata alsa da,52 

hazırki məhkəmə işi başlayanda “McDonald’s Corp.” Afrikada fəaliyyətə başlamamışdı.53 

Cavabdeh “Joburgers” Cənubi Afrika şirkətidir və onun təsisçisi 1968-ci ildən bəri “fast food” 

sənayesi ilə məşğul olur.54 1992-ci ildə Joburgers “McDonald’s”, “Big Mac” əmtəə 

nişanlarından istifadə edərək “fast food” mağazaları və restoranları yaratmağa qərar verir və 

                                                             
44 Yenə orada, s. 5. 
45 Yenə orada, s. 5-6. 
46 Yenə orada, s. 9 
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1993-cü ildə bəzi “McDonald’s” nişanlarının Afrikada qeydiyyatı üçün müraciət edir.55 

“McDonald’s” buna etiraz edir və eyni vaxtda “McDonald’s” bütün əmtəə nişanlarının 

Afrikada qeydiyyatı üçün yenidən müraciət edir.56 1 May 1995-ci il tarixdə yeni “Əmtəə 

Nişanları Qanunu” qüvvəyə minir57 və yeni Qanunun 35-ci maddəsi köhnə qanunun əksinə 

müəyyən xarici ölkələrdən gələn “tanınmış” əmtəə nişanlarını qorunmasını təmin edir.58 20 

iyun 1995-ci ildə “McDonald’s” yeni Qanununa əsaslanmaqla əmtəə nişanı ilə bağlı 

hüquqlarının pozulduğu iddiası ilə məhkəməyə müraciət edir,59 cavabdeh isə köhnə qanuna 

əsaslanmaqla iddiaçının öz əmtəə nişanlarını Afrikada qeydiyyatdan keçirməmiş olmasını əsas 

götürməklə iddiaya öz etirazını bildirir.60 Məhkəmə “McDonald’s”-ın iddiasını köhnə qanuna 

əsasən təmin etməmişdir və “McDonald’s” yeni qanun və Paris Konvensiyasının geniş 

tanınmış əmtəə nişanları ilə bağlı müddəlarına, meyarlarına əsaslanmaqla qərardan şikayət 

vermişdir.61  

Məhkəmənin mövqeyinə görə, əmtəə nişanının “geniş tanınmış” hesab edilməsi üçün oun 

sadəcə ölkədə qeydiyyatdan keçirilməsi kifayət deyil, nişanın onun qeydiyyata alındığı 

ölkənin vətəndaşları, burada yaşayan şəxslər tərəfindən  tanınmış olması lazımdır.62 Bu işdə 

əsas sual doğuran məsələlər (a) işarənin əhalinin bütün sektorları tərəfindən tanınmış 

olmasının lazımlılığı; (b) əhalinin müvafiq sektorunda nişanın tanınmış olması dərəcəsi ilə, 

yəni nə qədər çox insan tərəfindən tanınmış olması ilə bağlı idi.63 “McDonald’s”-ın tanınmışlıq 

dərəcəsini müəyyən etmək üçün cəmiyyət nümayəndələri arasında anketlər və digər formada 

sorğular keçirilir.64 Tədqiqat üçün yüksək gəlirli şəhərətrafı evlərdə yaşayan 16 və daha yuxarı 

yaşda olan 202 nəfərdən sorğu götürülür.65 “Sorğuya cəlb olunmuş şəxslərdən böyük 

əksəriyyəti (77 %) “McDonald’s” adından və / və ya “McDonald’s”-ın loqolarından / əmtəə 

nişanlarından xəbərdar idi, yarısından çoxu (57 %), həm “McDonald’s” haqqında eşitmiş, həm 

də loqotipləri / əmtəə nişanlarını fərqləndirə bilmişdilər.”66 Odur ki, “McDonald’s” tərəfindən 

                                                             
55 Yenə orada, s. 4. 
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təqdim olunan mal və ya xidmətlər ilə maraqlanacaq şəxslərin, potensial müştərilərin ən azı 

əhəmiyyətli bir hissəsinin “McDonald’s” əmtəə nişanını tanıdığı aydın olur.67 

Beləliklə, məhkəmə tərəfindən “McDonald’s” əmtəə nişanlarının “Joburgers” tərəfindən 

istifadə edilməsinin Paris Konvensiyasının da tələbləri nəzərə alınmaqla, Cənubi Afrika 

Respublikasında istehlakçılar arasında aldanma və ya qarışıqlığa səbəb ola biləcəyi üçün 

“Joburgers”-in əmtəə nişanının qeydiyyatından imtina edilmiş və “McDonalds” əmtəə 

nişanlarının tanınmış əmtəə nişanları olduğu təsbit edilmişdir.68 

“Whirlpool Corporation” və “N.R. Dongre” işi:69 İddiaçı ABŞ-da yerləşən “Whirlpool 

Corporation” “Whirlpool” nişanını 1950-ci illərin sonlarında Hindistanda qeydiyyata almış, 

1977-ci ildən sonra isə qeydiyyatı yeniləməmişdi.70 1986-cı ildə “Chinar Trust” kimi tanınan 

bir şirkət Hindistanda “Whirlpool” əmtəə nişanının qeydiyyata alınması üçün müraciət edir, 

belə bir müraciət “Whirlpool Corporation”-ın etirazına səbəb olur və Delhi Məhkəməsinə 

müraciət edir.71 Qeyd edək ki, həmin dövrdə “Whirlpool Corporation” Hindistanda olmasa da, 

dünyanın bir çox yerində çoxlu sayda cihaz satırdı. 72 O, “Whirlpool” nişanının 65 ölkədə onun 

qeydiyyata alınmış olmasına, istehlakçı anketləri, bu müddət ərzində satış məlumatları, 

beynəlxalq tirajla çıxan jurnallarda onunla bağlı reklamlara əsaslanaraq nişanın geniş kütlə 

arasında tanındığı ilə bağlı  məhkəməyə əsaslı sübutlar təqdim edə bildi.73 

Məhkəmənin mövqeyinə görə, “Qəzet, jurnal, televiziya, film vasitəsilə azad informasiya 

və reklam mübadiləsinin, dünyanın müxtəlif yerlərinə səyahət etmək azadlığının mövcud 

olduğu müasir dövrün şərtləri altında hər hansı iddiaçının adından və ya əmtəə nişanından 

qanunsuz istifadənin məhkəmə tərəfindən dayandırılması üçün onun həmin yurisdiksiya 

altında biznes fəaliyyəti həyata keçirməsinin tələb olunması əhəmiyyətsizdir”.74 Əsas məsələ, 

qarışıqlıq və bunun nəticəsində iddiaçıya zərər vurma və ictimaiyyəti aldatma ehtimalından 

qorunmaqdır, belə bir qarışıqlığın mövcud olduğu əsas göstərildiyi təqdirdə məhkəmələr 

tərəfindən ad və ya nişanın qorunması təmin edilməlidir.75 Cavabdeh qərarla razılaşmayaraq 
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Hindistan Ali Məhkəməsinə müraciət etmişdir. Hindistan Ali Məhkəməsi əvvəlki qərarı eyni 

əsasla dəyişmədən qüvvədə saxlamışdır.76  

Nəticədə, Hindistan məhkəmələri, qeydiyyata alınmamış əmtəə nişanlarının qorunması 

prinsipinə dəstək vermişdir.77 Qeyd olunan əmtəənin Hindistanda qeydiyyatdan keçirilməmiş 

olmasına, hətta ölkədə istifadə edilməməsinə, satılmamasına baxmayaraq “Whirlpool” əmtəə 

nişanı geniş tanınmış əmtəə nişanı kimi qəbul edilmişdir.78 

 

Nəticə 

Beləliklə, qeyd olunanlardan belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, Azərbaycanda geniş 

tanınmış əmtəə nişanlarının qorunması üzrə müəyyən edilmiş standartlar və formalaşdırılmış 

hüquqi baza beynəlxalq sənədlərdlə uyğunluq təşkil edir. Bununla belə, geniş tanınmış əmtəə 

nişanı sahiblərinin hüquqlarının qorunmasının effektivliyini, şəffaflığını artırmaq və 

qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi məqsədilə aşağıdakılar tövsiyə oluna bilər: 

1. Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi tərəfindən iddiaçıların istifadəsi 

üçün əmtəə nişanlarının qeydiyyata alınması və qeydiyyatdan imtinası; əmtəə nişanı 

fərqliliyi və bənzərliyi kimi izahatlar; geniş tanınmış əmtəə nişanı ilə əlaqədar yaranmış 

mübahisə və onunla əlaqədar məhkəmə qərarlarının detallarını özündə əks etdirən 

praktiki təlimatlar işlənilə bilər. 

2. Davamlı olaraq yenilənən geniş tanınmış əmtəə nişanlarının siyahısı tərtib edilə bilər.  

3. Əmtəə qeydiyyatı üçün müraciət edən iddiaçının iddia sənədləri qanunvericiliyin 

məxfilik və kommersiya sirri ilə bağlı tələbləri nəzərə almaqla ictimaiyyətə açıq edilə 

bilər, beləliklə, qanuni marağı olan şəxs iddiaya əvvəlcədən öz etirazını bildirə bilər. 
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