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Saxta məhsullarla necə
mübarizə aparırsınız?
Saxta məhsulların istehsalı - yüksək texnologiyalardan başlayaraq
gündəlik istehlak mallarına qədər Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün
sahələrinə təsir edə bilən və artmaqda olan təhlükələrdəndir. Saxta
məhsullar qanuni yollarla əldə edilən məhsullara olan tələbatı azaldır,
dürüst satıcıların gəlirlərini aşağı salır və əmtəə nişanlarına xələl gətirir.
Azərbaycan Hökuməti ölkənin “Azərbaycan -2020: Gələcəyə baxış” inkişaf
konsepsiyası çərçivəsində əqli-mülkiyyət hüquqlarının qorunması
sahəsindəki qanunvericilik aktlarını mütəmadi olaraq yeniləyir.
Gömrük orqanları saxta məhsullarla mübarizədə mühüm rol oynayır. Bu
prosesin səmərəliliyini artırmaq üçün dövlət tərəfindən əqli-mülkiyyət
hüquqlarının istifadə olunduğu bütün məhsulların qeydiyyatı üçün xüsusi
reyestr yaradılmışdır. Həmin reyestrin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 28 dekabr 2012-ci il tarixli 323 saylı qərarı ilə
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tənzimlənir.
Məhsulların reyestrdə qeydiyyatı hüquq sahiblərinə digər üstünlüklərlə
yanaşı aşağıdakıları verir:
 Azərbaycana ixrac edilməsinə məhdudiyyət qoymaqla bazarın aşağı
keyfiyyətli və saxta məhsullardan qorunması;
 Orijinal məhsullar üzrə sabit satış həcminin saxlanması;
 Saxta məhsul istehsalçılarının müəyyən edilməsi və itirilən mənfəətin
məhkəmə yolu ilə qaytarılması;
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 Güclü bazar mövqeyinin təsdiq edilməsi və saxlanması.
Qeyd olunan reyestr sayəsində gömrük orqanlarının əməkdaşları saxta
məhsulları sərhəddə müəyyən edərək müsadirə edə və əmtəə nişanlarının
sahiblərini onların hüquqlarının pozulması barədə məlumatlandıra
biləcəklər.
Qeydiyyat 5 ilədək etibarlıdır və daha sonra ticarət nişanlarının sahibləri
tərəfindən uzadıla bilər.
Daha ətraflı məlumat əldə etmək istədiyiniz təqdirdə, Bizimlə əlaqə
yaratmaqdan çəkinməyin.
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