AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİ
(ÇIXARIŞ)

Maddə 185. Müəlliflik hüququnun və əlaqəli hüquqların pozulması
Müəlliflik hüququnu və əlaqəli hüquqları pozmağa görə, bu az miqdarda ziyan
vurduqdapirat nüsxələr, həmçinin pirat nüsxələrin hazırlanmasında (istehsal
edilməsində) və yayılmasında istifadə olunan materiallar, avadanlıqlar və
hüquqpozmaya səbəb olan digər vasitələr müsadirə edilməklə səksən manatdan yüz
əlli manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Qeyd: Bu Məcəllənin 185 - 188-ci maddələrində “az miqdarda ziyan vurduqda”
dedikdə, min manatadək olan məbləğ başa düşülür.
Maddə 186. İnteqral sxem topologiyasından istifadəyə müstəsna hüququn
pozulması
Müəllifin və ya digər hüquq sahibinin icazəsi olmadan inteqral sxem
topologiyasının orijinal olmayan hissəsinin çıxarılması istisna olmaqla, bütövlükdə,
yaxud onun hər hansı bir hissəsinin inteqral sxemə daxil edilməsi yolu ilə və ya
surətinin başqa şəkildə çıxarılmasına, habelə topologiyanın və ya həmin
topologiyadan ibarət inteqral sxemin tətbiq edilməsinə, gətirilməsinə, satış üçün
təklif edilməsinə, satılmasına, yaxud başqa formada təsərrüfat dövriyyəsinə daxil
edilməsinə görə, bu az miqdarda ziyan vurduqdasəksən manatdan yüz əlli manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Maddə 187. Folklor nümunələrindən istifadə tələblərinin pozulması
Folklor nümunələrindən istifadə tələblərinin pozulmasına görə, bu az
miqdarda ziyan vurduqdafolklor nümunələrinin istifadəsinə qoyulan tələblərin pozulması ilə hazırlanmış
(istehsal edilmiş) və yayılmış folklor obyekti nüsxələri (pirat nüsxələr) müsadirə
edilməklə, fiziki şəxslər səksən manatdan yüz əlli manatadək məbləğdə, vəzifəli
şəxslər altı yüz manatdan səkkiz yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər min beş
yüz manatdan iki min beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Maddə 188. Məlumat toplularından qeyri-qanuni istifadə edilməsi
Məlumat toplularından qeyri-qanuni istifadə edilməsinə görə, bu az miqdarda
ziyan vurduqdaməlumat toplusunun pirat nüsxələri, həmçinin pirat nüsxələrin
hazırlanmasında (istehsal edilməsində) və yayılmasında istifadə olunan materiallar,

avadanlıqlar və hüquqpozmaya səbəb olan digər vasitələr müsadirə edilməklə, fiziki
şəxslər səksən manatdan yüz əlli manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər altı yüz
manatdan səkkiz yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər min beş yüz manatdan
iki min beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Maddə 412. Əmtəə nişanlarından qanunsuz istifadə
Özgənin əmtəə və ya xidmət etmə nişanından, əmtəənin mənşə yerinin adından
və ya eynicinsli əmtəələrin adına oxşar adlardan istifadə olunmasına görəinzibati xəta nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) iki mislindən dörd
mislinədək miqdarda cərimə edilir.[163]
Maddə 413. Nəzarət markalarının qəsdən məhv edilməsi, saxtalaşdırılması,
qeyri-qanuni yolla hazırlanması, istifadəsi və satışı
Nəzarət markalarının qəsdən məhv edilməsinə, saxtalaşdırılmasına, qeyriqanuni yolla hazırlanmasına, istifadəsinə və satışına görəAzərbaycan Respublikasının “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və
piratçılığa qarşı mübarizə haqqında”, “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi
haqqında”, “Dərman vasitələri haqqında” və “Dini etiqad azadlığı haqqında”
qanunlarının tələblərinin pozulması ilə hazırlanan (istehsal edilən), istifadə edilən və
ya satılan nəzarət markaları, habelə onların hazırlanmasında (istehsal edilməsində)
və yayılmasında istifadə olunan materiallar, avadanlıqlar və hüquqpozmaya səbəb
olan digər vasitələr müsadirə edilməklə, inzibati xəta nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə
edilmiş gəlirin) iki mislindən dörd mislinədək miqdarda cərimə edilir.[164]

Maddə 451. Nəzarət markası ilə markalanmalı olan malların, məmulatların və
məlumat materiallarının belə nəzarət markası olmadan satış və ya yayılma
məqsədi ilə saxlanması, istehsal binasının hüdudlarından kənara çıxarılması,
satılması və ya digər üsullarla yayılması
Nəzarət markası ilə markalanmalı olan malların, məmulatların və məlumat
materiallarının belə nəzarət markası olmadan satış və ya yayılma məqsədi ilə
saxlanmasına, istehsal binasının hüdudlarından kənara çıxarılmasına, satılmasına və
ya digər üsullarla yayılmasına görə nəzarət markası olmayan mallar, məmulatlar və məlumat materialları müsadirə
edilməklə, onların hər birinə görə fiziki şəxslər əlli manat məbləğində, vəzifəli
şəxslər yüz manat məbləğində, hüquqi şəxslər yüz əlli manat məbləğində cərimə
edilir.
Qeyd: Bu maddədə nəzərdə tutulmuş inzibati xəta haqqında işə
baxılarkən nəzarət markası olmayan malların, məmulatların və məlumat
materiallarının hər birinə görə hesablanaraq tətbiq edilən inzibati cərimənin ümumi

məbləği bu Məcəllənin 25.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş məbləğdən artıq ola
bilməz.
Maddə 586. Qızıl Xaç və Qızıl Aypara emblemlərindən, onların adlarından və
fərqləndirici siqnallarından qanunsuz istifadə
586.0. Qızıl Xaç və Qızıl Aypara emblemlərindən, onların adlarından və
fərqləndirici siqnallarından qanunsuz istifadə, yəni “Qızıl Xaç və Qızıl
Aypara emblemlərindən istifadə və onların müdafiəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tələblərinə zidd olaraq:
586.0.1. Qızıl Xaç və Qızıl Aypara emblemlərindən müdafiə nişanı və ya
fərqləndirici nişan qismində istifadə edilməsinə;
586.0.2. fərqləndirici siqnallardan istifadə edilməsinə;
586.0.3. hüquqi şəxslərin adlarında, əmtəə nişanlarında Qızıl Xaç və Qızıl
Aypara emblemlərindən və onların adlarından istifadə edilməsinə;
586.0.4. Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara hərəkatının prinsipləri ilə bir
araya sığmayan məqsədlər üçün Qızıl Xaç və Qızıl Aypara emblemlərindən və
onların adlarından istifadə edilməsinə;
586.0.5. müdafiə
nişanı
qismində
istifadə
edilən Qızıl
Xaç və Qızıl
Aypara emblemləri kimi qəbul edilə biləcək hər hansı oxşar nişanlardan istifadə
edilməsinə görəfiziki şəxslər əlli manatdan yüz manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər üç yüz əlli
manatdan beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər iki min manatdan üç min
beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.

