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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2019-cu il 17 dekabr tarixli 478 nömrəli Qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

2 nömrəli əlavə 

Dərc olunmuş iddia sənədinin materialları ilə tanışlıq 

Q A Y D A S I 

1. Bu Qayda "Patent haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra 

- Qanun) 30-cu maddəsinin 5-ci hissəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və ixtira, faydalı 

model və sənaye nümunəsinin qeydiyyatı ilə bağlı iddia sənədinə dair məlumat dərc 

edildikdən sonra iddia sənədinin materialları ilə tanışlıq qaydasını müəyyən edir. 

2. Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinə (bundan sonra - Agentlik) 

daxil olan iddia sənədlərinin ekspertizası Agentliyin tabeliyində olan Patent və Əmtəə 

Nişanlarının Ekspertizası Mərkəzi (bundan sonra - Ekspertiza Mərkəzi) tərəfindən həyata 

keçirilir və ekspertizanın nəticələrinə dair ekspert rəyi baxılmaq üçün həmin Mərkəzin 

Müşahidə Şurasına təqdim olunur. 

3. Müşahidə Şurası iddia sənədində göstərilən obyektin Qanunun 29-cu maddəsinin 

3-cü hissəsinə uyğunluğu barədə qərar qəbul etdikdə, iddia sənədinə dair məlumatlar 

Qanunun 30-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş tələblər nəzərə alınmaqla, Agentliyin "Sənaye 

mülkiyyəti" bülletenində dərc edilir. 

4. Agentlik ixtira və faydalı model barədə iddia sənədi daxil olduğu tarixdən ən geci 

12 (on iki) ay keçənədək, sənaye nümunəsi barədə iddia sənədi isə daxil olduğu tarixdən 

ən geci 6 (altı) ay keçənədək iddia sənədlərinə dair məlumatların Agentliyin rəsmi 

bülletenində dərcini təmin edir. İddiaçının vəsatəti üzrə iddia sənədinə dair məlumat həmin 

obyekt üzrə sürətli ekspertizanın aparılması şərtilə ekspertizanın nəticəsi müsbət olduqda 

göstərilən tarixdən tez də dərc edilə bilər. Bu halda, “İxtira, faydalı model, sənaye 

nümunəsi, əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərin hüquqi mühafizəsi sahəsində göstərilən 

xidmətlərin siyahısı və həmin xidmətlərə görə Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət 

Agentliyinə ödəniləcək haqların məbləğləri"nin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 27 may tarixli 247 nömrəli Qərarı (bundan 

sonra - Qərar) ilə müəyyən edilmiş məbləğdə və qaydada Agentliyin hesabına haqq 

ödənilməlidir. 

5. İddia sənədinə dair məlumat dərc olunduqdan sonra marağı olan istənilən şəxsin 

iddia sənədinin materialları ilə Qərarla müəyyən edilmiş məbləğlərdə haqq ödəməklə tanış 
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olmaq, habelə müvafiq ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin təsvirini, çertyojlarını, 

rəsmlərini və fotoşəkillərinin surətlərini əldə etmək hüququ vardır. 

6. İddia sənədi ilə tanışlıq və onun surətinin verilməsi üçün iddia sənədi üzrə marağı 

olan istənilən şəxs Agentlik tərəfindən müəyyən edilən ərizə nümunəsini doldurmalıdır. 

7. Ərizə elektron qaydada və ya poçt vasitəsilə göndərilə, yaxud birbaşa Agentliyə 

təqdim oluna bilər. 

8. Ərizə Agentliyə daxil olduğu tarixdən etibarən 5 (beş) iş günündən gec olmayaraq, 

ekspertlər tərəfindən aşağıdakılar dəqiqləşdirilir: 

8.1. iddia sənədinin materialları ilə tanışlıq üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

məbləğdə haqqın ödənilib-ödənilmədiyi; 

8.2. ərizənin iddiaçı tərəfindən geri götürülməmiş, yaxud haqqında məlumatın dərc 

edildiyi tarixdə geri götürülmüş hesab edilməmiş iddia sənədinin dərcindən sonra verilib-

verilmədiyi; 

8.3. tanışlıq üçün tələb edilən sənədin (sənədlərin) iddia sənədinin tərkibində olub-

olmadığı. 

9. İddia sənədi ilə tanışlıq Ekspertiza Mərkəzində ekspertin iştirakı ilə həyata keçirilir. 

10. İddia sənədi ilə tanışolma tarixi ərizədə göstərilməlidir. Sənədlərlə tanışlıq 

ərizədə göstərilən tarixdən sonra ərizəçinin xahişi ilə 3 (üç) aydan çox olmayan müddətə 

təxirə salına bilər. 

11. İddia sənədi ilə tanışlıqdan sonra ərizəçi onun xahişinin təmin olunduğu 

barədə ərizənin müvafiq qrafasında " ____________________ il tarixində saat ______  

 ____________________________________________ aid ______ nömrəli 

(ixtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin adı) 

iddia sənədi üzrə dərc edilmiş materiallarla tanış oldum" qeydini yazır və imzalayır. 

12. Ərizəçi dərc olunmuş iddia sənədinin surətini (surətlərini) əldə etmək istədikdə, 

bunu ərizəsində göstərməlidir. Bu halda tanışlıq üçün tələb olunan sənədin (sənədlərin) 

surətinin vərəqləri Ekspertiza Mərkəzində icraçı tərəfindən ardıcıllıqla tikilir, nömrələnir və 

hər bir səhifə Ekspertiza Mərkəzinin möhürü və ekspertin imzası ilə təsdiqlənir. 

13. Tələb olunan sənəd bir səhifədən ibarət olduqda, bu barədə sənədin surətində 

“Sənədin surəti bir vərəqdən ibarətdir" qeydi yazılır. 

14. Sənədin surətinin təqdim edilməsinə dair ərizəçinin xahişi təmin edildiyi halda, 

sənədin surəti müşayiətedici məktubla birlikdə ərizəçiyə təqdim olunur (göndərilir). 

15. İddia sənədi ilə tanışlıq mümkün olmadıqda və ya tələb olunan sənəd (sənədlər) 

iddia sənədinin tərkibində olmadıqda, bu Qaydanın 5-ci hissəsinə uyğun olaraq ərizəçi 

tərəfindən ödənilmiş haqq geri qaytarılmır. 
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16. Bu Qaydanın müddəaları məxfi ixtiraya dair iddia sənədlərinə şamil edilmir. 

 

 


