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Patentin alınması üçün ərizənin 

doldurulması və təqdim edilməsi  
 

Q A Y D A S I 

 

1. “Patentin alınması üçün ərizənin doldurulması və təqdim edilməsi Qaydası” 

(bundan sonra - Qayda) “Patentin alınması barədə iddia sənədinə aid Tələblər”in təsdiq 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 4 noyabr 

tarixli 437 nömrəli qərarının ikinci hissəsinə əsasən hazırlanmışdır və ixtira, faydalı model 

və sənaye nümunəsinə (bundan sonra - Sənaye mülkiyyəti obyekti) patentin alınması 

üçün ərizənin doldurulması və təqdim edilməsi qaydasını müəyyən edir. 

2. Sənaye mülkiyyəti obyektinə patentin alınması üçün nümunəsi Azərbaycan 

Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi (bundan sonra - Agentlik) tərəfindən müəyyən 

edilən ərizə yazılır. Ərizə Azərbaycan dilində tərtib edilir. 

3. Ərizədə Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının (bundan sonra - ÜƏMT) 

standartlarına uyğun olaraq patentin alınması ilə bağlı zəruri olan biblioqrafik 

məlumatların identifikasiyası üçün beynəlxalq İNİD (ÜƏMT st.9) kodları üzrə məlumatlar 

öz əksini tapmalıdır. Məlumatlardan hər hansı biri ərizədə göstərilən qrafaya 

yerləşmədikdə, həmin qrafada “davamı əlavə vərəqdə” sözləri yazılmaqla əlavə 

vərəqdə verilir. 

4. Ərizədə yuxarıda verilən (22), (21), (85)  kodlar üzrə qrafalar iddia sənədi daxil 

olduqdan sonra Agentlikdə doldurulur. 

5. (54) kod üzrə qrafada iddia olunan Sənaye mülkiyyəti obyektinin adı aydın, 

dəqiq və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 4 noyabr tarixli            

437 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Patentin alınması barədə iddia sənədinə aid 

Tələblər”in 3-cü, 18-ci və 35-ci hissələrinə uyğun yazılmalıdır. 

6. (71) kod üzrə qrafada  iddiaçı haqqında aşağıdakı məlumatlar qeyd edilir: 

- fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; 

- hüquqi şəxsin rəsmi adı (təsis sənədinə uyğun olaraq); 

- iddiaçının yaşadığı və ya olduğu (yerləşdiyi) yerin ünvanı; 

- elektron poçt ünvanı; 

- ÜƏMT-nin ST.3-standartlarına uyğun ölkə kodu. 

7. İddiaçı bir neçə şəxs olduqda (71) kod üzrə qrafada  göstərilən məlumatlar 

onların hər biri üçün ayrıca verilməlidir. 

8. “Yazışma üçün ünvan” qrafasında iddiaçının soyadı, adı, atasının adı, əlaqə 

telefonu, elektron və ümumi poçt ünvanları, ərizə patent müvəkkili tərəfindən verildikdə 

onun soyadı, adı, atasının adı, olduğu və ya yaşadığı ünvan, əlaqə telefonu, elektron 

poçt ünvanı göstərilir. 



9. (72) kod üzrə məlumat qrafalarında Sənaye mülkiyyəti obyektinin müəllif(lər)inin 

soyad(lar)ı, ad(lar)ı, atasının (atalarının) ad(lar)ı, ölkənin rəsmi adı, ÜƏMT ST.33 üzrə 

ölkə kodu, yaşadığı (yaşadıqları) və olduğu (olduqları) ünvan yazılır, həmçinin müəllif(lər) 

tərəfindən imza edilir. Qrafanın aşağı hissəsində iddia sənədi haqqında məlumatların 

dərcinə müəllif(lər)in razılıq verib-vermədiyi, habelə məlumatlar dərc olunarkən adının 

(adlarının) müəllif kimi göstərilib-göstərilməməsinə dair qeyd edilməlidir. 

10. (74) kod üzrə qrafada müvafiq dördbucaq formasında olan qəfəsdə “x” işarəsi 

qoyulmaqla iddiaçını qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada təmsil edən patent 

müvəkkili və ya  etibarnamə üzrə nümayəndənin soyadı, adı, atasının adı, yaşadığı və ya 

olduğu ünvan, telefon nömrəsi və elektron poçt ünvanı göstərilir. 

11. İddiaçı bir neçə şəxs olduqda, onlar öz aralarından bir nəfəri iddia sənədi üzrə 

yazışmaların aparılması və ya zəruri hallarda ekspertin suallarına dair izahların verilməsi 

məqsədilə nümayəndə kimi müəyyən edə bilərlər. İddiaçılar tərəfindən bu cür seçim 

olmadıqda yazışmalar adı ərizədə birinci göstərilən iddiaçı ilə aparılır. 

12. "Təqdim edilən sənədlər" qrafasında dördbucaq formasında olan müvafiq 

qəfəsdə “x” işarəsi qoyulmaqla təqdim edilən sənədlərin vərəqlərinin və nüsxələrinin 

sayı göstərilir. Bu qrafada göstərilməyən sənədlər "Məlumat xarakterli digər sənədlər" 

qrafasında göstərilir. 

13. “İlkinliyə dair ərizə” qrafasında yalnız iddia sənədinin Agentliyə daxil olma 

tarixindən daha əvvəlki ilkinlik istənildikdə dördbucaq formasında olan müvafiq qəfəsdə 

“x” işarəsi qoyulur. Bu halda “Patent haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun    

28-ci maddəsinin 2-ci, 6-cı, 7-ci hissələrinə və 29-cu maddəsinin 5-ci hissəsinə uyğun 

olaraq istənilən ilkinlik üçün əsaslar qeyd olunur, daha əvvəl verilən iddia sənədinin 

nömrəsi və ilkinlik tarixi göstərilir. Əgər ilkinlik bir neçə iddia sənədi üzrə istənilərsə, onda 

müvafiq olaraq bütün iddia sənədlərinin nömrəsi və istənilən ilkinliyin tarixləri , Konvensiya 

ilkinliyi istənildikdə isə ÜƏMT-in ST.33 standartı üzrə ölkənin kodu göstərilir. 

14. Ərizə iddiaçı və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi (patent müvəkkili) tərəfindən 

tarix göstərilməklə imzalanır.  

15. İddiaçı hüquqi şəxs olduqda ərizə təşkilatın rəhbəri və ya imza səlahiyyəti olan 

digər şəxs tərəfindən imzalanır. İmza edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı göstərilir və imza 

möhürlə təsdiqlənir. 

16. “Ərizəyə əlavə” bu Qaydanın 14-cü və 15-ci hissələrində göstərilən qaydada 

imzalanır və təsdiqlənir. 

17. Ərizə və ona qoşulan sənədlər  iddiaçının özü, onun səlahiyyətli nümayəndəsi 

və ya Agentlikdə qeydiyyata alınmış patent müvəkkili vasitəsilə elektron qaydada, yaxud 

poçt vasitəsilə göndərilə və ya birbaşa Agentliyə təqdim oluna bilər. 

 

Qeyd:  İxtira və faydalı modelə patentin alınması üçün ərizə nümunələrində sol 

tərəfdə verilmiş (86), (87) və (96) kodları üzrə tələb olunan məlumatlar 

beynəlxalq iddia sənədinə (PCT proseduru çərçivəsində) və Avrasiya iddia 

sənədinə aid edilir. Həmin kodlara aid qrafalar beynəlxalq iddia sənədi və ya 

Avrasiya iddia sənədi verildikdə doldurulur. 

Sənaye nümunəsinə dair patentin alınması üçün Ərizə nümunəsində (85), 

(86), (87) və (96) kodları nəzərdə tutulmur. 

                    ______________________________________________ 


