Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinə
İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin qeydiyyatına dair dərc olunmuş
iddia sənədinin materialları ilə tanışlıq və iddia sənədinə daxil olan
materialların surətinin verilməsi üçün
ƏRİZƏ

1. Soyadı (pasportda və ya şəxsiyyət vəsiqəsində olduğu kimi):
2. Adı (pasportda və ya şəxsiyyət vəsiqəsində olduğu kimi):
3. Ata adı (pasportda və ya şəxsiyyət vəsiqəsində olduğu kimi):
4. Doğum tarixi (gün, ay, il)
____________________________
____________________________
____________________________

5. Doğum yeri (şəhər, ölkə)
___________________________
__________________________
___________________________

6. İş yeri, yaşadığı (olduğu) ünvan,
əlaqə telefonu, e-mail: ___________
_______________________________
_______________________________

7. Müraciətin rəsmiləşdirilməsi üçün məlumatlar:
7.1. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin qeydiyyatına dair dərc olunmuş iddia sənədində iddia
olunan obyektin adı: ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7.2. iddia sənədinin nömrəsi və Əqli Mülkiyyət Agentliyinə daxil olduğu tarix: ________________________
__________________________________________________________________________________________
7.3. iddia sənədinin rəsmi bülletendə dərc edildiyi tarix və bülletenin nömrəsi: _______________________
7.4. müraciətin tarixi: _______________________________________________________________________
7.5. ərizəçi nümayəndə (patent müvəkkili) olduqda onun səlahiyyətini təsdiq edən sənəd barədə məlumat:
__________________________________________________________________________________________
7.6. imza:

8. Xahişin məzmunu:
□ dərc olunmuş iddia sənədinin
materialları ilə tanışlıq
□ dərc olunmuş iddia sənədinə
daxil olan materialların surətinin
verilməsi

11. Materiallarla tanışlığın
istənildiyi tarix: ______________

9. ________________________
(ixtira, faydalı model və sənaye
nümunəsinin adı)

____________________________
____________________________
aid dərc edilmiş iddia sənədinə
daxil olan surətinin verilməsi
istənilən sənəd(lər):
□ təsvir;
□ çertyoj(lar):
□ rəsm(lər);
□ fotoşəkil(lər)
12. Sənədlərlə tanışlıq ərizəçinin
___________________
tarixli
xahişi əsasında _____________
tarixədək təxirə salınmışdır (qrafa
Agentlik tərəfindən doldurulur)

10.
Azərbaycan
Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 27
may tarixli 247 nömrəli Qərarı ilə
müəyyən
edilmiş
məbləğ
(____________AZN)
____________________ tarixdə Əqli
Mülkiyyət
Agentliyinin
hesabına
köçürülmüşdür

13. Sənədlərlə tanışlığın təxirə
salınması barədə ərizəçi telefonla
müraciət etdikdə telefon zənginin
daxil olduğu vaxt (telefon nömrəsi
qeyd
edilməklə),
yaxud
yazılı
müraciətinin tarixi və daxilolma
№-si: ________________________
(qrafa Agentlik tərəfindən
doldurulur)

14.“_______________________il tarixində ______________________________________________________
(ixtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin adı)

________________________________________________ aid __________ nömrəli iddia sənədi üzrə dərc
edilmiş materiallarla tanış oldum”.
_______________________________
(ərizəçinin soyadı və imzası)
15. İddia sənədi iddiaçı tərəfindən
______________________ tarixdə
geri götürülmüşdür (qrafa Agentlik
tərəfindən doldurulur).

16. Tanışlıq üçün tələb edilən
aşağıdakı
sənəd
(sənədlər)
________________ nömrəli iddia
sənədinin tərkibində yoxdur
(qrafa
Agentlik
tərəfindən
doldurulur):
1.
2.
3.
4.

17. İddia sənədi ilə ərizəçini tanış etdi:
_______________________________
(ekspertin s.a.a)
Əqli Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində
olan Patent və Əmtəə Nişanlarının
Ekspertiza Mərkəzinin eksperti
_______________________________
(imza, tarix)

