Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyinin
2016-cı ilin yekunları üzrə görülmüş işlər barədə ətraflı
HESABATI
2016-cı hesabat ilində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin iqtisadiyyat və idarəçilik sahələrində islahatların aparılması ilə bağlı fərman
və sərəncamlarından, “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasından,
“2016-cı ilin Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan edilməsinə dair
Tədbirlər Planı”ndan, “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”ndan, “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin
inkişafına dair Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2016-2020-ci illər üçün
Dövlət Proqramı”ndan, “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi
üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndən, icrası Müəllif Hüquqları Agentliyi tərəfindən həyata
keçirilən 5 qanundan (“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında”, “İnteqral
sxem topologiyalarının hüquqi qorunması haqqında”, “Azərbaycan folkloru
nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında”, “Məlumat toplularının hüquqi qorunması
haqqında” və “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə
haqqında” Qanunlar) və digər müvafiq sənədlərdən irəli gələn aidiyyəti vəzifələrin
yerinə yetirilməsi üzrə müvafiq tədbirlər görülmüş, müəlliflik hüququ və digər əqli
mülkiyyət hüquqlarının təminatı, o cümlədən rəqəmli mühitdə qorunması sahəsində
qanunvericilik və idarəçilik sistemlərinin müasir tələblərə uyğun təkmilləşdirilməsi və
beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, əhaliyə göstərilən dövlət xidmətlərinin
səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətlərində fəaliyyət davam etdirilmişdir.
Bununla bağlı 2016-cı hesabat ilində Müəllif Hüquqları Agentliyinin fəaliyyət
sahəsi ilə bağlı aşağıdakı istiqamətlərdə tədbirlər həyata keçirilmişdir:
1. Qanunvericilik və normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, o
cümlədən struktur islahatları ilə əlaqədar görülmüş işlər. Agentliyin
Əsasnaməsində nəzərdə tutulan 70-dən çox funksiya çərçivəsində əsas hədəflərdən
olan müəllif-hüquq sahəsində normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi prosesi
uğurla davam etdirilmiş, ilk növbədə “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf
Konsepsiyasına prioritet sahələrdən biri kimi daxil edilmiş əqli mülkiyyət sahəsi üzrə
müəllif-hüquq məsələləri və qeyri-maddi irsin qorunmasına dair 8 tədbirin həyata
keçirilməsi istiqamətində konkret addımlar atılmışdır. Həmin tədbirlərin
reallaşdırılması üçün Agentlik tərəfindən ümumilikdə 3 qanun, 1 strategiya, 1
konsepsiya, 2 dövlət proqramı, 1 tədbirlər planı və Nazirlər Kabinetinin 8 qərar
layihəsinin ilkin layihələri hazırlanmışdır. Həmin layihələrin hazırlanması prosesində
aidiyyəti dövlət qurumları, həmçinin müvafiq qeyri-hökumət təşkilatları ilə
məsləhətləşmələr aparılmış, bir sıra qanunvericilik aktlarının layihələri müzakirə
olunmuş, əqli mülkiyyət sahəsində hüquqi maarifləndirmə məqsədi ilə müxtəlif
formatlı tədbirlər, o cümlədən seminar və simpoziumlar keçirilmişdir.
Ölkəmizdə aparılan islahatlar çərçivəsində Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 24 noyabr 2016-cı il tarixli 1125 nömrəli Fərmanının
icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 noyabr 2016-cı il
tarixli 633s nömrəli Sərəncamı ilə əlaqədar, Agentlikdə publik hüquqi şəxslər barədə
dünya təcrübəsi öyrənilmiş, təhlil edilmiş, müqayisələr aparılmış və araşdırmaların
nəticəsi olaraq “Publik hüquqi şəxslər haqqında qeydlər (kontinental Avropa və
postsovet məkanının bir sıra ölkələrinin təcrübəsi)” adlı kitabça buraxılmışdır.
Həmin Sərəncamın icrası ilə bağlı “Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları
Agentliyi” publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsi“nin layihəsi, həmçinin publik hüquqi
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şəxslərin hüquqi təminatı ilə bağlı bir sıra qanunvericilik aktlarına dəyişiklik edilməsi
barədə aşağıdakı sənəd layihələri hazırlanaraq razılaşdırılmaq üçün Ədliyyə
Nazirliyinə və Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir:
- “Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi” publik hüquqi şəxsin
təsisçisinin səlahiyyətlərini həyata keçirən barədə təklif;
- “Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi” publik hüquqi şəxsin
Nizamnaməsi“nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Fərmanının layihəsi;
- “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununun
layihəsi (folklor nümunələri
və ənənəvi biliklərin qorunması ilə bağlı əvvəl
hazırlanmış və təqdim edilmiş “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Qanun
layihəsində nəzərdə tutulan təkliflər də bu layihəyə daxil edilmişdir);
- “İnteqral sxem topologiyalarının hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının
Qanununun layihəsi;
- “Məlumat toplularının hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının
Qanununun layihəsi;
- “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının Qanununun layihəsi;
- “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Qanununun layihəsi;
- “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun layihəsi;
- “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununun layihəsi;
- “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununun layihəsi.
Bununla yanaşı, kreativlik və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın inkişafını
müəyyən edən müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların rolu nəzərə alınmaqla
“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlara əsaslanan istehsalın (kreativ sənayenin)
iqtisadiyyatda payının hesablanması və əqli mülkiyyət aktivlərinin qiymətləndirilməsi
Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin qərar layihəsi hazırlanmış və təsdiq üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim
edilmişdir.
Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasından irəli gələn və zəngin
mədəni irsimizin qorunub saxlanmasına xidmət edən “Azərbaycan folklor
nümunələrinin (ənənəvi mədəni nümunələrin) hüquqi qorunması və qeydiyyatı
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinin Qərar layihəsi hazırlanmış və hazırda aidiyyəti orqanlarla razılaşdırılma
mərhələsindədir.
Konsepsiyanın “Mədəni irsin qorunması və səmərəli idarə edilməsi” adlı 10-cu
bölməsində nəzərdə tutulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün qanunvericilik bazasının
mütəmadi olaraq təkmilləşdirilməsi və müvafiq institusional potensialın
gücləndirilməsi istiqamətində nəzərdə tutulan tədbirlər çərçivəsində folklor
nümunələri və ənənəvi biliklərin qorunması ilə bağlı “Müəlliflik hüququ və əlaqəli
hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi
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barədə” Qanun layihəsi hazırlanaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasına təqdim edilmişdir.
Qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi çərçivəsində hazırlanmış və müvafiq
qaydada Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmiş “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə bağlı məsələlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 may 1997-ci il tarixli 38
nömrəli Qərarına dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin Qərar layihəsi hazırda müvafiq dövlət orqanları ilə razılaşdırılma
mərhələsindədir.
Ümumiyyətlə, hesabat ilində İnkişaf Konsepsiyası çərçivəsində “Məlumat
toplularının hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi hazırlanaraq
Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmiş, “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə bağlı məsələlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 2 may tarixli 38 nömrəli
qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında ”Nazirlər Kabinetinin Qərar layihəsi (“Elm,
ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin sifariş əsasında yaradılmasına və əsərlərin
nəşrinə görə müəllif qonorarının və əsərlərin nəşrə hazırlanması ilə əlaqədar işlərə
görə haqqın minimum miqdarı” adlı 11 nömrəli Əlavə) və “Əsərlərin dövlət varidatı
elan edilməsi haqqında” hazırlanaraq təqdim edilmiş, “Əsərlərin dövlət varidatı elan
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərar layihəsi isə
hazırda aidiyyəti orqanlarla razılaşdırılma mərhələsindədir.
“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında nəzərdə
tutulan tədbirlər çərçivəsində Agentlik tərəfindən hazırlanmış və təsdiq edilmiş
“Müəlliflik hüququ və digər oxşar əqli mülkiyyət sahəsi üzrə Uzunmüddətli Milli
Strategiya” layihəsi İnkişaf Konsepsiyasının icrası üzrə Milli Fəaliyyət Qrupuna
təqdim olunmuşdur. Milli Strategiyanın hazırlanmasının əsas məqsədi Azərbaycanda
müəllif hüquqları və əlaqəli hüquqlar sahəsinin inkişaf perspektivlərini
müəyyənləşdirmək və sahə üzrə dövlət siyasətinin tələblərini aydın şəkildə təsvir
edərək həyata keçirilməsini asanlaşdırmaq, İnkişaf Konsepsiyasından irəli gələn
işlərin ardıcıllığını təmin etməklə onların zəruri icra mexanizmlərini formalaşdırmaq,
hədəf və məqsədlərə nail olmaq üçün layihə və tədbirlər kompleksini hazırlamaq və
realizə etməkdən ibarətdir.
Milli Strategiya müəllif hüquqları və əlaqəli hüquqlar sahəsində dövlət
siyasətinin həyata keçirilməsində, xüsusilə sistemin qarşıdakı illərdə daha sürətli
inkişafı ilə bağlı əsas vəzifələrin və strateji məqsədlərin yerinə yetirilməsində mühüm
alət kimi xidmət edəcəkdir. O cümlədən, bu sənədin nəzərdə tutduğu məqsədlərə nail
olma müvafiq sahədə innovasiyaların stimullaşdırılmasına, qorunmasına, onların
potensialının inkişaf etməsinə dəstək olacaqdır.
Hazırda Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi ilə birgə
verilmiş əmrə uyğun olaraq, fəaliyyət sahələri üzrə hazırlanmış layihələrin
birləşdirilməsi və əqli mülkiyyət sahəsi üzrə Uzunmüddətli Milli Strategiyanın
hazırlanması üzrə işlər davam etdirilir.
Bununla
yanaşı,
hesabat
ilində
Azərbaycan
Respublikasının
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hökumətlərarası, nazirlik və komitələrin müxtəlif ölkələrin aidiyyəti qurumları ilə
bağlanması nəzərdə tutulan 5, MDB üzrə isə 5 müqavilə, saziş və sənəd layihələrinə
əqli mülkiyyət hüquqları hissəsi üzrə rəy və təkliflər verilmişdir.
Həmçinin Avropa İttifaqı Komissiyası ilə birgə reallaşdırılması nəzərdə tutulan
Tvinninq layihəsi hazırlanmışdır. Layihə müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların
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qorunması və piratçılığa qarşı mübarizənin səmərəliliyinin artırılması sahələrində
Agentliyin institusional potensialının gücləndirilməsi çərçivəsində milli rəqəmsal
aqreqatorun yaradılması və nəzarət markalarının tətbiqinin təmin olunması məqsədilə
müvafiq hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsini və tətbiqi mexanizmlərinin yaradılmasını
ehtiva edir.
2. Əsərlərin və digər əqli mülkiyyət obyektlərinin qeydiyyatı. Əsərlərin rəsmi
qeydiyyatının tətbiq edildiyi 1996-cı ildən 2017-ci il 1 yanvar tarixinədək Agentlikdə
10887 əsər və əlaqəli hüquqların obyektləri, o cümlədən son vaxtlar “Elektron xidmət”
bölməsi vasitəsi ilə 79 müəllifin 146 əsəri qeydiyyatdan keçirilmişdir.
Hesabat ili ərzində 342 müəllifin 543 əsəri qeydiyyatdan keçirilmiş və əsərin
qeydiyyatı haqqında 554 Şəhadətnamə verilmişdir, o cümlədən “Elektron xidmət”
bölməsi vasitəsi ilə müəlliflərin 60 müraciəti əsasında 49 əsər qeydiyyatdan keçirilmiş
və əsərin qeydiyyatı haqqında 49 şəhadətnamə verilmişdir. Bununla yanaşı, hesabat
ilində 3 müqavilə qeydiyyatdan keçirilmişdir. Əsərlərin və digər əqli mülkiyyət
obyektlərinin qeydiyyatına görə Dövlət büdcəsinə 3065 manat vəsait ödənilmişdir.
1996-2017-ci illərdə qeydiyyatdan keçirilmiş əsərlərin ümumi sayı (faizlə)
(on-line qeydiyyat daxil olmaqla)
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0.11%
4.8%

5.50%

Musiqili - 3300
Ədəbi, o cümlədən
kompüter proqramı - 2768

30.00%

3.6%

Elmi və tədris - 2331
Dizayn və dekorativ - 873
Toplular - 387

7.8%

Multimedia əsərləri - 85
Fonoqramlar və yayım
təşkilatlarının verilişləri - 42
Məlumat bazaları - 12

21.41%
25.42%

Audiovizual - 497
0,41%

0,11%

5,13%

6,79%
31,22%

0,87%
3,57%
8,17%

19,13%

24,56%

Qalanları -604

Musiqili – 30 %
Ədəbi, o cümlədən kompüter proqramı – 25, 42 %
Elmi və tədris – 21,41 %
Dizayn və dekorativ – 8 %
Toplular – 3,5 %
Multimedia əsərləri – 0, 78%
Fonoqramlar və yayım təşkilatlarının verilişləri - 0, 38 %
Məlumat bazaları – 0,11%
Audiovizual – 4, 56 %
Qalanları – 5, 5 %
2016-cı ildə müəlliflərin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarəçiliyinin təmin
edilməsi nəticəsində istifadəçi təşkilatlar tərəfindən Agentliyin bank hesabına 94107
manat müəllif qonorarı köçürülmüş, müəlliflərə köçürmə yolu ilə 49905 manat müəllif
qonorarı ödənilmiş, büdcəyə vergilər şəklində 14000 manat vəsait köçürülmüşdür.
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3. Əqli mülkiyyət və iqtisadi inkişafla bağlı dövlət başçısı cənab İlham
Əliyevin iqtisadiyyat sahəsində islahatların aparılmasına dair fərman və
sərəncamlarından irəli gələn vəzifələrin icrası. Son illər dünyanı bürüyən iqtisadi
böhrana baxmayaraq, dayanıqlı inkişafı təmin edən ölkəmiz hazırda dövlət başçısı
cənab İlham Əliyevin ötən ilin əvvəllərində elan etdiyi iqtisadi islahatlar mərhələsini
uğurla keçir. Cənab Prezidentin neftdən asılılığı azaltmağa, ixracı stimullaşdırmağa,
idxaldan asılılığı zəiflətməyə və ümumilikdə qeyri-neft iqtisadiyyatının inkişafına
xidmət edən sərəncam və fərmanları bu sahədə əsaslı dönüşə zəmin yaradıb.
Azərbaycanın yeni iqtisadi siyasətinin mühüm qolu – innovativ inkişafa qədəm
qoyulmasıdır. Bu isə yerli və dünya bazarında rəqabətqabiliyyətliliyin, istehsalın
səmərəliyinin artırılması üçün yeni texnologiyaların yaradılması və qabaqcıl
texnologiyaların cəlb edilməsi, elmtutumlu sahənin genişlənməsi deməkdir. Dövlət
başçısının təşəbbüsü əsasında “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda
təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici ölkələrdə sertifikat və patent almasına,
ixracla əlaqəli tədqiqat-inkişaf proqram və layihələrinə çəkilən xərclərin dövlət
büdcəsi hesabına ödənilən hissəsinin müəyyənləşdirilməsi və ödənilmə
mexanizminin tənzimlənməsi qaydaları üzərində işlər aparılır. Bu sıraya digər sistemli
tədbirlər də daxil olmalıdır, o cümlədən investisiya layihələrinin güzəştli şərtlərlə
kreditləşməsi, dövlətlə birgə maliyyələşdirmə və risklərin bölüşdürülməsi, biznesə aid
inzibati prosedurların sadələşdirilməsi, səmərəli fəaliyyət göstərən dövlət dəstəyi,
vergi və gömrük güzəştlərinin tətbiqi, subsidiyaların verilməsi və s. çox mühüm
islahatlardır.
Bununla bağlı iqtisadi sahədə dövlət başçısının bəyan etdiyi islahatlar
çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 20 sentyabr tarixli
2345 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında informasiya
cəmiyyətinin inkişafına dair Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2016-2020-ci
illər üçün Dövlət Proqramı”nda Müəllif Hüquqları Agentliyinin fəaliyyət sahəsi ilə bağlı
3, o cümlədən Tədbirlər Planının 5.2.2-ci (Yüksək texnologiyalar sahəsində patent
alınması və elmi tədqiqatların nəticələrinin kommersiyalaşdırılması mexanizmlərinin
təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün tədbirlərin
görülməsi), 5.2.3-cü (Qlobal rəqəmli şəbəkədə əqli mülkiyyət hüquqları ilə qorunan
obyektlərdən istifadə edilməsinə “one-stop-shop” formatında və onlayn qaydada
icazə verilməsinə əsaslanan rəqəmli hüquqları idarəetmə sisteminin yaradılması) və
5.2.8-ci (Yüksək texnologiya məhsulları bazarının inkişaf etdirilməsinə dair təkliflərin
hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün tədbirlər görülməsi) bəndlərində tədbirlər
nəzərdə tutulmuşdur.
Bununla əlaqədar bir sıra tədbirlər görülmüş, o cümlədən kreativ iqtisadiyyat,
əqli mülkiyyətin iqtisadi inkişafda rolu, elmi tədqiqat nəticələrinin praktiki tətbiqi
universitetlərdə və elmi-tədqiqat müəssisələrində özünəməxsus əqli mülkiyyət
siyasətinin müəyyən edilməsini və s. məsələlərin vacibliyi nəzərə alınmaqla, Tədbirlər
Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası çərçivəsində Müəllif Hüquqları Agentliyi,
Azərbaycan
Respublikası
Təhsil
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikası
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və ÜƏMT-nin birgə
əməkdaşlığı ilə “Universitetlərdə, elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor
müəssisələrində əqli mülkiyyət siyasəti və elmi-tədqiqat fəaliyyəti” mövzusunda
beynəlxalq seminar (14-15 noyabr 2016-cı il) keçirilmişdir.
Bu tədbirdə “Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının universitetlər üçün
əqli mülkiyyət siyasəti modeli”nin ölkəmizin universitet və elmi-tədqiqat
institutlarının fəaliyyətinə uyğunlaşdırılması üzrə geniş müzakirələr aparılmış və
bunun nəticəsi olaraq “Universitet və elmi tədqiqat institutlarında əqli
mülkiyyət siyasəti üçün milli Layihə” hazırlanmışdır. Layihə ölkəmizdə əqli
fəaliyyətin stimullaşdırılması, universitetlər və elmi-tədqiqat müəssisələri tərəfindən
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yaradılan yaradıcılıq nəticələrinin praktiki istifadəsi ilə bağlı məsələlərin
tənzimlənməsi məqsədlərinə xidmət edir. Bu layihə ÜƏMT tərəfindən dəstəklənir və
onun reallaşdırılmasına ÜƏMT-nin maliyyə dəstəyi göstərəcəyi nəzərdə tutulur.
Hazırda layihənin həyata keçirilməsi üzrə məsələlərlə bağlı ÜƏMT və Təhsil Nazirliyi
ilə müvafiq məsləhətləşmələr aparılır.
Bu çərçivədə Müəllif Hüquqları Agentliyi tərəfindən “Azərbaycan
Respublikasının universitetlərində əqli mülkiyyətin və elmi-tədqiqat fəaliyyətinin
dəstəklənməsində Müəllif Hüquqları Agentliyinin rolu (İnnovasiyalı inkişaf və
universitetlərdə (elmi müəssisələrdə) texnologiyaların kommersiyalaşması yolları)”
adlı kitabça hazırlanmış, “Əqli mülkiyyət iqtisadi kateqoriya kimi və onun iqtisadi
inkişafda rolu” və “Azərbaycan universitetlərində və elmi tədqiqat müəssisələrində
əqli mülkiyyət sahəsində siyasət haqqında” (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində) adlı
kitabçalar təkrar nəşr edilmiş, “Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının universitetlər
üçün əqli mülkiyyət siyasəti modeli” və “Universitet və elmi-tədqiqat idarələri üçün əqli
mülkiyyət sahəsində siyasət haqqında nümunəvi Əsasnamə” Azərbaycan dilinə
tərcümə olunaraq universitetlərə və elmi tədqiqat müəssisələrinə paylanmışdır.
Müəllif Hüquqları Agentliyinin dəstəyi, ÜƏMT-nin və Standartlaşdırma,
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilmiş “Universitet
və tədqiqat institutlarında əqli mülkiyyət siyasətləri” mövzusunda subregional
seminar (21-22 iyun 2016-cı il) da bu istiqamətdə aparılan işlərin tərkib hissəsi
olmuşdur.
Bu cür tədbirlərin əsas məqsədi universitetlərin, elmi-tədqiqat institutlarının elm
və mühəndislik nəticələrinin yeni iqtisadi şəraitdə dövlət başçısının bəyan etdiyi
islahatların həyata keçirilməsi, prosesinə uyğunlaşdırmaq və yeni çağırışlar
çərçivəsində əqli mülkiyyətin əhəmiyyətli dəstək rolunu vurğulamaqdır.
Qeyd olunan tədbirlərdə Nazirlər Kabinetinin, YUNESKO üzrə Azərbaycan
Respublikası Milli Komissiyasının, bir sıra nazirlik, komitə və digər dövlət
qurumlarının rəsmiləri, millət vəkilləri, Milli Elmlər Akademiyasının, qeyri-hökumət
təşkilatlarının nümayəndələri, ali təhsil və elmi-tədqiqat müəssisələrinin rəhbərləri,
alimlər, mütəxəssislər, ÜƏMT-nin və İspaniya, İsrail, Türkiyə və s. ölkələrin
nümayəndələri iştirak etmişlər.
Bu tədbirlərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
neftdən asılılığı azaltmağa, ixracı stimullaşdırmağa, idxaldan asılılığı zəiflətməyə və
ümumilikdə qeyri-neft iqtisadiyyatının inkişafına xidmət edən yeni iqtisadi siyasəti, o
cümlədən ötən ilin əvvəllərində elan etdiyi iqtisadi islahatlar mərhələsinin uğurlu
nəticələri barədə məlumat verilmiş, elmi-texniki tərəqqiyə və iqtisadi inkişafa əqli
mülkiyətin böyük təsiri, eyni zamanda əqli mülkiyyət və müəlliflik hüquqlarının
qorunması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verilmiş, təcrübə
mübadiləsi edilmişdir.
Tədbirlər Planında nəzərdə tutulan tədbirlər çərçivəsində “Əqli Mülkiyyət
Hüquqlarının Təminatı Mərkəzi”ndə qlobal rəqəmli şəbəkələrdə əqli mülkiyyət
hüquqları ilə qorunan obyektlərdən istifadə edilməsinə “one-stop-shop” formatında və
onlayn qaydada icazə verilməsinə əsaslanan rəqəmli hüquqları idarəetmə sistemi
DRM (Digital Right Management) yaradılmış, elektron bazanın formalaşdırılması
məqsədi ilə indiyə kimi 1900-dən çox, o cümlədən 584 mətn əsəri, 655 audio
material, 225 video material, 114 foto, 411 müəllif və digər hüquq sahibi haqqında
məlumat rəqəmsallaşdırılıb və elektron bazaya yerləşdirilmişdir. Materialların bazaya
yüklənməsi işi hal-hazırda da davam etdirilir. Sistemin 2018-ci ilin ilk 6 ayı ərzində
sınaq tətbiqi, sonradan isə tam olaraq istifadəçilərin ixtiyarına verilməsi nəzərdə
tutulur.
Tədbirlər Planında göstərilən digər istiqamət üzrə yüksək texnologiya məhsulları
bazarının inkişaf etdirilməsinə dəstək verilməsi məqsədi ilə aidiyyəti təşkilatların
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əməkdaşları, xüsusilə ali təhsil müəssisələrinin professor, müəllim, laborant və
tələbə heyəti üçün təlimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bununla əlaqədar ən müasir
texnologiyalarla, eyni zamanda distant təhsili həyata keçirmək üçün proqram təminatı
ilə təchiz olunmuş Təlim Mərkəzi tam gücü ilə fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə təlimlərin
həyata keçirilməsi üçün 200-dən çox nəzəri, onlarla elektron təlim materialları vardır.
Hazırda təlim materiallarının elektronlaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir və
universitetlərlə səmərəli əməkdaşlığın qurulması istiqamətində müzakirələr aparılır.
Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin əlaqələndirilməsi üçün Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin 2016-cı il 15 noyabr tarixli 0083 əmri ilə yaradılmış
Əlaqələndirmə Şurasının cari ilin 23 noyabr tarixində keçirilmiş ilk iclasında Agentliyin
nümayəndəsi iştirak etmiş və Sərəncamın icrası ilə bağlı Agentlik tərəfindən
görülmüş işlər barədə ətraflı məlumat vermişdir.
Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Milli iqtisadiyyat
və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi
haqqında” 2016-cı il 06 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanından irəli gələn aidiyyəti
vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədi ilə müvafiq tədbirlər müəyyən edilmişdir. Bu
çərçivədə görüləcək işlər dairəsinə il ərzində “Made in Azerbaijan” brendinin təşviqi
ilə bağlı konfransların, seminarların və dəyirmi masaların keçirilməsi; Loqoların
dizaynlarının müəlliflik hüququnun obyekti kimi qeydiyyatı ilə bağlı televiziya, radio və
digər kütləvi informasiya vasitələrində təbliğatın aparılması; Loqoların dizaynlarının
müəlliflik hüququnun obyekti kimi qeydiyyatdan keçirilməsi barədə broşürların və
kitabçaların buraxılması daxildir.
Hesabat dövründə ÜƏMT-nin, Kornell Universitetinin (ABŞ) konsorsiumu və
INSEAD biznes məktəbinin (Fransa) araşdırmaları əsasında hazırlanmış “Qlobal
innovasiya indeksi” (Qİİ, Global Innovation Index) üzrə məruzə Agentlikdə təhlil
edilmiş, elmi dəlillər əsasında Azərbaycana münasibətdə yol verilmiş təhriflər
göstərilmiş və bununla bağlı Müəllif Hüquqları Agentliyinin etirazını əks etdirən
əsaslandırılmış Arayış Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilmişdir.
Bununla yanaşı, Dünya İqtisadi Forumunun hər il tərtib etdiyi Qlobal
Rəqabətqabiliyyətlilik Hesabatı da təhlil edilmişdir. Bu Hesabata əsasən, Azərbaycan
2015-2016-cı illərə görə Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik Hesabatında tutduğu yerlə
müqayisədə 3 pillə irəliləyərək, 2016-2017-ci illərə görə olan Hesabatda 138 dövlət
arasında 4.55 balla 37-ci yeri tutmuşdur. Azərbaycan əqli mülkiyyət hüquqlarının
qorunması göstəricisinə görə 71-ci yeri tutaraq, MDB üzrə ilk üçlüyə daxil olmuş,
Cənubi Qafqaz ölkələri arasında lider dövlət olmuşdur. İnnovasiyalara görə isə
Azərbaycan 44-cü yeri tutaraq, bu göstərici üzrə MDB-də 1-ci yeri tutmuşdur.
Kreativ sənaye və milli iqtisadiyyatın inkişafı. İqtisadi islahatların aparılması
yeni innovativ siyasətinin tətbiq olunmasını tələb edir ki, bu da son nəticədə İKT-nin
sürətli inkişafı üçün münbit zəmin yaradır. Bununla əlaqədar Müəllif Hüquqları
Agentliyi və ÜƏMT-nin birgə təşkilatçılığı ilə “Kreativ sənayelərdən faydalanaq:
Kreativlik və milli inkişaf” mövzusunda beynəlxalq seminarın (17 mart 2016-cı il)
keçirilməsinin də əsas məqsədi iqtisadi islahatlara xidmət göstərilməsi olmuşdur.
Bununla yanaşı, hesabat ilində Müəllif Hüquqları Agentliyi tərəfindən "ÜDM-də
müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlara əsaslanan istehsalın (kreativ iqtisadiyyatın )
rolunun artırılması sahəsində 2017–2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nın
hazırlanması üzrə iş davam etdirilmiş, “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlara
əsaslanan istehsalın iqtisadiyyatda payının hesablanması və əqli mülkiyyət
aktivlərinin qiymətləndirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər
Kabinetinin qərar layihəsi aidiyyəti dövlət qurumları ilə razılaşdırılmış və hazırda
təsdiq olunma mərhələsindədir.
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Bu sahədə maarifləndirmə işinin davamı olaraq, Azərbaycan və ingilis dillərində
“Kreativ iqtisadiyyat və Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı” adlı kitab hazırlanmış və
bu mövzuda keçirilən tədbirlər zamanı iştirakçılara və maraqlı şəxslərə paylanmış,
həmçinin kreativ iqtisadiyyatın inkişaf dinamikasını göstərən çoxillik statistik məlumat
bazası yaradılmışdır.
Ümumiyyətlə, son illər aidiyyəti dövlət qurumları ilə birgə həyata keçirilən
tədbirlərin nəticəsi olaraq, ölkəmizin Ümumi Daxili Məhsulunda (ÜDM) sonuncu il
istisna olmaqla, müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlara əsaslanan kreativ sənayenin
payı davamlı olaraq artmışdır. Agentliyin hesablamalarına görə, kreativ sənaye
sahələrinin istehsal həcmi 2003-cü ildə olan 220,5 mln. manatdan 2016-cı ilin 1
yanvarına olan vəziyyətə görə 2815,6 mln. manat səviyyəsinə çatmışdır. Bu da
ölkənin ÜDM-ində kreativ sənayenin payının 5,1% olması deməkdir. Göstərilən illər
ərzində müəlliflik hüququnun əsas istehsal sahələrinin ümumi həcmi 153,3 mln.
manatdan 1595,6 mln. manata qədər, yəni 10,4 dəfə artmışdır.
Müəlliflik hüququna əsaslanan industriyanın istehsal həcmi (mln. manat)
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Beləliklə, 2003-2015-ci illər ərzində ölkənin ÜDM-də müəlliflik hüququna
əsaslanan sənayenin xüsusi çəkisi 3.1%-dən 5.1%-ə yüksəlmişdir ki, bu da 60%-dən
çox artım deməkdir.
Azərbaycanın müəlliflik hüququna əsaslanan industriyasının
və əsas müəlliflik hüququnun (əsas sahələr) ÜDM-də payı
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2016-cı il 1 yanvara olan vəziyyətə görə

Ölkənin davamlı inkişafını təmin edən “Azərbaycan modeli” müəlliflik
hüququna əsaslanan kreativ iqtisadiyyatın artım tempinin katalizatoru rolunu
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oynamışdır. Nəticədə müəlliflik hüququna əsaslanan kreativ iqtisadiyyatın ölkənin
ÜDM-dəki payı artmış və dünyanın inkişaf etmiş və intensiv inkişafda olan ölkələrinin
orta səviyyəsinə çatmışdır.
4. Hüquqların təminatı və əqli mülkiyyət mədəniyyətinin formalaşdırılması.
Hesabat ilində müəllif hüquqlarının təminatı və əqli mülkiyyət mədəniyyətinin
formalaşdırılması məsələləri diqqət mərkəzində saxlanılmış, ölkəmizdə plagiata qarşı
mübarizənin gücləndirilməsi və piratçılığın səviyyəsinin azaldılması istiqamətində
müvafiq dövlət qurumları ilə əlaqəli tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Hesabat ilində hüquqların təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə tədbirləri
çərçivəsində və “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə
haqqında” Qanuna uyğun olaraq, nəzarət markalarının tətbiqinə başlanılmış,
müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar obyektlərinin (audiovizual əsər, fonoqram,
kompüter proqramı, məlumat toplusu, kitab) nüsxələrinə yapışdırmaq üçün
nəşriyyatların müraciəti əsasında ilkin olaraq 18400 ədəd nəzarət markası verilmişdir.
2016-cı ilin sonlarında 20-dən çox ali təhsil müəssisəsi 2017-ci ildən başlayaraq
çap məhsullarına nəzarət markalarının verilməsi üçün Agentliyə müraciət etmişlər.
Həmin təşkilatların səlahiyyətli nümayəndələri ilə görüşlər keçirilmiş, nəzarət
markalarının tətbiqi ilə əlaqədar izahatlar verilmiş və onların elektron poçt
ünvanlarına qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müvafiq sənədlər göndərilmişdir. Eyni
zamanda yaxın vaxtlarda CD və DVD sahəsində də nəzarət markalarının tətbiqinə
başlanılması nəzərdə tutulur.
Tarix boyu mədəniyyətin problemi hesab olunan plagiatçılığın müasir dövrdə
daha da aktuallaşaraq sosial bəlaya çevrildiyini nəzərə alaraq, il ərzində bu məsələ
diqqət mərkəzində saxlanmış, müəlliflərin müraciətləri əsasında plagiat faktları üzrə 5
ekspert rəyi hazırlanmışdır.
Plagiata qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində 2016-cı ilin aprel ayında Müəllif
Hüquqları Agentliyi və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Elmi, tədris və ədəbi
əsərlərin mətnlərində plagiat və onun qarşısının alınması yolları” mövzusunda
“Dəyirmi masa” keçirilmişdir. Müəllif Hüquqları Agentliyinin nümayəndəsi “Elmi, tədris
və ədəbi əsərlərin mətnlərində plagiat və onun qarşısının alınması yolları”
mövzusunda təqdimatla çıxış edərək, plagiat və onun qarşısının alınması yollarına
həsr olunan tədbirin əhəmiyyətini qeyd etmiş və gələcəyə baxışın kreativ və
innovasiyalı cəmiyyətlə əlaqələndirilməsi üçün plagiatçılıqla mübarizənin
gücləndirilməsinin dünya təcrübəsi nəzərə alınmaqla antiplagiat informasiya axtarış
sisteminin yaradılmasının zəruriliyini vurğulamışdır.
Tədbirdə çıxış edən Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi təhsil sistemində plagiatın
qarşısının alınmasının əsas məqsədlərdən olduğunu, hazırda Azərbaycanda
plagiatın qarşısının alınması üçün beynəlxalq təcrübənin araşdırıldığını və mühüm
işlərin həyata keçirildiyini vurğulayaraq, bu sahədə maarifləndirmə işlərinin
aparılmasının vacibliyini və belə bir tədbirin keçirilməsinin plagiata qarşı mübarizəyə
töhfə verəcəyini qeyd etdi.
Bununla yanaşı, il ərzində əqli mülkiyyət məhsulları bazarının monitorinqi
davam etdirilmiş, müxtəlif formalı maarifləndirmə tədbirləri keçirilmişdir.
Görülən tədbirlər nəticəsində 2005-ci illə müqayisədə piratçılığın səviyyəsi kitab
satışı sahəsində 61%-dən 29%-ə, audio-video məhsul bazarında 90%-dən 65%-ə,
proqram təminatında 96%-dən 75%-ə düşmüşdür.
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Qeyd. BSA-nın 2016-cı il Hesabatında proqram təminatı sahəsində piratçılığın səviyyəsi 84%
göstərilmişdir.

Agentliyin 960 nömrəli “Qaynar xətt”i və ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən
“Hüquq məsləhətxanası” il ərzində müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin
istifadəsində olmuş, onların qaldırdıqları problemlərə operativ reaksiya verilmiş və
həlli istiqamətində Agentliyin səlahiyyətləri çərçivəsində müvafiq tədbirlər
görülmüşdür.
Hesabat dövründə müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin müəllif-hüquq
məsələləri üzrə 1450-dən artıq müraciət və sorğusuna baxılmış və qaldırdıqları
məsələlərin həllində, həmçinin iddia ərizələrinin tərtib edilməsində kömək göstərilmiş,
müxtəlif məhkəmə instansiyalarında keçirilmiş 30 məhkəmə iclasında iştirak edilmiş,
dövlət, məhkəmə orqanlarının və hüquq sahiblərinin sorğuları əsasında müəllif-hüquq
məsələləri ilə bağlı 15 ekspert rəyi hazırlanmışdır.
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Hesabat ilində hüquqi maarifləndirilmə məqsədi ilə Agentliyin təşkilatçılığı və
iştirakı ilə 8 beynəlxalq və milli tədbir keçirilmiş, KİV-lərdə 100-dən çox informasiya,
maarifləndirici və təbliğat xarakterli material dərc olunmuş, TV və radio kanallarında
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çoxsaylı veriliş və süjetlər göstərilmiş, Agentliyin təşkil etdiyi tədbirlərdə ölkəmizi,
digər dünya dövlətlərini və beynəlxalq təşkilatları təmsil edən peşəkar mütəxəssislər,
alimlər, beynəlxalq ekspertlər, tarixçilər və qeyri-hökumət təşkilatlarının
nümayəndələri tərəfindən 75-ə yaxın prezentasiya edilmişdir. Agentliyin
nümayəndələri həmçinin müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə 10-dan artıq prezentasiya və
çıxış etmişlər.
Maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində maarifləndirici materialların nəşri və
əhali arasında paylanması istiqamətində fəaliyyət davam etdirilmiş, hesabat ilində 6
kitab, 20-dən çox broşura və kitabça, o cümlədən “Universitet və elmi-tədqiqat
idarələrində əqli mülkiyyət sahəsində siyasət haqqında nümunəvi əsasnamə”,
“Azərbaycanın universitetlərində və elmi-tədqiqat müəssisələrində əqli mülkiyyət
sahəsindəki siyasət haqqında”, “Azərbaycan Respublikasının universitetlərində əqli
mülkiyyətin və elmi-tədqiqat fəaliyyətinin dəstəklənməsində Müəllif Hüquqları
Agentliyinin rolu (İnnovasiyalı inkişaf və universitetlərdə (elmi müəssisələrdə)
texnologiyaların kommersiyalaşması yolları)” və s. kitabçalar buraxılmış, çoxsaylı
maarifləndirici materiallar, o cümlədən müəllif-hüquq sahəsi üzrə 7 beynəlxalq
konvensiya, müqavilə və sazişlər, qanunlar, digər normativ hüquqi aktlar çap edilmiş,
keçirilən tədbirlərdə təbliğat vasitəsi kimi paylanmışdır. Ümumilikdə 2016-cı ildə
Agentlikdə 13 adda kitab və kitabçalar, 50 adda prezentasiya (kitabça şəklində) çap
edilmiş və yayılmışdır.
Həmçinin elektron və çap variantında “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar”
və “Rəqəmsal iqtisadiyyatda əqli mülkiyyət” adlı iki dərs vəsaiti, həmçinin “Əqli
Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı”, “Müəlliflik hüququ” və “Müəlliflik hüququnun
tarixi” adlı multimedia dərs vəsaitləri təkrar buraxılmış, keçirilən tədbirlərdə
Agentliyin nəşrlərindən ibarət xüsusi sərgi hazırlanmışdır.
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Ənənəvi olaraq “Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ Günü” və “Beynəlxalq
Əqli Mülkiyyət Günü” ölkəmizdə təntənəli şəkildə qeyd olunmuşdur. Bu çərçivədə
xüsusi Tədbirlər planı təsdiq edilmiş, ÜƏMT-nin Baş direktoru Frensis Qarrinin və
YUNESKO-nun Baş direktoru İrina Bokovanın bu əlamətdar günlər münasibətlə
ənənəvi müraciətləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş və yayılmış, bu çərçivədə
silsilə tədbirlər təşkil edilmişdir. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq, builki tədbirlərin
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coğrafiyası genişlənmiş və respublikamızın bir sıra şəhər və rayonlarını əhatə
etmişdir.
Müəllif Hüquqları Agentliyi öz fəaliyyətində qeyri-hökumət təşkilatları ilə
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirmiş, müəlliflərin və digər hüquq
sahiblərinin əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən ictimai birliklərin, o
cümlədən “Azərbaycan Müəllifləri” İctimai Birliyinin və “Kinorejissorlar Gildiyası”
ictimai Birliyinin nümayəndələri ilə mütəmadi olaraq görüşlər keçirilmiş, onların
qarşılaşdıqları problemlərin aradan qaldırılması və qaldırdıqları məsələlərin həlli
istiqamətində Agentliyin səlahiyyətləri çərçivəsində tədbirlər görülmüş, eyni zamanda
qeyri-hökumət təşkilatlarının keçirdikləri müxtəlif formatlı tədbirlərdə iştirak edilmiş,
Açıq hökumət prinsiplərinin təşviqi və korrupsiyanın qarşısının alınması
istiqamətlərində qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən “Şəffaflıq Azərbaycan”
Qeyri Hökumət Təşkilatı və “İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi”nin birgə keçirdiyi
tədbirlərdə iştirak edilmiş, layihə və təşəbbüslərinə dəstək nümayiş etdirilmişdir.
5. Multikultural siyasət və erməni plagiatçılığına qarşı mübarizə. “2016-cı
ilin Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan edilməsinə dair Tədbirlər
Planı” çərçivəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmiş, həmçinin xalqımızın folklor
nümunələrinin və ənənəvi biliklərinin hüquqi qorunması, xüsusən erməniçilik
tərəfindən mədəni irsimizin mənimsənilməsi və saxtalaşdırılması cəhdlərinin
qarşısının alınması və belə əməllərin ifşa edilməsi istiqamətində fəaliyyət davam
etdirilmişdir. Bu çərçivədə 2 konfrans və 1 dəyirmi masa keçirilmiş, digər müxtəlif
formatlı tədbirlər təşkil olunmuşdur.
2016-cı ilin Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan edilməsi ilə
bağlı Tədbirlər Planına uyğun olaraq, Müəllif Hüquqları Agentliyinin təşkilatçılığı ilə
keçirilmiş “Azərbaycanın multikultural siyasəti, əqli mülkiyyət və erməni
saxtakarlıqları” mövzusunda konfransda da Agentliyin nümayəndəsinin çıxışında
2016-cı ilin ölkəmizdə “Multikulturalizm ili” elan edilməsi xüsusi vurğulanmış, müasir
multikultural cəmiyyətin formalaşmasına yönəldilən və Azərbaycan dövlətinin
başçısının iradəsinə əsaslanan siyasi qərarların, Azərbaycan xalqının əsrlər boyu
qaynaqlanan tolerantlıq ənənəsinin hazırda “multikulturalizmə alternativ yoxdur” fikrini
formalaşdırdığı qeyd edilmişdir. Eyni zamanda Ermənistanın “mədəni hüquqlar
modelinə” toxunularaq, başqalarının mədəni müxtəlifliyini inkar edən, onların mədəni
hüquqlarını, insan haqlarını tanımayan və belə hüquqlara aqressiv yanaşan bu
monoetnik dövlətdə yeganə olan öz etnosunun hüquqlarını absurd dərəcədə şişirdən
erməniçilik siyasəti barədə danışılmışdır.
“Multikulturalizm ili” çərçivəsində Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Bakı
Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi (BBMM), Azərbaycan Respublikası Müəllif
Hüquqları Agentliyi və Azərbaycan Respublikasının Alban-Udi Xristian Dini İcmasının
birgə təşkilatçılığı çərçivəsində Agentliyin təşkilatçılığı, dəstəyi və iştirakı ilə keçirilən
və bir çox ölkələrdən gələn alimlərin qatıldığı “Alban Apostol kilsəsinin keçmişi və
bu günü” mövzusunda beynəlxalq konfransda, o cümlədən Agentliyin nümayəndəsi
tərəfindən edilən çıxışlarda Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” çərçivəsində görülən
işlər və nəzərdə tutulan tədbirlər barədə danışılmış, dövlət başçısının rəhbərliyi ilə
ölkəmizdə tolerantlığın yüksək səviyyədə təmin olunduğu göstərilmiş, azsaylı
xalqlara, eləcə də İslam və digər dinlərə etiqad edənlərə yaradılan şərait barədə
məlumat verilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, yaradılan şərait nəticəsində ölkəmizdə
millətlərarası münasibətlər yüksək səviyyədə qurulub, dinlərarası ünsiyyət təmin
edilib, Azərbaycan tolerant ölkə kimi bütün dünyada bir nümunəyə çevrilib.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətinin “Multikulturalizm ili”
ilə bağlı keçirilmiş növbəti iclasında Müəllif Hüquqları Agentliyinin nümayəndəsi çıxış
edərək, ölkəmizdə aparılan multikultural siyasətin əqli mülkiyyət hüquqlarının
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qorunmasına böyük kömək göstərdiyini vurğulayaraq, Ermənistanın ərazilərimizə
olan iddialarının əsaslandırılması üçün yaratdığı “xüsusi tolerantlıq modeli”nin və
Azərbaycan xalqının maddi və qeyri-maddi mədəni irsinə qarşı təcavüzkar siyasətinin
əsil mahiyyətini açıb göstərmişdir.
Həmçinin “Terror multikulturalizmə qarşı” layihə çərçivəsində Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi (BBMM), Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA),
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu, Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafına
Dəstək Fondu və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikası Müəllif
Hüquqları Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmiş “Erməni terroru və
Azərbaycan multikulturalizmi” mövzusunda I Beynəlxalq Dəyirmi masada
Agentliyin nümayəndəsi ermənilərin ərazilərimizə, maddi və qeyri-maddi mədəniyyət
nümunələrimizə iddialarını ifşa edən prezentasiya və məruzələrlə çıxış etmiş, onların
əməllərinə qarşı görülən işlər barədə məlumat vermişdir.
Bununla yanaşı, erməni oğurluqlarına qarşı görülən mübarizə tədbirləri davam
etdirilmiş, ötən il Rusiyanın müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycanın
qədim xalq rəqsi “Uzundərə”nin erməni rəqs nümunəsi kimi təqdim edilməsi ilə bağlı
əsaslandırılmış arayış hazırlanmış və KİV-lər vasitəsi ilə yayılmışdır.
Bu çərçivədə erməni saxtakarlıqlarını ifşa edən “Erməniçilik uydurmaları digər
xalqların
hüquqlarına
xələl
gətirir”,
“Об
азербайджанской
модели
мультикультурализма (на основе данных об идентичности)” “Заметки о
мультикультурализме”, “Армянский геноцид” или армянский террор?”,
“Моральный террор: против нематериального и материального культурного
наследия”, və s. kitabçalar hazırlanıb çap edilmiş, həmçinin “Erməni tarixi
uydurmalarının tarixinə giriş”, “Öz-özünü təkzib edən “erməniçiliyin müəllif hüququ”,
“Erməni müəlliflərinin kitablarındakı uydurmalara “müəlliflik hüququ” kitabçaları,
“Erməni yadelli nağılları” kitabı və “Gəldim, gördüm..., mənimsədim” kitabçası
Azərbaycan, rus, ingilis və fransız dillərində, “Fövqəladə hallar və əqli mülkiyyət
hüquqları ilə qorunan mədəni dəyərlər” (Azərbaycan və ingilis dillərində) təkrar nəşr
edilərək il ərzində keçirilən tədbirlərdə xarici qonaqlara, nümayəndələrə və tədbir
iştirakçılarına paylanmışdır.
6. İKT və Elektron xidmətlər. Müasir dövrdə İKT obyektlərinin elektron
ticarətdə fəal iştirakı nəzərə alınmaqla, eyni zamanda “Azərbaycan 2020: Gələcəyə
baxış” İnkişaf Konsepsiyasından irəli gələn İT-İP birləşməsi və elektron xidmətlərin
təşkili ilə bağlı aidiyyəti vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədi ilə hesabat dövründə
“Qlobal rəqəmli şəbəkədə əqli mülkiyyət hüquqları ilə qorunan obyektlərdən istifadə
edilməsinə “one-stop-shop” formatında və onlayn qaydada icazə verilməsinə
əsaslanan rəqəmli hüquqları idarəetmə sistemi DRM (Digital Right Management)
yaradılmışdır.
Hazırda elektron bazanın formalaşdırılması işi həyata keçirilir. Belə ki, indiyə
kimi 1900-dən çox, c cümlədən 584 mətn əsəri, 655 audio material, 225 video
material, 114 foto, 411 müəllif və digər hüquq sahibi haqqında məlumat
rəqəmsallaşdırılıb və elektron bazaya yerləşdirilmişdir. Materialların bazaya
yüklənməsi işi hal-hazırda da davam etdirilir. Sistemin 2018-ci ilin ilk 6 ayı ərzində
sınaq tətbiqi, sonradan isə tam olaraq istifadəçilərin ixtiyarına verilməsi nəzərdə
tutulur.
Bununla yanaşı, “Mədəniyyətin rəqəmsallaşması və rəqəmli copyright dayanıqlı
inkişafda” adlı kitabça nəşr edilmiş, əqli mülkiyyət sahəsində mütəxəssislərin
hazırlanması, həmçinin mövcud kadr potensialının gücləndirilməsi məqsədi ilə
Agentliyin tabeliyində Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı Mərkəzində yaradılmış
“Distant təhsil və videokonfrans” sistemi, həmçinin interaktiv Smart-klass təlim-tədris
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Mərkəzi fəaliyyətdədir. Mərkəzdə təlimlərin həyata keçirilməsi üçün 200-dən çox
nəzəri, onlarla elektron təlim materialları hazırlanmışdır. Həmin materialların
elektronlaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Hazırda universitetlərin
rəhbərləri ilə işin səmərəli qurulması istiqamətində müzakirələr aparılır. Bu sahədə
fəaliyyəti daha da genişləndirmək, o cümlədən ÜƏMT Akademiyası ilə ikitərəfli
əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədi ilə Müəllif Hüquqları Agentliyi ilə ÜƏMT arasında
müvafiq müqavilə bağlanması üçün ÜƏMT rəhbərliyi ilə danışıqlar aparılır.
Hesabat ilində Müəllif Hüquqları Agentliyinin www.copag.gov.az saytı Xüsusi
Rabitə və informasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyinin veb hosting tənzimləmələrinə
uyğun olaraq,
PHP 5.6.5, MySQL 5.6.22 versiyasına uyğunlaşdırılmış və
təhlükəsizlik boşluqları aradan qaldırılaraq, XDMX-nın serverinə köçürülmüşdür.
Bununla yanaşı, Sayt vasitəsilə göstərilən 5 elektron xidmətin göstərilməsi
prosedurları daha da təkmilləşdirilmiş, eyni zamanda “Elektron hökumət” Portalına
inteqrasiya tam başa çatdırılmış və bununla Agentlik tərəfindən elektron xidmətlərin
həyata keçirilməsi zamanı digər dövlət orqanlarında mövcud olan müvafiq elektron
informasiya ehtiyatlarından istifadə imkanları yaradılmışdır. Qeyd olunan işlərin
həyata keçirilməsində ASAN xidməti ilə əməkdaşlıq edilmiş, Müəllif Hüquqları
Agentliyi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərin səviyyəsi ASAN xidməti tərəfindən
yaxşı qiymətləndirilmişdir.
Cari ildə elektron xidmətlərin tətbiqi ilə əlaqədar dövlət orqanları tərəfindən tələb
edilən rəsmi sənəd və arayışların sayının azaldılması istiqamətində müvafiq tədbirlər
həyata keçirilmiş, “Elektron hökumət” Portalına inteqrasiyanın tam başa çatdırılması
və Müəllif Hüquqları Agentliyi tərəfindən elektron xidmətlərin göstərilməsi zamanı
digər dövlət orqanlarında mövcud olan müvafiq elektron informasiya ehtiyatlarından
istifadə edilməsi imkanlarının yaradılması ilə əlaqədar, Agentliyin elektron xidmətlər
göstərilməsi üçün tələb etdiyi sənədlərdən “Hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən
çıxarış” və “Vərəsəlik haqqında şəhadətnamə” azaldılmışdır.
Hazırda müəllif-hüquq obyektlərinin (audiovizual əsər, fonoqram, kompüter
proqramı, məlumat toplusu, kitab) nüsxələrinə yapışdırılan nəzarət markalarının
alınması üçün elektron sifarişin verilməsi üzrə yeni elektron xidmətin yaradılması
üzərində iş aparılır.
7. Beynəlxalq əməkdaşlıq. Hesabat ilində Azərbaycan Respublikasının əqli
mülkiyyət sahəsində beynəlxalq müqavilələrdə iştirakından irəli gələn aidiyyəti
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində fəaliyyət davam etdirilmiş, ölkəmiz
ÜƏMT-nin rəhbər orqanlarında, o cümlədən onun Koordinasiya Komitəsində,
Proqram və Büdcə Komitəsində, ÜƏMT-nin Müəllif Hüququna dair Müqaviləsinin
Assambleyasının vitse-prezidenti vəzifəsində təmsil olunmuşdur.
Cari ildə Azərbaycanın əqli mülkiyyət sahəsi üçün daha bir əlamətdar hadisə
olmuş, yaradıcılıq fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün Ümumdünya Əqli Mülkiyyət
Təşkilatı tərəfindən məktəb şagirdləri kateqoriyası üzrə keçirilən yaradıcılıq
müsabiqəsində Müəllif Hüquqları Agentliyi və Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı və
dəstəyi ilə ölkəmizin nümayəndəsi - Bakı Avropa Liseyinin 7-ci sinif şagirdi Hüseyn
Hacıyev də iştirak etmiş və ilk dəfə olaraq, ÜƏMT-nin Mükafatlar Proqramının
məktəb şagirdləri kateqoriyası üzrə qalibi hesab edilmişdir. Qalibə ÜƏMT-nin Qızıl
medalı, xatirə hədiyyəsi və ÜƏMT-nin Baş direktoru Dr. Frensis Qarri tərəfindən
imzalanmış Sertifikat verilmişdir. 29 fevral 2016-cı il tarixdə Təhsil Nazirliyi və Müəllif
Hüquqları Agentliyinin birgə təşkilatçılığı keçirilən təltifetmə mərasimində Mükafat
Hüseyn Hacıyevə təqdim olunmuşdur.
Hesabat ilində “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ümumdünya Əqli
Mülkiyyət Təşkilatı arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nun
həyata keçirilməsi ilə bağlı 2014-2017-ci illər üzrə Fəaliyyət Planı” çərçivəsində
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əməkdaşlıq davam etdirilmiş, birgə tədbirlər keçirilmiş, Ümumdünya Əqli Mülkiyyət
Təşkilatının üzv-dövlətlərinin Assambleyasının 2016-cı il 3-11 oktyabr tarixlərində
İsveçrə Konfederasiyasının Cenevrə şəhərində keçirilmiş 56-cı toplantısı
çərçivəsində Müəllif Hüquqları Agentliyinin nümayəndə heyətinin ÜƏMT-nin Baş
direktoru cənab Frensis Qarri ilə keçirilmiş görüşündə Azərbaycanda innovasiyalara
əsaslanan qeyri-neft sektorunun prioritet inkişafı və Azərbaycan brendlərinin təşviqi
üçün şəraitin yaradılması barədə məlumat verilmiş, həmçinin Azərbaycanda
rəqəmsal müəllif hüquqlarının idarə edilməsinin və piratçılığa qarşı mübarizənin
nəticələrinə toxunulmuş, ÜƏMT ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı əlaqə haqqında
Anlaşma Memorandumu çərçivəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə
edilmişdir. Cənab Qarri Azərbaycanda əqli mülkiyyətin təminatı sahəsində həyata
keçirilən tədbirləri yüksək qiymətləndirərək, bundan sonra da bu sahədə aparılan
işlərə ÜƏMT tərəfindən dəstək veriləcəyini xüsusi vurğulamışdır.
Bununla yanaşı, Agentliyin tabeliyində Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı
Mərkəzi ilə ÜƏMT Akademiyası arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, xüsusən
əqli mülkiyyət sahəsində kadrların hazırlanması və peşəkarlığının artırılması məqsədi
ilə təlim kurslarının təşkili istiqamətində ÜƏMT rəsmiləri ilə işçi qaydada müzakirələr
aparılmış, bu sahədə əməkdaşlığın əsas forma və üsulları barədə ölkəmizin Cenevrə
şəhərindəki Daimi Nümayəndəliyinə məlumat verilmişdir.
Ötən il Agentliyin nümayəndələri ÜƏMT-nin Baş Assambleyasının iclaslarında,
ÜƏMT-nin Əqli Mülkiyyət, Genetik Resurslar, Ənənəvi Biliklər və Folklor üzrə
Hökumətlərarası Komitəsinin, İcra üzrə Məşvərət Komitəsinin, ÜƏMT çərçivəsində
təmsil olunduğumuz Regional qrupun iclaslarında, həmçinin Ümumdünya Ticarət
Təşkilatına üzvolma prosesi çərçivəsində Cenevrədə keçirilmiş ikitərəfli danışıqlarda
və İşçi Qrupun 13-cü iclasında və digər tədbirlərdə iştirak etmişlər.
Hesabat ilində Müəllif Hüquqları Agentliyinin təşkilatçılığı və dəstəyi ilə Bakıda 5
beynəlxalq konfrans, seminar və dəyirmi masa keçirilmişdir.
Bununla yanaşı, 24 hökumətlərarası, nazirlik və komitələrin müxtəlif ölkələrin
aidiyyəti qurumları ilə bağlanması nəzərdə tutulan 5, MDB üzrə 5 müqavilə, saziş və
39 digər beynəlxalq sənəd layihələrinə əqli mülkiyyət sahəsi üzrə təklif və rəy
hazırlanaraq müvafiq qaydada təqdim edilmişdir.
Hesabat ilində ÜƏMT-nin, Avropa İttifaqının, “Microsoft” şirkətinin
nümayəndələri ilə Agentlikdə görüşlər keçirilmiş və müəllif-hüquq sahəsində
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilmişdir.
8. Agentliyin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri. 2016-cı ildə
Agentliyin saxlanması üçün dövlət büdcəsində 632383 manat vəsait nəzərdə
tutulmuşdur. İllik smeta xərclərinə uyğun olaraq bu vəsaitin 420401 manatı əmək
ödənişlərinə (o cümlədən, 329837 manat ştatda olan işçilərin əmək haqqının
ödənilməsinə, 6315 manat ştatdankənar işçilərin əmək haqqının ödənilməsinə,
84249 manat sair pul ödənişlərinə), 92495 manat DSMF-na ayırmalara, 94686
manat vəsait Agentliyin saxlanması üçün digər maddələr üzrə xərclənmişdir. Cəmi
faktiki xərc 607582 manat olmuşdur.
2016-cı ilin Dövlət büdcəsindən əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunmasına və
təmin edilməsinə dair ayrılmış 220155 manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur. İllik smeta
xərclərinə uyğun olaraq həmin vəsaitin 68715 manatı Agentliyin tabeliyində Əqli
Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı Mərkəzinin işçilərinin əmək haqqının və əməyin
ödənilməsi ilə bağlı sair pul ödənilməsinə, 14977 manat DSMF-na sərf olunmuşdur.
Hesabat ilində sair xərclər maddəsi üzrə: Azərbaycan ənənəvi musiqilərindən
muğamlar, aşıq mahnıları, xalq mahnıları və rəqslərin rəqəmsal məlumat bazasının
yaradılması 12000 manat, serverin və digər maşın və avadanlığın alınmasına,
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saxlanmasına, təmirinə və xidmət edilməsinə, proqram təminatına 36340 manat,
icarə haqqına 15938 manat, tədbirlərin təşkilinə manat, abunə haqlarına 2661 manat,
suvenir düzəldilməsi üçün 2336 manat, dayanacaq haqqı 2438 manat, mebel
alınması 4308 manat və. s xərclənmişdir. Cəmi faktiki xərc 206258 manat olmuşdur.
Bir çox spesifik mühasibat sənədlərinin yeni formaları elektron formada Milli
Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun (öhdəlik sənədi, malların (iş və xidmətlərin)
alış sənədi, kassa xərclərinin sifarişi, qonorar xərclərinin sifarişi, əmək haqqının
hesablanması, əmək haqqının ödənişi cədvəli, əmək haqqının Visa elektron kart
vasitəsi ilə verilməsi, qonorar ödənişi cədvəli, qonorarın Visa elektron kart vasitəsi ilə
verilməsi, rüblük ümumi əməliyyatlar, dövriyyə balansı, kassa əməliyyatları, bank
büdcə əməliyyatları, bank qonorar əməliyyatları) tətbiq edilmişdir.
Agentlik üzrə vergi hesabatlarının il ərzində Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 27
iyul tarixli 120 №-li qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi hesabatlarının elektron sənəd
formasında göndərilməsi Qaydası”na uyğun olaraq elektron sənəd formasında
təqdim olunması təmin edilir. Büdcə təşkilatları üçün Maliyyə və Mühasibatlıq
hesabatları (BTMMH) avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin tətbiqi üzrə işlər
görülür.
Müəllif Hüquqları Agentliyi üzrə elektron dövlət satınalmalarının tətbiqi tam
təmin edilmiş, Müəllif Hüquqları Agentliyi üzrə 23 may 2016-cı il tarixli 52 nömrəli
əmrlə satınalmalarla bağlı komissiya yaradılmışdır. 2016-cı il ərzində satınalmalara
dair Müəllif Hüquqları Agentliyinə heç bir şikayət daxil olmamış, həmçinin dövlət
satınalmaları üzrə korrupsiya halları aşkar edilməmişdir.
Müəllif Hüquqları Agentliyi tərəfindən növbəti il üçün satınalma planları barədə
məlumatlar hazırlanaraq İqtisadiyyat Nazirliyinin Antiinhisar Siyasəti və
İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin İnternet səhifəsində
yerləşdirilməsi üçün onlara göndərilmişdir.
Müəllif Hüquqları Agentliyinin Dövlət satınalma prosedurları nəticəsində
bağlanan satınalma müqavilələrinin reyestri yaradılmış və həmin reyestr
İqtisadiyyat Nazirliyinin Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının
Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin İnternet səhifəsində Dövlət satınalma prosedurları
nəticəsində bağlanan satınalma müqavilələrinin vahid Reyestrində yerləşdirilmişdir.
9. Kadrların peşəkarlığının artırılması, vətəndaşların qəbulu və
kargüzarlığın təşkili.
1) Kadrların peşəkarlığının artırılması. Hesabat ilində Müəllif Hüquqları
Agentliyində kadrlarla iş və dövlət qulluğuna qəbul “Dövlət qulluğu haqqında” Qanuna
və onun tətbiqi ilə bağlı qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktların, həmçinin Agentliyin
tabeliyində Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı Mərkəzinə qəbulla bağlı prosedurlar
Əmək
Məcəlləsinin
tələblərinə
uyğun
aparılmış,
kadr
resurslarının
möhkəmləndirilməsi,
mütəxəssislərin
peşəkarlıq
səviyyəsinin
artırılması
istiqamətlərində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmişdir. Agentliyin əməkdaşları il ərzində
müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar üzrə Azərbaycan qanunvericiliyinin öyrənilməsi
üzrə keçirilən seminarlarda, təlim kurslarında və digər dövlət orqanları tərəfindən
təşkil olunan dövlət qulluğunun aktual problemlərinə dair elmi-praktik konfrans və
seminarlarda, həmçinin müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmişlər. Bununla
yanaşı, 1 nəfər Ümumdünya Ticarət Təşkilatının onlayn təlim kursları çərçivəsində 3
istiqamət üzrə kursu, 2 nəfər ÜƏMT-nin onlayn kursunu və 2 nəfər isə Avropa
İttifaqının “Kreativ Avropa” distant təlimlərində iştirak edərək müvafiq sertifikatlar
almışlar.
Bununla yanaşı, “Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyinin
aparatında çalışan dövlət qulluqçularının xidməti davranış qaydaları və prinsipləri”
broşuru yenidən nəşr edilmiş və dövlət qulluqçularına paylanmış, həmçinin il ərzində
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Agentlikdə “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları və prinsipləri”, “Dövlət
qulluqçularının peşəkarlığı və fərdi məsuliyyətin artırılması” və “İnsanların
hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarına hörmət” mövzularında müzakirələr təşkil
edilmişdir.
Hesabat dövründə Agentliyin Aparatına 6 nəfər, Agentliyin tabeliyində Əqli
Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı Mərkəzinə 2 nəfər işə qəbul edilmiş, Agentliyin
Aparatından 5 nəfər, Agentliyin tabeliyində Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı
Mərkəzindən isə 2 nəfər öz xahişi ilə işdən azad olunmuş, 10 nəfərə ixtisas dərəcəsi
verilmişdir. Kadrlarla iş və işə qəbulla bağlı prosedurlar dövlət qulluğu sahəsini
tənzimləyən normativ hüquqi aktların və Əmək Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq
aparılmışdır.
Agentlik üzrə əmr layihələrinin hazırlanması, verilmiş əmrlərin təyinatı, aidiyyəti
üzrə çatdırılması və onların icrasına nəzarət təmin edilmişdir. Həmçinin kadrlarla
bağlı yenilənmiş məlumatların mütəmadi olaraq Dövlət Qulluqçularının Reyestri
İnformasiya Sisteminə daxil edilməsi təmin edilmişdir.
2) Kargüzarlığın təşkili və vətəndaşların qəbulu. Hesabat dövründə
kargüzarlıq işləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli
935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə,
təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a uyğun
aparılmışdır. Agentlik üzrə əmr layihələrinin hazırlanmasına, imzalanmış əmrlərin
təyinatı və aidiyyəti üzrə çatdırılmasına və icrasına nəzarət təmin edilmişdir.
Hesabat dövründə Müəllif Hüquqları Agentliyinə 43 sənəd Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Administrasiyasından, 1 sənəd Milli Məclisdən, 375 sənəd
Nazirlər Kabinetindən, 5 sənəd Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkilindən, 1 sənəd Xüsusi Mühafizə Xidmətindən, 5 sənəd Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyasından,
204 sənəd nazirlik və komitələrdən, 58 sənəd məhkəmələrdən, 3 sənəd Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Appelyasiya Şurasından, 5 sənəd Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentliyindən, 2 sənəd Hesablama Palatasından, 1 sənəd Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondundan, 81 sənəd hüquqi
şəxslərdən, 101 sənəd fiziki şəxslərdən, 41 sənəd ictimai birliklərdən, 55 sənəd xarici
ölkələrdən, 565 sənəd isə bilavasitə əsərlərin qeydiyyatı ilə bağlı sənəd (cəmi 1546
sənəd) daxil olmuşdur. Sənədlərin Agentlikdə hərəkəti, təşkilata daxil olduğu andan
icra edildiyi və ya göndərildiyi anadək onların dövriyyəsi və icrasına ciddi riayət
olunmuşdur.
Müəllif Hüquqları Agentliyindən 19 sənəd Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Administrasiyasına, 1 sənəd Milli Məclisə, 56 sənəd Nazirlər
Kabinetinə, 3 sənəd Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinə,
6 sənəd Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri
üzrə Komissiyaya, 184 sənəd nazirlik və komitələrə, 4 sənəd Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentliyinə, 1 sənəd Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Appelyasiya Şurasına, 1 sənəd Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Elmin İnkişafı Fonduna, 8 sənəd Hesablama Palatasına, 27 sənəd məhkəmələrə,
145 sənəd hüquqi şəxslərə, 79 sənəd fiziki şəxslərə, 22 sənəd ictimai birliklərə, 49
sənəd isə xarici ölkələrə (cəmi 605 sənəd) göndərilmişdir.
Vətəndaşların qəbulu və qəbulla əlaqədar kargüzarlığın aparılması üzrə iş
“Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 23 iyun tarixli 950 nömrəli Fərmanı
ilə təsdiq edilmiş “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə
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mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya
bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların
müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması Qaydası”na uyğun həyata keçirilmişdir.
Agentliyin rəhbərliyi və vəzifəli şəxsləri tərəfindən qəbul edilmiş vətəndaşların
problemlərinin operativ şəkildə həll edilməsi üçün Agentliyin səlahiyyətləri
çərçivəsində zəruri tədbirlər görülmüşdür. Eyni zamanda 2017-ci il üçün
vətəndaşların qəbulu qrafiki Agentlik sədrinin müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş və
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyasının Sənədlərlə və
vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinə göndərilmişdir.
Hesabat dövründə vətəndaşlardan birbaşa Agentliyə 661 müraciət (onlardan
76-sı elektron qaydada), 4 müraciət isə aidiyyəti baxılmaq üçün digər təşkilatlardan
daxil olmuşdur (cəmi 665). Belə ki, müraciətlərin 565-i müsbət, 3-ü qismən həll
edilmiş, 79-na müvafiq izahat verilmiş, 14-ü əsassız sayılmış, 2-si baxılmaq üçün
aidiyyəti təşkilata göndərilmiş, 2-si hal-hazırda icradadır.
Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının nəticəsi barədə məlumat və bu
sahədə görülən işlər haqqında qısa Arayış Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Administrasiyasına göndərilmişdir.
Bununla yanaşı, sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin
qarşılaşdıqları aidiyyəti problemlərin həlli məqsədi ilə onların müraciətlərinə baxılması
işinin təkmilləşdirilməsi və müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Müəllif Hüquqları
Agentliyinin müvafiq əmri ilə Apelyasiya Şurası yaradılmış və digər aidiyyəti tədbirlər
görülmüşdür. Bununla sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin
hüquqpozmalarla bağlı aidiyyəti üzrə müraciət etmək imkanları yaradılmışdır.
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