Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ümumdünya
Əqli Mülkiyyət Təşkilatı arasında
ƏMƏKDAŞLIQ PROQRAMI
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“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ümumdünya Əqli
Mülkiyyət Təşkilatı arasında Əməkdaşlıq Proqramı”nın
təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 2006-cı il martın 3-də Bakı şəhərində imzalanmış
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ümumdünya Əqli
Mülkiyyət Təşkilatı arasında Əməkdaşlıq Proqramı” təsdiq
edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 may 2006-cı il
№ 121-IIIQ
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Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ümumdünya Əqli
Mülkiyyət Təşkilatı (ÜƏMT),
Azərbaycan
Respublikasının
ÜƏMT-nin
bir
sıra
müqavilələrinə üzv olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının qlobal iqtisadi birliyə daha geniş
inteqrasiyasını təmin etmək məqsədilə əqli mülkiyyət sahəsində
mövcud qanunvericiliyi və texniki infrastrukturu inkişaf
etdirmək niyyətini qəbul edərək,
ÜƏMT-nin proqram və büdcəsi çərçivəsində öz məqsədlərinə
nail olmaq üçün ÜƏMT-nin Azərbaycan Respublikasına kömək
etmək niyyətini əsas tutaraq,
ÜƏMT-ni təsis edən Konvensiyanın 4-cü maddəsinə müvafiq
olaraq, aşağıdakı Proqramı imzalamaq qərarına gəldilər:
1. Proqramın məqsədi
Proqramın məqsədi Azərbaycan Respublikasının ÜƏMT ilə
birlikdə aşağıdakı istiqamətlərdə tədbirləri həyata keçirməkdən
ibarətdir:
- digər ölkələrin təcrübələri və uyğunlaşdırma üzrə
beynəlxalq meyillər nəzərə alınmaqla, əqli mülkiyyət sahəsində
Azərbaycan
Respublikasının
milli
qanunvericiliyinin
təkmilləşdirilməsi;
- Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya
və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin və Müəllif Hüquqları
Agentliyinin texniki bazasının və insan resurslarının
möhkəmləndirilməsi;
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- əqli mülkiyyətin mühafizəsinin artırılması məqsədilə
Azərbaycan
Respublikasında
hüquqların
təminatının
gücləndirilməsi;
- Azərbaycan Respublikasının ərazisində müxtəlif biznes
qurumları tərəfindən həyata keçirilən elmi, texnoloji, mədəni və
iqtisadi fəaliyyətin müvafiq sahələrində əqli mülkiyyətin
rolunun gücləndirilməsi.
2. Proqramın fəaliyyət müddəti
Bu Proqram, onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan
dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının bildirişi ilə qüvvəyə minir və qeyri-müəyyən
müddət ərzində qüvvədə qalır. Azərbaycan Respublikası və ya
ÜƏMT özünün niyyəti barədə altı ay əvvəl biri digərinə yazılı
xəbərdarlıq verərək istənilən zaman bu Proqramı başa çatdıra
bilər. Bu hal, xüsusi əməkdaşlıq layihələri vasitəsilə əvvəlcədən
qüvvəyə minmiş öhdəliklərə,
başqa cür razılaşdırılmayıbsa, təsir göstərmir.
Yerinə yetiriləcək tədbirlərin ilkin siyahısı bu Proqrama aid
Əlavədə verilmişdir. Əməkdaşlığa dair hər bir konkret layihə
mövcud maliyyə və digər ehtiyatlar nəzərə alınmaqla, tərəflərin
qarşılıqlı razılığı əsasında həyata keçiriləcəkdir.
3. İştirak edən Agentliklər
Azərbaycan Respublikası Hökuməti hər bir konkret hal üzrə
Proqram çərçivəsində əməkdaşlıq layihələrinin yerinə
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yetirilməsinə cəlb olunacaq aidiyyəti olan agentlikləri,
müəssisələri və digər şəxsləri müəyyən edəcəkdir.
ÜƏMT-nin Baş direktoru hər konkret hal üzrə bu Proqram
çərçivəsində
əməkdaşlıq layihələrinin yerinə yetirilməsinə cəlb olunacaq
Beynəlxalq Büronun
müvafiq bölmələrini, əməkdaşlarını və ya ekspertləri
müəyyən edəcəkdir.
4. İmtiyazların verilməsi
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ÜƏMT-nin maliyyə
dəstəyi
ilə
bu
Proqram
çərçivəsində
Azərbaycan
Respublikasında hər hansı tədbiri həyata keçirərkən iştirak edən
qurumların Əlavə Dəyər Vergisindən (ƏDV), rüsumlardan,
qeydiyyat haqlarından və digər oxşar ödənişlərdən azad
olunması üçün lazımi tədbirlər görəcəkdir.
Proqram Bakı şəhərində 3 mart 2006-cı il tarixində
Azərbaycan və ingilis
dillərində olmaqla, iki əsl nüsxədə imzalanmışdır.

Azərbaycan Respublikası
Höküməti Arasında

Ümumdünya Əqli Mülkiyyət
Təşkilatı tərəfindən

(imza)

(imza)

5

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ümumdünya Əqli
Mülkiyyət Təşkilatı arasında Əməkdaşlıq Proqramına
ƏLAVƏ
Fəaliyyət sahələrinin ilkin siyahısı
1.
Əqli
Mülkiyyət
sahəsində
qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi:
1.1. Qanunların və normativ hüquqi aktların layihələrinə dair
ÜƏMT ekspertləri tərəfindən tövsiyələr və yardım,
Azərbaycanda və ya ÜƏMT-nin qərargahında məsləhətləşmələr.
2. Azərbaycanda əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı
sisteminin təkmilləşdirilməsi.
2.1. Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Ticarətlə Əlaqəli
Aspektlərinə dair Sazişin (TRİPS Sazişi) həyata keçirilməsi ilə
bağlı məsləhətlər, hüquqi yardım və potensialın artırılması.
2.2. Qanunvericilik və ya qanunların tətbiqi təcrübələri ilə
bağlı ÜƏMTdə mövcud olan materiallarla Azərbaycanın
müvafiq orqanlarının təchizatı;
2.3. Aşağıdakı məqsəd qrupları üçün məruzələrin,
seminarların və ya simpoziumların təşkili:
- gömrük
- polis
- məhkəmə
- prokurorluq
- antiinhisar qurumları.
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3. İnzibati funksiyalarını ÜƏMT-nin yerinə yetirdiyi və
aşağıda sadalanan müqavilələrə Azərbaycan Respublikasının
qoşulmasının asanlaşdırılması məqsədilə hüquqi yardım:
- Nişanların Beynəlxalq Qeydiyyatına dair Madrid Sazişinin
Protokolu;
- Sənaye Nümunələrinin Beynəlxalq Qeydiyyatına dair
Haaqa Sazişi (Cenevrə Aktı);
- Patent üzrə Qanun haqqında Müqavilə (PLT).
4. Aşağıda sadalanan konvensiya, müqavilə və sazişlərin
həyata keçirilməsi üzrə əməkdaşlıq:
- ÜƏMT-nin Müəllif hüququna dair Müqaviləsi (WCT);
- ÜƏMT-nin İfalar və fonoqramlara dair Müqaviləsi (WPPT);
- İfaçıların, fonoqram istehsalçılarının və yayım
təşkilatlarının hüquqlarının qorunması haqqında Beynəlxalq
Konvensiya (Roma Konvensiyası).
5. Azərbaycan Respublikasında insan resurslarının inkişafı və
əqli mülkiyyət sahəsində tədqiqat və tədris üzrə potensialın
artırılmasına ÜƏMT Ümumdünya Akademiyası vasitəsilə
yardım, xüsusilə:
5.1. Siyasəti müəyyənləşdirən, habelə ictimai, özəl və
akademik nümayəndələr üçün mütəmadi şəkildə ümumi və
xüsusiləşdirilmiş milli təlimlərin təşkili.
5.2. ÜƏMT-nin idarə etdiyi proqramlar çərçivəsində hökumət
rəsmiləri üçün təlimlərin təşkili.
5.3. Müxtəlif peşə qrupların ümumi bilik səviyyəsinin
artırılmasına yönəldilmiş seminarların, məruzələrin və ya
simpoziumların təşkil edilməsi.
5.4. ÜƏMT-nin Yay Məktəbi proqramında iştirak.
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5.5. Tədris metodlarının, proqramların, ixtisasartırma və ya
xüsusi kursların və məsafəli tədrisin inkişaf etdirilməsi;
5.6. Əqli mülkiyyət və xüsusilə də əqli mülkiyyət
qanunvericiliyi sahəsini tədris edən müəllimlərin təlimi.
6. Aşağıdakıların inkişafı üçün yardım:
6.1. Azərbaycan Respublikasında müəllif hüququ və əlaqəli
hüquqların kollektiv əsasda idarə edilməsi sistemi.
6.2. Ənənəvi biliklər və folklor nümunələrinin qorunması.
6.3. Sənaye mülkiyyəti sisteminin və yeni informasiya
texnologiyalarının avtomatlaşdırılması.
6.4. Yayım təşkilatlarının hüquqlarının qorunması.
6.5. Azərbaycanın iqtisadi, sosial və mədəni inkişafı üçün
milli əqli mülkiyyət sisteminin strateji istifadəsi, xüsusilə:
6.5.1. Milli əqli mülkiyyət strategiyasının inkişafına dəstək
və yardım.
6.5.2. Əqli mülkiyyətin istifadəsi, xüsusən texnologiyanın
ötürülməsi, lisenziyalaşdırma, marketinq və əqli mülkiyyət
aktivlərinin dəyərləndirilməsi üzrə Azərbaycanda ümumi biliyin
artırılmasına yardım.
6.5.3. Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlar
tərəfindən əqli mülkiyyətin istifadəsinin inkişafına yardım.
6.5.4. Müəllif hüquqlarına əsaslanan sənayenin iqtisadi
payının təhlil edilməsində yardım.
6.5.5. Rəqəmli mühitdə hüquqların idarə olunmasına və
onların elektron ticarətlə qarşılıqlı əlaqəsinə dair metodiki
yardım.
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Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları
Agentliyində hazırlanmışdır.
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