
 

 

 

 

 

 

 

№ 170 

Bakı şəhəri          17 mart 2017-ci il  

 

AMEA-da əqli mülkiyyətin yaradılması,  

qorunması və istifadəsi prosesinin təkmilləşdirilməsi 

ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında  

 

AMEA-da əqli mülkiyyətin yaradılması, qorunması və istifadə olunması prosesini 

təkmilləşdirmək, AMEA əməkdaşlarının elmi-texniki yaradıcılığını və innovativ fəaliyyətini 

stimullaşdırmaq, onların öz əməklərinin nəticəsinə marağını yüksəltmək məqsədi ilə:  

 

1. AMEA əməkdaşlarının müəllifi olduğu ixtira, faydalı model və sənaye nümunələrinə 

Azərbaycan Respublikası və Avrasiya patentlərinin alınması, növbəti illərdə 

qüvvədə saxlanılması, bu barədə məlumatın patent bülletenlərində dərci ilə bağlı 

dövlət rüsumları həmin əməkdaşların təqdim etdiyi “Patent ərizəsi” (əlavə olunur) və 

onların çalışdığı AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarının rəyi əsasında AMEA-nın 

vəsaiti hesabına ödənilsin. 

2. AMEA-ya məxsus patentdən istifadə hüququnun lisenziya müqaviləsi ilə üçüncü 

şəxsə verilməsindən və ya bu patentin tətbiqi ilə yaradılmış məhsulun 

realizasiyasından əldə edilən xalis gəlirin 25%-i patent müəllifinə ödənilsin.  

3. AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilat rəhbərlərinə:  

3.1. bu sərəncamın 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilən müddəalar da nəzərə 

alınmaqla, elmi işçilər və mütəxəssislər tərəfindən yaradılacaq patent 

obyektləri barədə bu işçilərlə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müqavilələrin 

bağlanmasını və icrasını təmin etsinlər;    

3.2. AMEA-da elmi tədqiqatlara cəlb edilən doktorant və dissertantlar, xarici 

ölkələrdən olan alim və mütəxəssislər,  ölkənin digər elmi və tədris 

müəssisələrinin əməkdaşları ilə bağlanacaq əmək müqavilələrində  bu 

şəxslərin əqli mülkiyyətinin yaradılmasında və bu mülkiyyətin istifadəsindən 
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əldə edilə biləcək gəlirdə iştirakı məsələlərinin  əks olunmasını təmin etsinlər; 

3.3. Müəssisədə müəllif hüquqları və patent məsələləri üzrə koordinator 

funksiyalarını ictimai əsaslarla icra edəcək zəruri bacarıqlara malik olan 

əməkdaşı müəyyənləşdirib 10 gün ərzində onun haqqında məlumatı Rəyasət 

Heyətinin Müəllif  hüquqları və patent şöbəsinə təqdim etsinlər; 

3.4. rəhbəri olduqları elmi müəssisə və təşkilatda patent koordinatoru vəzifəsini 

keyfiyyətlə icra edən, habelə səmərəli ixtiraçılıq fəaliyyəti ilə seçilən 

əməkdaşları fərqləndirmək və həvəsləndirmək üçün maddi və mənəvi 

stimullaşdırıcı tədbirləri həyata keçirsinlər.  

4. Elmi müəssisə və təşkilatların patent fəaliyyəti haqqında yekun məlumat elmi 

müəssisə, təşkilat və bölmələrin illik hesabatlarına daxil edilsin.   

5. AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatları hər rübün sonunda patent alınması üçün 

müvafiq dövlət orqanına təqdim edilmiş iddia sənədləri haqqında ümumi məlumatı 

və hər bir ixtira üçün bu ixtiranın tətbiqi nəticəsində əldə edilə biləcək iqtisadi 

səmərənin təsdiq  olunduğu “İxtiranın iqtisadi səmərəsi” müşayiət sənədini AMEA 

Rəyasət Heyəti aparatının Müəllif  hüquqları və patent şöbəsinə təqdim etsinlər. 

6. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Elm və təhsil idarəsi (texnika üzrə elmlər doktoru 

Əminağa Sadıqov) magistratura və doktorantura səviyyələrində elmi kadrların 

hazırlıq proqramlarına “Əqli mülkiyyətin qeydiyyatı və qorunması” və “İxtiraların 

iqtisadi səmərəliyinin hesablanması və tətbiqi üçün investisiya layihələrinin 

hazırlanması” mövzularında xüsusi fakultativ tədris kurslarının (hər biri 12 saat) 

əlavə edilməsi üçün lazımi tədbirlər görsün.  

7. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Müəllif hüquqları və patent şöbəsinə (Sadıx 

Nəbiyev): 

7.1. AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarında patent koordinatorlarının hazırlıq 

səviyyəsini yüksəltmək üçün onlara müntəzəm təlimlərin keçirilməsini təmin 

etsin; 

7.2. 2017-2018-ci illər ərzində AMEA-nın hesabına xarici ölkələrdə patentşünaslıq 

ixtisası üzrə distant təhsil alması üçün AMEA-nın əməkdaşlarından 4 nəfərin 

namizədliyini AMEA rəhbərliyinə təqdim etsin;  

7.3. AMEA-nın müvafiq qurumları ilə birlikdə ildə bir dəfə “AMEA-da elmin 

kommersiyalaşdırılması sahəsində ən yaxşı layihə” müsabiqəsinin 

keçirilməsini təmin etsin; 

7.4. bu sərəncamın icrası ilə bağlı ildə iki dəfə (yanvar və iyul aylarında) arayış 

hazırlayıb AMEA Rəyasət Heyətinə təqdim etsin.  
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8. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Maliyyə-iqtisad və mühasibat uçotu şöbəsi 

(texnika üzrə fəlsəfə doktoru İlqar Quliyev) bu sərəncamdan irəli gələn maliyyə 

məsələlərini həll etsin. 

9. Sərəncamın icrasına nəzarət AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İbrahim 

Quliyevə həvalə edilsin. 

 

 


