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Üzvlər, 

 Beynəlxalq ticarətdə təhrifləri və əngəlləri azaltmağı arzu edərək, əqli mülkiyyət 

hüquqlarının səmərəli və adekvat mühafizəsinin təşviq edilməsinin zəruriliyini nəzərə alaraq və 

əqli mülkiyyət hüquqlarına riayət edilməsini təmin etməklə bağlı tədbir və prosedurların özlərinin 

qanuni ticarət üçün maneəyə çevrilməməsindən əmin olmaq üçün; 

 Bu məqsədlə, aşağıdakılara müvafiq yeni qaydalar və tənzimləmələrə ehtiyac olduğunu 

qəbul edərək: 

(а) GATT 1994-ün əsas prinsiplərinin və əqli mülkiyyət sahəsində müvafiq beynəlxalq 

saziş və ya konvensiyaların tətbiq edilənliyi; 

(b) ticarətlə əlaqədar əqli mülkiyyət hüquqlarının müvcudluğu, tətbiq dairəsi və 

istifadəsi ilə bağlı adekvat norma və prinsiplərin hazırlanması; 

(с) ticarətlə əlaqədar əqli mülkiyyət hüquqlarına riayət edilməsinin təmin edilməsi üçün 

milli hüquq sistemləri arasında fərqliliyi nəzərə almaqla müvafiq və effektiv 

vasitələrin hazırlanması; 

(d) çoxtərəfli əsasda hökumətlər arası mübahisələrin qarşısının alınması və həll 

edilməsi üçün effektiv və sürətli prosedurların hazırlanması; 

(е) danışıqların nəticələrində tam şəkildə iştirakı nəzərdə tutan keçid mexanizmləri; 

Kontrafakt məhsulların beynəlxalq ticarəti ilə əlaqədar çoxtərəfli prinsiplər, tənzimləmələr 

və qaydalara ehtiyac olduğunu qəbul edərək; 

Əqli mülkiyyət hüquqlarının xüsusi hüquqlar olduğunu qəbul edərək; 

İnkişaf və texniki tərəqqi məqsədləri daxil olmaqla, əqli mülkiyyətin mühafizəsi üçün milli 

sistemlərin əsas ictimai-siyasi məqsədlərini qəbul edərək; 

Eləcə də möhkəm və işlək texniki bazanı yaratmaq imkanı vermək məqsədi ilə ən az inkişaf 

etmiş Üzv ölkələrin ölkə daxilində qanun və qaydaların tətbiqində maksimal dərəcədə azadlığa 

dair xüsusi ehtiyaclarını qəbul edərək; 

Çoxtərəfli prosedurlar vasitəsilə ticarətlə əlaqədar əqli mülkiyyət məsələləri üzrə 

mübahisələrin həlli üçün daha qəti öhdəliklərə nail olmaqla gərginliyi azaltmanın əhəmiyyətini 

vurğulayaraq; 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (“ÜTT”) ilə Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı 

(“ÜƏMT”) eləcə də digər müvafiq beynəlxalq təşkilatlar arasında qarşılıqlı dəstək əlaqələri 

qurmağı arzu edərək; 

Aşağıdakılara dair razılığa gəlirlər: 



I HİSSƏ 

ÜMUMİ MÜDDƏALAR VƏ ƏSAS PRİNSİPLƏR 

 

Bölmə 1: Müəlliflik Hüququ və Əlaqəli Hüquqlar 

Maddə I 

Öhdəliklərin Mahiyyəti və Tətbiq Dairəsi 

1. Üzvlər, bu Sazişin müddəalarını tətbiq etməlidirlər. Üzvlər, bu Sazişin müddəalarına zidd 

olmamaq şərti ilə öz milli qanunvericiliklərində bu Sazişdə tələb ediləndən daha geniş qorunmanı 

təmin edə bilərlər, lakin buna məcbur deyildirlər. Üzvlər, öz hüquq sistemi və təcrübəsi 

çərçivəsində mövcud Sazişin müddəalarının həyata keçirilməsinin müvafiq üsulunu müəyyən 

etməkdə sərbəstdirlər. 

2. Bu Sazişin məqsədləri üçün “əqli mülkiyyət” termini II Hissənin 1-7-ci bölmələrinin 

predmeti olan bütün əqli mülkiyyət kateqoriyalarına aiddir. 

3. Üzvlər, digər Üzvlərin vətəndaşları üçün bu Sazişdə nəzərdə tutulan rejim təqdim edirlər1. 

Bütün iştirakçıları ÜTT Üzvləri olduğu halda müvafiq əqli mülkiyyət hüquqlarına münasibətdə 

digər Üzvlərin vətəndaşları dedikdə Paris Konvensiyasında (1967-ci il), Bern Konvensiyasında 

(1971-ci il), Roma Konvensiyasında və İnteqral Sxem Topologiyaları ilə əlaqədar Əqli Mülkiyyət 

haqqında Sazişdə nəzərdə tutulan qorunma üçün uyğunluq meyarlarına cavab verən fiziki və 

hüquqi şəxslər başa düşülür2. Roma Konvensiyasının 5-ci maddəsinin 3-cü bəndində və 6-cı 

maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan imkanlardan yararlanan istənilən Üzv, qeyd olunan 

müddəalarda nəzərdə tutulduğu kimi Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Ticarət Aspektləri üzrə Şuraya 

(“TRİPS Şurası”) bildiriş verir. 

Maddə 2 

Əqli Mülkiyyət Sahəsində Konvensiyalar 

1. Mövcud Sazişin II, III və IV hissələrinə münasibətdə Üzvlər, Paris Konvensiyasının (1967-

ci il) 1-12 və 19-cu maddələrinə riayət edirlər. 

2.   Mövcud Sazişin I-dən  IV-ə qədər olan hissələrində heç bir müddəa Üzvlərin Paris 

Konvensiyasına, Bern Konvensiyasına, Roma Konvensiyasına və İnteqral Sxem Topologiyaları ilə 

əlaqədar Əqli Mülkiyyət haqqında Sazişə uyğun olaraq bir-birlərinə qarşı sahib olduqları mövcud 

öhdəliklərini azaltmır. 

Maddə 3 

Milli Rejim 

1. Hər bir Üzv, digər Üzvlərin vətəndaşlarına müvafiq olaraq Paris Konvensiyasında (1967-ci 

il), Bern Konvensiyasında (1971-ci il), Roma Konvensiyasında və İnteqral Sxem Topologiyaları 

ilə əlaqədar Əqli Mülkiyyət haqqında Sazişdə artıq nəzərdə tutulan istisnalar nəzərə alınmaqla, əqli 

                                                 

1 Bu Sazişdə ÜTT Üzvünün ayrı gömrük ərazisində istinad edilən “vətəndaş”, qeyd edilən gömrük ərazisində daimi yaşayış 

yeri olan və ya həqiqi və fəaliyyət göstərən sənaye və ya ticarət müəssisəsi olan fiziki və ya hüquqi şəxsdir. 

2 Bu Sazişdə “Paris Konvensiyası” dedikdə Sənaye Mülkiyyətinin Qorunması üzrə Paris Konvensiyası nəzərdə tutulur; 

“Paris Konvensiyası (1967-ci il)” dedikdə 1967-ci il 14 iyul tarixli bu Konvensiyanın Stokholm Aktı nəzərdə tutulur. “Bern 

Konvensiyası” dedikdə Ədəbi və Bədii Əsərlərin Qorunması üzrə Bern Konvensiyası nəzərdə tutulur; “Bern Konvensiyası (1971-ci 

il)” dedikdə 1971-ci il 24 iyul tarixli bu Konvensiyanın Paris Aktı nəzərdə tutulur. “Roma Konvensiyası” dedikdə 1961-ci il 26 

oktyabrda Romada qəbul edilən İfaçıların, Fonoqram İstehsalçılarının və Yayım Təşkilatlarını Qorunması üzrə Beynəlxalq 

Konvensiya nəzərdə tutulur. “İnteqral Sxem Topologiyaları ilə əlaqədar Əqli Mülkiyyət haqqında Saziş” (“İSTƏM Sazişi”) dedikdə 

1989-cu il 26 mayda Vaşinqtonda qəbul edilmiş İnteqral Sxem Topologiyaları ilə əlaqədar Əqli Mülkiyyət haqqında Saziş nəzərdə 

tutulur. “ÜTT Sazişi” dedikdə ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında Saziş nəzərdə tutulur. 



mülkiyyətin qorunması3 baxımından öz vətəndaşlarına təqdim etdiyindən daha az əlverişli 

olmayan rejim təqdim etməlidir. İfaçılar, fonoqram istehsalçıları və yayım təşkilatlarına gəldikdə 

isə bu öhdəlik yalnız bu Sazişdə nəzərdə tutulmuş hüquqlara münasibətdə tətbiq edilir. Bern 

Konvensiyasının (1971-ci il) 6-cı maddəsində və ya Roma Konvensiyasının 16-cı madəsinin 1(b) 

bəndində nəzərdə tutulan imkanlardan yararlanan istənilən Üzv, qeyd edilən müddəalarda nəzərdə 

tutulduğu kimi TRİPS Şurasına bildiriş verməlidir. 

2. Üzvlər, yazışmaların göndərilməsi üçün ünvanın müəyyən edilməsi və ya Üzvün 

yurisdiksiyası çərçivəsində agentin təyin edilməsi daxil olmaqla məhkəmə və inzibati prosedurlara 

münasibətdə 1-ci bəndə uyğun olaraq yol verilən istisnalardan yalnız bu istisnalar bu Sazişin 

müddəalarına ziddiyyət təşkil etməyən qanun və qaydalara əməl etmək üçün zəruri olmalı və bu 

prosedurların tətbiqi ticarətdə gizli məhdudiyyətə səbəb olmadığı halda yararlana bilərlər. 

Maddə 4 

Ən Əlverişli Rejim 

 Əqli mülkiyyətin qorunması baxımından Üzv tərəfindən hər hansı digər dövlətin 

vətəndaşlarına təqdim edilən istənilən imtiyaz, güzəşt, üstünlük və ya immunitet bütün digər 

Üzvlərin vətəndaşlarına dərhal və qeyd-şərtsiz təqdim edilməlidir. Bu öhdəlik aşağıdakı hallarda 

Üzv tərəfindən təqdim edilən aşağıdakı imtiyaz, güzəşt, üstünlük və ya immunitetlərə aid edilmir: 

 (а) məhkəmə yardımı və ya ümumi xarakterli hüquq mühafizə ilə bağlı beynəlxalq 

sazişilərdən irəli gəldiyi və yalnız əqli mülkiyyətin qorunması ilə əlaqəli olmadığı 

halda; 

(b) təqdim edilən rejimin milli rejimin deyil, başqa ölkədə təqdim edilən rejimin 

funksiyası olmasına icazə verən Bern Konvensiyasının (1971-ci il) və ya Roma 

Konvensiyasının müddəalarına uyğun təqdim edildiyi halda; 

(с) ifaçıların, fonoqram istehsalçılarının və yayım təşkilatlarının bu Sazişdə nəzərdə 

tutulmayan hüquqlarına aid olduğu halda; 

(d) TRİPS Şurasına bu cür Sazişlər haqqında bildiriş verildiyi və onlar, digər Üzvlərin 

vətəndaşlarına qarşı ixtiyari və ya əsassız ayrı-seçkilik təşkil etmədiyi təqdirdə, 

ÜTT Sazişinin qanuni qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl qüvvəyə minən əqli 

mülkiyyətin qorunması ilə əlaqədar beynəlxalq sazişlərdən irəli gəldiyi halda. 

Maddə 5 

Qorunmanın Əldə Edilməsi və ya Qüvvədə Saxlanılması haqqında Çoxtərəfli Sazişlər  

 3 və 4-cü maddələrə uyğun öhdəliklər, əqli mülkiyyət hüquqlarının əldə edilməsi və ya 

qüvvədə saxlanılması ilə bağlı ÜƏMT-nin himayəsində olan çoxtərəfli sazişlərdə nəzərdə tutulan 

prosedurlara tətbiq edilmir. 

Maddə 6 

Hüquqların Tükənməsi 

 Bu Saziş üzrə mübahisələrin həlli məqsədi üçün bu Sazişdə heç bir müddəa 3 və 4-cü 

maddələrin müddəalarına əməl etmək şərti ilə əqli mülkiyyət hüquqlarının tükənməsi ilə bağlı 

məsələlərin həlli üçün istifadə edilməməlidir. 

                                                 

3 3 və 4-cü maddələrin məqsədləri üçün “qorunma”, əqli mülkiyyət hüquqlarının mövcudluğu, əldə edilməsi, tətbiq dairəsi, 

qüvvədə qalması və qorunmasının təminatı məsələlərini, eləcə də bu Sazişdə xüsusilə tənzimlənən əqli mülkiyyət hüquqlarının 

istifadəsi ilə bağlı məsələləri ehtiva edir. 



Maddə 7 

Məqsədlər 

 Əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması və onlara riayət edilməsinin təmini sosial-iqtisadi 

rifah, eləcə də hüquq və öhdəliklərin balansının təmin edilməsi üçün əlverişli şəkildə və müəllif və 

istifadəçilərin qarşılıqlı faydalanmasına yönələcək şəkildə texnoloji yeniliklərin təbliği, texnoloji 

biliklərin ötürülməsi və yayılmasına töhfə verməlidir. 

Maddə 8 

Prinsiplər 

1. Üzvlər öz qanun və qaydalarını hazırlayarkən və ya onlara dəyişiklik edərkən ictimai 

sağlamlığın və qidalanmanın qorunması üçün, eləcə də öz sosial-iqtisadi və texnoloji inkişafı üçün 

həyati əhəmiyyəti olan sektorlarda ictimai maraqların təbliği üçün bu Sazişin müddəalarına uyğun 

tədbirlər qəbul edə bilər. 

2. Bu Sazişin müddəalarına uyğun olmaq şərti ilə əqli mülkiyyət hüquqlarında hüquq sahibləri 

tərəfindən sui-istifadənin və ya əsassız şəkildə ticarəti məhdudlaşdıran və ya texnologiyaların 

beynəlxalq ötürülməsinə mənfi təsir göstərən təcrübələrdən istifadənin qarşısının alınması üçün 

lazımi tədbirlərə ehtiyac ola bilər. 

II HİSSƏ 

ƏQLİ MÜLKİYYƏT HÜQUQLARININ MÖVCUDLUĞUNA, TƏTBİQ DAİRƏSİNƏ VƏ 

İSTİFADƏSİNƏ DAİR NORMALAR  

BÖLMƏ 1: Müəlliflik Hüquqları və Əlaqəli Hüquqlar 

Maddə 9 

Bern Konvensiyası ilə Əlaqə 

1. Üzvlər Bern Konvensiyasının (1971-ci il) 1-21-ci maddələrinə və onun əlavələrinə əməl 

etməlidirlər. Lakin Üzvlərin bu Saziş üzrə qeyd edilən Konvensiyanın 6-bis maddəsində göstərilən 

hüquqlara və ya ondan yaranan hüquqlara dair hüquq və öhdəlikləri yoxdur. 

2. Müəlliflik hüququnun qorunması, özlüyündə ideyalara, proseslərə, işləmə metodlarına və 

ya riyazi məhfumlara deyil, yaradıcılıq fəaliyyəti nəticələrinin obyektiv ifadə formasına şamil 

edilir. 

Maddə 10 

Kompüter Proqramları və Məlumatın Kompilyasiyası 

1. Kompüter proqramları həm mənbə, həm də obyekt kodu olaraq Bern Konvensiyası (1971-

ci il) üzrə ədəbi əsərlər kimi qorunur. 

2. Maşınla oxunan və ya digər formada olmasından asılı olmayaraq, məlumatların və ya digər 

materialların seçilmə səbəbinə və ya məzmunlarının tərtibatına görə əqli yaradıcılıq məhsulu olan 

kompilyasiyası öz-özlüyündə qorunmalıdır. Belə qorunma məlumat və ya materialların özünə 

şamil edilmir və bu məlumat və materiallarla bağlı olan heç bir müəlliflik hüququna toxunmur. 

Maddə 11 

İcarə Hüquqları 

 Üzv, ən azından kompüter proqramlarına və kinematoqrafiya əsərlərinə münasibətdə, 

müəlliflərə və onların hüquqi varislərinə müəlliflik hüquqları ilə qorunan əsərlərinin orijinalının və 

ya nüsxələrinin kommersiya məqsədi ilə ictimai qaydada kirayəyə verilməsinə icazə vermək və ya 

qadağan etmək hüququnu verməlidir. Əgər kommersiya məqsədi ilə kirayəyə vermə, qeyd edilən 



Üzv tərəfindən əsərin müəllif və onların hüquqi varislərinə tanınan çoxaldılma ilə bağlı müstəsna 

hüquqlarına əhəmiyyətli ölçüdə ziyan vuran geniş miqyaslı surətçıxarılmasına səbəb olmamışdırsa, 

Üzv kinematoqrafiya əsərlərinə münasibətdə bu öhdəliklərdən azad edilməlidir. Kompüter 

proqramlarına münasibətdə, proqramın özü əsas icarə obyekti olmadığı halda, bu öhdəlik 

kirayələrə şamil edilmir. 

Maddə 12 

Qorunma Müddəti 

 Fotoqrafiya əsəri və ya tətbiqi sənət əsəri istisna olmaqla əsərin qorunma müddəti, fiziki 

şəxsin həyatı deyil başqa əsasla hesablanırsa, bu müddət müəllifin icazəsi ilə əsərin qanuni dərc 

edilməsi həyata keçirilən təqvim ilinin sonundan etibarən ən az 50 il və ya əsərin yaranmasından 

sonra 50 il müddətində əsərin qanuni dərc edilməsi həyata keçirilməmişdirsə, o zaman, bu əsərin 

yarandığı təqvim ilinin sonundan etibarən 50 il təşkil edir. 

Maddə 13 

Məhdudiyyətlər və İstisnalar 

 Üzvlər müəyyən xüsusi hallarda müstəsna hüquqlara münasibətdə əsərlərdən normal 

istifadə ilə təzad yaratmayan və hüquq sahibinin qanuni maraqlarını əsassız olaraq 

məhdudlaşdırmayan məhdudiyyətlər və istisnalar nəzərdə tuta bilər. 

Maddə 14 

İfaçıların, Fonoqram İstehsalçılarının (Səs Yazma) və Yayım Təşkilatlarının Hüquqlarının 

Qorunması 

1. İfalarının fonoqrama yazılmasına münasibətdə ifaçılar, yazılmamış ifalarının yazılması və 

belə yazının çoxaldılması kimi hərəkətlərin onların icazəsi olmadan həyata keçirilməsinin qarşısını 

almaq imkanına malik olmalıdırlar. İfaçılar, həmçinin onların icazəsi olmadan canlı ifalarının 

kabelsiz vasitələrlə yayımı və kütləyə çatdırılması kimi hərəkətlərin də qarşısını almaq imkanına 

malik olmalıdırlar. 

2. Fonoqram istehsalçılarının fonoqram nüsxələrinin birbaşa və dolayı yolla çoxaldılmasına 

icazə vermək və ya onu qadağan etmək hüququ olmalıdır. 

3. Yayım təşkilatlarının onların icazəsi olmadan yazılma, yazılmanın çoxaldılması və kabelsiz 

yayım vasitələri ilə retranslyasiyası, eləcə də belə yazılmaların kütləvi televiziya yayımı kimi 

hərəkətləri qadağan etmək hüquqları var. Əgər Üzvlər, yayım təşkilatlarını belə hüquqlarla təmin 

etmirlərsə, onda onlar yayımın predmeti olan müəlliflik hüququnun sahiblərinə Bern 

Konvensiyasının müdəalarına uyğun olaraq yuxarıda qeyd edilən hərəkətlərə yol verməmə imkanı 

yaratmalıdırlar. 

4. Kompüter proqramlarına münasibətdə 11-ci maddənin müddəaları Üzvün 

qanunvericiliyində müəyyən edildiyi kimi fonoqram istehsalçılarına və istənilən digər fonoqram 

hüquq sahiblərinə “mutatis mutandis” (müvafiq dəyişikliklə) prinsipi ilə tətbiq edilir.  Əgər 15 

aprel 1994-cü il tarixində Üzv, fonoqramın kommersiya məqsədli kirayə verilməsi ilə əlaqədar 

qüvvədə olan hüquq sahiblərinə ədalətli mükafat ödəmə sisteminə sahibdirsə o, bu sistemi 

fonoqramın kommersiya məqsədli kirayəsinin hüquq sahiblərinin çoxaldılma ilə bağlı müstəsna 

hüquqlarına maddi ziyan vurmaması şərtilə saxlaya bilər. 

5. Bu Sazişə müvafiq olaraq ifaçılara və fonoqram istehsalçılarına müəyyən edilən qorunma 

müddəti, yazılmanın və ya ilk ifanın həyata keçirildiyi təqvim ilinin sonundan etibarən ən az 50 il 

təşkil edir. 3-cü bəndə əsasən müəyyən edilən qorunma müddəti yayımın həyata keçirildiyi təqvim 

ilinin sonundan etibarən ən az 20 il təşkil edir. 

6. 1, 2 və 3-cü bəndlərə müvafiq olaraq müəyyən edilən hüquqlara münasibətdə istənilən Üzv, 

Roma Konvensiyasının icazə verdiyi ölçüdə şərtlər, məhdudiyyətlər, istisnalar və qeyd-şərtlər 

nəzərdə tuta bilər. Buna baxmayaraq, Bern Konvensiyasının (1971-ci il) 18-ci maddəsinin 



müddəaları da fonoqramlarda ifaçıların və fonoqram istehsalçılarının hüquqlarına “mutatis 

mutandis” (müvafiq dəyişikliklə) prinsipi ilə tətbiq edilir. 

 

Bölmə 2: Əmtəə nişanları 

Maddə 15 

Qorunan Obyektlər 

1. Sahibkarın mallarını və ya xidmətlərini digər sahibkarın malları və ya xidmətlərindən 

fərqləndirən nişan və ya nişanların hər hansı bir uzlaşması (kombinasiyası) əmtəə nişanı ola 

bilməlidir. Xüsusən, şəxsi adlar daxil olmaqla sözlər, hərflər, rəqəmlər, təsviri elementlər, rənglər 

və yuxarıda göstərilənlərin hər hansı kombinasiyası əmtəə nişanı kimi qeydiyyata alınmağa uyğun 

olmalıdır. Əgər nişanlar xarakterinə görə müvafiq malları və ya xidmətləri ayırma qabiliyyətinə 

sahib deyilsə, Üzvlər qeydiyyata alınmanı istifadə nəticəsində əldə olunan fərqlilikdən asılı edə 

bilərlər. Üzvlər qeydiyyat şərti olaraq nişanların gözlə görüləbilən olmasını tələb edə bilərlər. 

2. 1-ci bənd, Üzvlərin Paris Konvensiyasının (1967-ci il) müddəalarından kənara çıxmadığı 

təqdirdə, əmtəə nişanının qeydiyyata alınmasından başqa əsaslarla imtinasına maneə kimi başa 

düşülməməlidir. 

3. Üzvlər qeydiyyata almanı istifadədən asılı edə bilərlər. Buna baxmayaraq, əmtəə nişanının 

faktiki istifadəsi, əmtəə nişanının qeydiyyata alınmasına dair ərizə verilməsi üçün şərt olmamalıdır. 

Ərizə, sadəcə onun verildiyi tarixdən etibarən üç il müddətində nəzərdə tutulan istifadənin baş 

verməməsi əsasında rədd edilə bilməz. 

4. Əmtəə nişanının tətbiq ediləcəyi malların və ya xidmətlərin xarakteri heç bir şəkildə əmtəə 

nişanının qeydiyyata alınmasına maneə yarada bilməz. 

5. Üzvlər, hər bir əmtəə nişanı barədə onun qeydiyyatından əvvəl və ya qeydiyyatından dərhal 

sonra məlumat dərc edir və qeydiyyatın ləğv edilməsinə dair ərizə verilməsi üçün məqbul imkan 

yaradırlar. Bundan əlavə, Üzvlər əmtəə nişanının qeydiyyatına etiraz imkanı da yarada bilərlər. 

Madddə 16 

Verilən Hüquqlar 

1. Qeydiyyata alınan əmtəə nişanı sahibi qeydiyyata alınmış mallar və ya xidmətlərlə eyni və 

ya oxşar mallar və ya xidmətlər üçün eyni və ya oxşar nişanların onun razılığı olmadan üçüncü 

şəxslər tərəfindən istifadəsinin qarışdırılma ehtimalı yarada biləcəyi halda, onların ticarətdə 

istifadə edilməsinin qarşısını almaq üçün müstəsna hüquqa malik olmalıdır. Eyni nişanın eyni 

mallar və ya xidmətlər üçün istifadəsi halında qarışdırılma ehtimalı mümkün hesab edilməlidir. 

Yuxarıda qeyd edilən hüquqlar, əvvəldən mövcud olan hər hansı hüquqa zərər vurmur və Üzvlərin 

hüququn yaranmasını istifadədən asılı vəziyyətə gətirmək imkanlarına təsir etmir. 

2. Paris Konvensiyasının (1967-ci il) 6-bis maddəsi, xidmətlərə “mutatis mutandis” (müvafiq 

dəyişikliklə) prinsipi ilə tətbiq edilməlidir. Üzvlər, əmtəə nişanının geniş tanınmış olduğunu 

müəyyən edərkən, əmtəə nişanının reklam edilməsi nəticəsində əlaqədar Üzv ölkədə əldə edilən 

bilik də daxil olmaqla müvafiq ictimai sektorda əmtəə nişanı haqqında olan bilikləri nəzərə 

almalıdırlar. 

3. Paris Konvensiyasının (1967-ci il) 6-bis maddəsi, barəsində əmtəə nişanının qeydiyyata 

alındığı mallar və xidmətlərdən fərqli olan mallar və xidmətlərə, bu əmtəə nişanının həmin mallar 

və xidmətlər üçün istifadəsinin belə mallar və xidmətlər ilə qeydiyyata alınan əmtəə nişanının 

sahibi arasında əlaqəni göstərməsi şərti ilə və belə istifadənin qeydiyyata alınmış əmtəə nişanının 

sahibinin maraqlarına ziyan vura biləcəyi halda, “mutatis mutandis” (müvafiq dəyişikliklə) 

prinsipi əsasında tətbiq edilir. 



Maddə 17 

İstisnalar 

 Üzvlər əmtəə nişanı sahibinin və üçüncü şəxslərin qanuni maraqlarını nəzərə almaqla, 

əmtəə nişanı ilə təmin edilən hüquqlarda təsviri elementlərin ədalətli istifadəsi kimi məhdud 

istisnalar nəzərdə tuta bilərlər. 

Maddə 18 

Qorunma Müddəti 

 Əmtəə nişanının ilkin qeydiyyatı və qeydiyyatın hər yenilənməsi ən az 7 il müddətinə 

aparılmalıdır. Əmtəə nişanının qeydiyyatı qeyri-məhdud müddətə yenilənə bilən olmalıdır. 

Maddə 19 

İstifadə Tələbi 

1. Əgər istifadə qeydiyyatın qüvvədə qalması üçün tələbdirsə, o zaman qeydiyyat yalnız o 

halda ləğv edilə bilər ki, əmtəə nişanının sahibi belə istifadəyə maneənin olduğuna əsaslı səbəb 

göstərmədiyi halda nişanın fasiləsiz olaraq istifadə edilməməsi ən az 3 il təşkil etsin. Əmtəə nişanı 

sahibinin iradəsi xaricində baş verən əmtəə nişanının istifadəsinə maneə yaradan hallar, məsələn, 

əmtəə nişanı ilə qorunan mallara və ya xidmətlərə münasibətdə idxalın məhdudlaşdırılması və ya 

hökumətin digər tələbləri nişanın istifadə edilməməsi üçün əsaslı səbəb olaraq qəbul edilməlidir. 

2. Nişan sahibinin nəzarəti altında başqa bir şəxs tərəfindən əmtəə nişanının istifadə edilməsi, 

qeydiyyatı qüvvədə saxlamaq məqsədi ilə əmtəə nişanının istifadəsi kimi qəbul edilir. 

Maddə 20 

Digər Tələblər 

 Əmtəə nişanının ticarətdə istifadəsinə, digər əmtəə nişanı ilə istifadə, xüsusi formada və ya 

bir müəssisənin mal və ya xidmətlərini digər müəssisələrin mal və ya xidmətlərindən ayırma 

qabiliyyətinə ziyan vura biləcək şəkildə istifadəsi kimi xüsusi tələblərlə əsassız şəkildə maneə 

yaradılmamalıdır. Bu, mal və ya xidmətləri istehsal edən müəssisəni eyniləşdirən əmtəə nişanının 

həmin müəssisənin müəyyən mallarını və ya xidmətlərini fərqləndirən əmtəə nişanı ilə əlaqəsi 

olmadan, lakin onunla yanaşı istifadə olunması barədə tələbə maneə olmayacaqdır. 

Maddə 21 

Lisenziya və Hüquqların Verilməsi 

 Üzvlər, əmtəə nişanlarının məcburi lisenziyalaşdırılmasına icazə verilmədiyi və qeydə 

alınmış əmtəə nişanının sahibinin əmtəə nişanı ilə bağlı hüquqların verilməsini həm əmtəə 

nişanının mənsub olduğu müəssisə ilə bərabər, həm də müəssisə olmadan həyata keçirmək hüququ 

olduğu başa düşülməklə, əmtəə nişanları üzrə lisenziyanın və hüquqların verilməsi şərtlərini 

müəyyən edə bilərlər. 

Bölmə 3: Coğrafi göstəricilər 

Maddə 22 

Coğrafi Göstəricilərin Qorunması 

1. Bu Sazişin məqsədləri üçün coğrafi göstəricilər malın xüsusi keyfiyyəti, şöhrəti və ya başqa 

xassələri əsasən onun coğrafi mənşəyi ilə əlaqədar olduğu halda, malın mənşəyinin Üzvün ərazisi 

ilə və ya bu ərazinin bölgəsi ilə və ya yeri ilə bağlılığını müəyyənləşdirən göstəricilərdir. 

2. Coğrafi göstəricilərə münasibətdə Üzvlər maraqlı tərəflərin aşağıdakıların qarşısını ala 

bilməsi üçün hüquqi vasitələr təmin etməlidirlər: 

 



 (а) malın təyinatında və ya təqdimatında onun mənşəyinə dair ictimaiyyəti yanıldacaq 

şəkildə həmin malın həqiqi mənşəyindən fərqli coğrafi ərazi mənşəli olmasını 

göstərən və ya təklif edən istənilən vasitədən istifadə; 

 (b) Paris Konvensiyasının (1967-ci il) 10-bis maddəsinə uyğun olaraq haqsız rəqabət 

sayılan hər bir istifadə hərəkəti. 

3. Əgər əmtəə nişanında coğrafi göstəricilərin istifadəsi həmin Üzvdə ictimaiyyəti belə 

malların həqiqi mənşəyi barədə yanıldan xarakterə malikdirsə, Üzv öz qanunvericiliyi icazə 

verdiyi təqdirdə ex officio qaydasında və ya maraqlı tərəfin tələbi əsasında mənşəyi göstərilən ərazi 

olmayan mallara münasibətdə coğrafi göstəricini ehtiva edən və ya coğrafi göstəricidən ibarət olan 

əmtəə nişanının qeydiyyata alınmasına imtina edə bilər və ya belə əmtəə nişanının qeydiyyatını 

etibarsız saya bilər. 

4. 1, 2 və 3-cü bəndlərdə nəzərdə tutulan qorunma malın mənşəyi olan ərazi, bölgə və ya yer 

baxımından əslində doğru olmasına baxmayaraq, malın başqa ərazi mənşəli olmasına dair 

ictimaiyyətdə yalnış təsəvvür oyadan coğrafi göstəriciyə tətbiq oluna bilməlidir. 

Maddə 23 

Şərab və Spirtli İçkilər üzrə Coğrafi Göstəricilər üçün Əlavə Qorunma 

1. Hər bir Üzv maraqlı tərəflərə şərabı eyniləşdirən coğrafi göstəricinin mənşəyi bu coğrafi 

göstəricidə göstərilən ərazidən olmayan şərablar üçün və ya spirtli içkini eyniləşdirən coğrafi 

göstəricinin mənşəyi bu coğrafi göstəricidə göstərilən ərazidən olmayan spirtli içkilər üçün 

istifadəsinin, hətta bu malların əsl mənşəyi göstərildiyi və ya coğrafi göstəricinin tərcüməsi istifadə 

edildiyi və ya “növ”, “tip”, “üslub”, “imitasiya” və ya bu qəbildən ifadələrlə müşayiət edilidiyi 

hallarda belə, qarşısını almaq üçün hüquqi vasitələr təmin etməlidir.4 

2. Üzv coğrafi göstəricidəki mənşəyə aid olmayan şərab və spirtli içkilərə münasibətdə öz 

qanunvericiliyi icazə verdiyi təqdirdə ex officio qaydasında və ya maraqlı tərəfin tələbi əsasında 

şərabı eyniləşdirən coğrafi göstəricini ehtiva edən və ya belə coğrafi göstəricidən ibarət olan 

şərablar üçün əmtəə nişanının və ya spirtli içkiləri eyniləşdirən coğrafi göstərici ehtiva edən və ya 

belə coğrafi göstəricidən ibarət olan spirtli içkilər üçün əmtəə nişanının qeydiyyata alınmasından 

imtina etməli və ya qeydiyyatı etibarsız saymalıdır.  

3.  Şərablar üçün omonim coğrafi göstəricilər mövcud olduğu hallarda, 22-ci maddənin 4-cü 

bəndinin müddəalarına riayət etmək şərti ilə qorunma hər bir göstərici üçün təmin edilməlidir. Hər 

bir Üzv, əlaqədar istehsalçılarla ədalətli rəftarı təmin etmək və istehlakçıların yanılmanın qarşısını 

almaq ehtiyacını nəzərə alaraq sözügedən omonim göstəriciləri bir-birlərindən fərqləndirən 

praktiki şərtləri müəyyən edir. 

4. Şərablara aid coğrafi göstəricilərin qorunmasının asanlaşdırılması məqsədi ilə TRİPS 

Şurasında müvafiq sistemdə iştirak edən Üzvlərdə qorunma üçün uyğun olan şərablara aid coğrafi 

göstəricilərin bildirişi və qeydiyyatı üçün çoxtərəfli sistemin yaradılması ilə əlaqədar danışıqlar 

aparılmalıdır. 

Maddə 24 

Beynəlxalq Danışıqlar; İstisnalar 

1. Üzvlər 23-cü maddəyə uyğun olaraq fərdi coğrafi göstəricilərin qorunmasının artırılması 

məqsədi ilə danışıqlar aparmağa razılaşırlar. Aşağıdakı 4-8-ci bəndlərin müddəaları Üzvlər 

tərəfindən danışıqların aparılmasından və ya ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlərin bağlanmasından 

imtina etmək üçün istifadə olunmamalıdır. Belə danışıqlar çərçivəsində, Üzvlər istifadəsi belə 

                                                 

4 42-ci maddənin birinci cümləsinə baxmayaraq bu öhdəliklər baxımından Üzvlər, onların təmin edilməsi məqsədi ilə 

inzibati tədbirlər təmin edə bilərlər. 



danışıqların predmeti olan fərdi coğrafi göstəricilərə bu müddəaların davamlı tətbiqi məsələsini 

nəzərdən keçirməyə hazır olmalıdırlar. 

2. TRİPS Şurası bu Bölmənin müdəalarının tətbiqinə baxış keçirməlidir; belə baxışın birincisi 

ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən iki il müddətində həyata keçirilməlidir. Bu 

müddəalardan irəli gələn öhdəliklərə əməl edilməsi ilə bağlı istənilən məsələ, onunla bağlı 

əlaqədar Üzvlər arasında ikitərəfli və çoxtərəfli məsləhətləşmələr nəticəsində qənaətbəxş həll yolu 

tapılması mümkün olmadığı halda, Üzvün müraciəti əsasında istənilən Üzv və ya Üzvlər ilə 

məsləhətləşmə aparması üçün Şuranın diqqətinə çatdırıla bilər. Şura, bu bölmənin tətbiqini 

asanlaşdırmaq və məqsədlərinə nail ola bilmək üçün razılaşdırılmış belə tədbir görməlidir. 

3. Bu bölmənin tətbiqində Üzv ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdən dərhal əvvəl öz 

ərazisində mövcud olan coğrafi göstəricilərin qorunmasını azaltmamalıdır. 

4. Bu bölmədə heç bir şey Üzvdən digər Üzvün vətəndaşı və ya rezidentinin mal və ya 

xidmətlər ilə bağlı həmin coğrafi göstəricini eyni və ya oxşar mal və ya xidmətlərə münasibətdə 

həmin Üzvün ərazisində ya (a) 15 aprel 1994-cü ilə qədər ən az 10 il müddətində, ya da (b) bu 

tarixdən əvvəl vicdanla davamlı şəkildə istifadə etdiyi halda, şərab və ya spirtli içkiləri 

eyniləşdirən belə coğrafi göstəricinin davam edən və oxşar istifadəsinə maneə yaratmağı tələb 

etmir. 

5. Əgər əmtəə nişanının qeydiyyatı üçün ərizə verilməsi və ya bu nişanın qeydiyyata alınması 

vicdanla həyata keçirilmişdirsə və ya bu əmtəə nişanına hüquqlar onun vicdanla istifadəsi 

nəticəsində ya: 

(а) VI hissədə müəyyən edildiyi kimi bu Üzvdə belə müddəaların tətbiqi tarixinə qədər, 

ya da 

(b) coğrafi göstəricinin mənşə dövlətində qorunma əldə etdiyi tarixə qədər əldə 

edilmişdirsə 

bu bölmənin həyata keçirilməsi üçün qəbul edilmiş tədbirlər, əmtəə nişanının qeydiyyata alınması 

üçün uyğunluğuna və ya belə qeydiyyatın etibarlılığına və ya bu əmtəə nişanının coğrafi göstərici 

ilə eyni və ya oxşar olduğuna görə ondan istifadə hüquqlarına xələl gətirmir. 

6. Bu bölmədə heç bir şey Üzvdən, onun ərazisində müvafiq malların və ya xidmətlərin 

danışıq dilində hamı tərəfindən qəbul edilmiş adlar ilə eyni olan digər Üzvə aid mallar və ya 

xidmətlərlə bağlı coğrafi göstəricilərə münasibətdə bu bölmənin ehtiva etdiyi müddəaları tətbiq 

etməsini tələb etmir. Bu bölmədə heç bir şey Üzvdən, ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdə, 

onun ərazisində artıq mövcud olan üzüm çeşidinin ənənəvi adı ilə eyni olan istənilən digər Üzvün 

üzüm məhsuluna aid coğrafi göstəriciyə münasibətdə bu bölmənin ehtiva etdiyi müddəaları tətbiq 

etməsini tələb etmir. 

7. Üzv, bu bölməyə əsasən əmtəə nişanının qeydiyyatı və ya istifadəsi ilə bağlı edilən 

istənilən sorğunun əmtəə nişanının bu tarixə qədər dərc edilməsi şərti ilə və dərc edilmə tarixinin 

qanunsuz istifadənin həmin Üzvə geniş məlum olduğu tarixdən əvvəl olduğu təqdirdə, coğrafi 

göstəricinin qeydiyyata alınmasının və istifadəsinin vicdanla həyata keçirilməməsi şərti ilə, 

qorunan coğrafi göstəricinin qanunsuz istifadəsi həmin Üzvə geniş məlum olduğu tarixdən və ya 

bu Üzvdə əmtəə nişanının qeydiyyata alındığı tarixdən etibarən beş il ərzində təqdim edilməsini 

təmin edə bilər. 

8. Bu bölmənin müddəaları heç bir şəkildə istənilən şəxsin ticarətdə öz adını və ya davamçısı 

olduğu şəxsin adını, bu adın istifadəsinin ictimaiyyəti yanıltmaması şərti ilə istifadə etmək 

hüququnu pozmur. 

9. Bu Saziş mənşə ölkəsində qorunmayan və ya qorunması dayandırılan və ya bu ölkədə 

istifadədən çıxmış coğrafi göstəricilərin qorunması ilə bağlı öhdəlik yaratmır. 



Bölmə 4: Sənaye Nümunələri 

Maddə 25 

Qorunmanın Təmin Edilməsi Şərtləri 

1. Üzvlər, müstəqil yaradılan yeni və ya orijinal sənaye nümunələri üçün qorunma təmin 

etməlidirlər. Üzvlər, nümunələrin artıq məlum olan nümunələrdən və ya onların məlum xarakterik 

xüsusiyyətlərinin kombinasiyasından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmədiyi təqdirdə onların yeni və 

ya orijinal olmadığını təmin edə bilərlər. Üzvlər, əsasən texniki və ya funksional mülahizələrlə 

şərtləndirilərək yaradılan nümunələrə belə qorunmanın tətbiq edilməyəcəyini təmin edə bilərlər. 

2. Hər bir Üzv, tekstil nümunələrinin qorunmasını təmin etmək üçün tələblər, xüsusilə 

istənilən xərc, ekspertiza və ya dərc edilmə ilə əlaqədar tələblərin bu cür qorunmaya nail olmaq və 

onu əldə etmək imkanına əsassız şəkildə mane olmayacağına zəmanət verməlidir. Üzvlər, bu 

öhdəliklərə sənaye nümunələri haqqında və ya müəlliflik hüquqları haqqında qanunvericilik 

vasitəsilə əməl etməkdə sərbəstdir. 

Maddə 26 

Qorunma 

1. Qorunan sənaye nümunəsi sahibinin, onun icazəsi olmadan qorunan nümunəni tam və ya 

əhəmiyyətli dərəcədə təqlid edən başqa nümunəni özündə təcəssüm və ya ehtiva edən məmulatın 

kommersiya məqsədi ilə üçüncü şəxslər tərəfindən istehsal edilməsinə, satılmasına və ya idxal 

edilməsinə mane olmaq hüququ olmalıdır. 

2. Üzvlər bu istisnaların qorunan sənaye nümunələrinin normal istifadəsi ilə əsassız ziddiyyət 

təşkil etməməsi və qorunan nümunə sahibinin qanuni maraqlarına əsassız şəkildə zərər verməməsi 

şərti ilə, üçüncü şəxlərin qanuni maraqlarını nəzərə almaqla, sənaye nümunələrinin qorunmasına 

məhdud istisnalar müəyyən edə bilərlər. 

3. Mövcud qorunmanın qüvvədə olma müddəti ən az 10 il olmalıdır. 

Bölmə 5: Patentlər 

Maddə 27 

Patentləşdirilə Bilən Obyektlər 

1. Bu maddənin 2 və 3-cü bəndlərinin müddəalarına əməl edilməklə patent yeni, ixtiraçı 

addımı əhatə edən və sənayedə tətbiq edilə bilən, texnologiyanın bütün sahələri üzrə məhsul və ya 

üsul olmasından asılı olmayaraq istənilən ixtiraya verilir5. 65-ci maddənin 4-cü bəndinin, 70-ci 

maddənin 8-ci bəndinin və bu maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına uyğun olaraq ixtiranın 

yaradıldığı yer, texnologiya sahəsi, yerli istehsal və ya idxal olmasına ayrı-seçkilik qoyulmadan 

patentlər əlçatan, patent hüquqları isə reallaşdırıla bilən olmalıdır. 

2. Üzvlər insan və heyvan həyatı və sağlamlığı, bitki mühafizəsi, ətraf mühitə ciddi ziyan 

vurulmasının qarşısının alınması da daxil olmaqla ictimai asayişin və əxlaqın qorunması üçün 

onların ərazilərində kommersiya məqsədli istifadəsinin qarşısının alınması zəruri hesab edildiyi 

ixtiraların patentləşdirilməsini, belə istisna sadəcə istifadənin qanunvericiliklə qadağan olunduğu 

üçün edilməməsi şərti ilə, istisna edə bilərlər. 

3. Üzvlər, həmçinin aşağıdakıları patentləşdirmədən istisna edə bilər: 

 (а) insan və heyvan orqanizmlərinin müalicəsinin diaqnostik, terapevtik və cərrahi 

üsulları, 

                                                 

5 Bu maddənin məqsədləri üçün “ixtiraçı addım” və “sənayedə tətbiq edilə bilən” ifadələri Üzvlər tərəfindən müvafiq 

olaraq “aşkar olmayan” və “faydalı” ifadələrinin sinonimi kimi qəbul edilə bilər.  



(b) mikroorqanizmlər istisna olmaqla, bitkilər və heyvanlar, qeyri-bioloji və 

mikrobioloji üsullar istisna olmaqla bitkilər və heyvanların istehsalının mahiyyətcə 

bioloji üsulları. Lakin Üzvlər, bitki sortlarının mühafizəsini, ya patentlərlə, ya sui 

generis effektiv sisteminin tətbiqi yolu ilə ya da onların istənilən kombinasiyası ilə 

təmin etməlidirlər. Bu yarımbəndin müddəalarına ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi 

tarixdən dörd il sonra yenidən baxılmalıdır. 

Maddə 28 

Verilən Hüquqlar 

1. Patent, sahibinə aşağıdakı müstəsna hüquqları verir: 

 (а) patent obyekti məhsul olduqda, patent sahibinin razılığı olmadan üçüncü şəxs 

tərəfindən onun icazəsiz istehsalının, istifadəsinin, satış üçün təklif olunmasının, 

satışının və bu məqsədlər üçün idxalının6 qarşısını almaq; 

(b) patent obyekti üsul olduqda, patent sahibinin razılığı olmadan üçüncü şəxs 

tərəfindən bu üsulun tətbiqi ilə bağlı hərəkətlərin, habelə bilavasitə bu üsulla alınan 

məhsuldan istifadənin, satış üçün təklif olunmasının, məhsulun satışının və ya bu 

məqsədlər üçün idxalının qarşısını almaq. 

2. Patent sahibləri, həmçinin patentlə bağlı hüquqları vərəsəlik üzrə və ya digər şəxslərə 

vermək və onun istifadəsinə görə lisenziya müqaviləsi bağlamaq hüquqlarına sahibdir. 

Maddə 29 

Patentin Verilməsi üzrə İddiaçıya dair Tələblər 

1. Üzvlər, patentin verilməsi üzrə iddiaçıdan ixtiranın bu sahə üzrə mütəxəssisi tərəfindən 

ixtiranın aparılması üçün kifayət qədər aydın və tam şəkildə açıqlanmasını və eləcə də iddiaçı 

tərəfindən ərizənin verildiyi tarixdə və ya prioritetə iddia edildiyi halda, ərizənin prioritet tarixində 

bu ixtiranın reallaşdırılmasının ixtiraçıya məlum olan ən yaxşı üsulunun göstərilməsini tələb 

etməlidir. 

2. Üzvlər, patent verilməsi üzrə iddiaçıdan xarici ölkələrdə etdiyi müraciətlər və aldığı 

qrantlar haqqında məlumat tələb edə bilər. 

Maddə 30 

Verilən Hüquqlara İstisnalar 

 Üzvlər, patentin normal istifadəsi ilə əsassız şəkildə ziddiyyət təşkil etməməsi və patent 

sahibinin qanuni maraqlarına əsassız xələl gətirməməsi şərti ilə, üçüncü şəxslərin qanuni 

maraqlarını nəzərə almaqla, patentlərə verilən müstəsna hüquqlara məhdud istisnalar müəyyən edə 

bilərlər. 

Maddə 31 

Hüquq Sahibinin Razılığı Olmadan Digər İstifadə Halları 

 Əgər Üzvün qanunvericiliyi hüquq sahibinin razılığı olmadan dövlət və ya onun müvəkkil 

etdiyi üçüncü şəxslər tərəfindən istifadəsi daxil olmaqla patent obyektinin digər istifadə hallarına7 

icazə verirsə, aşağıdakı müddəalara əməl olunmalıdır: 

                                                 

6 Bu Sazişə müvafiq olaraq malın istifadəsi, satışı, idxalı və ya başqa cür yayılmasına münasibətdə verilən bütün digər 

hüquqlar kimi bu hüquq da 6-cı maddənin müddəaları ilə tənzimlənir. 

7 “Digər istifadə halları”, 30-cu maddəyə uyğun olaraq icazə verilənlərdən fərqli olan hər hansı digər istifadəni əhatə edir. 



(а) bu cür istifadəyə icazənin verilməsi patent obyektinin fərdi xüsusiyyətlərinə 

əsaslanmalıdır; 

(b) bu cür istifadəyə yalnız o halda icazə verilə bilər ki, istifadəçi istifadədən əvvəl 

məqbul kommersiya şərtləri çərçivəsində hüquq sahibindən razılığın alınması üçün 

cəhdlər etsin və məqbul müddət ərzində bu cəhdlər müvəffəqiyyətlə nəticələnməsin. 

Üzv tərəfindən ölkədə baş verən fövqəladə hallar və ya digər fövqəladə əhəmiyyət 

kəsb edən hallar (fors-major) nəticəsində və ya dövlətin qeyri-kommersiya məqsədli 

istifadə hallarında bu tələbdən imtina edilə bilər. Ölkədə baş verən fövqəladə 

hallarda və ya digər fövqəladə əhəmiyyət kəsb edən hallarda (fors-major) belə, 

hüquq sahibi mümkün olan ən qısa məqbul müddətdə bu haqqında 

məlumatlandırılmalıdır. Dövlət tərəfindən qeyri-kommersiya məqsədli istifadə 

halında, əgər dövlət və ya podratçı patent axtarışını həyata keçirmədən qüvvədə 

olan patentin dövlət tərəfindən və ya onun maraqları üçün istifadə edildiyini və ya 

istifadə ediləcəyini bilirsə və ya bilməsi üçün aşkar əsaslar varsa, hüquq sahibi bu 

haqqında dərhal məlumatlandırılmalıdır; 

(с) bu cür istifadənin həcmi və müddəti ona razılıq verilən məqsədlə məhdudlaşır, 

yarımkeçiricilər texnologiyası sahəsində isə yalnız dövlət tərəfindən qeyri-

kommersiya məqsədləri və ya məhkəmə və ya inzibati prosedurlar nəticəsində 

rəqabəti məhdudlaşdırdığı müəyyənləşdirilən təcrübənin qarşısının alınması üçün 

nəzərdə tutulur; 

(d) bu cür istifadə müstəsna xarakter daşımamalıdır; 

(e) bu cür istifadəni həyata keçirən müəssisənin hissəsi və ya onun qeyri-maddi 

aktivləri ilə birgə olmadan bu cür istifadə digər şəxslərə verilə bilməz; 

(f) hər bu cür istifadəyə razılıq verilməsinin əsas məqsədi ilk növbədə ona icazə verən 

Üzvdə daxili bazarın tələbatının ödənilməsi olmalıdır; 

(g) əgər bu cür istifadəyə səbəb olan hallar aradan qalxarsa və onların yenidən 

təkrarlanması ehtimalı aşağı olarsa, razılıq alan şəxslərin qanuni maraqlarının təmin 

edilməsi şərtilə istifadə hüququ ləğv edilir. Belə halların davam etdiyinə dair 

əsaslandırılmış ərizə daxil olarsa səlahiyyətli orqanlar bu cür istifadəyə icazə 

verilməsi məsələsinə yenidən baxmaq səlahiyyətinə malik olmalıdır;  

 (h) hər bir halın xüsusiyyətləri və razılığın iqtisadi dəyəri nəzərə alınmaqla, hüquq 

sahibinə müvafiq mükafat (kompensasiya) ödənilir; 

(i) bu cür istifadəyə verilən razılıq barədə istənilən qərarın hüquqi qüvvəsi, məhkəmə 

tərəfindən yenidən baxılma və ya qeyd edilən Üzvün yüksək dövlət orqanı 

tərəfindən müstəqil baxılma predmeti ola bilər; 

(j) bu cür istifadə ilə əlaqədar hüquq sahibinə ödənilən mükafat (kompensasiya) barədə 

istənilən qərar, məhkəmə tərəfindən yenidən baxılma və ya qeyd edilən Üzvün 

yüksək dövlət orqanı tərəfindən müstəqil baxılma predmeti ola bilər; 

(k) məhkəmə və ya inzibati prosedurlar nəticəsində rəqabəti məhdudlaşdırdığı müəyyən 

edilən təcrübənin aradan qaldırılması məqsədi ilə bu cür istifadəyə razılıq verildiyi 

halda, Üzvlər, (b) və (f) yarımmaddələrində göstərilən şərtləri tətbiq etmək 



məcburiyyətində deyillər. Rəqabəti məhdudlaşdıran təcrübənin aradan 

qaldırılmasının zəruriliyinə baxılarkən, ödəniləcək mükafatın (kompensasiyanın) 

məbləği nəzərə alına bilər. Razılığın verilməsinə səbəb olan halların yenidən 

yaranma ehtimalı olduğu halda səlahiyyətli orqanların razılığın ləğv edilməsindən 

imtina etmək səlahiyyəti olmalıdır; 

(l) əgər bu cür istifadəyə razılıq başqa patentə (birinci patent) dair hüquqları pozmadan 

patentin (ikinci patent) istifadəsinin mümkün olmadığına görə verilirsə, aşağıdakı 

əlavə şərtlər tətbiq edilməlidir: 

(i) birinci patentin obyekti olan ixtira ilə müqayisədə ikinci patentin alınması 

üçün verilən iddia sənədindəki ixtira böyük iqtisadi dəyərə malik olan 

əhəmiyyətli texniki həlli özündə əks etdirməlidir; 

(ii) birinci patent sahibinin ikinci patentlə iddia edilən ixtiradan istifadə etməsi 

üçün münasib şərtlərlə çarpaz lisenziya müqaviləsi bağlamaq hüququna 

malik olmalıdır; və 

(iii) birinci patentə verilən razılıqdan istifadə hüququ, ikinci patentə dair 

hüquqların verilməsi istisna olmaqla, digər şəxslərə verilə bilməz. 

Maddə 32 

Patentin Qüvvəsinə Xitam Vermə / Patent Hüquqlarından Məhrum Etmə 

 Patentin qüvvəsinə xitam verilməsi və ya patent hüquqlarından məhrum edilməyə dair 

istənilən qərara məhkəmə qaydasında yenidən baxılma imkanı mövcud olmalıdır. 

Maddə 33 

Qorunmanın Müddəti 

 Patentlə verilən hüquqi qorunmanın qüvvədə olma müddəti iddia sənədinin verildiyi 

gündən etibarən 20 ildir8. 

Maddə 34 

Üsula Verilən Patent: Sübutetmə Yükü 

1. Mülki mühakimə icraatının məqsədləri üçün patent sahibinin 28-ci maddənin 1(b) bəndində 

göstərilən hüquqlarının pozulması zamanı patentin predmeti məhsulun alınma üsulu olarsa, 

məhkəmənin cavabdehdən məhsulun alınması üçün istifadə edilən üsulun patentləşdirilmiş üsuldan 

fərqlənməsinin sübut edilməsini tələb etmək səlahiyyəti vardır. Buna görə də aşağıdakı hallardan 

ən az biri mövcud olduğu təqdirdə təkzibedici dəlillər təqdim olunanadək patent sahibinin razılığı 

olmadan alınan istənilən eyni məhsul, Üzvlər tərəfindən patentləşdirilmiş üsulla alınmış hesab 

edilir: 

(а) patentləşdirilmiş üsulla alınan məhsul yenidirsə; 

 (b) bu məhsulun patentləşdirilmiş üsulla alınması ehtimalı yüksəkdirsə və patent sahibi 

ağlabatan tədbir görməklə onun alınmasında hansı üsulun tətbiq edildiyini müəyyən 

edə bilmirsə. 

                                                 

8 Bu ifadənin mənası budur ki, ilkin patent vermə sistemi mövcud olmayan Üzvlər, bu sistemdə hüquqi mühafizənin 

qüvvədə olma müddətinin iddia sənədinin verildiyi tarixdən hesablandığını nəzərə ala bilərlər. 



2. Üzvlər 1-ci bənddə göstərilənlərin sübut edilməsinin yalnız (a) yarımbəndində göstərilən 

şərtin və ya yalnız (b) yarımbəndində göstərilən şərtin yerinə yetirilməsi halında patent sahibinin 

hüquqlarının pozulmasında təqsirləndirilən şəxsin üzərinə düşməsini təmin etməkdə sərbəst 

olmalıdırlar. 

3. Əks dəlilləri təqdim edən cavabdehin istehsalat və kommersiya sirrinin qorunması üzrə 

qanuni maraqları nəzərə alınır. 

Bölmə 6: İnteqral Sxem Topologiyaları (Topoqrafiyaları) 

Maddə 35 

 İSTƏM Sazişi ilə Əlaqə 

 Üzvlər, İnteqral Sxem Topologiyaları ilə əlaqədar Əqli Mülkiyyət haqqında Sazişin 2-7-ci 

maddələrinə (6-cı maddənin 3-cü bəndindən başqa), 12-ci maddəsinə və 16-cı maddəsinin 3-cü 

bəndinə müvafiq olaraq inteqral sxemlərin topologiyasının (topoqrafiya) qorunmasını (bu Sazişdə 

topologiya kimi istinad olunur) təmin etmək və, həmçinin növbəti müddəalara riayət etmək ilə 

bağlı razılığa gəlir. 

Maddə 36 

Qorunmanın tətbiq dairəsi 

 Üzvlər 37-ci maddənin 1-ci bəndinə əməl etməklə, hüquq sahibinin9 razılığı olmadan icra 

edilən aşağıdakı hərəkətləri qanunsuz hesab etməlidirlər: qorunan topologiya, qorunan 

topologiyanın daxil olduğu inteqral sxemlər və ya içində qanunsuz çoxaldılmış topologiya qaldığı 

qədər belə inteqral sxemi özündə ehtiva edən əşyaların idxalı, satışı və ya kommersiya məqsədləri 

üçün digər şəkildə yayılması. 

Maddə 37 

Hüquq sahibinin razılığını tələb etməyən hərəkətlər 

1. Əgər hərəkəti icra edən və ya hərəkətin icrası üçün göstəriş verən şəxs, inteqral sxemi və ya 

belə inteqral sxemi ehtiva edən əşyanı əldə edərkən onların tərkibində qanunsuz çoxaldılmış 

topologiyanın olduğunu bilmədiyi və ya bilməsi üçün tutarlı səbəbi olmadığı hallarda, 36-cı 

maddəyə baxmayaraq, qeyd edilən maddədə göstərilən qanunsuz çoxaldılmış topologiyalı inteqral 

sxemlərlə, eləcə də belə inteqral sxemi özündə ehtiva edən əşyalarla bağlı hər hansı hərəkətin 

icrasını heç bir Üzv qanunsuz hesab etməməlidir. Üzvlər, bu şəxs qanunsuz çoxaldılmış topologiya 

haqqında kifayət qədər məlumatı özündə əks etdirən xəbərdarlıq aldıqdan sonra mövcud ehtiyatla 

bağlı və ya bu müddətə qədər sifariş edilən məhsulla bağlı hüquq sahibinə bu cür topologiya üçün 

azad danışıqlar əsasında bağlanılan lisenziya müqaviləsinə əsasən ödəniləcək məbləğin ekvivalenti 

qədər dəyər ödənilməsi şərti ilə istənilən hərəkəti icra edə biləcəyini təmin etməlidirlər. 

2. Topologiyanın istənilən qeyri-könüllü lisenziyalaşdırılması və ya hüquq sahibinin razılığı 

olmadan dövlət tərəfindən və ya dövlət marağı üçün istifadə edilməsi hallarında 31-ci maddənin 

(a)-(k) yarımbəndlərində göstərilən şərtlər “mutatis mutandis” (müvafiq dəyişikliklə) prinsipi ilə 

tətbiq edilir. 

Maddə  38 

Qorunma  müddəti 

1. Qorunma şərti olaraq qeydiyyat tələb edən Üzvlərdə, topologiyanın qorunma müddəti 

qeydiyyat üçün verilən ərizənin tarixindən və ya dünyanın hər hansı bir yerində həyata keçirilən ilk 

kommersiya məqsədli istifadə tarixindən etibarən 10 il müddətindən əvvəl bitməməlidir. 

                                                 

9 Bu Bölmədəki “hüquq sahibi” ifadəsi İSTƏM Sazişindəki “hüquq sahibi” ilə eyni mənanı daşıyır. 



2. Qorunma şərti olaraq qeydiyyat tələb etməyən Üzvlərdə, topologiyanın qorunma müddəti 

dünyanın hər hansı bir yerində həyata keçirilən ilk kommersiya məqsədli istifadə tarixindən 

etibarən ən az 10 il təşkil etməlidir. 

3. 1 və 2-ci bəndlərə baxmayaraq, Üzv, qorunmanın topologiyanın yaranmasından etibarən 15 

ildən sonra bitəcəyini müəyyən edə bilər. 

Bölmə 7:  Gizli Məlumatların Qorunması 

Maddə  39 

1. Paris Konvensiyasının (1967-ci il) 10-bis maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi haqsız 

rəqabətdən effektiv qorunma ilə təmin etmək prosesində Üzvlər, 3-cü bəndə əsasən hökumət və ya 

dövlət orqanları tərəfindən verilən məlumatları və 2-ci bəndə uyğun olaraq gizli məlumatları 

qorumalıdırlar. 

2. Qanuna uyğun olaraq fiziki və hüquqi şəxslərin nəzarətində olan məlumatın onların razılığı 

olmadan başqa şəxslər tərəfindən ədalətli kommersiya təcrübəsinə zidd olan üsullarla10 aşkara 

çıxarılmasına, əldə edilməsinə və ya istifadə edilməsinə fiziki və hüquqi şəxslərə o halda mane 

olmaq imkanı verilir ki, belə məlumat:  

(а) bütövlükdə və ya müəyyən konfiqurasiyada və komponentlərinin toplusunda adətən 

oxşar məlumatlar ilə işləyən insanlara ümumi olaraq məlum olmayan və ya asan 

əldə edilə bilməyən olduğu mənada məxfidir; 

(b) məxfi olduğuna görə kommersiya dəyərinə malikdir; və 

(с) bu məlumatı qanuni şəkildə nəzarətdə saxlayan şəxslər tərəfindən onun məxfiliyinin 

qorunması istiqamətində həyata keçirilən mövcud vəziyyətdə məqbul olan 

tədbirlərin predmetidir. 

3. Üzvlər, əhəmiyyətli səylər nəticəsində əldə edilən sınaqlar haqqında və ya digər gizli 

məlumatların təqdimini yeni kimyəvi maddələrin istifadə edildiyi əczaçılıq və ya aqrokimyəvi 

məhsulların marketinqinə icazə verilməsində şərt olaraq tələb edərkən, bu məlumatları 

kommersiya məqsədləri üçün ədalətsiz istifadədən qorumalıdırlar. Bundan əlavə, Üzvlər cəmiyyəti 

müdafiə etmək baxımından zəruri olan hallar və ya bu məlumatları kommersiya məqsədləri üçün 

ədalətsiz istifadəyə qarşı qorumaq üçün addımlar atıldığı hallar istisna olmaqla, belə məlumatları 

açıqlanmadan qorumalıdır. 

 Bölmə 8: Müqavilə Lisenziyalarında Anti-Rəqabət Hallarına Nəzarət  

Maddə   40 

1. Üzvlər, rəqabəti məhdudlaşdıran bəzi lisenziya təcrübələrinin və ya əqli mülkiyyət 

hüquqları ilə bağlı şərtlərin ticarətə mənfi təsir göstərə biləcəyi və texnologiyanın ötürülməsi və 

yayılmasına mane ola biləcəyi ilə razılaşırlar. 

2. Bu Sazişdə heç bir şey Üzvlərin ayrı-ayrı hallarda müvafiq bazarda rəqabətə mənfi təsir 

göstərərək əqli mülkiyyət hüquqlarından sui-istifadə təşkil edə bilən lisenziya təcrübələri və ya 

şərtlərini öz qanunvericiliklərində dəqiq göstərmələrinin qarşısını almamalıdır. Yuxarıda qeyd 

edildiyi kimi bu Sazişin digər müddəalarına uyğun olaraq, Üzvlər, məsələn lisenziya alıcısı 

tərəfindən texnoloji məlumatların lisenziya satıcısına açıqlanması ilə bağlı müstəsna şərtləri, 

etibarlılığın mübahisələndirilməsinin qarşısını alan şərtləri və məcburi paket lisenziyalaşdırması 

                                                 

10 Bu müddəanın məqsədləri üçün “ədalətli kommersiya təcrübəsinə zidd olan üsullar” ifadəsi ən azından müqavilənin 

pozulması, etimadın sarsılması və ya etimadın sarsılmasına stimul yaradılması kimi bir təcrübəni nəzərdə tutur və bu cür məlumatın 

əldə edilməsində belə təcrübəni daxil olduğunu bilən və ya kobud səhlənkarlıq nəticəsində bilməyən üçüncü şəxslər tərəfindən gizli 

məlumatın əldə edilməsini ehtiva edir. 



şərtlərini qeyd edilən Üzvün qanun və qaydaları nəzərə alınmaqla özündə ehtiva edə bilən bu cür  

təcrübənin qarşısını almaq və ya ona nəzarət etmək üçün lazımi tədbirlər görə bilər. 

3. Hər bir Üzv, məsləhətləşmə üçün sorğu ünvanlanan Üzvün vətəndaşı və ya rezidenti olan 

əqli mülkiyyət hüququ sahibinin sorğu edən Üzvün bu Bölmədə baxılan məsələ ilə bağlı qanun və 

qaydalarını pozan fəaliyyət həyata keçirdiyini güman etməsi üçün əsası olduğu halda və istənilən 

Üzvün qanuna uyğun olaraq həyata keçirilə bilən istənilən digər fəaliyyətlərdə və yekun qərar 

qəbul etməkdə tam sərbəstliyinə xələl gətirmədən belə qanunvericiliyə riayət edilməsini təmin 

etmək istəyində olan Üzvün sorğusu əsasında istənilən belə Üzvlə məsləhətləşmələr aparmalıdır. 

Sorğu ünvanlanan Üzv məsləhətləşmə apardığı sorğu edən Üzvlərə lazımi və dostca diqqət 

göstərməli, belə sorğu edən Üzvlə məsləhətləşmələr üçün adekvat imkan yaratmalı, eləcə də milli 

qanunvericiliyə və sorğu edən Üzv tərəfindən bu cür məlumatın konfidensiallığının qorunmasına 

dair qarşılıqlı qəbul olunan Sazişlərə əməl etmək şərti ilə müzakirə olunan məsələ ilə bağlı onda 

mövcud olan məxfi olmayan kütləvi və digər məlumatları paylaşaraq əməkdaşlıq etməlidir. 

4. Əgər bir Üzvün vətəndaşları və ya rezidentləri digər Üzvün ərazisində bu Bölmənin 

mahiyyəti üzrə onun qanun və qaydalarını pozduğuna görə məhkəmə prosedurlarına məruz 

qalırlarsa, bu Üzv tərəfindən birinci Üzvə sorğu əsasında 3-cü bənddə nəzərdə tutulan şərtlərlə 

məsləhətləşmə aparmaq imkanı yaratmalıdır. 

 

HİSSƏ III 

ƏQLİ MÜLKİYYƏT HÜQUQLARININ TƏMİNATI  

 

Bölmə 1: Ümumi öhdəliklər 

Maddə 41 

1. Üzvlər, bu Hissədə qeyd edildiyi kimi onların qanunvericiliyində əqli mülkiyyət 

hüququnun təmin edilməsi ilə bağlı hüquq pozuntusunun qarşısının alınması üçün təcili hüquq 

mühafizə vasitələri və gələcəkdə hüquq pozuntularına qanuni sanksiyaları təşkil edən müdafiə 

vasitələri daxil olmaqla bu Sazişdə göstərilən istənilən əqli mülkiyyət hüququnun pozuntusuna 

qarşı effektiv tədbirlər görməyə imkan verən prosedurları təmin etməlidirlər. Bu prosedurlar 

qanuni ticarətə maneələr yaratmayacaq şəkildə və onların sui-istifadəsinə qarşı mühafizə tədbirləri 

təmin edilməklə tətbiq edilməlidir. 

2. Əqli mülkiyyət hüquqlarını təmin edən prosedurlar ədalətli və bərabər olmalıdır. Onlar, 

həddindən artıq mürəkkəb və ya bahalı olmamalı, eyni zamanda qeyri-məqbul vaxt 

məhdudiyyətlərinə və əsassız ləngimələrə səbəb olmamalıdır. 

3. İşin mahiyyəti üzrə qərarların yazılı şəkildə və əsaslandırılmış olmasına üstünlük 

verilməlidir. Bu qərarlar ən azından icraat tərəflərinə əsassız gecikdirmə olmadan verilməlidir. İşin 

mahiyyəti üzrə qərarlar yalnız haqqında tərəflərə dinlənilmək imkanı yaradılan sübutlara 

əsaslanmalıdır. 

4. Məhkəmə icraatının tərəflərinə yekun inzibati qərarlara və işin əhəmiyyəti ilə əlaqədar 

Üzvün qanunvericiliyinin yurisdiksiya müddəalarına əməl etməklə ilkin məhkəmə qərarlarının ən 

azından işin mahiyyəti ilə bağlı hüquqi aspektlərinə məhkəmə orqanı tərəfindən yenidən 

baxılmasını tələb etmək imkanı verilməlidir. Bununla belə, cinayət işlərində bəraətverici qərarlara 

yenidən baxmaq imkanı vermək öhdəliyi olmamalıdır. 

5. Bu Hissənin ümumilikdə qanunvericiliyə riayət etməyi təmin edən məhkəmə sistemindən 

fərqli olaraq əqli mülkiyyət hüququnun təmin edilməsi üçün ayrıca məhkəmə sisteminin 

yaradılması ilə bağlı hər hansı öhdəlik yaratmadığı, eləcə də Üzvlərin ümumilikdə 

qanunvericiliyinə riayət edilməsinin təmin edilməsi üzrə səlahiyyətlərinə təsir göstərmədiyi başa 

düşülür. Bu Hissədə heç bir şey əqli mülkiyyət hüququnun təmin edilməsi ilə ümumilikdə 

qanunvericiliyə riayət edilməsinin təmin edilməsi arasında resursların bölüşdürülməsi ilə bağlı hər 

hansı bir öhdəlik yaratmır. 



Bölmə 2: Mülki-hüquqi və İnzibati Prosedurlar və Müdafiə Vasitələri 

Maddə 42 

Ədalətli və Bərabər Prosedurlar 

 Üzvlər, bu Sazişdə nəzərdə tutulan istənilən əqli mülkiyyət hüququnun təmin edilməsi ilə 

bağlı mülki məhkəmə prosedurlarını hüquq sahiblərinə11 əlçatan etməlidirlər. Cavabdeh tələblər 

üçün əsaslar da daxil olmaqla kifayət qədər təfərrüatlı yazılı bildirişi vaxtında almaq hüququna 

sahibdir. Tərəflər müstəqil hüquq müşavirləri tərəfindən təmsil edilmə hüququna sahibdir və 

prosedurlar məcburi şəxsi iştirakla bağlı həddindən artıq ağır tələblər qoymamalıdır. Belə 

prosedurların bütün tərəflərinə öz tələblərini əsaslandırmaq və bununla əlaqədar bütün sübutları  

təqdim etmək üçün lazımi qaydada hüquq verilməlidir. Mövcud konstitusion tələblərlə ziddiyyət 

təşkil etmədiyi halda, prosedur məxfi məlumatı müəyyən etmək və qorumaq vasitələrini təmin 

etməlidir. 

Maddə 43 

Sübutlar 

1. Əgər tərəf, öz iddialarını dəstəkləmək üçün kifayət qədər məqbul sübutlar təqdim edibsə və 

öz iddialarının əsaslandırılması ilə əlaqədar əks tərəfin nəzarətində olan sübutları dəqiq 

göstərmişdirsə, məhkəmə orqanının qarşı tərəfin bu sübutları müvafiq hallarda məxfi məlumatın 

qorunmasının təmin edilməsi ilə bağlı şərtlərə əməl etməklə təqdim etməsinə dair qərar vermək 

hüququ vardır. 

2. Məhkəmə icraatı tərəflərindən biri, qəsdən və heç bir səbəb olmadan zəruri məlumatın 

verilməsindən imtina edirsə və ya onu münasib müddət ərzində təqdim etmirsə ya da hüququn 

qorunmasının təmin edilməsinə dair tədbirlərlə bağlı prosedurun həyata keçirilməsini əhəmiyyətli 

dərəcədə çətinləşdirirsə, Üzv, məhkəmə orqanlarına onlara təqdim olunan tərəfin şikayəti və ya 

məlumatın verilməsindən imtina edilən ərizə daxil olmaqla təqdim olunan məlumatlar əsasında 

tərəflərə iddiaları və ya sübutları ilə əlaqədar dinlənilmək imkanı vermək şərti ilə müvəqqəti və 

yekun müsbət və ya mənfi qərarlar qəbul etmək hüququ verə bilər. 

Maddə 44 

Məhkəmə Qadağaları 

1. Məhkəmə orqanı, tərəflərə qanun pozmaqdan çəkinmələri üçün əmr vermək, eyni zamanda 

əqli mülkiyyət hüquqlarını pozan idxal edilən malların onların yurisdiksiyasındakı ticarət 

şəbəkəsinə daxil olmasını bilavasitə gömrük rəsmiləşdirilməsindən sonra qadağan etmək hüququna 

malik olmalıdır. Üzvlər, hər hansı bir şəxs tərəfindən əldə edilən və ya sifariş edilən qorunan 

obyektlərə münasibətdə həmin şəxsin, bu obyektlərin ticarətinin əqli mülkiyyət hüquqlarının 

pozulmasına səbəb olacağını bilmədiyi və ya bilməsinə kifayət qədər əsaslar olmadığı hallarda, 

belə səlahiyyət vermək məcburiyyətində deyildirlər. 

2. Bu Hissənin digər müddəalarına baxmayaraq və II hissənin hüquq sahibinin icazəsi 

olmadan hökumət tərəfindən səlahiyyət verilmiş hökumət orqanları və ya üçüncü şəxslər 

tərəfindən istifadə edilən hüquqlar ilə əlaqəli müddəalarına əməl etmək şərti ilə, Üzvlər belə 

istifadələrə qarşı tətbiq edilə bilən müdafiə vasitələrini 31-ci maddənin (h) yarımbəndinə uyğun 

olaraq mükafat ödəməklə məhdudlaşdıra bilərlər. Digər hallarda bu Hissədə nəzərdə tutulan 

müdafiə vasitələri tətbiq edilməli və ya bu tədbirlər Üzvün qanunvericiliyinə zidd olduğu halda 

deklarativ qərarlar və müvafiq kompensasiya əlçatan olmalıdır. 

                                                 

11 Bu Hissənin məqsədləri üçün “hüquq sahibi”, belə hüquqları müdafiə etmək üçün hüquqi statusa malik federasiyaları və 

assosiasiyaları ehtiva edir. 



Maddə 45 

Zərərin Əvəzinin Ödənilməsi 

1. Hüquqpozmaya yol vermiş şəxsin əqli mülkiyyətdən qeyri-qanuni istifadə ilə bağlı 

hərəkətlərinin qanuna zidd olduğunu bilmədiyi və ya bilməsinə kifayət qədər əsaslar olmadığı 

hallarda da məhkəmə orqanı, hüquq sahibinin çəkdiyi zərərin əvəzinin ödənilməsi barədə qərar 

qəbul etmək hüququna malikdir. 

2. Məhkəmə orqanı, eləcə də qanunu pozan tərəfin hüquq sahibinin müvafiq vəkil haqqını da 

ehtiva edən xərclərini ödəməsi üçün qərar qəbul etmək hüququna malikdir. Müvafiq hallarda 

Üzvlər, məhkəmə orqanlarına hətta hüquqpozmaya yol vermiş şəxsin hüquqazidd hərəkət etdiyini 

bilmədiyi və ya bilməsinə kifayət qədər əsaslar olmadığı halda belə əldə edilən mənfəətin geri 

qaytarılması və/və ya ilkin müəyyən edilən zərərin ödənilməsi üçün qərar qəbul etmək səlahiyyəti 

verə bilərlər. 

Maddə 46 

Digər Müdafiə Vasitələri 

 Hüquqların pozulmasına qarşı effektiv vasitələri yaratmaq üçün məhkəmə orqanı, saxta 

olaraq müəyyən etdikləri malların hüquq sahibinə hər hansı bir zərər verməsinin qarşısını almaq 

məqsədi ilə heç bir kompensasiya ödənilmədən ticarət şəbəkəsindən çıxarılması və ya mövcud 

konstitusion tələblərlə ziddiyyət təşkil etmirsə, məhv edilməsi üçün qərar qəbul etmək hüququna 

malikdir. Məhkəmə orqanı, eləcə də yeni hüquq pozuntusu risklərini minimuma endirmək məqsədi 

ilə əsasən saxta malların hazırlanmasında (istehsalında) istifadə olunan materialları və 

avadanlıqları heç bir kompensasiya ödənilmədən ticarət şəbəkəsindən çıxarılması üçün qərar qəbul 

etmək hüququna malikdir. Belə müraciətlərə baxıldığı zaman hüquq pozuntusunun ciddiliyi ilə 

müdafiə vasitələri, eləcə də üçüncü şəxslərin maraqları arasındakı mütənasibliyin zəruriliyi nəzərə 

alınmalıdır. Saxta əmtəə nişanlı mallara münasibətdə qanunsuz təhkim olunmuş əmtəə nişanının 

sadəcə təsviyə edilməsi, istisna hallar xaric olmaqla belə malların ticarət şəbəkəsinə buraxılmasına 

icazə verilməsi üçün kifayət deyildir. 

Maddə 47 

Məlumat Hüququ 

 Üzvlər məhkəmə orqanının, bunun hüquq pozuntusunun ciddiliyinə mütənasib olmayacağı 

hal istisna olmaqla, hüquqpozmaya yol verən tərəfin kontrafakt məhsulların hazırlanmasında 

(istehsal edilməsində) və yayılmasında və ya əqli mülkiyyət hüquqlarını pozan xidmətlərin 

göstərilməsində iştirak edən üçüncü şəxslər barədə, həmçinin belə malların yayılma kanalları 

haqqında məlumatların hüquq sahibinə verilməsini cavabdehdən tələb etmək hüququna malikdir. 

Maddə  48 

Cavabdehə Zərərin Ödənilməsi 

1. Məhkəmə orqanı sorğusuna əsasən tədbirlər görülən və əqli mülkiyyət hüquqlarının həyata 

keçirilməsi ilə bağlı prosedurları sui-istifadə edən tərəfin, səhvən üzərinə öhdəlik qoyulan və ya 

məhdudiyyət tətbiq edilən tərəfə bu cür sui-istifadə nəticəsində vurulan zərərə görə kifayət qədər 

kompensasiya təqdim etməsi üçün qərar qəbul etmək hüququna malikdir. Məhkəmə orqanı, 

həmçinin cavabdeh şəxsin müvafiq vəkil haqqını da ehtiva edən xərclərini iddiaçının ödəməsi 

haqqında qərar qəbul etmək hüququna malikdir. 

2. Əqli mülkiyyət hüquqlarının təmin edilməsi və qorunması ilə bağlı istənilən qanunvericilik 

aktının tətbiqi ilə əlaqədar Üzvlər, dövlət hakimiyyət orqanlarını və onların məmurlarını qeyd 

edilən qanunvericilik aktlarının tətbiqi prosesində vicdanla hərəkət etdikləri və ya hərəkət etmək 

niyyətində olduqları halda, müvafiq müdafiə vasitələri baxımından məsuliyyətdən azad edirlər. 

Maddə  49 

İnzibati Prosedurlar 



 İşin mahiyyəti üzrə inzibati prosedurların nəticəsində istənilən mülki-hüquqi müdafiə 

vasitəsinin qəbul edilə biləcəyi təqdirdə belə prosedurlar bu Bölmədə nəzərdə tutulanlara 

mahiyyətcə ekvivalent olan prinsiplərə uyğun olmalıdırlar. 

Bölmə 3:  Müvəqqəti Tədbirlər 

Maddə 50 

1. Məhkəmə orqanları aşağıdakı istiqamətdə sürətli və effektiv müvəqqəti tədbirlərin 

görülməsi səlahiyyətinə malikdir: 

(а) istənilən əqli mülkiyyət hüququnun pozulması hallarının meydana gəlməsinin 

qarşısının alınması, xüsusilə gömrük rəsmiləşdirilməsindən bilavasitə sonra idxal 

edilən mallar daxil olmaqla malların onların yurisdiksiyasında olan ticarət 

şəbəkələrinə daxil olmasının qarşısının alınması; 

(b) iddia edilən hüquq pozuntusuna aid müvafiq sübutların mühafizəsi. 

2. Məhkəmə orqanı, müvafiq hallarda xüsusilə də, hər hansı gecikdirmənin hüquq sahibinə 

bərpaedilməz zərər vurması ehtimalı və ya sübutların məhv ediləcəyinə dair əsaslı risk mövcud 

olduqda “inaudita altera parte” qaydasında (digər tərəf dinlənilmədən) müvəqqəti tədbirlərin 

görülməsi üçün qərar qəbul etmək hüququna malikdir. 

3. İddiaçının hüquq sahibi olduğuna və onun hüququnun pozulması və ya belə 

hüquqpozmanın qaçılmaz olduğuna kifayət qədər əmin olmaq üçün məhkəmə orqanı iddiaçıdan 

istənilən məqbul sübutların təqdim edilməsini və cavabdehin müdafiəsi və sui-istifadənin 

qarşısının alınması üçün girov və ya bərabər qiymətli digər təminat qoymasını tələb etmək 

səlahiyyətinə malikdir. 

4. Müvəqqəti tədbirlərin “inaudita altera parte” qaydasında qəbul edildiyi hallarda tərəflər bu 

haqda ən gec bu tədbirlərin icrasından dərhal sonra məlumatlandırılmalıdır. Tədbirlər barədə 

məlumatlandırıldıqdan sonra məqbul müddət ərzində, bu tədbirlərin dəyişdirilməli, ləğv edilməli 

və ya təsdiq edilməli olduğu ilə bağlı məsələ haqqında qərar qəbul etmək məqsədi ilə cavabdehin 

müraciəti əsasında dinlənilmə haqqını da əhatə edən yenidən baxılma baş tutmalıdır. 

5. Müvəqqəti tədbirləri icra edən orqan müvafiq malların eyniləşdirilməsi ilə bağlı ərizəçidən 

digər lazımi məlumatların verilməsini tələb edə bilər. 

6. Üzvün qanunvericiliyi icazə verdiyi təqdirdə 4-cü bəndin müddəalarına xələl gətirmədən 1-

ci və 2-ci bəndlərə müvafiq olaraq qəbul edilən tədbirlərin görülməsi üçün qərar verən məhkəmə 

orqanı tərəfindən təyin edilən məqbul müddət ərzində və ya təyin edilən müddət olmadığı halda ən 

uzun müddət götürülmək şərti ilə 20 iş günü və ya 31 təqvim günü ərzində mahiyyəti üzrə aparılan 

məhkəmə icraatı başlamırsa, bu cür tədbirlər cavabdehin müraciəti əsasında ləğv edilir və ya 

onların həyata keçirilməsi başqa şəkildə dayandırılır. 

7. Müvəqqəti tədbirlərin ərizəçinin istənilən hərəkəti və ya hərəkətsizliyi səbəbi ilə və ya əqli 

mülkiyyət hüququnun pozulması və ya pozulma təhlükəsinin olmamasının müəyyən edilməsi 

nəticəsində ləğv edilməsi və ya dayandırılması halında məhkəmə orqanının cavabdehin müraciəti 

əsasında bu tədbirlərin səbəb olduğu hər hansı zərərə görə iddiaçının cavabdehə müvafiq 

kompensasiya ödəməsi barədə qərar qəbul etmək hüququ vardır. 

8. İstənilən müvəqqəti tədbir inzibati prosedurların nəticəsində qəbul edildiyi təqdirdə belə 

prosedurlar, mahiyyətcə bu Bölmədə nəzərdə tutulanlarla eyni olan prinsiplərə uyğun olmalıdır. 

Bölmə 4: Sərhəd Tədbirlərinə dair Xüsusi Tələblər 12 

                                                 

12 Əgər Üzv özünün də daxil olduğu gömrük ittifaqının digər Üzvü ilə aralarında olan sərhəddə malın hərəkətinə tətbiq 

edilən hər cür nəzarət tədbirlərini əhəmiyyətli dərəcədə ləğv etdiyi halda sərhəddə bu Bölmənin müddəalarının tətbiq edilməsi tələb 

edilməməlidir. 



Maddə 51 

Gömrük Orqanları Tərəfindən Malların Dövriyyəyə Buraxılmasının Dayandırılması 

 Üzvlər aşağıda nəzərdə tutulan müddəalara uyğun olaraq hüquq sahibinin əmtəə 

nişanlarının kontrafakt məhsulları və ya müəlliflik hüquqlarını piratçılıq məhsullarının14 idxalının 

həyata keçirilə biləcəyindən şübhələnmək üçün tutarlı əsasları olduğu təqdirdə, səlahiyyətli inzibati 

və ya məhkəmə orqanlarına gömrük orqanları tərəfindən belə malların sərbəst dövriyyəyə 

buraxılmasının dayandırılması haqqında yazılı ərizə ilə müraciət etməsinə imkan verən 

prosedurlar13 müəyyən edirlər. Üzvlər, bu Bölmənin tələblərinə əməl etməklə digər əqli mülkiyyət 

hüquq pozuntularını özündə ehtiva edən mallara münasibətdə bu cür müraciəti etmək imkanı 

yarada bilərlər. Üzvlər, həmçinin öz ərazilərindən ixrac üçün nəzərdə tutulan, pozuntuya yol verən 

məhsulların dövriyyəyə buraxılmasının gömrük orqanı tərəfindən dayandırılması ilə əlaqədar  

müvafiq prosedurları nəzərdə tuta bilərlər. 

Maddə 52 

Ərizə 

 51-ci maddəyə müvafiq olaraq prosedurları həyata keçirməyə təşəbbüs edən hər hansı 

hüquq sahibi, idxalçı dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq prima facie qaydasında hüquq 

sahibinin əqli mülkiyyət hüquqlarının pozuntusu olduğuna səlahiyyətli orqanları inandıran müvafiq 

sübutları, eləcə də məhsulun gömrük orqanları tərəfindən asanlıqla tanınması üçün kifayət qədər 

ətraflı təsvirini təqdim etməlidir. Səlahiyyətli orqanlar ərizəni qəbul edib-etməmələri haqqında və 

səlahiyyətli orqanlar tərəfindən müəyyən olunduğu təqdirdə gömrük orqanlarının hansı müddət 

ərzində tədbir görəcəyi barədə ərizəçiyə münasib müddətdə məlumat verməlidir. 

 

Maddə 53 

Girov və ya Bərabər Qiymətli Təminat  

1. Səlahiyyətli orqanın iddiaçıdan cavabdehi və səlahiyyətli orqanı qorumaq və hüquqlardan 

sui-istifadənin qarşısını almaq üçün girovun qoyulmasını və ya bərabər qiymətli təminatın 

ödənilməsini tələb etmək hüququ vardır. Belə girov və ya bərabər qiymətli təminat bu prosedurlara 

müraciəti əsassız olaraq əngəlləməməlidir. 

2.  Əgər bu Bölməyə müvafiq olaraq verilən ərizə əsasında sənaye nümunələrini, patentləri, 

inteqral sxem topologiyasını və ya gizli məlumatı özündə ehtiva edən məhsulun sərbəst dövriyyəyə 

buraxılması gömrük orqanları tərəfindən məhkəmə və ya digər müstəqil orqandan başqa bir 

orqanın qərarına əsasən dayandırıldığı və 55-ci maddədə qeyd edilən müddət bunun üçün 

səlahiyyətləndirilmiş orqan tərəfindən lazımi qaydada müvəqqəti azad etmə verilmədən bitdiyi və 

idxal üçün bütün digər şərtlərin yerinə yetirildiyi halda sahib, idxalatçı və ya bu malların alıcısı 

istənilən hüquq pozuntusuna qarşı hüquq sahibini qorumaq üçün yetərli olan məbləğdə girovu 

ödədiyi təqdirdə malların buraxılması hüququna sahib olmalıdır. Belə girovun ödənilməsi hüquq 

sahibinin müraciət edə biləcəyi istənilən digər müdafiə vasitələrinə xələl gətirməməlidir; hüquq 

                                                 
14 Bu Sazişin məqsədləri üçün: 

 (а) “əmtəə nişanlarının kontrafakt məhsulları” ifadəsi, bu cür məhsullar üçün qanuni qeydiyyatdan keçmiş əmtəə 

nişanına eynilə oxşar olan və ya əsas xüsusiyyətləri ilə oxşar əmtəə nişanından fərqlənməyən əmtəə nişanı ilə icazəsiz nişanlanmış 

və buna görə də idxalatçı dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq mövcud əmtəə nişanı sahibinin hüquqlarını pozan qablaşdırma da 

daxil olmaqla istənilən məhsulu ehtiva edir; 

 (b)  “müəlliflik hüquqlarının pirat məhsulları” ifadəsi, istehsal ölkəsindəki hüquq sahibinin və ya hüquq sahibi 

tərəfindən müvafiq şəkildə səlahiyyətləndirilmiş şəxslərin razılığı olmadan yaradılan istənilən nüsxəni və belə nüsxənin 

yaradılmasının idxalçı dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəlliflik hüquqlarının və ya əlaqəli hüquqların pozuntusunu təşkil 

edəcəyi birbaşa və ya dolayısı ilə istənilən məmulatdan yaradılan məhsulu ifadə edir. 

13 Hüquq sahibi tərəfindən və ya onun razılığı ilə başqa ölkədə bazara çıxarılan və ya tranzit məhsullara belə prosedurların 

tətbiq edilməsi barədə heç bir öhdəliyin olmadığı başa düşülür. 



sahibinin məqbul müddət ərzində məhkəmədə iddia qaldırmaq hüququndan istifadə edə bilmədiyi 

halda girovun geri qaytarılacağı nəzərdə tutulur. 

Maddə 54 

Dayandırılma haqqında Bildiriş 

 51-ci maddəyə müvafiq olaraq idxalatçı və iddiaçı malların dövriyyəyə buraxılmasının 

dayandırılması haqqında dərhal məlumatlandırılır. 

Maddə 55 

Dayandırılma Müddəti 

 Əgər malların sərbəst dövriyyəyə buraxılmasının dayandırılması haqqında iddiaçıya 

bildirişin verildiyi gündən etibarən 10 iş günü müddətində gömrük orqanı, işin mahiyyəti üzrə 

həllinə doğru aparan icraatın cavabdehdən başqa hər hansı bir tərəfin təşəbbüsü ilə başladılması 

haqqında və ya lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş orqan malların dövriyyəyə buraxılmasının 

dayandırılmasının uzadılması haqqında müvəqqəti tədbirlər gördüyü barədə məlumatlandırılmadığı 

halda idxal və ya ixrac üçün bütün digər şərtlər yerinə yetirildiyi təqdirdə mallar buraxılmalıdır; bu 

cür hallarda müddət daha 10 iş günü uzadıla bilər. İşin mahiyyəti üzrə həllinə doğru aparan icraatı 

başlandığı halda, cavabdehin sorğusu əsasında dinlənilmə hüququ daxil olmaqla bu tədbirlərin 

dəyişdirilməsi, ləğv edilməsi və ya təsdiq edilməsi məsələsi haqqında məqbul müddətdə qərarın 

verilməsi üçün yenidən baxış həyata keçirilir. Yuxarıda qeyd olunanlara baxmayaraq müvəqqəti 

məhkəmə tədbirinə müvafiq olaraq malların buraxılmasının dayandırılmasının icra edildiyi və ya 

icrasına davam edildiyi halda 50-ci maddənin 6-cı bəndinin müddəaları tətbiq edilir. 

 

Maddə 56 

İdxalatçıya və Malların Sahibinə Zərərin Ödənilməsi 

 Müvafiq orqanın iddiaçı tərəfindən idxalatçıya, yükalana və mal sahibinə malları qanunsuz 

ləngitdiyi üçün və ya 55-ci maddəyə uyğun olaraq sərbəst dövriyyəyə buraxılan malların 

ləngidilməsi üçün özünün səbəb olduğu hər hansı zərərə görə müvafiq kompensasiya ödənilməsinə 

göstəriş verən qərar qəbul etmək hüququ vardır. 

 

Maddə 57 

Təftiş və Məlumat Əldə Etmə Hüququ 

 Üzvlər, məxfi məlumatın qorunmasına xələl gətirmədən səlahiyyətli orqanların hüquq 

sahiblərinə öz iddialarını əsaslandırmaq məqsədi ilə gömrük orqanı tərəfindən saxlanılan istənilən 

malın təftiş edilməsi üçün kifayət qədər imkan vermək səlahiyyətini təmin etməlidir. Səlahiyyətli 

orqanların, eləcə də istənilən belə malın təftişi üçün idxalatçıya eyni dərəcəli imkan yaratmaq 

səlahiyyəti olmalıdır. İşin mahiyyəti üzrə müsbət qərar qəbul edildiyi hallarda Üzvlər səlahiyyətli 

orqanlara hüquq sahibini yük göndərənin, idxalatçının, yük alıcısının ünvan və adları haqqında və 

malın miqdarı barədə məlumatlandırmaq səlahiyyəti verə bilər. 

Maddə 58 

Ex Officio Hərəkətlər 

 Üzvlərin səlahiyyətli orqanlardan öz təşəbbüsləri ilə hərəkət etməklərini və onlara 

münasibətdə əqli mülkiyyət hüquqlarının pozulmasına dair əllərində prima facie sübutların olduğu 

malların sərbəst dövriyyəyə buraxılmasının dayandırılmasını tələb etdiyi halda: 

 (а) səlahiyyətli orqanlar istənilən zaman hüquq sahibinə bu səlahiyyətlərin icrasında 

onlara kömək edə biləcək hər hansı məlumat üçün müraciət edə bilər; 

 (b) idxalatçı və hüquq sahibi malın sərbəst dövriyyəyə buraxılmasının dayandırılması 

haqqında dərhal məlumatlandırılmalıdır. İdxalatçının səlahiyyətli orqanlara malların 

sərbəst dövriyyəyə buraxılmasının dayandırılmasına qarşı etiraz təqdim etdiyi 



hallarda belə dayandırılma mutatis mutandis prinsipi ilə 55-ci maddədə nəzərdə 

tutulan şərtlər daxilində həyata keçirilməlidir; 

 (с) Üzvlər dövlət hakimiyyət orqanlarını və işçilərini yalnız vicdanla hərəkət etdikləri 

və ya hərəkət etmək niyyətində olduqları halda zəruri müdafiə vasitələrinə görə 

məsuliyyətdən azad etməlidirlər. 

 

Maddə  59 

Müdafiə Vasitələri 

 Səlahiyyətli orqanlar hüquq sahibinə əlçatan olan digər iddia qaldırma hüquqlarına xələl 

gətirmədən və cavabdehin məhkəmə orqanında yenidən baxılmağı tələb etmək hüququna riayət 

etməklə, 46-cı maddədə qeyd edilən prinsiplər əsasında kontrafakt məhsulların məhv edilməsi və 

ya dövriyyədən çıxarılmasını nəzərdə tutan qərar qəbul etmək səlahiyyətinə sahib olmalıdırlar. 

Əmtəə nişanlarının kontrafakt məhsullarına münasibətdə səlahiyyətli orqanlar, kontrafakt 

məhsulların dəyişməz halda yenidən ixracına və ya istisna hallar xaricində onlara münasibətdə 

başqa gömrük rejiminin tətbiq edilməsinə icazə verməməlidir. 

Maddə 60 

 

Cüzi Miqdarda İdxal 

 Üzvlər, yuxarıda qeyd edilən müddəaları kommersiya xarakterli olmayan, şəxsi baqajda 

gətirilən və ya kiçik partiyalarla göndərilən cüzi miqdarda mallara tətbiq etməyə bilər. 

Bölmə 5: Cinayət Prosedurları 

Maddə 61 

 Üzvlər ən azından kommersiya miqyasında bilərəkdən törədilən əmtəə nişanının 

kontrafaktlaşdırılması və ya müəlliflik hüquqlarının piratçılığı hallarında tətbiq edilən cinayət 

prosedurları və cərimələr nəzərdə tutmalıdırlar. Mövcud müdafiə vasitələri çəkindirici olacaq 

ölçüdə, müvafiq ağırlıqlı başqa cinayətlərlə bağlı tətbiq edilən cəzalara mütənasib dərəcədə həbs 

cəzası və/və ya pul cərimələrini əhatə etməlidir. Müvafiq hallarda müdafiə vasitələri cinayətin 

törədilməsində başlıca olaraq istifadə olunan istənilən kontrafakt məhsul, material və ya istehsal 

alətlərinə həbs qoyulmasını, onların müsadirə edilməsini və məhv edilməsini də ehtiva edir. 

Üzvlər, digər əqli mülkiyyət hüquqlarının pozuntusu hallarında, xüsusilə, kommersiya 

miqyaslarında və bilərəkdən törədildiyi hallarda tətbiq etmək məqsədi ilə cinayət prosedurları və 

cəzalar nəzərdə tuta bilər. 

HİSSƏ IV 

ƏQLİ MÜLKİYYƏT HÜQUQLARININ ƏLDƏ EDİLMƏSİ VƏ QÜVVƏDƏ 

SAXLANILMASI VƏ ƏLAQƏDAR INTER PARTES PROSEDURLARI  

Maddə 62 

1. Üzvlər məqbul prosedur və formallıqlara əməl edilməsini II Hissənin 2-6-cı Bölmələrində 

nəzərə tutulan əqli mülkiyyət hüquqlarının əldə edilməsi və ya qüvvədə saxlanılması üçün şərt 

olaraq tələb edə bilər. Belə prosedur və formallıqlar bu Sazişin müddəaları ilə uyğun olmalıdır. 

2. Əqli mülkiyyət hüququnun verilmə və ya qeydiyyat yolu ilə əldə edildiyi halda Üzvlər, 

belə hüququn əldə edilməsi üçün əsas tələblərə riayət edilməsi nəzərə alınmaqla, verilmə və ya 

qeydiyyat prosedurlarının mühafizə müddətinin əsassız qısaldılmasının qarşısını almaq üçün 

hüququn məqbul müddət ərzində verilməsi və ya qeydiyyatına imkan verməsini təmin etməlidirlər. 

3. Paris Konvensiyasının (1967-ci il) 4-cü maddəsi xidmət nişanlarına mutatis mutandis 

prinsipi ilə tətbiq edilir. 



4. Əqli mülkiyyət hüquqlarının əldə edilməsinə və ya qüvvədə qalmasına dair prosedurlar və 

Üzvün qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulduğu halda inzibati qaydada hüquqdan məhrum edilmə və 

etiraz, məhrum edilmə və ləğv edilmə kimi inter partes prosedurları 41-ci maddənin 2 və 3-cü 

bəndlərində müəyyən edilən ümumi prinsiplər ilə tənzimlənməlidir. 

5. 4-cü bənddə qeyd olunan istənilən prosedur üzrə yekun inzibati qərarlara məhkəmə və ya 

kvazi-məhkəmə orqanları tərəfindən yenidən baxıla bilməlidir. Lakin, belə prosedurlar üçün 

əsaslar qərarı etibarsız sayan prosedurların predmeti ola biləcəyi halda, uğursuzluqla nəticələnən 

etiraz və ya inzibati qaydada hüquqdan məhrum edilmə hallarında bu cür qərara yenidən baxılma 

üçün imkan yaratmaq öhdəliyi nəzərdə tutulmamalıdır. 

HİSSƏ V 

MÜBAHİSƏLƏRİN QARŞISININ ALINMASI VƏ HƏLL EDİLMƏSİ 

Maddə 63 

Şəffaflıq 

1. Üzv tərəfindən tətbiq edilən və bu Sazişin predmeti (əqli mülkiyyət hüquqlarının 

mövcudluğu, tətbiq dairəsi, əldə edilməsi, təminatı və onlardan sui-istifadənin qarşısının alınması) 

ilə əlaqədar qanunlar və hüquqi aktlar, yekun məhkəmə qərarları və ümumi tətbiq dairəsinə malik 

inzibati qərarlar dərc edilməli və ya bu cür dərc edilmə praktiki cəhətdən məqsədəuyğun olmadığı 

hallarda milli dildə hökumət orqanları və hüquq sahibləri tanış ola biləcəyi şəkildə əlçatan 

olmalıdır. Bu Sazişin predmeti ilə əlaqədar bir Üzv ilə digər Üzvün hökuməti və ya hökumət 

orqanları arasında qüvvədə olan sazişlər də dərc edilməlidir. 

2. Üzvlər 1-ci bənddə qeyd edilən qanunlar və digər hüquqi aktlar barədə bu Sazişin icrasını 

nəzərdən keçirilməsinə yardım məqsədi ilə TRİPS Şurasına bildiriş verməlidir. Şura öhdəlikləri 

yerinə yetirməkdə Üzvlərin üstünə düşən yükü minimallaşdırmağa çalışmalıdır və belə qanun və 

digər hüquqi aktları ehtiva edən ümumi reyestrin təsis edilməsi ilə bağlı ÜƏMT ilə 

məsləhətləşmələr müsbət nəticələnərsə, belə qanun və digər hüquqi aktlar barədə bilavasitə Şuraya 

bildiriş verməklə bağlı öhdəliklərdən azad etmək haqqında qərar qəbul edə bilər. Şura, eləcə də 

bununla əlaqədar Paris Konvensiyasının (1967-ci il) 6-ter maddəsinin müddəalarından irəli gələn 

bu Sazişlə nəzərdə tutulan öhdəliklərə uyğun olaraq bildirişlərə münasibətdə tələb olunan istənilən 

hərəkəti nəzərdən keçirməlidir. 

3. Hər bir Üzv digər Üzvün yazılı sorğusuna cavab olaraq 1-ci bənddə qeyd edilən məlumatı 

təqdim etməyə hazır olmalıdır. Müəyyən məhkəmə qərarlarının və ya inzibati qərarların və ya əqli 

mülkiyyət hüquqları sahəsində ikitərəfli sazişlərin onun bu Saziş üzrə hüquqlarına toxunduğunu 

hesab etmək üçün əsası olan Üzv, bu cür məhkəmə qərarlarını və ya inzibati qərarları və ya 

ikitərəfli Sazişləri əldə etmək imkanının yaradılması və ya onlar haqqında kifayət qədər ətraflı 

məlumatlandırılması barədə yazılı müraciət edə bilər. 

4. 1, 2 və 3-cü bəndlərdə heç bir şey Üzvlərdən qanuna riayət edilməsinə əngəl olan və ya 

ictimai maraqlara digər şəkildə zidd olan və ya müəyyən dövlət və ya özəl müəssisələrin qanuni 

kommersiya maraqlarına zərər verə biləcək məxfi məlumatın açıqlanmasını tələb etmir. 

 

 

 

Maddə 64 

Mübahisələrin Həlli 

1. Bu Sazişdə digər qayda nəzərdə tutulmadığı halda, GATT 1994-ün XXII və XXIII 

Maddələrinin Mübahisələrin Həlli üzrə Anlaşma ilə təkmilləşdirilən və tətbiq olunan müddəaları 

bu Saziş üzrə məsləhətləşmələrə və mübahisələrin həllinə tətbiq edilməlidir. 



2. GATT 1994-ün ХХIII maddəsinin 1(b) və 1(c) yarımbəndləri ÜTT Sazişinin qüvvəyə 

mindiyi tarixdən etibarən 5 il müddətində bu Sazişlə bağlı mübahisələrin həllində tətbiq edilmir. 

3. 2-ci bənddə qeyd edilən müddət ərzində TRİPS Şurası, GATT 1994-ün ХХIII maddəsinin 

1(b) və 1(c) yarımbəndlərində nəzərdə tutulan bu Sazişə müvafiq olaraq irəli sürülən iddiaların 

məzmunu və xüsusiyyətlərini təhlil etməli və Nazirlər Konfransına təsdiq üçün öz tövsiyələrini 

təqdim etməlidir. Nazirlər Konfransının belə tövsiyələrin təsdiqi və ya 2-ci bənddə qeyd olunan 

müddətin uzadılması haqqında istənilən qərarı yalnız konsensus yolu ilə qəbul edilir və təsdiq 

edilən tövsiyələr tətbiqi üçün gələcək formal prosedurlar olmadan bütün Üzvlər üçün qüvvəyə 

minməlidir. 

 

HİSSƏ VI 

KEÇİD MEXANİZMLƏRİ 

Maddə 65 

Keçid Mexanizmləri 

1. 2, 3 və 4-cü bəndlərə əməl etmək şərti ilə heç bir Üzv, bu Sazişin müddəalarını ÜTT 

Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən bir illik ümumi müddət bitənə qədər tətbiq etmək 

məcburiyyətində deyildir. 

2. 1-ci bənddə müəyyən edildiyi kimi inkişaf etməkdə olan Üzv ölkənin 3, 4 və 5-ci maddələr 

istisna olmaqla bu Sazişin müddəalarının tətbiqini 4 il müddətinə təxirə salmaq hüququ vardır. 

3. Mərkəzləşdirilmiş planlı iqtisadiyyatdan azad sahibkarlıq bazar iqtisadiyyatına keçid 

mərhələsində olan, öz əqli mülkiyyət sisteminin struktur islahatını həyata keçirən və əqli mülkiyyət 

sahəsi üzrə qanunların və digər hüquqi aktların hazırlanmasında və tətbiqində xüsusi problemlərlə 

qarşılaşan ÜTT-nin istənilən digər Üzvü də 2-ci bənddə nəzərdə tutulan təxirə salma müddətindən 

yararlana bilər. 

4. 2-ci bənddə müəyyən edildiyi kimi bu Sazişin inkişaf etməkdə olan Üzv ölkənin öhdəsinə 

ümumi tətbiq tarixində onun ərazisində kifayət qədər qorunmayan texnologiya sahəsindəki 

məhsula verilən patentin qorunmasını tətbiq etməyi qoyduğu ölçüdə, həmin Üzv bu cür 

texnologiya sahələri baxımından II hissə 5-ci bölmədəki məhsula verilən patentlərə aid 

müddəaların tətbiqini daha 5 il müddətinə təxirə sala bilər. 

5. 1, 2, 3 və ya 4-cü bəndlərə uyğun olaraq keçid dövründən yararlanan Üzv bu müddət 

ərzində onun qanunlarında, digər hüquqi aktlarında və təcrübəsində edilən istənilən dəyişikliyin 

onların bu Sazişin müddəalarına uyğunluğunu azaltmamasını təmin etməlidir. 

Maddə 66 

Ən Az İnkişaf Etmiş Üzv Ölkələr 

1. Ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələrin xüsusi ehtiyac və tələblərini, onların iqtisadi, maliyyə və 

inzibati məhdudiyyətlərini və onların qabil texnoloji bazanın yaradılması üçün manevr imkanına 

ehtiyacını nəzərə alaraq, belə Üzvlərdən 3, 4 və 5-ci maddələr istisna olmaqla bu Sazişin 

müddəalarını 65-ci maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq müəyyən edilən tətbiq tarixindən etibarən 

10 il müddətində tətbiq etməsi tələb olunmur. Ən az inkişaf etmiş Üzv ölkənin lazımi qaydada 

əsaslandırılmış müraciəti əsasında TRİPS Şurası bu müddətin uzadılmasını təmin etməlidir. 

2. İnkişaf etmiş Üzv ölkələr, möhkəm və qabil texnoloji bazanın yaradılmasını təmin etmək 

məqsədi ilə öz ərazilərində yerləşən müəssisə və institutları ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələrə 

texnologiyaların ötürülməsini təşviq etmək və həvəsləndirmək məqsədi ilə stimullaşdırmalıdırlar. 

Maddə 67 

Texniki Əməkdaşlıq 

 Bu Sazişin həyəta keçirilməsinə yardım etmək məqsədi ilə inkişaf etmiş Üzv ölkələr 

müraciət əsasında və qarşılıqlı razılaşdırılmış şərtlər daxilində inkişaf etməkdə olan və ən az 



inkişaf etmiş Üzv ölkələrin xeyrinə texniki və maliyyə cəhətdən əməkdaşlığı təmin etməlidirlər. 

Belə əməkdaşlıq, əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması və təminatı ilə əlaqədar qanunların və 

digər hüquqi aktların hazırlanmasında, həmçinin onların sui-istifadəsinin qarşısının alınmasında 

yardımı və şəxsi heyətin təlimi də daxil olmaqla, bu məsələlərə müvafiq olan milli idarələrin və 

agentliklərin yaradılması və ya möhkəmləndirilməsininə dəstəyi özündə ehtiva edir. 

HİSSƏ VII 

İNSTİTUSİONAL MEXANİZMLƏR; YEKUN MÜDDƏALAR 

Maddə 68 

Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Ticarətlə Əlaqəli Aspektləri üzrə Şura 

 TRİPS Şurası bu Sazişin icrasına və xüsusilə Üzvlərin bu Sazişdən irəli gələn öhdəliklərini 

yerinə yetirmələrinə nəzarəti həyata keçirir və Üzvlərə əqli mülkiyyət hüquqlarının ticarətlə əlaqəli 

aspektləri ilə əlaqədar məsələlər üzrə məsləhətləşmələr aparmaq imkanı yaratmalıdır. O, Üzvlər 

tərəfindən ona həvalə edilən istənilən funksiyanı həyata keçirir və xüsusilə mübahisələrin həlli 

prosedurları ilə bağlı onların tələb etdiyi istənilən köməyi təqdim etməlidir. TRİPS Şurası öz 

funksiyalarını icra edərkən münasib gördüyü istənilən mənbədən məsləhət ala və məlumat üçün 

ona müraciət edə bilər. Şura, ÜƏMT ilə məsləhətləşmə əsasında birinci iclasının keçirildiyi 

tarixdən etibarən bir il ərzində sözügedən Təşkilatın orqanları ilə əməkdaşlıq üçün müvafiq 

mexanizmlərin yaradılmasına çalışmalıdır. 

Maddə 69 

Beynəlxalq Əməkdaşlıq 

 Üzvlər, əqli mülkiyyət hüquqlarını pozan malların beynəlxalq ticarətinin qarşısının 

alınması üçün qarşılıqlı əməkdaşlıq edilməsində razılaşırlar. Bu məqsədlə onlar öz inzibati 

orqanlarında əlaqə nöqtələri təsis etməli və bu barədə məlumat verərək qeyd edilən hüquqları 

pozan malların ticarəti haqqında məlumat mübadiləsinə hazır olmalıdırlar. Xüsusilə onlar, əmtəə 

nişanlarının kontrafakt məhsulları və müəlliflik hüquqlarının pirat məhsulları ilə ticarətə 

münasibətdə gömrük orqanları arasında məlumat mübadiləsini və əməkdaşlığı təşviq etməlidirlər. 

Maddə 70 

Mövcud Obyektlərin Qorunması 

1. Bu Saziş, onun tətbiqi tarixinə qədər baş tutmuş hərəkətlərlə bağlı sözügedən Üzv üçün 

öhdəliklər yaratmır. 

2. Bu Sazişdə digər qayda nəzərdə tutulmadığı halda, mövcud Saziş, fərdi Üzvə münasibətdə 

özünün tətbiq tarixinə qədər mövcud olan, həmin tarixdə bu Üzvdə qorunan və ya bu Sazişin 

şərtlərinə uyğun olaraq qorunma qabiliyyəti meyarlarına görə qane edən və ya nəticədə qane 

edəcəyi gözlənilən bütün əqli mülkiyyət obyektləri ilə bağlı öhdəlik yaradır. Bu bəndin və 3 və 4-

cü bəndlərin şərtlərinə münasibətdə, mövcud əsərlər üzrə müəlliflik hüquqları ilə bağlı öhdəliklər 

yalnız Bern Konvensiyasının (1971-ci il) 18-ci maddəsi əsasında, fonoqram istehsalçılarının və 

mövcud fonoqramlarda ifaçıların hüquqlarına dair öhdəliklər isə Bern Konvensiyasının (1971-ci il) 

yalnız bu Sazişin 14-cü maddəsinin 6-cı bəndi ilə tətbiq edilən 18-ci maddəsi əsasında müəyyən 

edilməlidir. 

3. Bu Sazişin Üzvdə tətbiqi tarixinə qədər ictimai varidata keçmiş əqli mülkiyyət 

obyektlərinin qorunmasının bərpasına görə öhdəlik yaranmır. 

4. Bu Sazişə uyğun olaraq qanunvericiliyə görə hüquqları pozan və Üzv tərəfindən ÜTT 

Sazişinin qəbul edildiyi tarixə qədər başladılan və ya ona münasibətdə əhəmiyyətli investisiyalar 

edilən, qorunan obyektləri ehtiva edən müəyyən məmulatla əlaqədar hər hansı hərəkətə 

münasibətdə istənilən Üzv, ona münasibətdə bu Sazişin tətbiq tarixindən sonra belə hərəkətlərin 

davam etdirilməsi ilə əlaqədar hüquq sahibinin müraciət edə biləcəyi müdafiə vasitələrinin 



məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tuta bilər. Bununla belə bu cür hallarda həmin Üzv, ən azından 

ədalətli mükafatın ödənilməsini nəzərdə tutmalıdır. 

5. Üzv, ona münasibətdə bu Sazişin tətbiq tarixindən əvvəl satın alınan orijinal və ya 

nüsxələrə münasibətdə 11-ci maddənin və 14-cü maddənin 4-cü bəndinin müddəalarını tətbiq 

etmək məcburiyyətində deyildir.  

6. Üzvlər, 31-ci maddəni və ya 27-ci maddənin 1-ci bəndində patent hüquqlarının texnologiya 

sahələrindən asılı olmayaraq istifadə edilə bilməsinə dair tələbləri hüquq sahibinin razılığı olmadan 

edilən istifadələrə bu cür istifadəyə razılığın bu Sazişin məlum olduğu tarixə qədər hökumət 

tərəfindən verilməsi halında tətbiq etmək məcburiyyətində deyildir. 

7. Qeydiyyatın əqli mülkiyyət hüququnun qorunmasının şərti olduğu halda, bu Üzvə münasibətdə 

bu Sazişin tətbiq tarixinə müzakirədə olan qorunmanın təmin edilməsi üçün verilən ərizədə bu 

Sazişin müddəalarına müvafiq olaraq daha geniş qorunmanın tələb edilməsi ilə əlaqədar dəyişiklik 

edilməsinə icazə verilməlidir. Belə dəyişikliklərə yeni obyektlər daxil edilməməlidir. 

8. ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdə əczaçılıq məhsulları və aqrokimyəvi məhsullara 

münasibətdə 27-ci maddəyə əsasən onun öhdəliklərinə uyğun olaraq patentin qorunmasını təmin 

etmədiyi halda, Üzv: 

 (а) VI Hissənin müddəalarına baxmayaraq, ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdən 

etibarən bu cür ixtiralara patentin verilməsi üçün ərizənin təqdim edilməsi vasitələrini nəzərdə 

tutur; 

 (b) bu Sazişin tətbiq tarixindən etibarən belə ərizələrə bu Sazişdə ifadə edilən 

patentləşdirmə meyarlarını, bu meyarların sanki həmin Üzvdə ərizənin verildiyi tarixdə və ya 

prioritetin mövcudluğu və tələb olunması halında ərizənin prioritet tarixində mövcud olduğu kimi 

tətbiq edir; və 

 (с) bu Sazişə uyğun olaraq patentin verildiyi tarixdən etibarən bu Sazişin 33-cü 

maddəsinə müvafiq olaraq ərizənin təqdim edildiyi tarixdən hesablanmaqla patentin qüvvədə 

olduğu müddətdə (b) yarımbəndində göstərilən qorunma meyarlarına cavab verən ərizələr üçün 

patentin qorunmasını təmin edir. 

9.  Məhsul 8(a) bəndinə müvafiq olaraq Üzvdə patent üçün verilən ərizənin obyekti olduqda 

VI Hissənin müddəalarına baxmayaraq, ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra patent 

üçün ərizənin verilməsi, digər Üzvdə qeyd edilən məhsul üçün patentin verilməsi və həmin digər 

Üzvdə satış üçün icazənin alınması şərti ilə, bu müddətlərdən qısa olanı götürülməklə ya həmin 

Üzvdə satış üçün alınan icazədən etibarən 5 il müddətinə ya da bu Üzvdə məhsula patentin 

verilməsindən və ya verilməsinə etiraz edilməsi tarixinə qədər müstəsna marketinq (satış) 

hüquqları verilməlidir. 

Maddə 71 

Yenidən Baxılma və Dəyişiklik 

1. TRİPS Şurası, 65-ci maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan keçid dövrü bitdikdən sonra 

bu Sazişin həyata keçirilməsinin gedişinə baxacaq. Şura, Sazişin həyata keçirilməsi gedişində əldə 

edilən təcrübəni nəzərə alaraq, bu tarixdən 2 il sonra və bundan sonra eyni intervalla ona yenidən 

baxış həyata keçirəcəkdir. Şura, həmçinin bu Sazişə düzəliş və ya dəyişiklik etmək üçün əsas təşkil 

edə bilən müvafiq yeni hadisələr mövcud olduğu təqdirdə yenidən baxış keçirə bilər. 

2. Sadəcə digər çoxtərəfli sazişlərdə nail olunan və qüvvədə olan və qeyd edilən sazişlərə 

uyğun olaraq bütün ÜTT Üzvləri tərəfindən qəbul olunan əqli mülkiyyət hüquqlarının daha yüksək 

səviyyədə qorunması məqsədinə xidmət edən düzəlişlər, ÜTT Sazişinin Х maddəsinin 6-cı bəndinə 

uyğun olaraq tədbir görülməsi məqsədi ilə TRİPS Şurası tərəfindən konsensus yolu ilə əldə edilən 

təklif əsasında Nazirlər Konfransına təqdim edilə bilər. 

Maddə  72 

Qeyd-şərtlər 



 Digər Üzvlərin razılığı olmadan bu Sazişin istənilən müddəasına münasibətdə heç bir qeyd-

şərt daxil edilə bilməz. 

Maddə 73 

Təhlükəsizliklə bağlı İstisnalar 

 Bu Sazişdə heç bir şey aşağıdakı kimi qiymətləndirilə bilməz: 

 (а) Üzvdən, açıqlanmasını öz əsas təhlükəsizlik maraqlarına zidd hesab etdiyi hər hansı 

məlumatı təmin etmək tələbi kimi; və ya 

 (b) Hər hansı Üzvün öz əsas təhlükəsizlik maraqlarını qoruması məqsədi ilə zəruri 

hesab etdiyi istənilən addımı atmasının qarşısını almaq kimi : 

(i) parçalanan materiallara və ya onlardan alınan materiallara münasibətdə; 

(ii) silah, döyüş sursatı və hərbi texnika ticarətinə, eləcə də oxşar digər mal və 

materialların bilavasitə və ya dolayı yolla silahlı qüvvələrin təchiz edilməsi 

məqsədi ilə həyata keçirilən ticarətinə münasibətdə; 

(iii) müharibə dövründə və ya beynəlxalq münasibətlərdə digər fövqəladə 

hallarda həyata keçirildiyi halda; və ya 

 (с) Hər hansı Üzvün beynəlxalq təhlükəsizliyin və sülhün qorunması məqsədi ilə 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə əsasən öz öhdəliklərini icra edərkən istənilən 

addımı atmasının qarşısını almaq kimi. 


