Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Ümumdünya Əqli Mülkiyyət
Təşkilatı arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu
Bundan sonra “Tərəflər” adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası Hökuməti
Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı (ÜƏMT)

ilə

Əqli Mülkiyyət (ƏM) sahəsində ikitərəfli mükəmməl əməkdaşlığı vurğulayaraq,
ölkənin qlobal iqtisadiyyata daha sıx inteqrasiyasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Hökumətinin ƏM sahəsində öz bacarıqlarını daha da inkişaf
etdirmək niyyətini nəzərə alaraq,
ƏM sahəsində məqsədlərə nail olmaq üçün ÜƏMT-nin Azərbaycan Respublikası
Hökumətinə kömək etməyə hazır olduğunu nəzərə alaraq,
aşağıdakı
Anlaşma
Memorandumunu
adlandırılacaq) imzalamaq qərarına gəldilər:

(bundan

sonra

“Memorandum”

I. MEMORANDUMUN MƏQSƏDLƏRİ
Bu Memorandumun məqsədi aşağıdakı istiqamətlərdə əməkdaşlıq etmək və
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və ÜƏMT-nin birgə fəaliyyətini inkişaf etdirməkdir:
- Azərbaycan Respublikasında milli ƏM strategiyasının işlənilib hazırlanması və həyata
keçirilməsi;
- ƏM sistemindən istifadə etmək məqsədilə universitetlərin və elmi tədqiqat
institutlarının, təsərrüfat subyektlərinin, xüsusilə kiçik və orta həcmli müəssisələrin (KOM)
potensialının artırılması;
- Blokçeyn texnologiyasına əsaslanan platformaların hazırlanması və onun tətbiq
olunması da daxil olmaqla, rəqəmsal mühitdə müəllif hüquqlarının idarəçiliyinin
təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlərinin həyata keçirilməsi;
- Texnologiyalara və İnnovasiyalara Dəstək Mərkəzlərinin (TİDM) və Texnologiyaların
Ötürülməsi Ofislərinin (TÖO) yaradılması da daxil olmaqla, innovasiya infrastrukturunun
inkişaf etdirilməsi;
- kreativ iqtisadiyyatın davamlı inkişafı və onun ÜDM-dəki payının artırılması üzrə
tədbirlərə dəstəyin gücləndirilməsi;
- folklor ifadələri (ənənəvi mədəni ifadələr) və ənənəvi biliklər də daxil olmaqla, qeyrimaddi mədəni irsin sistemləşdirilməsi, identifikasiyası, qeydiyyatı və mübadiləsi sahəsində
əməkdaşlığın genişləndirilməsi;
- saxtamalçılığa və piratçılığa qarşı mübarizə tədbirləri də daxil olmaqla, ƏM
hüquqlarının təminatı sisteminin gücləndirilməsi;
- Əqli mülkiyyətin məhkəmə icraatının gücləndirilməsi;
- ƏM sahəsində mütəxəssislərin potensiallarının artırılması məqsədilə ÜƏMT
Akademiyasının Peşəkar İnkişaf Proqramları və ƏM üzrə insan resurslarının inkişaf
proqramları çərçivəsində təlim keçirilməsi;
- beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə milli və beynəlxalq elmi-praktik konfranslar,
simpoziumlar və mütəxəssislər arasında təcrübə mübadiləsi də daxil olmaqla, digər
tədbirlərin təşkil edilməsi;
- əqli mülkiyyət mədəniyyətinin formalaşdırılması sahəsində hüquqi maarifləndirmə
işlərinin genişləndirilməsi.
II. FƏALİYYƏTLƏR

Tərəflər Memorandumun məqsədlərinə nail olmaq üçün ƏM sahəsində bir sıra birgə
layihələr həyata keçirirlər. Hər hansı xüsusi əməkdaşlıq layihəsi Tərəflərin qarşılıqlı razılığı
ilə qəbul ediləcək və Tərəflərin qarşılaşacağı büdcə və kadr məhdudiyyətləri müvafiq
qaydada nəzərə alınmaqla icra olunacaqdır. 2018-2020-ci illər üçün ilkin Fəaliyyət Planı bu
Memoranduma əlavə olunur.
Bu Memorandumda qeyd olunan və ya ilkin Fəaliyyət Planında göstərilən
planlaşdırılmış fəaliyyətlərdən hər hansı birinin icrası üçün şərtlər və konkret qaydalar hər
bir Tərəfin əməliyyat və maliyyə öhdəliklərini müəyyənləşdirən əlavə razılaşdırmalar tələb
edir.
III. İŞTİRAK EDƏN AGENTLİKLƏR
Azərbaycan Respublikası Hökuməti hər bir halda bu Memorandum çərçivəsində həyata
keçiriləcək tədbirlərə cəlb olunacaq əlaqədar hökumət orqanları və rəsmilərini, hüquqi
şəxsləri, təşkilatları və ya şəxsləri müəyyən edəcəkdir.
IV. DƏYİŞİKLİKLƏR
Bu Memoranduma hər iki Tərəfin qarşılıqlı yazılı razılığı əsasında adıçəkilən
dəyişikliyin qüvvəyə mindiyi vaxtın qeyd olunduğu məktubun mübadiləsi yolu ilə istənilən
vaxt dəyişiklik edilə bilər.
V. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ
Bu Memorandum ilə bağlı istənilən mübahisə Tərəflər arasında dostcasına danışıqlar
yolu ilə qarşılıqlı şəkildə həll olunur.
VI. İMTİYAZLAR VƏ İMMUNİTETLƏR
Bu Memorandumda və ya onunla bağlı olan heç nə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
ixtisaslaşmış təsisatı və beynəlxalq təşkilatı olan ÜƏMT-yə uyğun olaraq, hər hansı bir
imtiyaz və ya immunitetlərdən imtina kimi qəbul edilə və ya təfsir oluna bilməz.
VII.

QÜVVƏYƏMİNMƏ, QÜVVƏDƏQALMA VƏ QÜVVƏDƏNDÜŞMƏ

Bu Memorandum onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan Azərbaycan Respublikasının
daxili prosedurlarının yerinə yetirilməsini təsdiq edən yazılı bildirişin diplomatik kanallar
vasitəsilə ÜƏMT tərəfindən alındığı tarixdən qüvvəyə minir.
Tərəflərin hər hansı biri bu Memorandumun ləğv edilməsi niyyəti ilə bağlı digər Tərəfə
2 ay əvvəlcədən yazılı bildiriş göndərmədiyi təqdirdə, qeyri-müəyyən müddətə qüvvədə
qalır.
Əgər Tərəflərdən biri bu Memorandumu ləğv etmək qərarına gələrsə, bu Memorandum
çərçivəsində həyata keçirilən layihələr və ya fəaliyyətlər yolu ilə qüvvəyə minən bu cür
öhdəliklərə, başqa cür razılaşdırılmadığı təqdirdə, heç bir təsir olmayacaqdır.
Bu Memorandum Azərbaycan və ingilis dillərində olmaqla 2 əsl nüsxədə
hazırlanmışdır.
2018-ci il 5 iyun tarixində Bakıda imzalanmışdır.
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