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Azərbaycan Respublikası  
Əqli Mülkiyyət Agentliyinin 2021-ci ildə görülmüş işlər 

barədə Hesabatının Qısa icmalı 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Vətən 
müharibəsində qazanılan tarixi qələbədən, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi və ərazi 
bütövlüyümuzun bərpasından sonra  ölkəmiz keyfiyyətcə yeni olan strateji mərhələyə daxil 
olmuşdur. Yeni strateji dövrdə dövlətimizin hədəflədiyi məqsədlərə nail olmaq, bunun üçün 
uyğun siyasət və islahatlar çərçivəsini formalaşdırmaq məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”in 
təsdiq edilməsi haqqında” 2 fevral 2021-ci il tarixli, 2469 nömrəli Sərəncam imzalamışdır. 
Həmin sənəddən irəli gələn reallaşdırılmalı olan “dayanıqlı artan rəqabətqabiliyyətli 
iqtisadiyyat” və “rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı” istiqamətləri milli 
prioritetlər sırasına daxil edilmişdir. Əqli mülkiyyət sisteminin qarşısında duran vəzifələr də 
ölkənin innovasiya siyasəti ilə müəyyən edilir. 

Əqli mülkiyyət kateqoriyasının müasir təsəvvürü onun ikili təbiətinə əsaslanaraq, bir 
tərəfdən qeyri-maddi aktivdir-hüquqlardır, digər tərəfdən isə qorunma bu obyektlərə obyektiv 
formada olmasından irəli gələn maddi obyektdir. Bu cür yanaşma bir tərəfdən əqli mülkiyyət 
institutunun sinergetikasını, emergentliyini nəzərə alır, hüquq (yurisprudensiya) ilə yanaşı, 
onun iqtisadiyyatına və sosiologiyasına diqqət yetirir. Bununla yanaşı, konseptual yeniliklər 
əqli mülkiyyət ekosisteminin institusional dəyişikliklərini gündəmə gətirir.  

Dövlət başçısının uzaqgörən siyasətindən irəli gələn institusional islahatlar nəticəsində 
yaradılan Əqli Mülkiyyət Agentliyi həm müəlliflik hüquqları və əlaqəli hüquqlar, həm də sənaye 
mülkiyyəti (ixtiralar, faydalı modellər, sənaye nümunələri və əmtəə nişanları) sahələrini əhatə 
edərək, özünəməxsus unikal idarəetmə modelini aktuallaşdıran, Respublika Elmi-Texniki 
Kitabxanasını və Texnologiyaların Kommersiyalaşdırılması və Transferi Mərkəzini 
əlaqələndirən strukturdur. Agentliyin yaradılması və bu modeli reallaşdıran publik hüquqi şəxs 
institutu öz töhfəsini verməkdədir. Dövlət-inzibati funksiyaları yerinə yetirən publik hüquqi 
şəxs eyni zamanda fəaliyyətindən əldə olunmuş vəsaitlər hesabına saxlanma və digər 
xərclərinin optimallaşdırılmış üsullarla idarə olunmasına malikdir. Beləliklə, əqli mülkiyyət 
sahəsində aparılan konseptual və institusional islahatlar əqli mülkiyyətin yeniləşən 
mahiyyətinə uyğundur, sistemli xarakter daşıyır  və ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlara 
xidmət edir. 

Əqli mülkiyyət sahəsinin qanunvericilik və normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı layihələrinin hazırlanmasında Agentliyin də bilavasitə iştirak etdiyi 3 Qanun qəbul 
edilmiş, Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 3 Fərman, 2 Sərəncam imzalanmış, 
Nazirlər Kabinetinin 8 qərarı və 5 sərəncamı verilmişdir. 

Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar 2021-ci ildə ölkədə müəyyən edilmiş 
məhdudiyyətlər  nəzərə alınmaqla, Agentlik dövlət xidmətlərinin əksər hissəsini onlayn 
rejimdə göstərmişdir. O cümlədən müəlliflik hüququ obyektlərinin qeydiyyatı ilə bağlı ərizələrin 
qəbulu və digər xidmətlər Elektron Hökumət portalı, sənaye mülkiyyəti obyektlərinin 
qeydiyyatı ilə bağlı iddia sənədlərinin qəbulu isə “Patentlərə, Əmtəə Nişanlarına Açıq Hədəf” 
(PƏNAH) rəqəmli informasiya sistemi və elektron poçt vasitəsilə həyata keçirilmişdir. PƏNAH 
sistemi vasitəsilə sənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydiyyatı sahəsində tətbiq edilən “vahid 
pəncərə” prinsipi daha da təkmilləşdirilmiş, açıqlıq və şəffaflığı təmin edən bu sistem 
göstərilən dövlət xidmətlərinin səviyyəsini yüksəltmişdir.  

Bununla yanaşı, əqli mülkiyyət obyektləri, o cümlədən sənaye mülkiyyəti obyektlərinin 
qeydiyyatı sahəsində fəaliyyətin səmərəliliyinin və göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin daha 
da artırılması məqsədilə yaradılmış “Çağrı mərkəzi”nin fəaliyyəti sistemin ixtira və patent 
fəallığının artmasına müsbət təsirini göstərmiş, sənaye mülkiyyəti məsələləri ilə bağlı 17115-
dən artıq telefon zəngi bu mərkəz vasitəsilə cavablandırılmışdır. 
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Əqli mülkiyyət sisteminin avtomatlaşdırılması layihəsi üzrə tətbiq olunan IPOA  
sistemindən Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının (ÜƏMT) təqdim etdiyi və hazırda 50-yə 
qədər ölkədə istifadə olunan IPAS sisteminə əmtəə nişanları üzrə miqrasiya prosesi başa 
çatdırılmışdır.  

Universitetlərdə, elmi-tədqiqat institutlarında və KOS subyektlərində əqli mülkiyyət  
ofislərinin yaradılması və mövcud ofislərin texnologiyaların kommersiyalaşdırılması və 
transferi mərkəzlərinə çevrilməsi istiqamətlərində tədbirlər davam etdirilmiş, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin 
tabeliyində “Texnologiyaların Kommersiyalaşdırılması və Transferi Mərkəzi”nin yaradılması 
haqqında” 2021-ci il 6 aprel tarixli Fərmanının 1-ci hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədilə 
Nazirlər Kabinetinin 22 aprel 2021-ci il tarixli Qərarı ilə yeni yaradılmış Mərkəzin fəaliyyətinin 
təşkili üzrə sənəd layihələri hazırlanıb Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir. Mərkəz elm və 
sənaye arasında bağlantı, qarşılıqlı sifariş və təklif münasibətlərinin yaradılması, ixtiraçılıq 
fəaliyyətinin keyfiyyətcə artırılması və tətbiqi xarakter daşıması üçün texnologiyaların transferi 
və əqli fəaliyyət nəticələrinin kommersiyalaşdırılması, transferi, innovativ inkişafın, o 
cümlədən startap layihələrinin dəstəklənməsi, müştərilərə texnologiyaların və layihələrin 
hədəf bazarlarına çıxarılması xidmətlərinin göstərilməsi və s. sahələrdə fəaliyyəti 
əlaqələndirəcək. Mərkəzin fəaliyyəti Agentliyin əldə etdiyi vəsait hesabına həyata 
keçiriləcəkdir. Bu istiqamətdə görülən tədbirlərə dəstək məqsədilə “Texnologiyaların 
Kommersiyalaşdırılması və Transferi Mərkəzinin yaradılmasına dair Yaddaş kitabçası” 
(Azərbaycan və rus dillərində) və “Əqli mülkiyyət və elmi-tədqiqat işlərinin 
kommersiyalaşması” kitabçası hazırlanmışdır. 

Dövlət başçısının rəhbərliyi altında ölkəmizdə, o cümlədən əqli mülkiyyət sahəsində 
həyata keçirilən islahatların müsbət nəticələri onun beynəlxalq reytinqlərdə mövqelərini daha 
da möhkəmləndirmiş, bu da nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında öz əksini 
tapmışdır. Belə ki, Azərbaycan 2021-ci ildə Qlobal İnnovasiya İndeksi (Qİİ) üzrə reytinqdə 
"Kreativ fəaliyyətin nəticələri" bloku üzrə 67-ci, “Qeyri-maddi aktivlər” göstəricisi üzrə 54-cü 
yeri tutur. “İnnovasiya əlaqələri” istiqaməti üzrə ölkəmiz "Universitetlər və sənaye arasında 
əməkdaşlıq" və "Klaster inkişafı" göstəricilərinə görə müvafiq olaraq,  23-cü və 27-ci yerlərə 
yüksəlib. Ölkəmiz "Rezidentlərin ixtiralara iddia sənədləri" üzrə 8, "Rezidentlərin faydalı 
modellərə iddia sənədləri” üzrə 11, "sənaye nümunələri" üzrə 18, "əmtəə nişanları" üzrə 11, 
“patent ailələri” üzrə 12 pillə irəliləmişdir.  

2021-ci ildə Agentliyə ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin qeydiyyatı ilə bağlı 
193, o cümlədən ixtiraya dair 135, faydalı modelə dair 32, sənaye nümunəsinə dair 26 iddia 
sənədi daxil olmuşdur. PCT proseduru üzrə Agentliyə ixtira və faydalı modellərin qeydiyyatı 
ilə bağlı ixtiraya dair 16, faydalı modelə dair 2 iddia sənədi və  konvensiya ilkinliyi üzrə ixtiraya 
dair 1, xarici ölkələrdən faydalı modelə dair 6 iddia sənədi daxil olmuşdur. PCT  proseduru 
üzrə ixtiraya dair 3 iddia sənədi Beynəlxalq Büroya, 19 iddia sənədi Avrasiya Patent 
Təşkilatina (APT) göndərilmişdir.  Haaqa proseduru üzrə beynəlxalq sənaye nümunələrinə 
dair 142 iddia sənədinə dair axtarış aparılmış və nəticəsi müsbət olan 142 iddia sənədi barədə 
məlumat Agentliyin “Sənaye mülkiyyəti” bülletenində dərc edilmişdir. 

2021-ci ildə sənaye mülkiyyəti obyektləri üzrə Dövlət reyestrində ixtiralara dair 119, 
faydalı modellərə dair 27, sənaye nümunələrinə dair isə 27 patent verilmişdir. 

Aşağıdakı cədvəllərdə 2021-ci ildə ixtiraya və faydalı modelə dair qeydiyyatdan 
keçirilmiş patentlər və onların Beynəlxalq patent təsnifatının (BPT) sinifləri üzrə paylanması, 
sənaye nümunəsinə dair qeydiyyatdan keçmiş patentlər və onların Sənaye nümunələrinin 
beynəlxalq təsnifatının (SNBT) sinifləri üzrə paylanması göstərilmişdir. 
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2021-ci ildə müvafiq Dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış 2379 əmtəə nişanından 

1453-ü milli, 926-sı isə xarici fiziki və hüquqi şəxslərə məxsusdur. Qeydiyyata alınan əmtəə 
nişanlarından 22-si şərabçılıq məhsulları, 3-ü xalçaçılıq sənətinə aid olmuşdur.  

Ümumilikdə sənaye mülkiyyəti obyektləri üzrə 131 müqavilə qeydiyyatdan keçirilmiş, 
onlardan 121-i əmtəə nişanları üzrə hüquqların verilməsinə, 1-i əmtəə nişanları üzrə girov 
verilməsinə; 5-i əmtəə nişanları üzrə istifadə hüququna dair lisenziya verilməsinə, 4-ü 
Avrasiya patenti üzrə lisenziya verilməsinə aid olmuşdur. 

Müəllif hüquqlarının obyektləri olan əsərlər üzrə 405 müəllifin 851 əsəri qeydiyyatdan 
keçirilmiş, əsərin qeydiyyatı haqqında 863 Şəhadətnamə verilmişdir, o cümlədən “Elektron 
xidmət” bölməsi vasitəsi ilə 231 müəllifin 371 əsəri qeydiyyatdan keçirilmiş və əsərin 
qeydiyyatı haqqında 371 şəhadətnamə verilmiş, hüquqların verilməsi ilə bağlı 9 müqavilə 
qeydiyyatdan keçirilmişdir.  

 

1996-2021-ci illərdə qeydiyyatdan keçirilmiş əsərlərin ümumi sayı (faizlə)  
(on-line qeydiyyat daxil olmaqla) 
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- 

B Müxtəlif texnoloji proseslər  4 - 
C Kimya; metallurgiya 80 2 
D Toxuma mallar; kağız - - 
E Tikinti, mədən işləri 3 9 
F Mexanika; işıqlandırma; 
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sursatları; partlama işləri 

 
 

2 

 
 
- 

G Fizika 4 4 
H Elektrik 1 2 

Cə
mi 

 
102 17 

 
BPT 

 

Faydalı 
modellərə dair 

patentlərin 
sayı 
2021 

Milli Xarici 

A 9 - 
B 
E 

2 
1 

2 
1 

F 3 - 
G 1 2 
H 5 1 

   

Cəmi 21   6 

 
SNBT 
 

Sənaye 
nümunələrinə dair 

patentlərin sayı 
2021 

 
1 
1 
3 
1 
5 
2 
1 
13 
 

27 

01 
07 
09 
10 
11 
12 
21 
25 
 

Cəmi 



4 
 

Əsərlərin rəsmi qeydiyyatının tətbiq edildiyi 1996-cı ildən 2022-ci il 1 yanvar tarixinədək 
Agentlikdə bütövlükdə 14261 əsər və əlaqəli hüquqların obyektləri, o cümlədən “Elektron 
xidmət” bölməsi vasitəsi ilə 419 müəllifin 787 əsəri qeydiyyatdan keçirilmişdir. 

Sahə üzrə biliklərin artırılması məqsədilə müxtəlif tədbirlərdə “İnnovasiyaların 
kommersiyalaşdırılması sisteminin təmin edilməsi” altməqsədi əsasında innovasiya 
ekosisteminin uğurlu inkişafının təmin edilməsinin sistemli analizi”, “Связь авторского и 
патентного права: нормативно-правовые и коллизионные аспекты”, “Права 
интеллектуальной собственности и экономическое развитие”, “О задачах, стоящих 
перед системой интеллектуальной собственности в контексте ее развития” və s. 
mövzularda təqdimatlar edilmiş, həmin təqdimatlar əsasında kitabçalar hazırlanmış, həmçinin 
“Azərbaycanın texnoloji profili və dünyanın qabaqcıl texnoloji sahələri (patent analitikası)”, 
“Что нужно, чтобы инновации рождались, внедрялись и приносили доход? (экспертные 
оценки и материалы социологических исследований МСП)” adlı kitabça və braşurlar 
təkrar çap edilərək yayılmışdır.     

Agentliyin Dövlət Xidmətləri Portalı üzərindən həyata keçirdiyi 19 xidmətdən 13-nün 
Elektron Hökumət Portalı vasitəsilə fasiləsiz fəaliyyət göstərməsi təmin edilmişdir. Agentliyin 
“Elektron xidmət” bölməsindən müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlarla bağlı ümumi 
istifadələrin sayı 5779 olmuşdur. 

Müəllif-hüquq məsələləri üzrə 820-yə yaxın müraciət və sorğuya cavab verilmiş, 
Agentliyin ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən “Hüquq məsləhətxanası” müəlliflərin və digər 
hüquq sahiblərinin istifadəsində olmuş, onlara  qaldırılan məsələlərin həllində, həmçinin iddia 
ərizələrinin tərtib edilməsində hüquqi köməklik göstərilmişdir.   

Pozulmuş müəllif hüquqlarının bərpası ilə bağlı daxil olmuş 8 yazılı müraciət müəllif-
hüquq qanunvericiliyinin tələbləri nöqteyi-nəzərindən araşdırılmış və müvafiq qərarlar qəbul 
edilmişdir. Agentliyin nümayəndələri əqli mülkiyyət obyektləri ilə bağlı müxtəlif məhkəmə 
instansiyalarında keçirilmiş 54 iş üzrə (onlardan 46-sı sənaye mülkiyyəti obyektləri, 8-i isə 
müəllif hüquqları ilə bağlı) 160-dan çox məhkəmə iclasında iştirak etmiş, hər bir iş üzrə 
ekspert rəyi hazırlanmış və məhkəməyə təqdim edilmişdir.  

Agentliyin Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində mübahisələrə baxan Apellyasiya 
Şurasına 255 müraciət daxil olmuşdur. Ötən dövr üzrə daxil olmuş və yekunlaşdırılmış işlər 
də nəzərə alınmaqla, hesabat dövründə 226 işə baxılmış, 110 iş üzrə ərizənin təmin edilməsi, 
43 iş üzrə ərizənin qismən təmin edilməsi, 66 iş üzrə, o cümlədən əmtəə nişanına dair 62, 
ixtiraya dair 2, faydalı modelə dair 2 ərizənin rədd edilməsi, 7 ərizənin baxılmamış saxlanması 
barədə qərarlar qəbul edilmişdir. 

Əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması və təminatı sahəsində digər dövlət qurumları ilə 
əlaqəli tədbirlər davam etdirilmiş, piratçılığa qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində bir sıra çap 
məhsullarının nəzarət markası ilə buraxılması təmin edilmiş, il ərzində 352100 (üç yüz əlli iki 
min bir yüz) ədəd nəzarət markası verilmişdir. 

Proqram təminatı sahəsində həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində ABŞ-ın “Microsoft”, 
“Oracle” və “Trimble Tekla” şirkətləri ilə əməkdaşlıq davam etdirilmiş, onlayn rejimdə 
məsləhətləşmələr aparılmış, gələcək qarşılıqlı əlaqələrin perspektivləri müzakirə edilmişdir.  

Aidiyyəri dövlət qurumları ilə görülən birgə tədbirlərin nəticəsi olaraq, 2005-ci illə 
müqayisədə piratçılığın səviyyəsi kitab satışı sahəsində 61%-dən 20%-ə, audio-video məhsul 
bazarında 90%-dən 57%-ə, proqram təminatında 96%-dən 71%-ə düşmüşdür. 

2021-ci ildə müəlliflik  hüququna əsaslanan kreativ sənayenin 2020-ci il milli iqtisadiyyat 
sahələri üzrə faktiki statistik göstəriciləri və dövlət büdcəsi rəqəmləri təhlil edilmiş,  bu  
sahələrdə  istehsal həcminin 4020,3 mln. manat olduğu müəyyən edilmişdir. Ölkənin ÜDM-
də kreativ sənayenin payı 2010-cu ildə olan 3,5%-dən 2021-ci ilin 1 yanvarına olan vəziyyətə 
görə 5,3%-ə çatmışdır və hazırda inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsindədir. Müəlliflik hüququna 
əsaslanan sahələrin payı 10 il ərzində 1,8%-dən 2,9%-ə yüksəlmişdir. Bu isə müəllif hüququ 
sahəsinin inkişafının əsas göstəricilərindəndir. 
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Azərbaycanın kreativ industriyasının, o cümlədən müəlliflik hüququna 
 əsaslanan sahələrin ÜDM-də payı 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mədəni irsin qorunması və erməni plagiatına qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində 
müxtəlif formatlı tədbirlər təşkil edilmiş, erməni plagiatını ifşa edən yazılar hazırlanmış, bu 
tədbirlərin tərkib hissəsi olaraq, "Azərbaycan" qəzetinin 2021-ci il 23 aprel tarixli nömrəsində 
Agentliyin İdarə Heyətinin sədrinin "Erməni miflərinin dağıldığı, həqiqət və ədalətin zəfər 
çaldığı tarixi dövr" məqaləsi dərc olunmuş və geniş rezonans doğurmuşdur. Eyni zamanda 
həmin müəllifin  11 və 20 oktyabr 2021-ci il tarixlərində “Trend” İnformasiya Agentliyinə verdiyi 
geniş müsahibələrində ermənilərin tarixən etdiyi saxtakarlıqlar və plagiat elmi dəlil və 
sübutlarla təkzib edilmişdir. Hər iki müsahibə rus dilində Trend.az və Day.az internet 
resurslarında yerləşdirilmişdır. 

2021-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi ilə əlaqədar 
Dövlət başçısının 2021-ci il 5 yanvar tarixli 2408 nömrəli Sərəncamının icrası çərçivəsində     
5 aprel tarixində Əqli Mülkiyyət Agentliyinin, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya 
Mərkəzinin və Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə “Nizami 
Gəncəvi yaradıcılığı Azərbaycanın əqli mülkiyyətidir və bəşəriyyətin mədəni 
sərvətidir” mövzusunda beynəlxalq vebinar keçirilmişdir. Tədbirdə Agentliyin İdarə Heyətinin 
sədri geniş təqdimatla çıxış etmiş, bu təqdimat əsasında “Nizami Gəncəvi yaradıcılığı 
Azərbaycanın əqli mülkiyyətidir və bəşəriyyətin mədəni sərvətidir” adlı kitabça çap edilib 
yayılmışdır. 

2021-ci ilin aprel ayında Əqli Mülkiyyət Agentliyi və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə 
təşkilatçılığı, UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Komissiyasının dəstəyi ilə “Qədim 
mətnlər və klassik mənbələr erməniçilik saxtakarlıqlarını və uydurmalarını ifşa edir və ya 
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mədəni sərvətlərin sahibləri haqqında” mövzusunda 
keçirilmiş vebinar-konfrans da erməni saxtakarlıqlarının ifşasına həsr olunmuşdur.  

Bu sahədə aparılan işlərin davamı olaraq, erməniçilik saxtakarlığını və uydurmalarını 
ifşa edən, “Qədim mətnlər və klassik mənbələr erməniçilik saxtakarlıqlarını və uydurmalarını 
ifşa edir və ya işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mədəni sərvətlərin sahibləri haqqında” 
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(Azərbaycan, rus və ingilis dillərində), “Qafqaz Albaniyası, onun sakinləri və işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə mədəni sərvətlər” (Azərbaycan və rus dillərində), “Хайи-армяне, стремясь 
утвердить свое место среди исторических народов, не брезгуют ревизией текста 
Священного Писания и Термин “Армения”, будь то топоним или этноним, не имеет 
никакого отношения к нынешним армянам и присвоен ими” kitabçaları çap edilmiş və 
yayılmışdır. 

 2021-ci ildə  COVİD-19 pandemiyasının mənfi təsirlərinə baxmayaraq, əqli mülkiyyət 
sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq davam etdirilmiş, ÜƏMT, Avropa Patent İdarəsi, Avrasiya 
Patent İdarəsi və bir sıra dövlətlərin patent struktrurları ilə əməkdaşlığın 
möhkəmləndirilməsinə, ölkəmizin beynəlxalq müqavilələrdən və sazişlərdən irəli gələn 
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

Agentliyin nümayəndələri ÜƏMT bölmələrinin, o cümlədən təşkilatın Daimi və 
Hökumətlərarası Komitələrinin hibrid reyimdə keçirilən sessiyalarında müzakirə edilən 
sənədlərin müddəalarının razılaşdırılmasında onlayn rejimdə iştirak etmişlər. Həmçinn 
ÜƏMT-nın müvafiq qurumları ilə bu təşkilatla əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, o cümlədən 
ölkəmizdə əqli mülkiyyət sahəsinin uzunmüddətli Strategiyasının hazırlanması, patent 
analitikası sisteminin inkişafı, süni intellekt və onun tətbiqi məsələlərinin işçi qaydada 
müzakirələri davam etdirilmişdir. 

2021-ci ilin 4-8 oktyabr tarixlərində İsveçrənin Cenevrə şəhərində ÜƏMT üzv-
dövlətlərinin Assambleyalarının COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar hibrid rejimdə keçirilən 
62-ci sessiyasında ölkəmizi təmsil edən heyət iki formada: Agentliyin İdarə Heyətinin sədrinin 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti onlayn şəkildə, Azərbaycan Respublikasının Cenevrədəki 
BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında Daimi Nümayəndəliyinin əməkdaşları isə fiziki 
olaraq qoşulmuşlar. Baş Assambleya çərçivəsində ÜƏMT komitələrinə keçirilən seçkilərdə 
ölkəmiz yenidən bu təşkilatın fəaliyyətinin inzibati və maliyyə məsələlərinin müəyyən 
edilməsində xüsusi rolu olan Koordinasiya Komitəsinin və Proqram və Büdcə Komitəsinin 
üzvü seçilmişdir. ÜƏMT-nın assambleyalarının vəzifəli şəxslərinin seçkiləri zamanı Agentliyin 
İdarə Heyətinin sədri yekdilliklə təşkilatın “Müəlliflik hüququna dair Müqaviləsi”nin 
Assambleyasının sədri seçilmişdir. Azərbaycan nümayəndəsinin belə mötəbər vəzifəyə layiq 
görülməsi dövlət başçısının uğurlu siyasəti nəticəsində ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun 
artmasının növbəti göstəricisidir.  

Azərbaycanın MDB-də qəbul edilən bəzi sahəvi sənədlərə qoşulması ilə bağlı Agentliyin 
təşəbbüsü dövlət orqanları tərəfindən müsbət qarşılanmış və hazırda ölkəmiz MDB-nin 2010-
cu il 19 noyabr tarixli “Əqli mülkiyyətin hüquqi qorunması və mühafizəsi sahəsində 
əməkdaşlıq və əqli mülkiyyətin hüquqi qorunması və mühafizəsi məsələlərinə dair 
Dövlətlərarası Şuranın yaradılması haqqında” Sazişə və “Əqli mülkiyyətin hüquqi qorunması 
və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq və əqli mülkiyyətin hüquqi qorunması və mühafizəsi 
məsələlərinə dair Dövlətlərarası Şuranın yaradılması haqqında” Sazişə dəyişikliklər edilməsi 
haqqında Protokol”a qoşulma mərhələsindədir.  

Agentliyin təşəbbüsü və dəstəyi ilə ölkəmizin gənc ixtiraçıları APT-nın 25 illiyinə həsr 
olunmuş “Gələcəyə baxış” Universiadasında qaliblər sırasında yer almışlar. Avrasiya Patent 
Konvensiyasının üzvü olan dövlətlərin təhsil müəssisələrinin tələbələri, habelə 18-25 yaşlı 
gənclər arasında keçirilən  müsabiqədə  Azərbaycanlı iştirakçıların "Tibbi müəssisələrdə 
koronavirus COVID-19-un aşkarlanması və avtomatik aradan qaldırılması üçün mobil 
robot"  adlı layihəsi 2-ci, “Elektronika üçün epitaksial CdFeTe plyonkaları” adlı layihəsi isə 3-
cü yerə layiq görülmüşdür. 

2021-ci ildə Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Aparatının və tabeliyində olan qurumların 
əməkdaşları ÜƏMT Akademiyasının distant təhsil və ixtisasartırma kurslarında, həmçinin əqli 
mülkiyyət sahəsi ilə bağlı 50 dən artıq milli və beynəlxalq kurs, seminar və konfranslarda  
iştirak edərək ixtisaslarını artırmış və 28 sertifikat almışlar. 
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Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əlaqələri ilə bağlı hökumətlərarası, ölkənin 
nazirlik və komitələrinin, digər ölkələrin aidiyyəti qurumları arasında əlaqələrə aid 100-dən 
artıq,  ÜƏMT üzrə - 28, APT üzrə - 22, MDB üzrə – 24, digər beynəlxalq qurumlarla bağlı – 
11 sənəd daxil olmaqla  200-dən artıq sənəd icra edilmişdir.  


