Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət
Komitəsi tərəfindən 2017-ci ildə görülən işlərə dair

HESABAT

Azərbaycanda 2017-ci il ərzində həyata keçirilən iqtisadi islahatlar sahibkarlığın
inkişafının sürətləndirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinə əsassız müdaxilələrin qarşısının
alınması, ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun rolunun gücləndirilməsi, investisiya
mühitinin yaxşılaşdırılması və ixrac potensialının artırılması ilə bağlı olmuşdur. Bu
baxımdan məhsulların xarici bazarlara çıxarılması üçün milli keyfiyyət infrastrukturunun
beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması və bu sahədə islahatların dərinləşdirilməsi
mexanizmləri formalaşmışdır.
Qeyri-neft ixracının stimullaşdırılması ilə bağlı qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrası
xarici ölkələrlə ticarət əlaqələrində texniki maneələrin aradan qaldırılmasını, təhlükəsiz
və keyfiyyətli, yüksək texnologiyalı və innovativ məhsulların istehsalını, istehsalat və
xidmət göstərən müəssisələrdə müasir keyfiyyəti idarəetmə sistemlərinin tətbiq
edilməsini tələb edir. Ticarətdə texniki maneələrin aradan qaldırılmasında əsas
şərtlərdən biri kimi müvafiq sistem və prosedurların beynəlxalq aləmdə tanınmasını
təmin etmək istiqamətində Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya
və Patent üzrə Dövlət Komitəsi (bundan sonra – Komitə) tərəfindən 2017-ci il ərzində
beynəlxalq təşkilatlar, xarici dövlətlərin müvafiq qurumları ilə sıx əməkdaşlıq edilmişdir.
Keyfiyyət

infrastrukturu

sahələrinin

inkişafı

ilə

bağlı

aparılmış

mühüm

islahatlardan biri “Standartlaşdırma, metrologiya, akkreditasiya və patent hüququ
obyektlərinin mühafizəsi sahələrində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 fevral 2017-ci il tarixli
1234 nömrəli Fərmanı olmuşdur.
İdarəetmənin təkmilləşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 fevral 2017-ci il tarixli 1234 nömrəli
Fərmanı ilə standartlaşdırma, metrologiya, akkreditasiya və patent hüququ obyektlərinin
mühafizəsi sahələrində idarəetmə təkmilləşdirilərək müvafiq sahələr üzrə publik hüquqi
şəxslər təsis olunmuşdur:

-

dövlət

kəmiyyət

vahidləri

etalonlarının

əldə

olunmasını,

qorunub

saxlanılmasını və dövlət etalonlarından kəmiyyət vahidlərinin ötürülməsini
təmin edən “Azərbaycan Metrologiya İnstitutu”;
-

standartların hazırlanmasını, tətbiqini, bu sahədə beynəlxalq təşkilatlarda
təmsilçiliyi, habelə standartların tətbiqi ilə bağlı əlaqəli xidmətləri həyata
keçirən “Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu”;

-

akkreditasiya üzrə prinsip və qaydalara riayət edilməsini, uyğunluğun
qiymətləndirilməsi (təsdiqi) qurumlarının akkreditasiyasını və bu sahədə
beynəlxalq

təşkilatlarda

təmsilçiliyin

həyata

keçirilməsini

təmin

edən

“Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi”;
-

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ixtira, faydalı model, sənaye
nümunəsi, əmtəə nişanı və coğrafi göstəricilər barəsində daxil olmuş iddia
sənədlərinin ekspertizasını, onların qeydiyyatını, reyestrini və müvafiq sahədə
qanunvericiliyə uyğun müqavilələrin qeydiyyatını aparan, müvafiq mühafizə
sənədləri

və

şəhadətnamələr

verən,

qanunvericiliyə

uyğun

müvafiq

məlumatların dərcini həyata keçirən, patent müvəkkillərinin attestasiyasını,
qeydiyyatını aparan, habelə ixtira, faydalı model, sənaye nümunəsi, əmtəə
nişanı və coğrafi göstəricilərin hüquqi mühafizəsindən irəli gələn digər
məsələləri qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirən “Patent və Əmtəə
Nişanları Mərkəzi” publik hüquqi şəxsləri.
Həmin Fərmanla Komitənin strukturunda müvafiq dəyişikliklər həyata keçirilərək
Komitə yanında Dövlət Akkreditasiya Xidməti, Dövlət Metrologiya Xidməti və Texniki
Tənzimləmə və Standartlaşdırma üzrə Dövlət Nəzarəti Xidməti ləğv edilmişdir. Həmçinin
Fərmanın 3.6-cı bəndinə uyğun olaraq publik hüquqi şəxslər dövlət qeydiyyatına
alındıqdan sonra həmin publik hüquqi şəxslərin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun sahələr
üzrə Komitənin tabeliyində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər ləğv edilmişdir.
Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 fevral 2017-ci il tarixli 1234 nömrəli
Fərmanının 1.1-ci bəndinin icrası məqsədilə beynəlxaq təcrübə nəzərə alınaraq
“Standartlaşdırma haqqında” yeni Qanun layihəsi hazırlanmış və aidiyyəti dövlət
orqanları ilə razılaşdırılaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir. Eyni zamanda
ticarətdə texniki maneələrin aradan qaldırılması, texniki tənzimləmə sisteminin
beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması məqsədilə hazırlanmış “Texniki tənzimləmə
haqqında” Qanun layihəsinin son variantı razılaşdırılaraq Prezident Administrasiyasına
təqdim edilmişdir.

Fərmanın 1.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək üçün milli standartlaşdırma
sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması, o cümlədən Avropa İttifaqının
direktivləri əsasında milli texniki reqlamentlərin və beynəlxalq standartlar əsasında
istinad edilmiş standartların qəbulu məqsədilə “Milli standartlaşdırma sisteminin
beynəlxalq

tələblərə

uyğunlaşdırılmasına

dair

2018–2025-ci

illər

üçün

Dövlət

Proqramı”nın layihəsi hazırlanaraq aidiyyəti dövlət orqanları və təşkilatlar ilə
razılaşdırılaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.
Həmin Fərmanın 1.8-ci bəndinin icrası məqsədilə Azərbaycan Respublikası
qanunlarının

və

Azərbaycan

Respublikası

Prezidentinin

aktlarının

Fərmana

uyğunlaşdırılması ilə bağlı “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında”, “Patent
haqqında”,

“Uyğunluğun

qiymətləndirilməsi

sahəsində

akkreditasiya

haqqında”,

“Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” Qanunlara dəyişiklik layihələri Ədliyyə
Nazirliyi ilə birgə hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.
Bundan başqa əqli mülkiyyət sahəsinin beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması
məqsədilə “Patent haqqında” və “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında”
Qanunlara dəyişiklik layihələri, o cümlədən “Azərbaycan Respublikasının milli
akkreditasiya sisteminin gücləndirilməsi” adlı Avropa İttifaqının “Tvinninq” layihəsi
çərçivəsində akkreditasiya sahəsini tənzimləyən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi
sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa dəyişikliklərin
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu layihəsi hazırlanmışdır.
Hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus oxşar və ya eyni əmtəə nişanı və firma
adlarından istifadə hallarının qarşısının alınması, əmtəə nişanı sahiblərinin və hüquqi
şəxslərin firma adlarının, o cümlədən istehlakçıların bu sahədə hüquqlarının etibarlı
qorunması məqsədilə hazırlanmış və Vergilər, İqtisadiyyat və Ədliyyə nazirlikləri ilə
razılaşdırılmış “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi
haqqında” və “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu layihələri Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur.
“Standartlaşdırma, metrologiya, akkreditasiya və patent hüququ obyektlərinin
mühafizəsi sahələrində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 fevral 2017-ci il tarixli 1234
nömrəli Fərmanının 1.9-cu bəndinin icrası məqsədilə tərəfimizdən “Azərbaycan
Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin
kollegiyasının tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il
27 aprel tarixli 121 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan

Respublikasi Nazirlər Kabinetinin Qərar layihəsi hazırlanmış və layihə Nazirlər
Kabinetinin 21 dekabr 2017-ci il tarixli, 576 nömrəli Qərarı ilə qəbul edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 fevral 2017-ci il tarixli 1234 nömrəli
Fərmanına uyğunlaşdırma çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və
Nazirlər Kabinetinin bir sıra normativ hüquqi aktlarına dəyişikliklər edilərək qəbul
edilmişdir.
Ticarətdə texniki maneələrin aradan qaldırılması və keyfiyyət infrasturkturu
sisteminin beynəlxalq səviyyədə tanınması məqsədilə görülmüş işlər. Beynəlxalq
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi
Azərbaycanda qeyri-neft ixrac potensialının genişləndirilməsi, ticarətdə texniki
maneələrin aradan qaldırılması və keyfiyyət infrastrukturunun beynəlxalq tanınması
istiqamətində bir sıra tədbirlər görülmüşdür. Mayın 15-də Pekin şəhərində Azərbaycan
və Çin arasında “Texniki tənzimləmə, metrologiya, standartlaşdırma və uyğunluğun
qiymətləndirilməsi sahələrində Anlaşma Memorandumu” imzalanmışdır. Sənədi Komitə
sədri Ramiz Həsənov və Çin Xalq Respublikasının Keyfiyyətə Nəzarət, Təftiş və
Karantin Baş Administrasiyasının (Nazirliyi) nazir müavini U. Çinxay imzalamışdır.
İmzalanmış sənəd iki ölkə arasında ticarətdə texniki maneələri aradan qaldırmaq və
iqtisadi əlaqələri gücləndirmək, həmçinin Azərbaycanın qeyri-neft ixrac potensialının
gücləndirilməsi məqsədini daşıyır. Sənədə əsasən Komitə Çinin Keyfiyyətə Nəzarət,
Təftiş

və

Karantin

Baş

Administrasiyası

ilə

texniki

tənzimləmə,

metrologiya,

standartlaşdırma və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahələrində əməkdaşlığı inkişaf
etdirəcək, Azərbaycan məhsullarının Çin bazarına maneəsiz ixrac edilməsi məqsədilə
müvafiq işlər görüləcək. Belə ki, razılaşmaya əsasən Azərbaycanla Çin arasında texniki
tənzimləmə, metrologiya, standartlaşdırma və uyğunluğun qiymətləndirilməsi də daxil
olmaqla, Milli Keyfiyyət İnfrastrukturu sahələrində texniki əməkdaşlığın təmin edilməsi,
uyğunluğun qiymətləndirilməsi və metrologiya üzrə regional və beynəlxalq orqanlar
tərəfindən

keçirilən

layihələrdə

və

tədbirlərdə

qarşılıqlı

əməkdaşlıq,

keyfiyyət

infrastrukturu sahələrində biliklərin artırılması məqsədi ilə birgə təlim proqramları,
nümayəndə heyətləri və mütəxəssislərin mübadiləsi, normativ sənədlərin, milli
standartların kataloqlarının, normaların və reqlamentlərin, sertifikatlaşdırma orqanları
barədə ümumi məlumatın və nəşrlərin, məcburi sertifikatlaşdırılan məhsulların
kataloqlarının, təlim proqramları və mütəxəssislərin ixtisaslarının artırılması ilə bağlı

materialların və məlumatların

mübadiləsi, sertifikatların qarşılıqlı tanınması üzrə

əməkdaşlıq ediləcək.
Komitə sədri Ramiz Həsənovla Çinin Keyfiyyətə Nəzarət, Təftiş və Karantin Baş
Administrasiyasının nazir müavini U Çinxay arasında keçirilən görüşdə Azərbaycanda
qeyri-neft ixrac potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə aparılan işlər, yerli məhsulların satışının xarici bazarlarda

genişləndirilməsi

istiqamətində görülən tədbirlər barədə Çin tərəfinə məlumat verilmiş və bu sahədə Çinlə
əməkdaşlığın vacib əhəmiyyət daşıdığı qeyd edilərək bu niyyətin reallaşması üçün Çin
tərəfinin marağı yüksək qiymətləndirilmişdir.
Görüşdə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının Çinə ixracı və bu istiqamətdə
keyfiyyət infrastrukturu sahələrinin qarşılıqlı tanınmasına nail olmaqla bağlı razılıq əldə
olunmuşdur. Belə ki, qarşılıqlı anlaşmaya əsasən Çin tərəfi Azərbaycanda istehsal
olunan

məhsullara

verilmiş

sertifikatları

tanıyacaq,

akkreditasiya

olunmuş

sertifikatlaşdırma orqanları ilə əməkdaşlığı gücləndirəcək. Bundan başqa Çin
akkreditasiya sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaqla bağlı
Azərbaycana öz dəstəyini göstərəcək.
2017-ci ilin may ayında komitənin nümayəndə heyəti Sloveniyanın Bled şəhərində
Avropa Akkreditasiya Təşkilatının (EA) Baş Assambleyasında iştirak etmişdir. Tədbir
çərçivəsində Azərbaycanın nümayəndə heyəti ilə Latviya, Belarus, Türkiyə və Moldova
nümayəndə

heyətləri

arasında

görüşlər

keçirilmiş,

akkreditasiya

sahəsində

əməkdaşlığın genişləndirilməsi və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzinin təşkilata
üzvlüyünün dəstəklənməsi ilə bağlı razılıq əldə olunmuşdur. EA-nın vitse-prezidenti
İqnasio Pina və aparatının rəhbəri Martine Blum ilə görüşdə təşkilata üzvlüklə bağlı ilin
əvvəlində Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi tərəfindən təqdim olunmuş müraciət
müzakirə edilmişdir. Müraciət EA katibliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
2017-ci ilin 21-25 noyabr tarixlərində Komitənin nümayəndə heyəti Almaniyanın
Berlin şəhərində Avropa Akkreditasiya Təşkilatının (EA) Baş Assambleyasının iclasında
iştirak etmişdir. Səfər çərçivəsində Komitə sədri Ramiz Həsənov Avropa Akkreditasiya
Təşkilatının yeni seçilmiş rəhbəri Peter Strombak ilə keçirilmiş görüşdə sahibkarlığın
inkişaf etdirilməsi, qeyri-neft ixrac potensialının artırılması və ticarətin liberallaşdırılması
istiqamətində ölkəmizdə aparılan islahatlar barədə məlumat vermişdir. Beynəlxalq
təşkilatın rəhbəri Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində keyfiyyət
infrastrukturu sahələrinin inkişafı ilə bağlı atılmış addımları yüksək qiymətləndirmişdir.
Komitə sədri Baş Assambleyanın iclasında çıxış edərək ticarətdə texniki maneələrin
aradan qaldırılması məqsədilə keyfiyyət infrastrukturu sahələrinin beynəlxalq tələblərə

uyğunlaşdırılması prosesinin uğurla davam etdiyi, uyğunluğun qiymətləndirilməsi və
akkreditasiya sahələrində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və bu sahədə xarici
təcrübənin tətbiqi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 fevral 2017-ci il tarixli
Fərmanına əsasən “Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin təsis
edildiyi və ona milli orqan statusunun verildiyi barədə məlumat vermişdir.
Baş Assambleyanın iclasında Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzinin Avropa
Akkreditasiya Təşkilatına assosiativ üzvlüyü ilə bağlı müraciətinə baxılmışdır.
Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi yekdilliklə beynəlxalq təşkilatın assosiativ üzvlüyünə
qəbul edilmişdir.
Assambleya çərçivəsində Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Latviya Milli
Akkreditasiya Bürosu və Macarıstan Milli Akkreditasiya Təşkilatı arasında Anlaşma
Memorandumları imzalanmışdır. Həmçinin “Azərbaycanda milli akkreditasiya sisteminin
gücləndirilməsi” adlı Avropa İttifaqının (Aİ) Tvinniq layihəsinin icraçıları olan Almaniya,
İtaliya və Latviya akkreditasiya qurumlarının rəhbərləri ilə görüşlər keçirilmiş, layihənin
icra vəziyyəti müzakirə edilmişdir.
2017-ci ilin 30 may – 1 iyun tarixlərində Bakıda MDB-nin Standartlaşdırma,
Metrologiya

və

Sertifikatlaşdırma

üzrə

Dövlətlərarası

Şurasının

yubiley

iclası

keçirilmişdir. Tədbirdə 14 ölkə, 10 beynəlxalq və regional təşkilatdan 100-ədək qonaq
iştirak etmişdir. 3 gün ərzində keçirilən tədbirdə MDB ölkələri arasında ticari əlaqələrin
genişləndirilməsi, ticarətdə texniki maneələrin aradan qaldırılması, texniki tənzimləmə,
standartlaşdırma,

akkreditasiya

sahələrində

qarşılıqlı

tanınmanın

təminatının

gücləndirilməsi və digər mövzularda müzakirələr aparılmışdır. İclasda keyfiyyət
infrastrukturu sahəsində Şura tərəfindən əldə edilmiş nailiyyətlərlə yanaşı, ölkə
bazarlarında üzv ölkələrin məhsullarının çıxarılmasında hələ də texniki maneələrin
olması məsələsi də qabardılmışdır. Bunu aradan qaldırmaq üçün hazırlanmış yeni Saziş
layihəsində

üzv

ölkələrdə

uyğunluğun

qiymətləndirilməsi

prosedurlarının,

ixrac

məhsullara verilmiş sertifikatların tanınması, milli akkreditasiya sistemləri çərçivəsində
qayda və prosedurların ekvivalentliyinin tətbiqi və vahid ölçmələrin təminatı sahəsində
razılaşdırılmış siyasətin aparılması əks olunmuşdur.
Tədbir çərçivəsində həmçinin Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Qazaxıstanın
Milli Akkreditasiya Mərkəzi, Moldovanın Akkreditasiya üzrə Milli Mərkəzi və Belarusun
Akkreditasiya Dövlət Mərkəzi arasında akkreditasiya sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıqla
bağlı ikitərəfli Anlaşma Memorandumları imzalanmışdır.
Komitə sədri Ramiz Həsənovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti sentyabrın 2022-sində Almaniyanın Berlin şəhərində Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (İSO)

Baş Assambleyasının 40-cı iclasında iştirak etmişdir. Səfər çərçivəsində İSO-nun Baş
katibi Serjio Muxika ilə görüşdə Azərbaycanda standartlaşdırma sahəsində aparılan
islahatlar, keyfiyyət infrastrukturu sahələrinin beynəlxalq tanınmasına nail olmaq üçün
görülmüş tədbirlər haqqında məlumat verilmişdir. İSO-nun Baş katibi Azərbaycanda
qeyri-neft sektorunun inkişafı, yerli məhsulların ixrac potensialının yüksəldilməsi
istiqamətində həyata keçirilən islahatları, bu çərçivədə keyfiyyət infrastrukturu
sahələrinə xüsusi diqqəti yüksək qiymətləndirmişdir. “Standartlaşdırma, metrologiya,
akkreditasiya və patent hüququ obyektlərinin mühafizəsi sahələrində idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan

Respublikası

Prezidentinin 10 fevral 2017-ci il tarixli 1234 nömrəli Fərmanına əsasən təsis edilmiş
“Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” publik hüquqi şəxsin milli standartlaşdırma
qurumu kimi İSO-da üzvlüyünün təmin edilməsi ilə bağlı müraciət razılıqla qarşılanmış,
yeni yaradılmış qurumun inkişafına dəstək mexanizmləri müzakirə olunmuşdur.
Avropa Standartlaşdırma Təşkilatının (CEN-CENELEC) Baş direktoru Yelena
Santyaqo Sidlə keçirilmiş görüşdə standartlaşdırma üzrə milli qurumun təşkilatda
“tərəfdaş standartlaşdırma orqanı” statusunda təmsil olunması məsələsi müzakirə
edilmişdir.
Almaniya Standartlar İnstitutunun (DİN) Baş katibi Kristof Vinterxalterlə keçirilmiş
görüşdə standartlaşdırma sahəsində iki ölkə arasında mövcud münasibətlərin daha da
inkişaf etdirilməsi qərara alınmışdır. Danışıqların nəticəsində Almaniya Standartlar
İnstitutu ilə Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu arasında əməkdaşlığa dair
Memorandum imzalanmışdır. Sənədə əsasən qurumlar standartlaşdırma sahəsində
texniki əməkdaşlıq, innovasiyaların tətbiqi və ekspertlərin qarşılıqlı mübadiləsi və
treninqlərin təşkili kimi sahələrdə intensiv əməkdaşlıq edəcəklər.
Səfər çərçivəsində Türkiyə, Rusiya, Belarus, Qazaxıstan və digər ölkələrin
standartlaşdırma üzrə milli orqanlarının rəhbərləri ilə keçirilmiş görüşlərdə qarşılıqlı
əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf perspektivləri müzakirə edilmişdir. Sınaq və Materiallar
üzrə Amerika Cəmiyyətinin (ASTM) prezidenti Katrin Morqanla keçirilmiş görüşdə
dünyada tanınmış standartların ölkəmizdə tətbiqi, Azərbaycan Standartlaşdırma
İnstitutu ilə birgə tədbirlərin təşkili və mütəxəssislərin hazırlığı məsələləri müzakirə
edilmişdir.
Sentyabrın 7-də Komitənin təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanda milli akkreditasiya
sisteminin gücləndirilməsi” adlı Avropa İttifaqının Tvinninq layihəsinin açılış mərasimi
keçirilmişdir.

Aİ və SMPDK-nın birgə icrasına başladıqları Tvinninq layihəsi Almaniya, İtaliya və
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bəhrələnməklə icra olunmaqdadır. Layihənin uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, ISO standartlarının tətbiqi, yerli mütəxəssislərin
akkreditasiya sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarda (ILAC, IAF və EA)
müvafiq sahələr üzrə bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə bir sıra seminar, təlim
və təcrübə proqramlarında iştirakı, İnformasiya İdarəetmə Sisteminin (İİS) yaradılması,
akkreditasiya sisteminin təşkilati idarəetmə və planlaşdırılmasının Avropa İttifaqı və
beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq inkişaf etdirilməsi və milli akkreditasiya sistemi üçün
təklif edilən hüquqi və tənzimləyici çərçivənin Avropa İttifaqının, Avropa Akkreditasiya
Təşkilatının (EA), Laboratoriyaların Akkreditasiyası üzrə Beynəlxalq Əməkdaşlıq
(İnternational Laboratory Accreditation Cooperation - İLAC) təşkilatının və Beynəlxalq
Akkreditasiya Forumunun (İAF) tələblərinə uyğunlaşdırılması kimi bir sıra komponentləri
var.
2 il müddətinə icra olunacaq layihənin əsas məqsədi akkreditasiya sahəsində
standartlara, normalara və proseslərə dair Aİ və beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq,
akkreditasiya sisteminin inkişafı vasitəsi ilə Azərbaycanın dünya bazarına çıxışını
dəstəkləməkdir.
2017-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycan Respublikası "Patent və Əmtəə Nişanları
Mərkəzi" publik hüquqi şəxs və Moldova Respublikası Əqli Mülkiyyət üzrə Dövlət
Agentliyi arasında əməkdaşlıq Memorandumu imzalanmışdır. Memorandumda tərəflər
arasında təcrübə mübadiləsi, xüsusiləşdirilmiş əqli mülkiyyət xidmətlərinin müştərilərə
çatdırılmasında əməkdaşlıq, sənaye mülkiyyəti və onun gələcək inkişafı ilə bağlı
qanunvericilik üzrə məlumat mübadiləsi, əqli mülkiyyət üzrə maarifləndirmə tədbirlərində
iştirak, birgə konfranslar, simpoziumlar, seminarlar və sənaye mülkiyyətinə aid digər növ
tədbirlərin təşkili imkanlarının araşdırılması, coğrafi göstəricilərin mühafizəsi sisteminin
təşviqi və dəstəklənməsi, coğrafi göstəricilərin mühafizəsi sahəsində biliklərin
artırılması, iki ölkənin elmi-tədqiqat qurumları, müəssisələri və digər əqli mülkiyyət
sahibləri arasında əqli mülkiyyət hüquqlarının təşviqi sahələri üzrə əməkdaşlıq
aparılması nəzərdə tutulmuşdur.
Mərkəzin əməkdaşları Moldovaya səfər çərçivəsində Əqli Mülkiyyət üzrə Dövlət
Agentliyinin yaranmasının 25 illik yubileyi ilə əlaqədar təşkil olunmuş beynəlxalq
konfransda da iştirak etmişlər. Tədbirdə ölkələr arasında ikitərəfli münasibətlərin
mövcud vəziyyəti və əməkdaşlığın gələcək inkişaf istiqamətləri barədə müzakirələr
aparılmışdır.

Komitə sədri Ramiz Həsənovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti 2-4 oktyabr
tarixlərində İsveçrənin Cenevrə şəhərində Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının
(ÜƏMT) Üzv Dövlətləri Assambleyasının 57-ci iclasında iştirak etmişdir.
Nümayəndə heyətinin üzvləri ÜƏMT-nin bir neçə departamentində işçi görüşlər
keçirmiş, birgə gələcək fəaliyyət, maraq kəsb edən Sazişlərə qoşulmanın faydalılığı və
məqsədəuyğunluğunu müzakirə etmişlər. Bir neçə ölkənin patent qurumunun rəhbərləri
ilə görüşən nümayəndə heyətinin üzvləri ikitərəfli əməkdaşlıq perspektivlərini nəzərdən
keçirmiş, ÜƏMT-nin Bakıda xarici ofisinin təsis edilməsinə dəstək göstərilməsi üçün
danışıqlar aparılmışdır.
Səfər çərçivəsində Gürcüstanın Milli Əqli Mülkiyyət Mərkəzi ilə Azərbaycan Patent
və Əmtəə Nişanları Mərkəzi arasında Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanmışdır.
Oktyabrın 11-də Komitə sədri Ramiz Həsənovla Avropa İttifaqının Azərbaycan
Respublikasındakı Nümayəndəliyinin rəhbəri, səfir Kestutis Yankauskas arasında görüş
olmuşdur. Komitə sədri Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında keyfiyyət infrastrukturu
sahələri üzrə əməkdaşlığın inkişaf səviyyəsindən məmnunluğunu ifadə etmişdir. O
bildirmişdir ki, keyfiyyət infrastrukturu sahələrinin Avropa təcrübəsinə uyğunlaşdırılması
ilə bağlı 2007-ci ildən təşkilatla sıx əməkdaşlıq edilir.
Oktyabrın 23-də Azərbaycan-Körfəz Ərəb Dövlətləri Əməkşdalıq Şurası üzv
ölkələrinin biznes forumu çərçivəsində “Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” publik
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Standartlaşdırma Təşkilatı arasında texniki əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu
imzalanmışdır.
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əməkdaşlığın təşviqi, normativ sənədlər, standartlar kataloqu, fəaliyyət planları və kadr
mübadiləsi, uyğunluq sertifikatlarının qarşılıqlı tanınması, birgə seminar, treninq və
ekspert səfərlərinin təşkili və digər mühüm qarşılıqlı maraq doğuran sahələri əhatə edir.
2017-ci ilin noyabrın 2-də Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzində Rusiyanın Ali
Təhsilin Federal Dövlət Büdcə Təhsil Müəssisəsi "Rusiya Dövlət Əqli Mülkiyyət
Akademiyası"nın rektoru İvan Blizneslə görüş keçirilmişdir. Görüş çərçivəsində
Azərbaycan Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi və Rusiya Dövlət Əqli Mülkiyyət
Akademiyası arasında əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanmışdır. Sazişdə tərəflər
arasında əməkdaşlığın həyata keçirilməsi, elmi-praktiki fəaliyyətin əsas istiqamətlərinə
həsr olunan simpozium, konfrans, seminarların təşkili, birgə layihə, proqramların icrası,
kadr mübadiləsi, informasiya dəstəyinin göstərilməsi, birgə materialların nəşri, həmçinin

mərkəzdə akademiyanın tələbələrinin təcrübə keçmələrinə şəraitin yaradılması nəzərdə
tutulmuşdur.
Hesabat ilində Bakı şəhərində və regionlarda keyfiyyət infrastrukturu sahələrini
əhatə edən mövzularda bir sıra beynəlxalq ve yerli seminarlar keçirilmiş, təcrübə
mübadiləsi ilə bağlı xarici səfərlər təşkil edilmişdir.
Statistik məlumatlar
Texniki tənzimləmə və standartlaşdırma üzrə texniki normativ hüquqi aktların
dövlət fondunda 20 mindən çox dövlətlərarası və 966 milli standart mövcuddur.
Onlardan 94 standart neft-kimya, 322 standart uyğunluğun qiymətləndirilməsi, 148
standart sənaye, 22 standart xidmət, 249 standart aqrar və qida, 107 standart tikinti
materialları sahələrinə aiddir. Milli standartların 45%-i beynəlxalq və Avropa
standartlarına harmonizə edilmişdir.
Hesabat ili ərzində 145 ədəd ölçmə vasitəsinin tipi təsdiq edilərək, tipin təsdiq
edilməsi haqqında sertifikat verilmiş və ölçmə vasitələrinin dövlət reyestrinə daxil
edilmişdir.
2017-ci il ərzində maddə və materialların tərkib və xassələrinin dövlətlərarası
standart nümunələr səviyyəsində tanınması məqsədilə 23 ədəd standart nümunənin
sənədlərinin metroloji ekspertizası aparılaraq, Komitə tərəfindən müsbət rəy verilmiş və
standart nümunələrin reyestrinə daxil edilmişdir.
Sahibkarların müraciəti əsasında lisenziyalı fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün 286
təsdiqedici sənəd verilmişdir.
Hesabat ilində Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi tərəfindən 87 uyğunluğun
qiymətləndirilməsi orqanı akkreditasiya edilmişdir. Onlardan 63-ü laboratoriya, 7-si
oxşar məhsulların

və

xidmətlərin sertifikatlaşdırılması,

1-i

halal məhsulların

sertifikatlaşdırılması, 3-ü keyfiyyəti idarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırılması, 10-u
isə inspeksiya xidməti göstərən orqanlardır. Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi
tərəfindən akkreditasiya olunmuş sertifikatlaşdırma orqanları tərəfindən 2017-ci il
ərzində 7835 uyğunluq sertifikatı verilmişdir.
Hesabat ilində Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi tərəfindən 1374 əmtəə nişanı, 6
coğrafi göstərici, 64 ixtira, 8 faydalı model və 7 sənaye nümunəsi qeydiyyata alınmışdır.
Milli iddiaçılar tərəfindən Patent Kooperasiyasi haqqında Saziş şərçivəsində 5
beynəlxalq iddia sənədi, Avrasiya Konvensiyası çərçivəsində 34 Avrasiya iddia sənədi
verilmişdir. Əmtəə nişanlarının Beynəlxalq qeydiyyatı üzrə Madrid Sazişi və ona dair
Protokol çərçivəsində 5 ədəd yerli əmtəə nişanının müxtəlif ölkələrdə qeydiyyata

alınması üçün müvafiq sənədlər Beynəlxalq Büroya göndərilmişdir. Sənaye mülkiyyəti
obyektləri üzrə 133 müqavilə qeydiyyata alınmışdır. Onlardan 117-si əmtəə nişanları
üzrə hüquqların verilməsinə, 1-i ixtira üzrə hüquqların verilməsinə, 13-ü əmtəə nişanına
dair iddia sənədi üzrə hüquqların verilməsinə, 2-si istifadə hüququna dair lisenziya
verilməsinə aiddir.
Açıq hökumətin təşviqi, ictimaiyyətlə əlaqələr və elektron idarəetmə
Şəffaflığın artırılması və onlayn resursların məzmunun gücləndirilməsi məqsədilə
Komitə tərəfindən 2017-ci il ərzində bir sıra işlər görülmüşdür. Komitənin rəsmi internet
resursunun həm məzmun, həm də dizayn baxımından təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə
yeni saytın (www.smp.gov.az) proqramlaşdırılması başa çatdırılmış, Xüsusi Dövlət
Mühafizə Xidmətinin Data Mərkəzinin hostinq sistemində yerləşdirilmiş və istifadəyə
verilmişdir. Komitənin yeni yaradılmış internet resursu vasitəsi ilə təsdiq edilmiş
standartlar, akkreditasiya olunmuş laboratoriyalar, sertifikatlaşdırma qurumlarının
siyahısı, onlar barədə ətraflı məlumat, uyğunluq sertifikatlarının elektron bazası, ölçmə
vasitələrinin dövlət reyestrinin məlumatları, komitənin elektron xidmətləri, komitə
sədrinin virtual qəbulu, cari xəbərlər ictimaiyyətə açıq şəkildə təqdim edilməkdədir.
Komitənin saytının mobil versiyası hazırlanmış və istifadəyə verilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 fevral 2017-ci il tarixli 1234 nömrəli
Fərmanına əsasən komitə tərəfindən təsis edilmiş publik hüquqi şəxslərin internet
səhifələrinin yaradılması məqsədi ilə komitənin müraciəti əsasında Xüsusi Dövlət
Mühafizə Xidmətinin Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyi
tərəfindən domen adları sistemində “gov.az” domeni ayrılmışdır. Bunlar Azərbaycan
Akkreditasiya Mərkəzi üçün www.accreditation.gov.az, Patent və Əmtəə Nişanları
Mərkəzi üçün

www.patent.gov.az,

Azərbaycan

Standartlaşdırma

İnstitutu

üçün

www.standard.gov.az, Azərbaycan Metrologiya İnstitutu üçün www.metrology.gov.az
saytlarıdır. Adıçəkilən publik hüquqi şəxslərin rəsmi internet resurslarının yaradılması
məqsədi ilə müsabiqə elan edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası ərazisində qüvvədə olan standartların elektron bazası
yaradılmış, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Data Mərkəzinin
serverində yerləşdirilmiş, hazırda ictimaiyyətə açıq şəkildə təqdim edilməsi üçün
komitənin saytına inteqrasiya olunmaqdadır. Elektron bazada milli standartlarla yanaşı,
beynəlxalq və dövlətlərarası, o cümlədən xarici ölkələrin standartları və digər texniki

normativ sənədlər, onların əldə edilməsi şərtləri barədə məlumatlar, yerli müəssisələrə
onlayn çatdırılması imkanları yaradılmışdır.
Elektron xidmətlərin tətbiqi ilə əlaqədar dövlət orqanları tərəfindən tələb edilən
rəsmi sənəd və arayışların sayının azaldılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə komitə
tərəfindən göstərilən e-xidmətlərin aidiyyəti dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatlarına
inteqrasiyası başa çatdırılmışdır. Belə ki, komitə Vergilər Nazirliyinin “Avtomatlaşdırılmış
Vergi İnformasiya

Sistemi”,
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Nazirliyinin
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İdarələrarası Avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminə qoşulmaqla təqdim olunan
xidmətlərdən istifadə edən vətəndaşlardan adıçəkilən e-informasiya sistemlərində olan
sənədlər tələb olunmur.
Komitənin göstərdiyi e-xidmətlərin və informasiya sistemlərinin sayının artırılması
istiqamətində də bir sıra işlər həyata keçirilmişdir. E-xidmətlərin sayının 12-dən 18-ə,
informasiya ehtiyatlarının sayının 6-dan 7-yə çatdırılması məqsədi ilə “Mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi
Qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli və
“Elektron hökumət” portalına qoşulmalı olan informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının
Siyahısı”nın və “İnformasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının, elektron xidmətlərin
“Elektron hökumət” portalına qoşulması üçün Texniki Tələblər”in təsdiq edilməsi
haqqında” 2014-cü il 1 may tarixli 118 nömrəli Qərarlarında dəyişikliklər edilməsi üçün
layihələr hazırlanaraq razılaşdırılmaq üçün müvafiq qurumlara təqdim edilmişdir. Daxil
olmuş rəy və təkliflər nəzərə alınaraq layihələr Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinə təqdim edilmişdir.
Yeni təklif olunan elektron xidmətlər “Lisenziya alınması üçün tələb olunan
Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət
Komitəsinin təsdiqedici sənədinin verilməsi”, “Azərbaycan Respublikasına idxal olunan
ölçmə

vasitələrinin

tipə

uyğunluğun

təsdiqinin

tanınması”,

“Ölçmələrin

dövlət

etalonlarından kəmiyyət vahidlərinə ötürülməsi”, “Akkreditasiya attestatının qüvvədə
olma müddətinin uzadılması, qüvvəsinin dayandırılması, dublikatın verilməsi, ləğv
edilməsi və akkreditasiya sahəsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi”, “Respublika ElmiTexniki Kitabxanaya abunəlik üçün onlayn müraciət” və “Respublika Elmi-Texniki
Kitabxanaya elektron sifariş” xidmətləridir. Əlavə edilən informasiya ehtiyatı isə “Sənaye
mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində informasiya sistemi” informasiya ehtiyatıdır.
Həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət orqanları tərəfindən
həyata keçirilən xidmətlərin Elektron Reyestrinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər

haqqında” 11 sentyabr 2014-cü il tarxili Fərmanına uyğun olaraq Komitə tərəfindən
Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestrinə 14 xidmət daxil edilmişdir. “Dövlət xidmətlərinin
ASAN xidmət indeksi üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na əsasən Elektron Reyestrə
zəruri məlumatlar daxil edilmişdir.
Ölkədə “e-hökumət” quruculuğu sahəsində aparılan işlər çərçivəsində “açıq
hökumət” məlumatlarından fiziki və hüquqi şəxslərin səmələri şəkildə istifadə etməsi,
onların innovativ ideyalarının dəstəklənməsi, eləcə də dövlət idarəçiliyində əlavə dəyərin
yaradılması yönündə ictimaiyyətin iştirakını təşviq etmək məqsədilə Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən yaradılmış “Açıq Hökumət məlumatları”
portalına (www.data.gov.az) məlumatların daxil edilməsi üzrə işlər davam etdirilmişdir.
Komitənin “elektron hökumət” portalı vasitəsilə göstərdiyi 12 elektron xidmətin
imkanları və istifadəsi ilə bağlı 2017-ci il ərzində vətəndaşlar arasında ictimai
maarifləndirmə tədbirləri və

təqdimat keçirilmişdir. Belə ki, xidmətlərdən istifadə

qaydaları, təsdiq edilmiş inzibati reqlamentlərə uyğun olaraq işin təşkili və xidmətlərdən
elektron qaydada istifadə etməklə əldə olunan üstünlüklər barədə kütləvi informasiya
vasitələrində çıxışlar olmuşdur.
Vətəndaşların dövlətin idarə olunmasında iştiraka cəlb edilməsi, komitənin
fəaliyyətinə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi, komitə ilə ictimaiyyət arasında səmərəli
qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili, komitənin fəaliyyətində aşkarlığın və şəffaflığın təmin
olunması, dövlət siyasətinin formalaşması, həyata keçirilməsi və qərarların qəbulu
zamanı ictimai rəyin və vətəndaşların qanuni maraqlarının nəzərə alınması, əsas insan
və vətəndaş hüquqlarının müdafiəsi kimi məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün
yaradılmış komitə yanında İctimai Şuraya 30 noyabr 2017-ci il tarixində keçirilmiş
seçkilərin nəticələrinə əsasən 7 qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi komitə yanında
İctimai Şuranın üzvü seçilmişdir.
Komitədə açıq hökumət və korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə görülən
tədbirlərin icra vəziyyətini müəyyən etmək və qiymətləndirilməsi məqsədilə ilə
ixtisaslaşmış sorğunun, araşdırmanın keçirilməsi üçün bu sahədə ixtisaslaşmış “ELS”
Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi ilə əməkdaşlıq edilmiş və 100 sahibkar arasında
sorğunun keçirilməsinə başlanılmışdır.
2017-ci il

ərzində sənaye müəssisələrinə informasiya dəstəyinin göstərilməsi

məqsədi ilə komitənin internet səhifəsində gündəlik olaraq tədbirlər, elan və xəbərlər,
təsdiq edilmiş və ya dəyişiklik edilmiş standartlar, akkreditasiya olunmuş uyğunluğun
qiymətləndirilməsi orqanlarının və uyğunluq sertifikatlarının dövlət reyestrində onlayn
yenilənən məlumatlar yayımlanmışdır.

Hesabat ili ərzində ölkədə fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin rəhbərlərinin
və nümayəndələrinin iştirak etdiyi 11 seminar və konfrans tipli tədbirlər keçirilmişdir.
Tədbirlər ölkəmizdə qeyri-neft ixrac potensialının gücləndirilməsi, “Made in Azerbaijan”
brendinin xarici ölkələrdə təşviqi və yerli məhsulların rəqabət qabiliyətliliyinin artırılması,
daxili bazarın təhlükəli məhsullardan qorunması, ticarətdə texniki maneələrin aradan
qaldırılması və sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına
dəstək

vermək

və

informasiya

texnologiyaları

sahəsində hazırlanan

layihələrin

reallaşmasına köməklik göstərilməsi, Azərbaycanda keyfiyyət infrastrukturu sahələrinin
inkişafına nail olmaqla ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun payının yüksəldilməsi
və məhsulların ixrac qabiliyyətinin genişləndirilməsi, milli standartlaşdırma sisteminin
işində özəl sektorun daha da aktiv iştirakının təmin edilməsi və ölkədə istehsal olunan
məhsulların, göstərilən xidmətlərin

rəqabət qabiliyyətinin artırılması, Azərbaycana

məxsus coğrafi göstəricilərin müəyyənləşdirilməsi və qeydiyyatı, əqli mülkiyyət
hüquqlarının əldə olunması, yerli sahibkarlığın inkişafı, patentlə mühafizə olunan
obyektlər, sənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydiyyatının vacibliyi, onlardan iqtisadi
cəhətdən faydalanmanın yolları və s. mövzuları əhatə etmişdir.
Hesabat ili ərzində texniki tənzimləmə, standartlaşdırma, metrologiya, uyğunluğun
qiymətləndirilməsi, sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi və s. mövzuları əhatə
edən

bukletlər,

braşurlar

çap

edilərək

tədbirlərdə

sənaye

müəssisələrinin

nümayəndələrinə təqdim edilmişdir.
Çevik məlumat mübadiləsini təmin etmək üçün komitənin 963 nömrəli Çağrı
Mərkəzinin imkanlarından da istifadə olunmuşdur. Hesabat ili ərzində Komitənin “963”
nömrəli Çağrı Mərkəzinin funksional imkanları artırılmış, daxil olan müraciətlərin
operativ icraya yönləndirilməsi

təmin edilmişdir. 2017-ci il ərzində Çağrı Mərkəzinə

vətəndaşlardan 190 müraciət daxil olmuşdur. Müraciətlərin 78-i sənaye müəssisələrinin
texniki-normativ sənədlərlə təmini, 112-i sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi
norma və prosedurlarla bağlı olmuşdur. Müraciətlərin hər birinə baxılmışdır.
2017-ci il ərzində sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən
özlərinin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı verilmiş təkrar şikayətlərə baxan Komitənin
Apellyasiya Şurasına 3 müraciət daxil olmuşdur. Daxil olan müraciətlərdən 1-i aidiyyəti
üzə baxılması üçün Komitənin müvafiq struktur bölməsinə göndərilmiş, 2-i şikayətə
baxılması isə Şuranın səlahiyyətində olmadığı üçün inzibati və ya məhkəmə qaydasında
müraciət etmələri üçün müraciət müəlliflərinə geri göndərilmişdir.
Hesabat ilində sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində yaranan mübahisələrə
baxan Appelyasiya Şurasına 110 əmtəə nişanının və 2 ixtiranın hüquqi mühafizəsi ilə

bağlı etiraz verilmişdir. Etirazlara baxılma nəticəsində Apellyasiya Şurası tərəfindən
müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.
2017-ci il ərzində ümumilikdə Komitəyə 4460 sənəd daxil olmuşdur. Bunlardan
170-i Prezident Administrasiyasından, 693-ü Nazirlər Kabinetindən, 1398-i dövlət
təşkilatlarından,

1350-si

qeyri-hökumət

təşkilatlarından,

587-i

isə

beynəlxalq

təşkilatlardan ünvanlanmışdır.
Eyni zamanda Komitəyə 254 vətəndaş müraciəti daxil olmuşdur ki, bunlardan 176sı ərizə, 78-i şikayət xarakterli məktublar olmuşdur.

