
                           3416  PATENTŞÜNASLIQ 
 
 
1.İxtiraya patent almaq üçün tərtib edilmiş sənədlər toplusu necə adlanır?     

a) ) iddia sənədi  
b) referat 
c) ərizə  
d) bilgilər məcmusu 
e) lisenziya müqaviləsi 

 
 
   2.Faydalı modelə patent almaq üçün tərtib edilmiş sənədlər toplusu necə adlanır? 

a) ) iddia sənədi  
b) referat 
c) ərizə  
d) bilgilər məcmusu 
e) lisenziya müqaviləsi 

 
3.Sənaye nümunəsinə patent almaq üçün tərtib edilmiş sənədlər toplusu necə 
adlanır?       

a) ) iddia sənədi  
b) referat 
c) ərizə  
d) bilgilər məcmusu 
e) lisenziya müqaviləsi 

 
4.Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasında patent müvəkkilinə qoyulan 
tələbdir?       

a) ) Azərbaycan dilini bilmək 
b) Azərbaycan Respublikasının ərazisində ən azı 2 il yaşamaq 
c) həyata keçirdiyi fəaliyyətlə bağlı ixtiranın müəllifi olmaq 
d) həyata keçirdiyi fəaliyyətlə bağlı faydalı modelin şərikli müəllifi olmaq 
e) Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsinin Apelyasiya şurasının üzvü olmaq 
 
5.Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasında patent müvəkkilinə qoyulan 
tələbdir?       

a) ) ali təhsilli olmaq 
b) Azərbaycan Respublikasının ərazisində ən azı 2 il yaşamaq 



c) həyata keçirdiyi fəaliyyətlə bağlı ixtiranın müəllifi olmaq 
d) həyata keçirdiyi fəaliyyətlə bağlı faydalı modelin şərikli müəllifi olmaq 
e) Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsinin Apelyasiya şurasının üzvü olmaq 
 
6.Elmi məsələnin həlli aşağıdakılardan hansıdır?       

a) ) kəşf 
b) ixtira 
c) faydalı model 
d) sənaye nümunəsi 
e) düzgün cavab yoxdur  

 
7.Elmi yeni qanunauyğunluqlarla zənginləşdirən hansıdır?       

a) ) kəşf 
b) ixtira 
c) faydalı model 
d) sənaye nümunəsi 
e) düzgün cavab yoxdur  

 
8.Elmi yeni xassələrlə zənginləşdirən hansıdır?       

a) ) kəşf 
b) ixtira 
c) faydalı model 
d) sənaye nümunəsi 
e) düzgün cavab yoxdur  

 
9.Elmi yeni hadisələrlə zənginləşdirən hansıdır?        

a) ) kəşf 
b) ixtira 
c) faydalı model 
d) sənaye nümunəsi 
e) düzgün cavab yoxdur  

 
10.Aşağıdakılardan hansı elmi biliklərə aiddir?       

a) ) kəşf 
b) ixtira 
c) faydalı model 
d) sənaye nümunəsi 
e) düzgün cavab yoxdur  



 
11. Mühafizə olunma qabiliyyətli ixtiradan necə yenilik tələb olunur?     

a) ) obyektiv 
b) subyektiv 
c) konstruktiv 
d) bədii-tərtibatına görə 
e) müvafiq elm sahəsi üçün 

 
12.İxtira ilə bağlı aşağıdakılardan hansına aidiyyəti olanlar qeyri-müəyyən dairədə 
şəxslər hesab olunur?       

a) iddia sənədinin tərtib edilməsinə 
b) ixtiranın sınağına  
c) iddia sənədinin ekspertizasına 
d) ixtira obyektinə aid sənədlərin təsdiqlənməsinə 
e) ) düzgün cavab yoxdur 

 
13.Aşağıdakılardan hansı qeyri-müəyyən dairədə şəxslərə aid edilir?      

a) ixtiranın yaradılmasına aidiyyəti olanlar 
b) ixtiranın sınağına aidiyyəti olanlar 
c) ixtiraya iddia sənədinin tərtib edilməsinə aidiyyəti olanlar  
d) ixtiraya iddia sənədinin rəsmiləşdirilməsinə aidiyyəti olanlar  
e) ) xidməti mövqeyindən asılı olmayaraq ixtiranın mahiyyəti məlum olanlar 

 
14.Aşağıdakılardan hansı qeyri-müəyyən dairədə şəxslərə aid edilir?      

a) ixtiranın yaradılmasına aidiyyəti olanlar 
b) ixtiranın sınağına aidiyyəti olanlar 
c) ixtiraya iddia sənədinin tərtib edilməsinə aidiyyəti olanlar  
d) ixtiraya iddia sənədinin ekspertizasına aidiyyəti olanlar  
e) ) xidməti mövqeyindən asılı olmayaraq ixtiranın mahiyyəti məlum olanlar 

 
15.Aşağıdakılardan hansı qeyri-müəyyən dairədə şəxslərə aid edilir?       

a) ) tutduğu vəzifəsinə görə ixtira obyektinin işlənməsiylə əlaqəsi olmayanlar  
b) ixtiranın sınağına aidiyyəti olanlar 
c) ixtiraya iddia sənədinin tərtib edilməsinə aidiyyəti olanlar  
d) ixtiraya iddia sənədinin ekspertizasına aidiyyəti olanlar  
e) ixtira obyektinə aid sənədlərin təsdiqlənməsinə aidiyyəti olanlar 

 
16.Aşağıdakılardan hansı qeyri-müəyyən dairədə şəxslərə aid edilir?       



a) ) tutduğu vəzifəsinə görə ixtira obyektinin sənədlərinin təsdiqiylə əlaqəsi 
olmayanlar  

b) ixtiranın sınağına aidiyyəti olanlar 
c) ixtiraya iddia sənədinin tərtib edilməsinə aidiyyəti olanlar  
d) ixtiraya iddia sənədinin ekspertizasına aidiyyəti olanlar  
e) düzgün cavab yoxdur 

 
17.Aşağıdakılardan hansı qeyri-müəyyən dairədə şəxslərə aid edilir?      

a) ) tutduğu vəzifəsinə görə ixtira obyektinin sınağı ilə əlaqəsi olmayanlar  
b) ixtiraya iddia sənədinin tərtib edilməsinə aidiyyəti olanlar 
c) ixtiraya iddia sənədinin ekspertizasına aidiyyəti olanlar 
d) ixtira obyektinə aid sənədlərin təsdiqlənməsinə aidiyyəti olanlar 
e) düzgün cavab yoxdur 

 
18.Aşağıdakılardan hansı ixtira ola bilər?       

a) ) plastik materialın fasiləsiz tökülməsi üçün yeni texnologiya 
b) döşəmə üçün dekorativ şəkilli taxta lövhələr 
c) avtomobildə sükan çənbərinin millərinin sayında edilən dəyişiklik  
d) cihazın metal korpusunun plastmasla əvəz edilməsi  
e) düzgün cavab yoxdur 

 
19.Aşağıdakılardan hansı ixtira ola bilər?       

a) ) plastik materialın fasiləsiz tökülməsi üçün yeni texnologiya 
b) tikiş maşınının sənaye modeli 
c) soyuducunun sənaye modeli 
d) cihazın metal korpusunun plastmasla əvəz edilməsi 
e) düzgün cavab yoxdur 

 
20.Aşağıdaılardan hansı ixtiraçılıqda «adi layihələndirmə» adlandırılır?       

a) ) adi texniki fəaliyyət 
b) sadə konstruksiyalı texniki həll 
c) avtomatlaşdırma olmadan texniki həll 
d) hələ ixtira kimi tanınmayan qurğunun layihələndirilməsi 
e) hələ ixtira kimi tanınmayan üsulun layihələndirilməsi 

 
21.Aşağıdaılardan hansı texniki həllin «mühüm fərqlər» kriterinə uyğunluğunu 
təsdiq edən dəlillər sisteminə aiddir?       

a) ) həll texnikanın inkişafına təkan verir 
b) effektin gözlənilən olması 



c) həll elmin mövcud inkişaf istiqamətinin davamıdır 
d) həmin effektin əldə edilməsinin mümkünlüyünün çoxsaylı mütəxəssislər 

tərəfindən artıq təsdiq edilməsi 
e) ixtiranın edilməsinə şərait yenicə yetişməsinə baxmayaraq, istehsalat 

təcrübəsində həll naməlum olaraq qalır  
 
22.Aşağıdakılardan hansı texniki həllin «mühüm fərqlər» kriterinə uyğunluğunu 
təsdiq edən dəlillər sisteminə aiddir?       

a) ) effektin gözlənilməzliyi 
b) həll texnikanın tədricən təkmilləşdirilməsi mərhələlərindən biridir 
c) həll elmin mövcud inkişaf istiqamətinin davamıdır 
d) həmin effektin əldə edilməsinin mümkünlüyünün çoxsaylı mütəxəssislər 

tərəfindən artıq təsdiq edilməsi 
e) düzgün cavab yoxdur  

 
23.İxtiraya tələbatın çoxdan yetişməsi, lakin onun naməlum olaraq qalması həllin 
«mühüm fərqlər» kriterinə uyğunluğunu təsdiq edən dəlillərdən biridir. 
O,aşağıdakılardan hansı ilə sübut olunur?       

a) obyektin keyfiyyətinin köklü şəkildə yaxşılaşması 
b) məntiqi mülahizələrlə effektin proqnozlaşdırılmasının qeyri-mümkünlüyü 
c) ədəbiyyatlarda inkişaf istiqamətləri haqqında məlumatların olmaması 
d) ) belə həllə tələbat haqqında məlumatlar, ədəbiyyatlarda və təcrübədə həllin 

olmaması  
e) düzgün cavab yoxdur 

 
24.Həldən diskret əlamətlərin ayrı-ayrılıqda effektlərindən üstün ümumi effektin 
alınması nə ilə sübut olunmur?       

a) ayrı-ayrı əlamətlərdən effektin cəmi ilə əlamətlərin məcmusundan alınan 
effektin müqayisə edilməsi 

b) əlamətlərin məcmusundan alınan effekt ilə ayrı-ayrı əlamətlərdən alınan 
effektlərin cəmi arasında fərqin müsbət olması 

c) )əlamətlər məcmusunun ancaq yeni əlamətlərdən ibarət olması 
d) əlamətlər məcmusunda ayrı-ayrı əlamətlərdə olmayan, keyfiyyətcə yeni 

effektin olması 
e) düzgün cavab yoxdur 

 
25.Həldən diskret əlamətlərin ayrı-ayrılıqda effektlərindən üstün ümumi effektin 
alınması nə ilə sübut olunmur?       



a) ayrı-ayrı əlamətlərdən effektin cəmi ilə əlamətlərin məcmusundan alınan 
effektin müqayisə edilməsi 

b) əlamətlərin məcmusundan alınan effekt ilə ayrı-ayrı əlamətlərdən alınan 
effektlərin cəmi arasında fərqin müsbət olması 

c) )əlamətlər məcmusunun bir hissəsinin yeni, bir hissəsinin məlum 
əlamətlərdən ibarət olması  

d) əlamətlər məcmusunda ayrı-ayrı əlamətlərdə olmayan, keyfiyyətcə yeni 
effektin olması 

e) düzgün cavab yoxdur 
 
26.Həldən diskret əlamətlərin ayrı-ayrılıqda effektlərindən üstün ümumi effektin 
alınması nə ilə sübut olunmur?       

a) ayrı-ayrı əlamətlərdən effektin cəmi ilə əlamətlərin məcmusundan alınan 
effektin müqayisə edilməsi 

b) əlamətlərin məcmusundan alınan effekt ilə ayrı-ayrı əlamətlərdən alınan 
effektlərin cəmi arasında fərqin müsbət olması 

c) ) məlum əlamətlərin təklif edilən kombinasiyada indiyədək verilməməsi 
d) əlamətlər məcmusunda ayrı-ayrı əlamətlərdə olmayan, keyfiyyətcə yeni 

effektin olması 
e) düzgün cavab yoxdur 

 
27.Dünya üzrə əvvəllər prototipi olmayan ixtira necə adlanır?       

a) əsas 
b) ) pioner 
c) kombinəedilmiş 
d) xidməti 
e) perspektiv 

 
28.Aşağıdakılardan hansı xidməti ixtiradır?       

a) hər hansı digər ixtiralar ilə hüquqi bağlı olmayan və özü-özlüyündə müstəqil 
tətbiq edilə bilən ixtira 

b) ixtiranın bütövlükdə və ya onun ayrı-ayrı hissələrinin təkmilləşdirilməsi 
olan, onsuz istifadə edilə bilməyən ixtira 

c) kompleks şəkildə keyfiyyətcə yeni effekt verən, məlum konstruksiyaların, 
üsulların yaxud maddələrin birləşməsi olan ixtira 

d) ) müəssisələrdə xidməti tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə bağlı edilən ixtira 
e) dünya üzrə əvvəllər prototipi olmayan ixtira 

 
29.Aşağıdakılardan hansı ixtiranın növüdür?       



a) qurğu kimi ixtira 
b) üsul kimi ixtira 
c) maddə kimi ixtira 
d) mikroorqanizm ştammı kimi ixtira 
e) ) böyük ixtira  

 
30.Aşağıdakılardan hansı ixtiranın növüdür?       

a) qurğu kimi ixtira 
b) üsul kimi ixtira 
c) maddə kimi ixtira 
d) mikroorqanizm ştammı kimi ixtira 
e) ) əlavə ixtira 

 
31.Aşağıdakılardan hansı ixtiranın növü deyildir?       

a) böyük ixtira 
b) əlavə ixtira 
c) kombinəedilmiş ixtira 
d) xidməti ixtira 
e) ) maddə kimi ixtira 

 
32.Ixtiranın xidməti olması üçün hansı şərt ödənməlidir?       

a) ) həllin zəruriliyi təşkilatın planlaşdırılan fəaliyyətindən irəli gəlməlidir  
b) ixtira xidmət sahələrində tətbiq üçün nəzərdə tutulmalıdır 
c) xidmət üçün standartların tələblərindən kənara çıxmamalıdır 
d) müəssisədə xidmət göstərən şəxs və ya şəxslər tərəfindən edilməlidir 
e) düzgün cavab yoxdur  

 
33.Ixtiranın xidməti olması üçün hansı şərt ödənməlidir?       

a) ) təşkilatın planlaşdırılan fəaliyyəti ilə ən azı bağlı olmalıdır 
b) ixtira xidmət sahələrində tətbiq üçün nəzərdə tutulmalıdır 
c) xidmət üçün standartların tələblərindən kənara çıxmamalıdır 
d) müəssisədə xidmət göstərən şəxs və ya şəxslər tərəfindən edilməlidir 
e) düzgün cavab yoxdur  

 
34.Aşağıdakılardan hansı əlavə ixtiradır?      

a) hər hansı digər ixtiralar ilə hüquqi bağlı olmayan və özü-özlüyündə müstəqil 
tətbiq edilə bilən ixtira 

b) ) ixtiranın bütövlükdə və ya onun ayrı-ayrı hissələrinin təkmilləşdirilməsi 
olan, onsuz istifadə edilə bilməyən ixtira 



c) kompleks şəkildə keyfiyyətcə yeni effekt verən, məlum konstruksiyaların, 
üsulların yaxud maddələrin birləşməsi olan ixtira 

d) müəssisələrdə xidməti tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə bağlı edilən ixtira 
e) dünya üzrə əvvəllər prototipi olmayan ixtira 

35.Aşağıdakılardan hansı kombinəedilmiş ixtiradır?       
a) hər hansı digər ixtiralar ilə hüquqi bağlı olmayan və özü-özlüyündə müstəqil 

tətbiq edilə bilən ixtira 
b) ixtiranın bütövlükdə və ya onun ayrı-ayrı hissələrinin təkmilləşdirilməsi 

olan, onsuz istifadə edilə bilməyən ixtira 
c) ) kompleks şəkildə keyfiyyətcə yeni effekt verən, məlum konstruksiyaların, 

üsulların yaxud maddələrin birləşməsi olan ixtira 
d) müəssisələrdə xidməti tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə bağlı edilən ixtira 
e) dünya üzrə əvvəllər prototipi olmayan ixtira 

 
36.Aşağıdakılardan hansı böyük ixtiradır?       

a) hər hansı digər ixtiralar ilə hüquqi bağlı olmayan və özü-özlüyündə müstəqil 
tətbiq edilə bilən ixtira 

b) ) uzun müddətli tələbatın doğurduğu, lakin heç kimin həll edə bilmədiyi 
ixtira 

c) kompleks şəkildə keyfiyyətcə yeni effekt verən, məlum konstruksiyaların, 
üsulların yaxud maddələrin birləşməsi olan ixtira 

d) müəssisələrdə xidməti tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə bağlı edilən ixtira 
e) dünya üzrə əvvəllər prototipi olmayan ixtira 

 
37.Aşağıdakılardan hansı ixtiranın növüdür?       

a) qurğu kimi ixtira 
b) üsul kimi ixtira 
c) maddə kimi ixtira 
d) mikroorqanizm ştammı kimi ixtira 
e) ) pioner ixtira 

 
38.Aşağıdakılardan hansı ixtiranın növüdür?       

a) qurğu kimi ixtira 
b) üsul kimi ixtira 
c) maddə kimi ixtira 
d) mikroorqanizm ştammı kimi ixtira 
e) ) perspektiv ixtira 

 
39.Aşağıdakılardan hansı ixtiranın növüdür?       



a) qurğu kimi ixtira 
b) üsul kimi ixtira 
c) maddə kimi ixtira 
d) mikroorqanizm ştammı kimi ixtira 
e) ) xidməti ixtira 

 
40.Aşağıdakılardan hansı ixtiranın növü deyildir?       

a) böyük ixtira 
b) əlavə ixtira 
c) kombinəedilmiş ixtira 
d) xidməti ixtira 
e) ) qurğu kimi ixtira 

 
41.Ixtira kimi müşahidə borusu ixtiranın hansı növünə aiddir?       

a) əsas 
b) əlavə 
c) perspektiv 
d) böyük 
e) ) kombinəedilmiş 

 
42.Hansı halda ixtira sənayedə tətbiq oluna bilən sayılır?       

a) ) ixtiranın obyekti sənayenin və təsərrüfatın hər hansı sahəsində hazırlana və 
ya istifadə edilə bilərsə 

b) ixtiranın obyekti sənaye üsulu ilə kütləvi istehsal edilə bilərsə 
c) ixtiranın obyekti sənayenin müvafiq sahəsinin inkişaf etdirilməsi üzrə işlərin 

tərkib hissəsinə uyğun olarsa 
d) ixtira üçün iddia sənədində onun sənaye istehsal metodları göstərilmiş olarsa  
e) ixtiranın obyektinin sənayedə istifadəsi daxili bazarda digər analoji 

obyektlərin rəqabət qabiliyyətini aşağı salarsa 
 
43.Ixtira nə zaman yeni sayılır?       

a) ) mövcud bilgilər məcmusunda bir hissəni təkrarlamırsa 
b) sənayenin mövcud imkanları əsasında ilk dəfə istehsal olunursa  
c) daxili istehlak bazarına ilk dəfə daxil edilirsə 
d) ixtira edilənə qədər müəllifə və onun həmkarlarına naməlum olarsa  
e) sənayenin mövcud halında ilk dəfə istifadə olunursa 

 
44.Patentşünaslıqda mövcud bilgilər məcmusuna ixtira barəsində iddia sənədinin 
verildiyi günə kimi aşağıdakılardan hansına müəssər olan məlumatlar aid edilir? 



a) ) dünyada hamıya  
b) ölkədə hamıya  
c) patent müvəkkilinə  
d) müəllifin çalışdığı təşkilatda hamıya 
e) müəllifə 

 
45.Ixtira hansı halda ixtira səviyyəsinə malik hesab edilir       

a) ) həmin sahədə çalışan mütəxəssis üçün mövcud bilgilərdən açıq-aşkar irəli 
gəlmirsə 

b) yenidirsə 
c) sənayedə tətbiq edilə biləndirsə  
d) yeni və sənayedə tətbiq edilə biləndirsə 
e) mövcud bilgilər məcmusunda bir hissəni təkrarlamırsa 

 
46.Ixtira hansı halda ixtira səviyyəsinə malik hesab edilir?       

a) ) həmin sahədə çalışan mütəxəssis üçün mövcud bilgilərdən açıq-aşkar irəli 
gəlmirsə 

b) yenidirsə 
c) ixtiranın obyekti sənayenin və təsərrüfatın hər hansı sahəsində hazırlana və 

ya istifadə edilə bilərsə 
d) yeni və sənayedə tətbiq edilə biləndirsə 
e) mövcud bilgilər məcmusunda bir hissəni təkrarlamırsa 

 
47.Aşağıdakılardan hansı ixtiraya iddia sənədinə qoşulan sənədlərin siyahısına 
aiddir?       

a) ) iddia sənədi patent müvəkkili vasitəsilə verildiyi halda iddiaçı tərəfindən 
patent müvəkkilinə vəkalət verildiyini təsdiq edən sənəd  

b) ixtiranın düsturu 
c) ixtiranın təsviri 
d) referat 
e) ixtiranın mahiyyətini başa düşmək üçün lazım olan çertyojlar və digər 

materiallar  
 
48.Aşağıdakılardan hansı ixtiraya iddia sənədinə qoşulan sənədlərin siyahısına 
aiddir?       

a) ) zəruri olduqda rüsumun məbləğinin azaldılmasına əsas verən sənəd 
b) patent verilməsi barədə ərizə 
c) ixtiranın təsviri 
d) referat 



e) ixtiranın mahiyyətini başa düşmək üçün lazım olan çertyojlar və digər 
materiallar  

 
49.Ixtiraya patent verilməsi haqqında ərizə hansı dildə (dillərdə) təqdim 
edilməlidir?       

a) ) Azərbaycan 
b) Azərbaycan və rus 
c) Azərbaycan və ingilis  
d) istənilən dildə 
e) Azərbaycan, rus və ingilis  

 
50.Ixtiranın düsturu hansı dildə (dillərdə) təqdim edilməlidir?       

a) Azərbaycan, alman və ingilis  
b) Azərbaycan və ingilis  
c) ) Azərbaycan, rus və ingilis  
d) Azərbaycan  
e) Azərbaycan və rus  

 
51.Ixtiraya patent verilməsi barədə iddia sənədinin tərkibinə daxil olan ərizə neçə 
nüsxədə təqdim edilməlidir?      

a) 1 
b) 2 
c) ) 3 
d) 4 
e) Azərbaycan və ingilis dillərində, hərəsi 2 nüsxə olmaqla  

 
52.Ixtiranın referatı hansı dildə (dillərdə) təqdim edilməlidir?       

a) azərbaycan, alman və ingilis dillərində 
b) azərbaycan və ingilis dillərində 
c) ) azərbaycan, rus və ingilis dillərində 
d) azərbaycan dilində 
e) azərbaycan və rus dillərində 

 
53.Ixtira obyekti maddə olduqda ixtiranın təsvirinin hansı bölməsində strukturu 
müəyyən edilmiş yeni fərdi birləşmənin istifadə edilməsi imkanının isbatı verilir? 

a) ixtiranın aid olduğu texnika sahəsi 
b) texnikanın səviyyəsi (mövcud bilgilər məcmusu) 
c) ixtiranın mahiyyəti 
d) çertyoj fiqurları əlavə edildiyi halda onların siyahısı 



e) ) ixtiranın həyata keçirilməsi imkanını təsdiq edən məlumatlar  
 
54.Hüquqi mühafizə obyekti kimi qurğunun təsvirində onun həyata keçirilməsi 
imkanını təsdiq edən məlumatlara aid bölmədə aşağıdakılardan hansı verilir?  

a) ) statik vəziyyətdəki konstruksiyasını açıqlayan təsvir 
b) qurğunun qrafiki təsvirlərlə izahı 
c) məqsədə çatmaq üçün yerinə yetirilməli əməliyyatların sadalanması 
d) məqsədə çatmağa xidmət edən əvvəllər məlum olan vasitələr 
e) yeni təyinat üzrə istifadədən alınacaq faydalı effekt 

 
55.Ixtirada olan əsas fərqlər və mühüm əlamətlərlə ixtiranın təmin edəcəyi faydalı 
effekt arasındakı əlaqə ixtiranın təsvirinin hansı bölməsində verilir?    

a) ixtiranın aid olduğu texnika sahəsi 
b) texnikanın səviyyəsi (mövcud bilgilər məcmusu) 
c) ) ixtiranın mahiyyəti 
d) çertyoj fiqurları əlavə edildiyi halda onların siyahısı 
e) ixtiranın həyata keçirilməsi imkanını təsdiq edən məlumatlar  

 
56.Ixtiranın analoqları haqqında məlumatlar ixtiranın təsvirinin hansı bölməsində 
verilir?       

a) ixtiranın aid olduğu texnika sahəsi 
b) ) texnikanın səviyyəsi (mövcud bilgilər məcmusu) 
c) ixtiranın mahiyyəti 
d) çertyoj fiqurları əlavə edildiyi halda onların siyahısı 
e) ixtiranın həyata keçirilməsi imkanını təsdiq edən məlumatlar  

 
57.Ixtiranın təsvirində ixtiranın mahiyyəti bölməsini tərtib etmək üçün 
aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?       

a) ərizə  
b) ) ixtiranın düsturu 
c) referat 
d) rüsumun ödənildiyini təsdiqləyən sənəd 
e) ixtiranın mahiyyətini başa düşmək üçün lazım olan çertyojlar və digər 

materiallar 
 
58.Mikroorqanizm konsorsiumları, bitki və heyvan hüceyrələrinin kulturalarına aid 
ixtiralar üçün seleksiyanın aparılmasında istifadə olunmuş əlamətlər ixtiranın 
təsvirinin hansı bölməsində verilir?       

a) ixtiranın aid olduğu texnika sahəsi 



b) texnikanın səviyyəsi (mövcud bilgilər məcmusu) 
c) ixtiranın mahiyyəti 
d) çertyoj fiqurları əlavə edildiyi halda onların siyahısı 
e) ) ixtiranın həyata keçirilməsi imkanını təsdiq edən məlumatlar  

 
59.Mikroorqanizm konsorsiumları, bitki və heyvan hüceyrələrinin kulturalarına aid 
ixtiralar üçün uzunmüddətli becərilmədə konsorsiumun stabilliyi haqqında 
məlumatlar ixtiranın təsvirinin hansı bölməsində verilir? 

a) ixtiranın aid olduğu texnika sahəsi 
b) texnikanın səviyyəsi (mövcud bilgilər məcmusu) 
c) ixtiranın mahiyyəti 
d) çertyoj fiqurları əlavə edildiyi halda onların siyahısı 
e) ) ixtiranın həyata keçirilməsi imkanını təsdiq edən məlumatlar  

 
60.Mikroorqanizm konsorsiumları, bitki və heyvan hüceyrələrinin kulturalarına aid 
ixtiralar üçün kənar mikroorqanizmlərlə yoluxmaya davamlılıq haqqında 
məlumatlar ixtiranın təsvirinin hansı bölməsində verilir? 

a) ixtiranın aid olduğu texnika sahəsi 
b) texnikanın səviyyəsi (mövcud bilgilər məcmusu) 
c) ixtiranın mahiyyəti 
d) çertyoj fiqurları əlavə edildiyi halda onların siyahısı 
e) ) ixtiranın həyata keçirilməsi imkanını təsdiq edən məlumatlar  

 
61.Mikroorqanizm ştammına aid ixtira üçün ştammın nomenklatur məlumatları və 
mənşəyi haqqında məlumatlar ixtiranın təsvirinin hansı bölməsində verilir? 

a) ixtiranın aid olduğu texnika sahəsi 
b) texnikanın səviyyəsi (mövcud bilgilər məcmusu) 
c) ixtiranın mahiyyəti 
d) çertyoj fiqurları əlavə edildiyi halda onların siyahısı 
e) ) ixtiranın həyata keçirilməsi imkanını təsdiq edən məlumatlar 

 
62.Mikroorqanizm ştammına aid ixtira üçün qidalandırıcı mühitin kəmiyyət və 
keyfiyyət tərkibi haqqında məlumatlar ixtiranın təsvirinin hansı bölməsində verilir? 

a) ixtiranın aid olduğu texnika sahəsi 
b) texnikanın səviyyəsi (mövcud bilgilər məcmusu) 
c) ixtiranın mahiyyəti 
d) çertyoj fiqurları əlavə edildiyi halda onların siyahısı 
e) ) ixtiranın həyata keçirilməsi imkanını təsdiq edən məlumatlar 

 



63.Mikroorqanizm ştammına aid ixtira üçün becərilmə şəraiti haqqında məlumatlar 
ixtiranın təsvirinin hansı bölməsində verilir? 

a) ixtiranın aid olduğu texnika sahəsi 
b) texnikanın səviyyəsi (mövcud bilgilər məcmusu) 
c) ixtiranın mahiyyəti 
d) çertyoj fiqurları əlavə edildiyi halda onların siyahısı 
e) ) ixtiranın həyata keçirilməsi imkanını təsdiq edən məlumatlar 

 
64.Mikroorqanizm ştammına aid ixtira üçün fermentasiya vaxtı haqqında 
məlumatlar ixtiranın təsvirinin hansı bölməsində verilir? 

a) ixtiranın aid olduğu texnika sahəsi 
b) texnikanın səviyyəsi (mövcud bilgilər məcmusu) 
c) ixtiranın mahiyyəti 
d) çertyoj fiqurları əlavə edildiyi halda onların siyahısı 
e) ) ixtiranın həyata keçirilməsi imkanını təsdiq edən məlumatlar 

 
65.Mikroorqanizm ştammına aid ixtira üçün biosintez xarakteristikası, faydalı 
(məqsədli) məhsullar, məhsulun çıxışı haqqında məlumatlar ixtiranın təsvirinin 
hansı bölməsində verilir? 

a) ixtiranın aid olduğu texnika sahəsi 
b) texnikanın səviyyəsi (mövcud bilgilər məcmusu) 
c) ixtiranın mahiyyəti 
d) çertyoj fiqurları əlavə edildiyi halda onların siyahısı 
e) ) ixtiranın həyata keçirilməsi imkanını təsdiq edən məlumatlar 

 
66.Mikroorqanizm ştammına aid ixtira üçün ştammın aktivlik (məhsuldarlıq) 
səviyyəsi və onun təyin edilməsi (testləşdirilməsi) üsulları haqqında məlumatlar 
ixtiranın təsvirinin hansı bölməsində verilir? 

a) ixtiranın aid olduğu texnika sahəsi 
b) texnikanın səviyyəsi (mövcud bilgilər məcmusu) 
c) ixtiranın mahiyyəti 
d) çertyoj fiqurları əlavə edildiyi halda onların siyahısı 
e) ) ixtiranın həyata keçirilməsi imkanını təsdiq edən məlumatlar 

 
67.Mikroorqanizm ştammına aid ixtira üçün məqsədli məhsulların ayrılması və 
təmizlənməsi üsulu haqqında məlumatlar ixtiranın təsvirinin hansı bölməsində 
verilir? 

a) ixtiranın aid olduğu texnika sahəsi 
b) texnikanın səviyyəsi (mövcud bilgilər məcmusu) 



c) ixtiranın mahiyyəti 
d) çertyoj fiqurları əlavə edildiyi halda onların siyahısı 
e) ) ixtiranın həyata keçirilməsi imkanını təsdiq edən məlumatlar 

 
68.Aşağıdakılardan hansı ixtiranın düsturuna qoyulan tələb deyildir?      

a) lakonik olmalıdır 
b) əhatəli olmalıdır 
c) tam olmalıdır 
d) aydın olmalıdır 
e) ) diaqramlar şəklində olmalıdır 

 
69.Aşağıdakılardan hansı ixtiranın düsturuna qoyulan tələbdir? 

a) ) lakonik olmalıdır 
b) cədvəl şəklində olmalıdır 
c) diaqramlar şəklində olmalıdır 
d) ərizə şəklində olmalıdır 
e) xətti olmalıdır 

 
70.Aşağıdakılardan hansı ixtiranın düsturuna qoyulan tələbdir? 

a) ) aydın olmalıdır 
b) cədvəl şəklində olmalıdır 
c) diaqramlar şəklində olmalıdır 
d) ərizə şəklində olmalıdır 
e) xətti olmalıdır 

 
71.Ümumi qaydalara görə ixtiranın düsturu neçə hissədən ibarət olur? 

a) iki 
b) ) üç 
c) dörd 
d) beş 
e) altı 

 
72.Ixtiranın üç hissədən ibarət strukturlu düsturu necə adlanır? 

a) ) birbəndli  
b) ikibəndli 
c) kompleks bəndli 
d) çoxbəndli 
e) üçbəndli 

 



73.Əlavə ixtira üçün iddia sənədində düstura hansı daxildir? 
a) ) əlavə ixtiranın əsas ixtiranın düsturuna uyğun gələn adı 
b) məqsədə xidmət edən əvvəllər məlum olan vasitələr 
c) ixtira obyektinin əvvəllər hansı təyinat üzrə istifadə edildiyini göstərən 

məlumatlar 
d) ixtira obyektinin yeni təyinatı 
e) yeni təyinat üzrə istifadədən alınacaq faydalı effekt  

 
74.Ixtira üçün iddia sənədi vermiş xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan 
Respublikasında maraqlarının müdafiəsi üçün nümayəndəsi kim ola bilər? 

a) ) Azərbaycanın patent müvəkkillərinin Dövlət reyestrində qeydiyyata alınan 
patent müvəkkili 

b) həmin ölkənin Azərbaycan dilini bilən vətəndaşı 
c) Azərbaycan Respublikasının ərazisində daim yaşayan və qeydiyyatda olan 

şəxs və ya şəxslər  
d) həmin ölkənin Azərbaycan dilini bilən, ali təhsilli vətəndaşı 
e) öz xidmətini könüllü təklif edən patentləşdirmə üzrə ekspert  

 
75.Ixtira üçün iddia sənədi vermiş şəxsin nümayəndəsinin təyini necə ləğv edilə 
bilər? 

a) ) iddiaçı tərəfindən yazılı ərizə verilməklə 
b) patentləşdirmə üzrə ekspertin yazılı müraciəti ilə 
c) patentləşdirmə sahəsinin müfəttişinin yazılı müraciəti ilə 
d) Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsinin qərarı ilə 
e) istehlakçıların müraciətləri əsasında 

 
76.Ixtira üçün iddia sənədi vermiş şəxsin nümayəndəsinin təyini necə ləğv edilə 
bilər? 

a) ) iddiaçının hüquqi varisi tərəfindən yazılı ərizə verilməklə 
b) patentləşdirmə üzrə ekspertin yazılı müraciəti ilə 
c) patentləşdirmə sahəsinin müfəttişinin yazılı müraciəti ilə 
d) Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsinin qərarı ilə 
e) istehlakçıların müraciətləri əsasında 

 
77.Ixtiraya patent almaq üçün Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi ilə yazışmalar hansı dildə (dillərdə) 
aparılır? 



a) ) Azərbaycan 
b) Azərbaycan və rus  
c) Azərbaycan, rus və ingilis 
d) Azərbaycan və ingilis 
e) düzgün cavab yoxdur 

 
78.Iddia sənədində düzəlişlər və dəqiqləşmələr hansının təqdim edilməsi yolu ilə 
edilir? 

a) ) əvəzedici vərəqlər 
b) ixtiranın düsturları 
c) patent verilməsi haqqında ərizə 
d) referat 
e) etibarnamələr 

 
79.Iddia sənədinin iddiaçının iştirakı ilə baxılması hansı yolla həyata keçirilir? 

a) ) danışıqlar 
b) işgüzar oyunlar 
c) tanışlıq 
d) analiz və sintez 
e) modelləşdirmə 

 
80.Iddia sənədinin iddiaçının iştirakı ilə baxılması hansı yolla həyata keçirilir? 

a) ) ekspert iclasında müzakirə 
b) işgüzar oyunlar 
c) ixtiranın edildiyi təşkilatda müşavirə  
d) analiz və sintez 
e) modelləşdirmə 

 
81.Hansı halda iddia sənədinin iddiaçının iştirakı ilə baxılması danışıqlar yolu ilə 
həyata keçirilir? 

a) ) məsələlər ekspert və iddiaçının bilavasitə iştirakı ilə həll edilə biləcəyi 
təqdirdə 

b) məsələlər bir neçə nəfərdən ibarət iddiaçı tərəfindən həll edilə biləcəyi 
təqdirdə 

c) ixtira obyektini ekspertlərə təqdim etmək obyektiv səbəblərdən qeyri-
mümkün olduqda 

d) iddiaçı fiziki şəxs kimi Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduqda 
e) iddiaçı hüquqi şəxs kimi xarici ölkəyə mənsub olduqda  

 



82.Hansı halda iddia sənədinin iddiaçının iştirakı ilə baxılması ekspert iclasında 
müzakirələr yolu ilə həyata keçirilir? 

a) ) məsələlərin həlli üçün ekspertizada bir sıra mütəxəssislərin iştirakı tələb 
olduğu təqdirdə 

b) iddiaçı bir neçə nəfərdən ibarət qrup təşkil etdikdə 
c) ixtira obyektini ekspertlərə təqdim etmək obyektiv səbəblərdən qeyri-

mümkün olduqda 
d) iddiaçı fiziki şəxs kimi Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduqda 
e) iddiaçı hüquqi şəxs kimi xarici ölkəyə mənsub olduqda  

 
83.Ixtiranın ilkin ekspertizası zamanı təsnifat indeksini dəqiq müəyyən etmək üçün 
aşağıdakılardan hansı əsas götürülür? 

a) ) ixtiranın düsturu 
b) ixtiranın təsviri 
c) referat 
d) çertyojlar və cədvəllər 
e) patent verilməsi barədə ərizə 

 
84.Aşağıdakılardan hansı ixtiraya iddia sənədinin ilkin ekspertizası zamanı müsbət 
rəy üçün şərtlərdən biridir? 

a) ) lazımi sənədlərin iddia sənədinə daxil edilməsi 
b) ixtira obyektinin bədii konstruktorluq işinin nəticəsi olması 
c) patent almaq üçün iddia obyektinin sənaye nümunəsi olması 
d) ayrı-ayrı ixtiraları xarakterizə edən müstəqil bəndlərdə ixtira düsturunun 

digər bəndlərinə istinadlar edilməsi 
e) iddiaçının Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olması 

 
85.Ixtiraya iddia sənədinin ilkin ekspertizası zamanı aşağıdakılardan hansı 
yoxlanılır? 

a) ) iddia sənədində nəzərdə tutulmuş sənədlərin olması 
b) iddiaçı bir neçə şəxs olduqda həmin şəxslərin hamısının müzakirədə iştirakı 
c) ayrı-ayrı ixtiraları xarakterizə edən müstəqil bəndlərdə ixtira düsturunun 

digər bəndlərinə istinadların olması 
d) ixtiradan yeni təyinat üzrə istifadənin mümkünlüyü 
e) nəzərdən keçirilən üsul və ya maddənin əvvəllər hansı təyinat üzrə istifadə 

edildiyi  
 
86.Ixtiraya iddia sənədinin ilkin ekspertizası zamanı aşağıdakılardan hansı 
yoxlanılır? 



a) ) iddia sənədində nəzərdə tutulmuş sənədlər üçün təyin edilmiş tələblərə 
əməl edilməsi 

b) iddiaçı bir neçə şəxs olduqda həmin şəxslərin hamısının müzakirədə iştirakı 
c) ayrı-ayrı ixtiraları xarakterizə edən müstəqil bəndlərdə ixtira düsturunun 

digər bəndlərinə istinadların olması 
d) ixtiradan yeni təyinat üzrə istifadənin mümkünlüyü 
e) nəzərdən keçirilən üsul və ya maddənin əvvəllər hansı təyinat üzrə istifadə 

edildiyi 
 
87.Ixtiraya iddia sənədinin ilkin ekspertizası zamanı aşağıdakılardan hansı 
yoxlanılır? 

a) ) iddia sənədinin qanunvericiliklə nəzərdə tutulan verilmə qaydasına əməl 
edilməsi 

b) iddiaçı bir neçə şəxs olduqda həmin şəxslərin hamısının müzakirədə iştirakı 
c) ayrı-ayrı ixtiraları xarakterizə edən müstəqil bəndlərdə ixtira düsturunun 

digər bəndlərinə istinadların olması 
d) ixtiradan yeni təyinat üzrə istifadənin mümkünlüyü 
e) nəzərdən keçirilən üsul və ya maddənin əvvəllər hansı təyinat üzrə istifadə 

edildiyi 
 
88.Ixtiraya iddia sənədinin ilkin ekspertizası zamanı aşağıdakılardan hansı 
yoxlanılır? 

a) ) patent müvəkkilinin səlahiyyətlərini təsdiqləyən etibarnamənin düzgün 
tərtib edilməsi 

b) iddiaçı bir neçə şəxs olduqda həmin şəxslərin hamısının müzakirədə iştirakı 
c) ayrı-ayrı ixtiraları xarakterizə edən müstəqil bəndlərdə ixtira düsturunun 

digər bəndlərinə istinadların olması 
d) ixtiradan yeni təyinat üzrə istifadənin mümkünlüyü 
e) nəzərdən keçirilən üsul və ya maddənin əvvəllər hansı təyinat üzrə istifadə 

edildiyi  
 
89.Ixtiraya iddia sənədinin ilkin ekspertizası zamanı aşağıdakılardan hansı 
yoxlanılır? 

a) ) ixtiraya görə vəhdətlik tələblərinin yerinə yetirilməsi 
b) iddiaçı bir neçə şəxs olduqda həmin şəxslərin hamısının müzakirədə iştirakı 
c) ayrı-ayrı ixtiraları xarakterizə edən müstəqil bəndlərdə ixtira düsturunun 

digər bəndlərinə istinadların olması 
d) ixtiradan yeni təyinat üzrə istifadənin mümkünlüyü 



e) nəzərdən keçirilən üsul və ya maddənin əvvəllər hansı təyinat üzrə istifadə 
edildiyi 

 
90.Ixtiraya iddia sənədinin ilkin ekspertizası zamanı aşağıdakılardan hansı 
yoxlanılır? 

a) ) əlavə olunan materialların ixtiranın mahiyyətini dəyişib-dəyişməməsi 
b) iddiaçı bir neçə şəxs olduqda həmin şəxslərin hamısının müzakirədə iştirakı 
c) ayrı-ayrı ixtiraları xarakterizə edən müstəqil bəndlərdə ixtira düsturunun 

digər bəndlərinə istinadların olması 
d) ixtiradan yeni təyinat üzrə istifadənin mümkünlüyü 
e) nəzərdən keçirilən üsul və ya maddənin əvvəllər hansı təyinat üzrə istifadə 

edildiyi  
 
91.Ixtiraya iddia sənədinin ilkin ekspertizası zamanı aşağıdakılardan hansı 
yoxlanılır? 

a) ) ixtiranın Beynəlxalq Patent Təsnifatı üzrə müəyyənləşdirilmiş təsnifatının 
düzgünlüyü 

b) iddiaçı bir neçə şəxs olduqda həmin şəxslərin hamısının müzakirədə iştirakı 
c) ayrı-ayrı ixtiraları xarakterizə edən müstəqil bəndlərdə ixtira düsturunun 

digər bəndlərinə istinadların olması 
d) ixtiradan yeni təyinat üzrə istifadənin mümkünlüyü 
e) nəzərdən keçirilən üsul və ya maddənin əvvəllər hansı təyinat üzrə istifadə 

edildiyi  
 
92.Ixtiraya ilkinlik hüququ hansı tarixdən yaranır? 

a) ) iddia sənədinin verildiyi tarixdən 
b) ilkin ekspertizanın sona çatdığı tarixdən 
c) ixtiraya iddia sənədinin tərtib edildiyi tarixdən 
d) ixtira üçün iddia sənədi və ona patent verilməsi haqqında məlumatların dərc 

olunduğu tarixdən 
e) iddia sənədində materiallar başqa dildə təqdim edildikdə həmin sənədlərin 

Azərbaycan dilinə tərcümə edildiyi tarixdən 
 
93.Ixtira üzrə ilkinlik ilk iddia sənədinin Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə 
Paris Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətdə verilməsi tarixindən 
müəyyənləşdirilərsə, bu, hansı ilkinlikdir? 

a) ) konvensiya ilkinliyi 
b) sərgi ilkinliyi 
c) kooperasiya ilkinliyi 



d) saziş ilkinliyi 
e) beynəlxalq ilkinlik 

 
94.Ixtira üzrə ilkinlik ilk iddia sənədinin Ümumdünya Ticarət Təşkilatının 
iştirakçısı olan dövlətdə verilməsi tarixindən müəyyənləşdirilərsə, bu, hansı 
ilkinlikdir? 

a) ) konvensiya ilkinliyi 
b) sərgi ilkinliyi 
c) kooperasiya ilkinliyi 
d) saziş ilkinliyi 
e) beynəlxalq ilkinlik 

 
95.Ilkinliyin konvensiya ilkinliyi şəklində müəyyənləşdirilməsi üçün iddiaçı ixtira 
üçün iddia sənədini həmin tarixdən etibarən hansı müddət ərzində Azərbaycan 
Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinə 
verməlidir? 

a) 15 gün  
b) 1 ay 
c) 3 ay 
d) 6 ay  
e) ) 12 ay 

 
96.Sərgi ilkinliyi xahiş edilərsə, iddiaçı ərizəni həmin tarixdən ən geci hansı 
müddət keçənədək verməlidir? 

a) 15 gün  
b) 1 ay 
c) 3 ay 
d) ) 6 ay  
e) 12 ay 

 
97.Ixtiraya iddia sənədinin ekspertizası zamanı eyni tip elementlərin sayının 
artırılması hesabına nəticənin gücləndirilməsi müəyyənləşdirilərsə, aşağıdakılardan 
hansı doğrudur? 

a) ) iddia ixtira səviyyəli deyildir  
b) iddia edilən ixtira sənayedə tətbiq oluna biləndir 
c) iddiada əks olunan məlumatlar patent axtarışı üçün kifayət deyildir 
d) iddia ilkin ekspertizaya qaytarılmalıdır 
e) iddia edilən ixtiranın düsturu çoxbəndlidir 

 



98.Iddia sənədi üzrə aşağıdakı məlumatlardan hansı dərc olunmur? 
a) ilkin ekspertiza nəticəsində müəyyən edilmiş Beynəlxalq Patent Təsnifatının 

indeksi 
b) ixtira haqda referat 
c) informasiya axtarışı və ekspertiza keçirilməsinə aid vəsatət olması haqqında 

məlumat 
d) iddia sənədinin nömrəsi 
e) ) ixtiranın düsturundakı bəndlərin sayı 

 
99.Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi iddia sənədlərinə dair məlumatı özünün rəsmi bülletenində dərc 
edir. Aşağıdakılardan hansı bu zaman dərc olunan məlumatlara aiddir? 

a) patent müvəkkilinin adı 
b) ilk təqdim olunduğu şəkildə ixtiranın düsturu 
c) Beynəlxalq Patent Təsnifatı 
d) şərti işarələr, terminlər, təyinlər 
e) ) iddiaçı(lar)nın yaşadığı ölkənin adı 

 
100.Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi iddia sənədlərinə dair məlumatı özünün rəsmi bülletenində dərc 
edir. Aşağıdakılardan hansı bu zaman dərc olunan məlumatlara aiddir? 

a) patent müvəkkilinin adı 
b) ilk təqdim olunduğu şəkildə ixtiranın düsturu 
c) Beynəlxalq Patent Təsnifatı 
d) şərti işarələr, terminlər, təyinlər 
e) ) iddia sənədinin nömrəsi 

 
101.Hansı halda iddia sənədinə dair məlumat dərc olunmur? 

a) ) patent verilməsindən imtina qərarı qəbul edildikdə 
b) iddia sənədi patent müvəkkili tərəfindən verildikdə 
c) ixtira obyekti maddə olduqda 
d) ixtira obyekti üsul olduqda 
e) ixtiranın düsturu çoxbəndli olduqda 

 
102.Hansı halda iddia sənədinə dair məlumat dərc olunmur? 

a) ) iddia sənədi geri götürüldükdə  
b) iddia sənədi patent müvəkkili tərəfindən verildikdə 
c) ixtira obyekti maddə olduqda 
d) ixtira obyekti üsul olduqda 



e) ixtiranın düsturu çoxbəndli olduqda 
 
 
103.Ixtira üçün iddia sənədi barəsində məlumat dərc olunana qədər iddiaçı ərizə 
verməklə onu aşağıdakılardan hansı üçün iddia sənədinə çevirə bilər? 

a) )faydalı model 
b) sənaye nümunəsi 
c) maddə 
d) üsul 
e) doğru cavab yoxdur 

 
104.Ixtira dövlətin milli təhlükəsizliyi mənafelərinə aid olduqda aşağıdakılardan 
hansı öz təşəbbüsü ilə iddia sənədinə dair məlumatın dərcini bu barədə qərarın 
çıxarıldığı tarixdən etibarən 4 aya qədər dayandırmaq hüququna malikdir? 

a) ) Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi 

b) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
c) patent üzrə müvəkkil 
d) ixtiranın müəllifi (müəllifləri) 
e) patent sahibi 

 
105.Aşağıdakılardan hansı ixtira üçün iddia sənədinin ekspertizası zamanı ixtira 
səviyyəsinin yoxlanmasına daxil deyildir? 

a) ən yaxın analoqun təyini 
b) iddia olunan ixtiranı ən yaxın analoqdan fərqləndirən əlamətlərin müəyyən 

edilməsi 
c) mövcud bilgilər məcmusundan baxılan ixtiranın mühüm əlamətləri ilə üst-

üstə düşən əlamətləri olan həllərin üzə çıxarılması 
d) ) iddia olunan ixtiranın yeniliyinin yoxlanılması 
e) düzgün cavab yoxdur 

 
106.Aşağıdakılardan hansı ixtira üçün iddia sənədinin ekspertizası zamanı ixtira 
səviyyəsinin yoxlanmasına daxil deyildir? 

a) ən yaxın analoqun təyini 
b) iddia olunan ixtiranı ən yaxın analoqdan fərqləndirən əlamətlərin müəyyən 

edilməsi 
c) mövcud bilgilər məcmusundan baxılan ixtiranın mühüm əlamətləri ilə üst-

üstə düşən əlamətləri olan həllərin üzə çıxarılması 
d) ) iddia olunan ixtiranın sənayedə tətbiq oluna bilməsi şərtinin yoxlanılması 



e) düzgün cavab yoxdur 
 
 
107.Ixtiraya iddia sənədinin ekspertizası zamanı obyektin hər hansı bir hissəsinin 
aradan götürülməsi ilə bu əməliyyata xas olan sadələşmə kimi nəticənin əldə 
edilməsi müəyyənləşdirilərsə, aşağıdakılardan hansı doğrudur? 

a) ) iddia ixtira səviyyəli deyildir  
b) iddia edilən ixtira sənayedə tətbiq oluna bilməz 
c) iddia konvensiya ilkinliyinə malikdir 
d) iddia sərgi ilkinliyinə malikdir 
e) iddia ixtira yox, sənaye nümunəsidir 

 
108.Ixtiraya iddia sənədinin ekspertizası zamanı nəticəyə nail olmaq üçün məlum 
xassəli materialdan məlum obyektin hazırlanması müəyyənləşdirilərsə, 
aşağıdakılardan hansı doğrudur? 

a) ) iddia ixtira səviyyəli deyildir  
b) iddia edilən ixtira sənayedə tətbiq oluna biləndir 
c) iddiada əks olunan məlumatlar patent axtarışı üçün kifayət deyildir 
d) iddia ilkin ekspertizaya qaytarılmalıdır 
e) iddia edilən ixtiranın düsturu çoxbəndlidir  

 
109.Estetik göstəricilər məmulatda nəyi xarakterizə edir? 

a) ) formanın rasionallığını  
b) məmulatın konstruksiyasının insanın güc imkanlarına uyğunluğunu 
c) məmulatın əsas funksiyaları yerinə yetirməyə yararlılığını  
d) məmulatın uzunömürlülüyünü 
e) məmulatın formasının istifadə zamanı təhlükəsizliyini 

 
110.Estetik göstəricilər məmulatda nəyi xarakterizə edir? 

a) ) kompozisiyanın bütövlüyünü 
b) məmulatın konstruksiyasının insanın güc imkanlarına uyğunluğunu 
c) məmulatın əsas funksiyaları yerinə yetirməyə yararlılığını  
d) məmulatın uzunömürlülüyünü 
e) məmulatın formasının istifadə zamanı təhlükəsizliyini 

 
111.Estetik göstəricilər məmulatda nəyi xarakterizə edir? 

a) ) bədii ifadəliliyi 
b) məmulatın konstruksiyasının insanın güc imkanlarına uyğunluğunu 
c) formanın standartlara uyğunluğunu  



d) məmulatın uzunömürlülüyünü 
e) məmulatın formasının istifadə zamanı təhlükəsizliyini 

 
112.Formanın rasionallığı məmulatın hansı keyfiyyət göstəricisinə aiddir? 

a) ) estetik 
b) erqonomik  
c) etibarlılıq 
d) patent-hüquq 
e) təhlükəsizlik 

 
113.Bədii ifadəlilik məmulatın hansı keyfiyyət göstəricisinə aiddir? 

a) )estetik 
b) erqonomik  
c) etibarlılıq 
d) patent-hüquq 
e) təhlükəsizlik 

 
114.Kompozisiyanın bütövlüyü məmulatın hansı keyfiyyət göstəricisinə aiddir? 

a) ) estetik 
b) erqonomik  
c) etibarlılıq 
d) patent-hüquq 
e) təhlükəsizlik 

 
115.Sənaye nümunəsinin yeniliyi qiymətləndirilərkən vizual qəbul edilən 
informasiya mənbələrində saxlanılan məlumatın hamıya müəssər olmuş bilgilərə 
aid edilməsinin tarixi necə təyin edilir? 

a) dərc olunma tarixi ilə 
b) çapa hazırlanma tarixi ilə 
c) qeydiyyat tarixi ilə 
d) kitabxanaya daxil olduğu tarix ilə 
e) ) müşahidə edilməsinin sənədlə təsdiqlənən tarixi ilə 

 
116.Aşağıdakılardan hansı sənaye nümunəsinin mühüm əlamətlərinə aiddir?  

a) ) forma 
b) iqtisadi səmərəlilik 
c) yenilik 
d) orjinallıq 
e) faydalı effekt 



 
117.Aşağıdakılardan hansı sənaye nümunəsinin mühüm əlamətlərinə aiddir? 

a) ) əsas kompozisiya elementləri 
b) iqtisadi səmərəlilik 
c) yenilik 
d) orjinallıq 
e) faydalı effekt 

 
118.Aşağıdakılardan hansı erqonomik göstəriciyə aid deyildir?       

a) gigiyenik 
b) antropometrik 
c) fizioloji 
d) psixoloji 
e) ) orqanoleptik 

 
119.Aşağıdakılardan hansı sənaye nümunəsinin növüdür?       

a) əsas model 
b) pioner model  
c) işçi model 
d) xidməti model 
e) ) sənaye modeli 

 
120.Aşağıdakılardan hansı müstəvi kompozisiyalı bədii-konstruktiv həlləri 
xarakterizə edən əlamət deyildir?       

a) ornament elementlərinin xətti - qrafik nisbəti 
b) koloristik həll 
c) fakturanın xarakteri 
d) ) material  
e) düzgün cavab yoxdur  

 
121.Iddia olunan sənaye nümunəsinə patent verilməsi barədə ərizə hansı dildə 
(dillərdə) təqdim edilməlidir?       

a) ) Azərbaycan  
b) ingilis 
c) Azərbaycan, rus və ingilis  
d) Azərbaycan və ingilis  
e) istənilən dildə 

 



122.Sənaye nümunəsinə iddia sənədinin başqa dildə verilmiş materiallarının 
Azərbaycan dilinə tərcüməsi iddia sənədinin verildiyi gündən hesablanmaqla hansı 
müddətdə təqdim olunmalıdır?       

a) ) 2 ay ərzində 
b) 3 gün ərzində 
c) 10gün ərzində 
d) 15 gün ərzində 
e) 1 ay ərzində 

 
123.Sənaye nümunəsinə iddia sənədi ilə bağlı kargüzarlıq hansı dildə (dillərdə) 
aparılır?       

a) ) Azərbaycan  
b) biri Azərbaycan olmaqla iki dildə  
c) Azərbaycan, rus və ingilis  
d) Azərbaycan və ingilis  
e) istənilən dildə 

 
124.Sənaye nümunəsinə iddia sənədlərində dəyişikliklərin və dəqiqləşdirmələrin 
aparılması hansının təqdim edilməsi yolu ilə edilir?       

a) ) əvəzedici vərəq və fotoşəkillər 
b) ixtiranın düsturu və çertyojlar 
c) patent verilməsi haqqında ərizə 
d) sənaye nümunəsinin təsviri 
e) etibarnamələr 

 
125.Sənaye nümunəsinə iddia sənədinin ilkin ekspertizası zamanı aşağıdakılardan 
hansı yoxlanılır?       

a) ) iddia sənədində tələb olunan sənədlərin mövcudluğu 
b) iddiaçı bir neçə şəxs olduqda həmin şəxslərin hamısının müzakirədə iştirakı 
c) ayrı-ayrı sənaye nümunələrini xarakterizə edən əlamətlərdən maksimum 

qaşılıqlı istifadənin olması 
d) sənaye nümunəsindən yeni təyinat üzrə istifadənin mümkünlüyü 
e) istifadə olunan üsul və ya maddənin əvvəllər hansı təyinat üzrə istifadə 

edildiyi 
 
126.Aşağıdakılardan hansı şərtin tam ödənməsi müəyyən edildikdə iddiaçı sənaye 
nümunəsi üçün iddia sənədinin ilkin ekspertizasının müsbət rəyi barədə xəbərdar 
edilir?       

a) ) bütün tələb olunan sənədlərin iddia sənədinə daxil edilməsi 



b) iddia obyektinin maddə olması  
c) iddia obyektinin üsul olması 
d) iddia obyektinin çap məhsulları olması 
e) iddiaçının Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olması 

127.Aşağıdakılardan hansı şərtin tam ödənməsi müəyyən edildikdə iddiaçı sənaye 
nümunəsi üçün iddia sənədinin ilkin ekspertizasının müsbət rəyi barədə xəbərdar 
edilir?       

a) iddia sənədi materiallarının patent haqqında qanunvericiliyin tələblərinə 
uyğun tərtib edilməsi 

b) iddia obyektinin maddə olması  
c) sənaye hidrotexniki və başqa stasionar qurğular 
d) iddia obyektinin çap məhsulları olması 
e) iddiaçının Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olması 

 
128.Aşağıdakılardan hansı sənaye nümunəsinə iddia sənədi materiallarına qoyulan 
tələbdir?       

a) ) yazılışda vahid terminologiyadan istifadə olunmalıdır 
b) ədəbiyyatda geniş tətbiq edilməyən termin və işarələrdən istifadə etdikdə 

onların mənası mətndə hər dəfə işlədildiyi zaman izah edilməlidir 
c) eyni anlayış üçün bir-birinə yaxın müxtəlif elmi-texniki terminlər işlədilə 

bilər  
d) elmi və texniki ədəbiyyatlarda ümumi qəbul edilmiş termin və ixtisarlardan 

istifadə yolverilməzdir 
e) düzgün cavab yoxdur 

 
129.Aşağıdakılardan hansı ayaqqabıların bədii-konstruktiv həllini xarakterizə edən 
əlamət deyildir?       

a) rəng 
b) material 
c) furnitur 
d) elementlərin qarşılıqlı yerləşməsi 
e) ) kompozisiya elementlərinin tərkibi və paylanması 

 
130.Aşağıdakılardan hansı sənaye nümunəsinə iddia sənədinə əlavə edilən 
sənədlərin siyahısına aiddir? 

a) ) zəruri olduqda rüsumun məbləğinin azaldılmasına əsas üçün sənəd  
b) sənaye nümunəsinin düsturu 
c) sənaye nümunəsinin təsviri 
d) patent verilməsi barədə ərizə 



e) sənaye nümunəsinin mahiyyətini başa düşmək üçün lazım olan çertyojlar  
 
131.Aşağıdakılardan hansı sənaye nümunəsinə iddia sənədinə əlavə edilən 
sənədlərin siyahısına aiddir? 

a) ) rüsumun ödənildiyini təsdiq edən sənəd  
b) sənaye nümunəsinin düsturu 
c) sənaye nümunəsinin təsviri 
d) patent verilməsi barədə ərizə 
e) sənaye nümunəsinin mahiyyətini başa düşmək üçün lazım olan çertyojlar  

 
132.Aşağıdakılardan hansı sənaye nümunəsinə iddia sənədinə əlavə edilən 
sənədlərin siyahısına aiddir? 

a) ) iddia sənədi patent müvəkkili vasitəsilə verildikdə ərizəçi tərəfindən ona 
verilən etibarnamə 

b) sənaye nümunəsinin düsturu 
c) sənaye nümunəsinin təsviri 
d) patent verilməsi barədə ərizə 
e) sənaye nümunəsinin mahiyyətini başa düşmək üçün lazım olan çertyojlar  

 
133.Aşağıdakılardan hansı sənaye nümunəsinə iddia sənədinə əlavə edilən 
sənədlərin siyahısına aiddir?      

a) ) zəruri olduqda rüsum ödəmələrdən azad edilməsinə əsas üçün sənəd  
b) sənaye nümunəsinin düsturu 
c) sənaye nümunəsinin təsviri 
d) patent verilməsi barədə ərizə 
e) sənaye nümunəsinin mahiyyətini başa düşmək üçün lazım olan çertyojlar və 

digər materiallar 
 
134.Aşağıdakılardan hansı sənaye nümunəsinə iddia sənədi materiallarına qoyulan 
tələbdir?       

a) ) standartlaşdırılmış termin və ixtisarlar istifadə edilməlidir 
b) ədəbiyyatda geniş tətbiq edilməyən termin və işarələrdən istifadə etdikdə 

mətndə onların hər dəfə işlədildiyi yerdə izahı verilməlidir 
c) terminologiyanın eynilik tələbi istifadə edilən şərti işarələrə aid 

edilməməlidir 
d) elmi və texniki ədəbiyyatlarda ümumi qəbul edilmiş termin və ixtisarlardan 

istifadə yolverilməzdir 
e) düzgün cavab yoxdur 

 



135.Sənaye nümunəsinə iddia sənədinin tərkibinə aşağıdakılardan hansı daxildir? 
a) ) patent verilməsi barədə ərizə 
b) zəruri olduqda rüsumun məbləğinin azaldılmasına əsas verən sənəd 
c) iddia sənədi patent müvəkkili vasitəsilə verildiyi halda iddiaçı tərəfindən 

patent müvəkkilinə vəkalət verildiyini təsdiq edən sənəd 
d) rüsumun ödənildiyini təsdiqləyən sənəd 
e) düzgün cavab yoxdur 

 
136.Sənaye nümunəsinin müəllifi kimdir?       

a) ) sənaye nümunəsini yaradıcı əməyi ilə yaradan şəxs  
b) işəgötürən  
c) patent müvəkkili  
d) sənaye nümunəsi üçün iddia sənədini Azərbaycan Respublikasının 

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinə təqdim 
edən şəxs 

e) sənaye nümunəsinin patent sahibi  
 
137.Faydalı modelin müəllifi kimdir?       

a) ) faydalı modeli yaradıcı əməyi ilə yaradan şəxs  
b) işəgötürən  
c) patent müvəkkili  
d) faydalı model üçün iddia sənədini Azərbaycan Respublikasının 

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinə təqdim 
edən şəxs 

e) faydalı modelin patent sahibi  
 
138.Ixtiranın patent sahibi kim ola bilməz?       

a) müəllif 
b) müəllifin varisi 
c) işəgötürən  
d) müəllifin göstərdiyi hüquqi şəxs 
e) ) düzgün cavab yoxdur 

 
139.Sənaye nümunəsinin patent sahibi kim ola bilməz?       

a) müəllif 
b) müəllifin varisi 
c) işəgötürən  
d) müəllifin göstərdiyi hüquqi şəxs 
e) ) düzgün cavab yoxdur 



 
140.Faydalı modelin patent sahibi kim ola bilməz?        

a) müəllif 
b) müəllifin varisi 
c) işəgötürən  
d) müəllifin göstərdiyi hüquqi şəxs 
e) )düzgün cavab yoxdur 

 
141.Ixtiraya müəlliflik hüququ üçün hansı müddət müəyyənləşdirilib?       

a) 5 il  
b) 10 il 
c) 15 il 
d) 20 il 
e) müddət müəyyənləşdirilməyib  

 
142.Sənaye nümunəsinə müəlliflik hüququ üçün hansı müddət müəyyənləşdirilib? 

a) 5 il  
b) 10 il 
c) 15 il 
d) 20 il 
e) ) müddət müəyyənləşdirilməyib  

 
143.Faydalı modelə müəlliflik hüququ üçün hansı müddət müəyyənləşdirilib?       

a) 5 il  
b) 10 il 
c) 15 il 
d) 20 il 
e) ) müddət müəyyənləşdirilməyib  

 
144.Ixtira obyekti məhsul olduqda aşağıdakılardan hansı müstəsna hüquqa malik 
ola bilməz?       

a) müəllif 
b) müəllifin varisi 
c) işəgötürən  
d) müəllifin göstərdiyi hüquqi şəxs 
e) ) düzgün cavab yoxdur 

 
145.Üsula aid ixtiradan istifadənin başlanması vaxtı aşağıdakılardan hansıdır? 

a) ) istehsal prosesində onun tətbiqinin başlanması günü 



b) hazırlanan və ya istismar olunan məhsullarda onun tətbiqinin başlanması 
günü 

c) istismara verilən təcrübi nümunələrdə onun tətbiqinin başlanması günü 
d) patent haqqında məlumatların rəsmi bülletendə dərc olunduğu tarix  
e) onun konvensiya ilkinliyi tarixi 

 
146.Maddəyə aid ixtiradan istifadənin başlanması vaxtı aşağıdakılardan hansıdır? 

a) istehsal prosesində onun tətbiqinin başlanması günü 
b) ) hazırlanan və ya istismar olunan məhsullarda onun tətbiqinin başlanması 

günü 
c) ona iddia sənədinin ekspertizasının başa çatdığı gün 
d) patent haqqında məlumatların rəsmi bülletendə dərc olunduğu tarix  
e) onun konvensiya ilkinliyi tarixi 

 
147.Maddəyə aid ixtiradan istifadənin başlanması vaxtı aşağıdakılardan hansıdır? 

a) istehsal prosesində onun tətbiqinin başlanması günü 
b) ) istismara verilən təcrübi nümunələrdə onun tətbiqinin başlanması günü 
c) ona iddia sənədinin ekspertizasının başa çatdığı gün 
d) patent haqqında məlumatların rəsmi bülletendə dərc olunduğu tarix  
e) onun konvensiya ilkinliyi tarixi 

 
148.Üsulun yeni təyinat üzrə tətbiqinə aid ixtiradan istifadənin başlanması vaxtı 
aşağıdakılardan hansıdır?       

a) ) ixtira düsturunda göstərilən təyinat üzrə tətbiqinin başlanması günü 
b) hazırlanan və ya istismar olunan məhsullarda onun tətbiqinin başlanması 

günü 
c) istismara verilən təcrübi nümunələrdə onun tətbiqinin başlanması günü 
d) patent haqqında məlumatların rəsmi bülletendə dərc olunduğu tarix  
e) onun konvensiya ilkinliyi tarixi 

 
149.Maddənin yeni təyinat üzrə tətbiqinə aid ixtiradan istifadənin başlanması vaxtı 
aşağıdakılardan hansıdır?       

a) ) ixtira düsturunda göstərilən təyinat üzrə tətbiqinin başlanması günü 
b) hazırlanan və ya istismar olunan məhsullarda onun tətbiqinin başlanması 

günü 
c) istismara verilən təcrübi nümunələrdə onun tətbiqinin başlanması günü 
d) patent haqqında məlumatların rəsmi bülletendə dərc olunduğu tarix  
e) onun konvensiya ilkinliyi tarixi 

 



150.Azərbaycan Respublikasının «Patent haqqında» qanununa görə ixtiradan 
istifadə nədir?       

a) ) onun tətbiqi ilə hazırlanan məhsulun təsərrüfat dövriyyəsinə daxil edilməsi  
b) onun tətbiqi ilə hazırlanan məhsuldan iqtisadi səmərənin əldə edilməsi 
c) onun patenti və əsas xarakteristikaları haqqında məlumatların açıq dərc 

edilməsi 
d) ona aid standartların işlənib təsdiq edilməsi və standartın nəşri  
e) onların yeni təyinat üzrə tətbiqindən mənfəətin əldə edilməsi 

 
151.Azərbaycan Respublikasının «Patent haqqında» qanununa görə faydalı 
modeldən istifadə nədir?       

a) ) onun tətbiqi ilə hazırlanan məhsulun təsərrüfat dövriyyəsinə daxil edilməsi  
b) onun tətbiqi ilə hazırlanan məhsuldan iqtisadi səmərənin əldə edilməsi 
c) onun patenti və əsas xarakteristikaları haqqında məlumatların açıq dərc 

edilməsi 
d) ona aid standartların işlənib təsdiq edilməsi və standartın nəşri  
e) onların yeni təyinat üzrə tətbiqindən mənfəətin əldə edilməsi 

 
152.Azərbaycan Respublikasının «Patent haqqında» qanununa görə sənaye 
nümunəsindən istifadə nədir?       

a) ) onun tətbiqi ilə hazırlanan məhsulun təsərrüfat dövriyyəsinə daxil edilməsi  
b) onun tətbiqi ilə hazırlanan məhsuldan iqtisadi səmərənin əldə edilməsi 
c) onun patenti və əsas xarakteristikaları haqqında məlumatların açıq dərc 

edilməsi 
d) ona aid standartların işlənib təsdiq edilməsi və standartın nəşri  
e) onların yeni təyinat üzrə tətbiqindən mənfəətin əldə edilməsi 

 
153.Ixtiranın müəllifi kimdir?       

a) ) ixtiranı yaradıcı əməyi ilə yaradan şəxs  
b) işəgötürən  
c) patent müvəkkili  
d) ixtira üçün iddia sənədini Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, 

Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinə təqdim edən şəxs 
e) ixtiranın patent sahibi  

 
154.Ixtira obyekti üsul olduqda aşağıdakılardan hansı müstəsna hüquqa malik ola 
bilməz?       

a) müəllifin göstərdiyi hüquqi şəxs 
b) müəllifin varisi 



c) işəgötürən  
d) müəllifin göstərdiyi fiziki şəxs 
e) ) düzgün cavab yoxdur 

155.Faydalı model üçün aşağıdakılardan hansı müstəsna hüquqa malik ola bilməz? 
a) müəllif 
b) müəllifin varisi 
c) işəgötürən  
d) müəllifin göstərdiyi fiziki şəxs 
e) ) düzgün cavab yoxdur 

 
156.Sənaye nümunəsi üçün aşağıdakılardan hansı müstəsna hüquqa malik ola 
bilməz?       

a) müəllif 
b) müəllifin varisi 
c) işəgötürən  
d) müəllifin göstərdiyi hüquqi şəxs 
e) ) düzgün cavab yoxdur 

 
157.Patentin obyekti məhsul olduqda, patent sahibinin razılığı olmadan onun 
icazəsiz istehsalının, istifadəsinin qarşısını almaq üçün müstəsna hüquqa patent 
sahibi kimi aşağıdakılardan hansı malik ola bilər?       

a) müəllif 
b) müəllifin varisi 
c) işəgötürən  
d) müəllifin göstərdiyi hüquqi şəxs 
e) ) göstərilənlərin hər biri 

 
158.Patentin obyekti üsul olduqda, patent sahibinin razılığı olmadan onun tətbiqi 
ilə bağlı hərəkətlərin qarşısını almaq üçün müstəsna hüquqa patent sahibi kimi 
aşağıdakılardan hansı malik ola bilər?       

a) müəllif 
b) müəllifin varisi 
c) işəgötürən  
d) müəllifin göstərdiyi hüquqi və ya fiziki şəxs 
e) ) göstərilənlərin hər biri 

 
159.Patentin obyekti sənaye nümunəsi olduqda, patent sahibinin icazəsi olmadan 
həmin nümunənin surətini özündə daşıyan məmulatın kommersiya məqsədilə 



hazırlanmasının, satışının qarşısını almaq üçün müstəsna hüquqa patent sahibi kimi 
aşağıdakılardan hansı malik ola bilər?       

a) müəllifin göstərdiyi fiziki şəxs 
b) müəllifin varisi 
c) işəgötürən  
d) müəllifin göstərdiyi hüquqi şəxs 
e) ) göstərilənlərin hər biri 

 
160.Patentlə əlaqəli hüquqları digər şəxslərə vermək, onun istifadəsinə görə 
lisenziya müqaviləsi bağlamaq üçün müstəsna hüquqa patent sahibi kimi 
aşağıdakılardan hansı malik ola bilər?       

a) müəllifin göstərdiyi fiziki şəxs 
b) müəllifin varisi 
c) işəgötürən  
d) müəllifin göstərdiyi hüquqi şəxs 
e) ) göstərilənlərin hər biri 

 
161.Əgər patent bir neçə şəxsə məxsus olarsa, ondan istifadə həmin şəxslər 
arasında necə paylanır?       

a) ) bağlanmış müqavilə ilə tənzimlənir 
b) həmin şəxslər arasında bərabər paylanır  
c) paylanma Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və 

Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Apelyasiya şurası tərəfindən 
müəyyənləşdirilir  

d) müəllifin müəyyənləşdirdiyi qaydada paylanır 
e) paylanma məhkəmə ilə müəyyənləşdirilir 

 
162.Patent sahibləri arasında yaranan mübahisələrə qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş qaydada necə baxılır?       

a) ) məhkəmədə  
b) bağlanmış müqavilə ilə 
c) Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsinin Apelyasiya şurası tərəfindən  
d) müəllifin müəyyənləşdirdiyi qaydada  
e) düzgün cavab yoxdur 

 
163.Patentşünaslıqda lisenziya dedikdə nə başa düşülür?       

a) ) hər hansı bir işin görülməsinə hüquq verən sənəd (müqavilə) 
b) məhsulun, işin normativ sənədlərə uyğunluğunu təsdiq edən sənəd  



c) məhsulun ekspertizasına icazə verən sənəd  
d) müfəttiş yoxlamasının nəticəsinin rəsmiləşdirilmə forması 
e) ekspert araşdırmasının nəticəsinin rəsmiləşdirilmə forması 

 
164.Ixtira ilə əlaqəli lisenziya mahiyyət etibarı ilə nədir?       

a) ) müəyyən haqq ödəmənin əvəzində ixtiradan istifadəyə hüququn təklif 
edilməsidir  

b) ixtiranın normativ sənədlərə uyğunluğunun təsdiqidir  
c) ixtiranın ekspertizasına icazənin verilməsidir  
d) müfəttiş yoxlamasının nəticəsinin rəsmiləşdirilmə formasıdır 
e) ekspert araşdırmasının nəticəsinin rəsmiləşdirilmə formasıdır 

 
165.Faydalı modellə əlaqəli lisenziya mahiyyət etibarı ilə nədir?       

a) ) müəyyən haqq ödəmənin əvəzində faydalı modeldən istifadəyə hüququn 
təklif edilməsidir  

b) faydalı modelin normativ sənədlərə uyğunluğunun təsdiqidir  
c) faydalı modelin ekspertizasına icazənin verilməsidir  
d) müfəttiş yoxlamasının nəticəsinin rəsmiləşdirilmə formasıdır 
e) ekspert araşdırmasının nəticəsinin rəsmiləşdirilmə formasıdır 

 
166.Sənaye nümunəsi ilə əlaqəli lisenziya mahiyyət etibarı ilə nədir? 

a) ) müəyyən haqq ödəmənin əvəzində sənaye nümunəsindən istifadəyə 
hüququn təklif edilməsidir  

b) sənaye nümunəsinin normativ sənədlərə uyğunluğunu təsdiqidir  
c) sənaye nümunəsinin ekspertizasına icazənin verilməsidir  
d) müfəttiş yoxlamasının nəticəsinin rəsmiləşdirilmə formasıdır 
e) ekspert araşdırmasının nəticəsinin rəsmiləşdirilmə formasıdır 

 
167.Ixtira ilə əlaqəli lisenziya hansı formada verilə bilər? 

a) ) lisenziya müqaviləsi əsasında 
b) patent əsasında 
c) iddia sənədinin əsasında 
d) ekspert rəyi əsasında 
e) hər biri ilə  

 
168.Faydalı model ilə əlaqəli lisenziya hansı formada verilə bilər? 

a) ) lisenziya müqaviləsi əsasında 
b) patent əsasında 
c) iddia sənədinin əsasında 



d) ekspert rəyi əsasında 
e) hər biri ilə  

 
169.Sənaye nümunəsi ilə əlaqəli lisenziya hansı formada verilə bilər? 

a) ) lisenziya müqaviləsi əsasında 
b) patent əsasında 
c) iddia sənədinin əsasında 
d) ekspert rəyi əsasında 
e) hər biri ilə  

 
170.Ixtira ilə əlaqəli lisenziya hansı formada verilə bilər?       

a) ) səlahiyyətli dövlət orqanının inzibati aktı əsasında 
b) patent əsasında 
c) iddia sənədinin əsasında 
d) ekspert rəyi əsasında 
e) hər biri ilə  

 
171.Faydalı model ilə əlaqəli lisenziya hansı formada verilə bilər? 

a) ) səlahiyyətli dövlət orqanının inzibati aktı əsasında 
b) patent əsasında 
c) iddia sənədinin əsasında 
d) ekspert rəyi əsasında 
e) hər biri ilə  

 
172.Sənaye nümunəsi ilə əlaqəli lisenziya hansı formada verilə bilər? 

a) ) səlahiyyətli dövlət orqanının inzibati aktı əsasında 
b) patent əsasında 
c) iddia sənədinin əsasında 
d) ekspert rəyi əsasında 
e) hər biri ilə  

 
173.Lisenziya müqaviləsində tərəflərdən biri necə adlanır? 

a) ) lisenziar 
b) müvəkki 
c) işəgötürən 
d) lisenziyaçı 
e) ödəyici 

 
174.Lisenziya müqaviləsində tərəflərdən biri necə adlanır?        



a) ) lisenziat  
b) müvəkkil  
c) işəgötürən 
d) lisenziyaçı 
e) ödəyici 

 
175.Lisenziya müqaviləsində digər tərəfə lisenziya obyektindən istifadə hüququnu 
təklif edən necə adlanır?       

a) ) lisenziar 
b) müvəkkil  
c) işəgötürən 
d) lisenziyaçı 
e) lisenziat  

 
176.Lisenziya müqaviləsində patent sahibi hansıdır?        

a) ) lisenziar 
b) müvəkkil 
c) üçüncü tərəf 
d) lisenziyaçı 
e) lisenziat  

 
177.Lisenziya lisenziata sənaye mülkiyyəti obyektindən lisenziya müqaviləsində 
nəzərdə tutulmuş həcmdə müstəsna istifadə hüququ verirsə, bu lisenziya necə 
adlanır?       

a) ) müstəsna 
b) məcburi 
c) sadə 
d) mürəkkəb 
e) düzgün cavab yoxdur  

 
178.Lisenziya müqaviləsində patentin predmetindən istifadə hüququnu müqavilədə 
nəzərdə tutulmuş həcmdə başqa hüquqi və ya fiziki şəxsə verən necə adlanır? 

a) ) lisenziar 
b) müvəkkil  
c) işəgötürən 
d) lisenziyaçı 
e) lisenziat  

 
179.Lisenziyanı satan necə adlanır?       



a) ) lisenziar 
b) müvəkkil 
c) işəgötürən 
d) lisenziyaçı 
e) lisenziat 

 
180.Aşağıdakılardan hansı lisenziarın vəzifəsidir?       

a) ) lisenziya obyektinin mənimsənilməsi üçün lazım olan bütün texniki 
sənədlər komplektini şərtləşmiş vaxtda təqdim etmək 

b) lisenziyaya görə ödəmələri razılaşdırılmış müddətlərdə etmək 
c) alınan texniki sənədlərə və texnoloji tövsiyələrə əməl etmək 
d) lisenziya əsasında istehsala şərtləşən müddətdə başlamaq 
e) lisenziyada nəzərdə tutulan məhsulun yüksək keyfiyyətinə zəmanət  

 
181.Aşağıdakılardan hansı lisenziarın vəzifəsidir? 

a) ) lisenziya obyektinin mənimsənilməsinə kömək etmək 
b) lisenziyaya görə ödəmələri razılaşdırılmış müddətlərdə etmək 
c) alınan texniki sənədlərə və texnoloji tövsiyələrə əməl etmək 
d) lisenziya əsasında istehsala şərtləşən müddətdə başlamaq 
e) lisenziyada nəzərdə tutulan məhsulun yüksək keyfiyyətinə zəmanət  

 
182.Aşağıdakılardan hansı lisenziarın vəzifəsidir? 

a) ) lisenziya obyektlərinin inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş növbəti ixtiraların 
patent mühafizəsi üçün tədbirlər görmək 

b) lisenziyaya görə ödəmələri razılaşdırılmış müddətlərdə etmək 
c) alınan texniki sənədlərə və texnoloji tövsiyələrə əməl etmək 
d) lisenziya əsasında istehsala şərtləşən müddətdə başlamaq 
e) lisenziyada nəzərdə tutulan məhsulun yüksək keyfiyyətinə zəmanət  

 
183.Aşağıdakılardan hansı lisenziatın vəzifəsidir?       

a) ) lisenziyaya görə ödəmələri razılaşdırılmış müddətlərdə etmək  
b) lisenziya obyektinin mənimsənilməsi üçün lazım olan bütün texniki sənədlər 

komplektini şərtləşmiş vaxtda təqdim etmək  
c) lisenziya obyektinin mənimsənilməsinə kömək etmək 
d) lisenziya obyektinin patent təmizliyinə zəmanət vermək 
e) lisenziya obyektlərinin inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş növbəti ixtiraların 

patent mühafizəsi üçün tədbirlər görmək  
 
184.Aşağıdakılardan hansı lisenziatın vəzifəsidir?       



a) ) alınan texniki sənədlərə və texnoloji tövsiyələrə əməl etmək 
b) lisenziya obyektinin mənimsənilməsi üçün lazım olan bütün texniki sənədlər 

komplektini şərtləşmiş vaxtda təqdim etmək  
c) lisenziya obyektinin mənimsənilməsinə kömək etmək 
d) lisenziya obyektinin patent təmizliyinə zəmanət vermək 
e) lisenziya obyektlərinin inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş növbəti ixtiraların 

patent mühafizəsi üçün tədbirlər görmək  
 
185.Lisenziya müqaviləsi bağlandıqda lisenziya obyektinin mənimsənilməsinə 
kömək etmək aşağıdakılardan hansının vəzifəsidir?       

a) ) lisenziarın 
b) lisenziatın 
c) patent müvəkkilinin 
d) hər birinin 
e) düzgün cavab yoxdur 

 
186.Lisenziya müqaviləsi bağlandıqda lisenziya obyektinin patent təmizliyinə 
zəmanət vermək aşağıdakılardan hansının vəzifəsidir?       

a) ) lisenziarın 
b) lisenziatın 
c) patent müvəkkilinin 
d) hər birinin 
e) düzgün cavab yoxdur 

 
187.Lisenziya müqaviləsi bağlandıqda lisenziya obyektlərinin inkişaf etdirilməsinə 
yönəldilmiş növbəti ixtiraların patent mühafizəsi üçün tədbirlər görmək 
aşağıdakılardan hansının vəzifəsidir?       

a) ) lisenziarın 
b) lisenziatın 
c) patent müvəkkilinin 
d) hər birinin 
e) düzgün cavab yoxdur 

 
188.Lisenziya müqaviləsi bağlandıqda lisenziyaya görə ödəmələri razılaşdırılmış 
müddətlərdə etmək aşağıdakılardan hansının vəzifəsidir? 

a) ) lisenziatın  
b) lisenziarın 
c) patent müvəkkilinin 
d) hər birinin 



e) düzgün cavab yoxdur 
 
 
189.Lisenziya müqaviləsi bağlandıqda alınan texniki sənədlərə və texnoloji 
tövsiyələrə əməl etmək aşağıdakılardan hansının vəzifəsidir?        

a) ) lisenziatın  
b) lisenziarın 
c) patent müvəkkilinin 
d) hər birinin 
e) düzgün cavab yoxdur 

 
190.Lisenziya müqaviləsi bağlandıqda lisenziya əsasında istehsala şərtləşən 
müddətdə başlamaq aşağıdakılardan hansının vəzifəsidir? 

a) ) lisenziatın 
b) lisenziarın 
c) patent müvəkkilinin 
d) hər birinin 
e) düzgün cavab yoxdur 

 
191.Lisenziya müqaviləsi bağlandıqda istehsalı nəzərdə tutulan gəliri təmin edən 
səviyyəyə çatdırmaq aşağıdakılardan hansının vəzifəsidir?       

a) ) lisenziatın  
b) lisenziarın 
c) patent müvəkkilinin 
d) hər birinin 
e) düzgün cavab yoxdur 

 
192.Lisenziya müqaviləsi bağlandıqda lisenziyada nəzərdə tutulan məhsulun 
yüksək keyfiyyətinə zəmanət aşağıdakılardan hansının vəzifəsidir? 

a) ) lisenziatın  
b) lisenziarın 
c) patent müvəkkilinin 
d) hər birinin 
e) düzgün cavab yoxdur 

 
193.Lisenziya müqaviləsi bağlandıqda lisenziyanı satana patentin mühafizəsində, 
lazım gəldikdə onun hüqüqlarının məhkəmədə müdafiəsinə kömək etmək 
aşağıdakılardan hansının vəzifəsidir?       

a) ) lisenziatın  



b) lisenziarın 
c) patent müvəkkilinin 
d) hər birinin 
e) düzgün cavab yoxdur 

 
194.Aşağıdakılardan hansı patentşünaslıqda lisenziyanın növü deyildir? 

a) ) mürəkkəb  
b) sadə  
c) müstəsna 
d) qeyri-müstəsna 
e) məcburi 

 
195.Lisenziar sənaye mülkiyyəti obyektindən istifadə hüququnu müqavilə əsasında 
lisenziata verməklə patentlə təsdiq edilən bütün hüquqları, o cümlədən üçüncü 
şəxslərə lisenziya vermək hüququnu özündə saxlayırsa, bu lisenziya necə adlanır? 

a) ) qeyri-müstəsna  
b) məcburi 
c) müstəsna 
d) mürəkkəb 
e) düzgün cavab yoxdur  

 
196.Patent sahibi və ya onun varisi patentin verildiyi tarixdən etibarən hansı 
müddətdə sənaye mülkiyyəti obyektindən üzrsüz səbəbə görə istifadə etmədikdə 
fiziki şəxslər sənaye mülkiyyəti obyektindən istifadə üçün məcburi lisenziya 
verilməsi barədə məhkəməyə iddia ilə müraciət edə bilərlər?       

a) 3 ay  
b) 6 ay 
c) 1 il 
d) 2 il 
e) ) 3 il 

 
197.Patent sahibi və ya onun varisi patentin verildiyi tarixdən etibarən hansı 
müddətdə sənaye mülkiyyəti obyektindən üzrsüz səbəbə görə istifadəni 
dayandırdıqda və bu müddət qurtardıqdan sonra lisenziya verməkdən imtina 
etdikdə fiziki şəxslər ondan istifadə üçün məcburi lisenziya verilməsi barədə 
məhkəməyə iddia ilə müraciət edə bilərlər?       

a) 3 aydan artıq  
b) 6 aydan artıq 
c) 1 ildən artıq 



d) 2 ildən artıq 
e) ) 3 ildən artıq 

 
198.Məcburi lisenziya necə xarakter daşıyır? 

a) ) qeyri-müstəsna  
b) mürəkkəb 
c) «patentsiz» 
d) müstəsna  
e) daimi 

 
199.Lisenziat məcburi lisenziyanın verildiyi tarixdən etibarən hansı müddət 
ərzində istifadə etmədikdə, patent sahibi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
qaydada lisenziyanın ləğv edilməsi barədə məhkəməyə müraciət edə bilər?       

a) 3 ay  
b) 6 ay 
c) 1 il 
d) ) 2 il 
e) 3 il 

 
200.Beynəlxalq Patent Təsnifatında neçə əsas ierarxiya səviyyəsindən istifadə 
olunur?       

a) 2 
b) 3 
c) ) 4 
d) 5 
e) 6 

 
201.Beynəlxalq Patent Təsnifatında hər bir təsnifat obyekti neçə hissədən 
ibarətdir?       

a) ) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 

 
202.Beynəlxalq Patent Təsnifatının təsvir hissəsi, bir qayda olaraq, aşağıdakıların 
hansından ibarət olur?       

a) ) obyektin başlığından və ona aid olan tematikaların qısa siyahısından 
b) obyektin başlığından 



c) obyektə aid olan tematikaların qısa siyahısından 
d) əvvəlki səviyyənin müvafiq indeksindən 
e) obyektin başlığından və ona əlavə edilmiş hərflərdən və ya rəqəmlərdən 

203.Beynəlxalq Patent Təsnifatı neçə bölməyə ayrılıb?       
a) 2 
b) 3 
c) 6 
d) 7 
e) ) 8 

 
204.Beynəlxalq Patent Təsnifatında təsnifatın ən yüksək ierarxiya səviyyəsini 
hansı təşkil edir?       

a) ) bölmələr 
b) siniflər 
c) qruplar 
d) dərəcələr 
e) bəndlər 

 
205.Beynəlxalq Patent Təsnifatında bölmənin indeksi necə işarə edilir? 

a) ) A-dan H-a qədər latın əlifbasının böyük hərfləri ilə  
b) a-dan k-ya qədər latın əlifbasının kiçik hərfləri ilə  
c) 0-dan 9-a qədər rəqəmlərlə 
d) rəqəm və hərflərin kombinasiyası ilə 
e) ikilik kodla  

 
206.Beynəlxalq Patent Təsnifatında bölmənin tərkibinə aşağıdakılardan hansı 
daxildir?       

a) ) siniflər və yarımsiniflər  
b) siniflər və qruplar 
c) qruplar və yarımqruplar 
d) yarımsiniflər  
e) qruplar  

 
207.Beynəlxalq Patent Təsnifatında bölmələrin içərisində yarımbölmələrdə şərti 
olaraq hansı birləşdirilir?       

a) ) yaxın siniflər 
b) yaxın yarımsiniflər 
c) yaxın qruplar  
d) yaxın yarımqruplar 



e) yaxın siniflər və qruplar 
 
208.Aşağıdakılardan hansı ilkin patent sənədlərinə aiddir? 

a) ) faydalı modellərin təsvirləri 
b) annotasiyalar 
c) referatlar 
d) xülasələr 
e) göstərilənlərin hər biri 

 
   209.Aşağıdakılardan hansı ilkin patent sənədlərinə aiddir? 

a) ) ixtiraların təsvirləri  
b) annotasiyalar 
c) referatlar 
d) xülasələr 
e) göstərilənlərin hər biri 

 
210.Sorğu-axtarış aparatı olan, müəyyən qaydada sistemləşdirilmiş patent 
sənədlərinin məcmusu nəyi təşkil edir? 

a) ) patent fondunu 
b) rəsmi patent bülletenlərini 
c) patent məcmuələrini 
d) patent-hüquq sənədlər fondunu 
e) ilkin patent sənədlərini 

 
211.Bir qayda olaraq, patent fonduna aşağıdakılardan hansı daxil edilmir? 

a) müxtəlif sənaye mülkiyyəti obyektləri üçün iddia sənədinə daxil olan 
təsvirlər 

b) patent işi sahəsində metodiki ədəbiyyatlar 
c) patent işi sahəsində normativ ədəbiyyatlar 
d) patentlərə əlavə edilən təsvirlər 
e) ) sənaye mülkiyyəti obyektlərinin düsturları 

 
212.Bir qayda olaraq, patent fonduna aşağıdakılardan hansı daxil edilmir? 

a) təsnifatlar 
b) patent işi sahəsində metodiki ədəbiyyatlar 
c) patent işi sahəsində normativ ədəbiyyatlar 
d) sistematik, nömrə siyahıları 
e) ) iddia sənədində düzəlişlərə aid əvəzedici vərəqlər  

 



213.Aşağıdakılardan hansını müəyyənləşdirmək patent axtarışının məqsədini təşkil 
edir?       

a) sənaye mülkiyyəti obyektlərinin yeni təyinat üzrə tətbiq sahələrini  
b) sənaye mülkiyyəti obyektlərinin aid olduğu texnika sahəsini  
c) ixtiradan istifadə imkanını təsdiq edən məlumatları  
d) patent sahibinin iştirak etdiyi lisenziya müqavilələri haqqında məlumatları  
e) ) texniki həllin səviyyəsini  

 
214.Aşağıdakılardan hansını müəyyənləşdirmək patent axtarışının məqsədini təşkil 
edir?       

a) patent sahibinin hüquqlarının pozulması hallarını 
b) sənaye mülkiyyəti obyektlərinin aid olduğu texnika sahəsini  
c) ixtiradan istifadə imkanını təsdiq edən məlumatları  
d) patent sahibinin iştirak etdiyi lisenziya müqavilələri haqqında məlumatları  
e) ) patent sahibinin hüquqlarının sərhəddini 

 
215.Patent axtarışının məqsədlərini neçə qrupda birləşdirmək olar?       

a) 2 
b) ) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 

 
216.Ixtiraya iddia sənədlərinin ekspertizası patent axtarışında hansı məqsədə 
xidmət edir?       

a) ) texniki həllin səviyyəsini müəyyənləşdirməyə  
b) patent sahibinin hüquqlarının sərhəddini müəyyənləşdirməyə 
c) patent sahibinin hüquqlarının həyata keçirilməsi şərtlərini 

müəyyənləşdirməyə 
d) ixtiradan istifadə imkanını təsdiq edən məlumatları müəyyənləşdirməyə 
e) patent sahibinin iştirak etdiyi lisenziya müqavilələri haqqında məlumatları 

müəyyənləşdirməyə 
 
217.Elmi-tədqiqat və layihə-konstruktor işlərinin layihələndirilməsi zamanı patent 
axtarışı hansı məqsədlə həyata keçirilir?       

a) ) texniki həllin səviyyəsini müəyyənləşdirməyə  
b) patent sahibinin hüquqlarının sərhəddini müəyyənləşdirməyə 
c) patent sahibinin hüquqlarının həyata keçirilməsi şərtlərini 

müəyyənləşdirməyə 



d) sənaye mülkiyyəti obyektlərinin aid olduğu texnika sahəsini 
müəyyənləşdirməyə 

e) patent sahibinin hüquqlarının pozulması hallarını müəyyənləşdirməyə 
218.Yeniliyə görə axtarış hüdudları aşağıdakılardan hansı ilə müəyyənləşdirilən 
patent sənədləri fondunda aparılır?       

a) ) Patent kooperasiyası haqqında müqavilə 
b) Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyası 
c) Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı  
d) Avrasiya Patent Təşkilatı 
e) Beynəlxalq Patent Təsnifatı 

 
219.Patent sahiblərinin hüquqlarının həcminin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə 
patent axtarışının daha geniş yayılmış prosedurlarından biri hansıdır?       

a) ) patent sahibinin adlandırılmasına görə axtarış 
b) texniki həllin yeniliyinə görə axtarış 
c) iddia sənədinin konvensiya ilkinliyi tarixinə görə axtarış 
d) bağlanmış lisenziya müqavilələrinə görə axtarış 
e) Beynəlxalq Patent Təsnifatına görə axtarış 

 
220.Patent axtarışının ixrac və patent-lisenziya əməliyyatları ilə sıx bağlı olan 
məqsədi hansıdır?       

a) ) patent sahibinin hüquqlarının həyata keçirilməsi şərtlərini 
müəyyənləşdirmək  

b) patent sahibinin hüquqlarının sərhəddini müəyyənləşdirmək 
c) texniki həllin səviyyəsini müəyyənləşdirmək 
d) sənaye mülkiyyəti obyektlərinin aid olduğu texnika sahəsini 

müəyyənləşdirmək 
e) patent sahibinin hüquqlarının pozulması hallarını müəyyənləşdirmək 

 
221.Aşağıdakılardan hansı ilkin patent sənədlərinə aiddir?       

a) ) patent bülletenlərinin siyahısı 
b) annotasiyalar 
c) referatlar 
d) xülasələr 
e) göstərilənlərin hər biri 

 
222.Patent sahibinin hüquqları pozulduqda onun edəcəyi iddiaların və ödəniləcək 
ziyanın qiymətləndirilməsi patent təmizliyinin ekspertizasının hansı tərəfinə 
aiddir?       



a) ) iqtisadi  
b) texniki 
c) hüquqi 
d) hüquqi və iqtisadi  
e) iqtisadi və texniki  

 
223.Patent təmizliyinin ekspertizası müəyyən metodika üzrə həyata keçirilir. Bu 
metodika aşağıdakıların hansından asılı deyildir?       

a) ekspertizanın məqsədindən  
b) obyektin xüsusiyyətlərindən 
c) hansı ölkəyə görə patent təmizliyi yoxlanacaqsa, onun patent 

qanunvericiliyinin xüsusiyyətlərindən  
d) ekspertizanın keçirilməsi üçün konkret şəraitdən  
e) ) iddia sənədində istifadə olunan termin və işarələrdən  

 
224.Ixtiralara nəzərən patent təmizliyinin ekspertizası zamanı aşağıdakılardan 
hansı yoxlanılır?       

a) ) bütün texnika obyektləri  
b) ancaq elə qurğular yoxlanılır ki, tədarük ediləcəyi ölkədə onların mühafizəsi 

nəzərdə tutulmuş olsun  
c) tərkib hissələri olan qurğular istisnalıq təşkil etməklə ancaq qurğular  
d) həm özləri, həm də qablaşdırılmaları nişanlama ilə təchiz edilən məmulatlar  
e) bütün sənaye mülkiyyəti obyektləri  

 
225.Faydalı modellərə nəzərən patent təmizliyinin ekspertizası zamanı 
aşağıdakılardan hansı yoxlanılır?       

a) bütün texnika obyektləri  
b) ) ancaq elə qurğular yoxlanılır ki, tədarük ediləcəyi ölkədə onların 

mühafizəsi nəzərdə tutulmuş olsun  
c) tərkib hissələri kimi iştirak edən qurğular istisnalıq təşkil etməklə ancaq 

qurğular  
d) həm özləri, həm də qablaşdırılmaları nişanlama ilə təchiz edilən məmulatlar  
e) bütün sənaye mülkiyyəti obyektləri  

 
226.Sənaye nümunələrinə nəzərən patent təmizliyinin ekspertizası zamanı 
aşağıdakılardan hansı yoxlanılır?       

a) bütün texnika obyektləri  
b) ancaq elə qurğular yoxlanılır ki, tədarük ediləcəyi ölkədə onların mühafizəsi 

nəzərdə tutulmuş olsun  



c) ) tərkib hissələri olan qurğular istisnalıq təşkil etməklə ancaq qurğular  
d) həm özləri, həm də qablaşdırılmaları nişanlama ilə təchiz edilən məmulatlar  
e) bütün sənaye mülkiyyəti obyektləri  

227.Əmtəə nişanlarına nəzərən patent təmizliyinin ekspertizası zamanı 
aşağıdakılardan hansı yoxlanılır? 

a) bütün texnika obyektləri  
b) ancaq elə qurğular yoxlanılır ki, tədarük ediləcəyi ölkədə onların mühafizəsi 

nəzərdə tutulmuş olsun  
c) tərkib hissələri olan qurğular istisnalıq təşkil etməklə ancaq qurğular  
d) ) həm özləri, həm də qablaşdırılmaları nişanlama ilə təchiz edilən 

məmulatlar  
e) bütün sənaye mülkiyyəti obyektləri  

 
228.Patent təmizliyinin ekspertizası zamanı görülən işlər mərhələlər üzrə 
qruplaşdırılır. Aşağıdakılardan hansı bu mərhələlərdən deyildir?       

a) patentlərin axtarışı, öyrənilməsi və təhlili mərhələsi 
b) yekun mərhələ 
c) ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mərhələsi 
d) ) iddia sənədinin ilkin ekspertizası mərhələsi 
e) göstərilənlərin heç biri 

 
229.Aşağıdakılardan hansı patent təmizliyinin ekspertizası zamanı görülən işlər 
üçün əsas mərhələdir?       

a) ) patentlərin axtarışı, öyrənilməsi və təhlili mərhələsi 
b) yekun mərhələ 
c) ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mərhələsi 
d) iddia sənədinin ilkin ekspertizası mərhələsi 
e) göstərilənlərin heç biri 

 
230.Obyektin patent təmizliyini ifadə edən rəsmi sənəd hansıdır?       

a) ) formulyar 
b) referat  
c) təsvir 
d) düstur 
e) bülleten 

 
231.Obyektdə onun tərkib hissələrinin rolunun qiymətləndirilməsi patent 
təmizliyinin ekspertizasının hansı tərəfinə aiddir?       

a) ) texniki  



b) iqtisadi 
c) hüquqi 
d) hüquqi və iqtisadi  
e) iqtisadi və texniki  

 
232.Patent təmizliyi nəyi ifadə edir?       

a) ) nəzərdə tutulan ölkənin ərazisində qüvvədə olan patentləri pozmadan 
ondan sərbəst istifadənin mümkünlüyünü  

b) patent qabiliyyəti şərtlərinin odənməsini  
c) sənaye mülkiyyəti obyektlərinin realizə olunması üçün onların tam 

açıqlanmasını  
d) sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mahiyyətini əks etdirən düsturların 

doğruluğunu  
e) onda əks olunan yeni həllərin doğrudan da faydalı effekt mənbəyi olduğunu  

 
233.Patent təmizliyi neçə ölkə üçün müəyyən edilə bilər?      

a) 1 
b) 2  
c) 3 
d) 4 
e) ) bir və ya bir neçə 

 
234.Patent təmizliyi obyektin hansı xassəsidir?       

a) ) hüquqi  
b) iqtisadi 
c) texniki 
d) sosial  
e) istehlak  

 
235.Patentdən yayınma mümkündürsə, bunun üçün yolların müəyyənləşdirilməsi 
patent təmizliyinin ekspertizasının hansı tərəfinə aiddir?       

a) ) texniki  
b) iqtisadi 
c) hüquqi 
d) hüquqi və iqtisadi  
e) iqtisadi və texniki  

 
236.Patentin qüvvədə olma müddəti qurtarıbsa, onun təsirinə düşən məmulat nə 
zaman patent təmizliyi qazanır?       



a) ) qüvvədə olma müddəti qurtaran kimi  
b) qüvvədə olma müddəti qurtardıqdan 3 ay sonra 
c) qüvvədə olma müddəti qurtardıqdan 6 ay sonra  
d) qüvvədə olma müddəti qurtardıqdan 1 il sonra 
e) patenti olan məmulat onun qüvvədə olma müddəti qurtardıqdan sonra da 

patent təmizliyi qazana bilməz  
 
237.Yoxlanışın hansı ölkə üzrə keçirilməsi patent təmizliyinin ekspertizasının 
hansı mərhələsində araşdırılır?       

a) ) ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mərhələsi  
b) yekun mərhələ 
c) patentlərin axtarışı, öyrənilməsi və təhlili mərhələsi 
d) ekspertizanın bütün mərhələlərində  
e) bu, patent təmizliyinin ekspertizası zamanı yoxlanmır 

 
238.Ekspertiza üçün istifadə ediləcək sənədlərin tərkibi patent təmizliyinin 
ekspertizasının hansı mərhələsində müəyyənləşdirilir?       

a) ) ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mərhələsi  
b) yekun mərhələ 
c) patentlərin axtarışı, öyrənilməsi və təhlili mərhələsi 
d) ekspertizanın bütün mərhələlərində  
e) bu, patent təmizliyinin ekspertizası zamanı müəyyənləşdirilmir 

 
239.Yoxlanılan obyektə aidiyyəti olan patentlərin axtarışı patent təmizliyinin 
ekspertizasının hansı mərhələsində həyata keçirilir?       

a) ) patentlərin axtarışı, öyrənilməsi və təhlili mərhələsi  
b) yekun mərhələ 
c) ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mərhələsi 
d) ekspertizanın bütün mərhələlərində  
e) bu, patent təmizliyinin ekspertizası zamanı edilmir 

 
240.Seçilmiş patenlərin daha dərindən təhlili patent təmizliyinin ekspertizasının 
hansı mərhələsində həyata keçirilir?       

a) ) patentlərin axtarışı, öyrənilməsi və təhlili mərhələsi  
b) yekun mərhələ 
c) ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mərhələsi 
d) ekspertizanın bütün mərhələlərində  
e) bu, patent təmizliyinin ekspertizası zamanı edilmir 

 



241.Patent formulyarının tərtib edilməsi patent təmizliyinin ekspertizasının hansı 
mərhələsində həyata keçirilir?       

a) ) yekun mərhələ  
b) patentlərin axtarışı, öyrənilməsi və təhlili mərhələsi 
c) ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mərhələsi 
d) ekspertizanın bütün mərhələlərində  
e) bu, patent təmizliyinin ekspertizası zamanı edilmir 

 
242.Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğru deyildir?      

a) ) PCT prosedurlarından istifadə etməklə patentləşdirmə nəticəsində 
«beynəlxalq patent» alınır  

b) Azərbaycan Respublikasında Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris 
Konvensiyası 1995-ci ildən qüvvəyə minib  

c) Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə beynəlxalq ittifaq Paris ittifaqı adanır 
d) PCT bir neçə ölkədə ixtiraya hüquqi mühafizə xahiş edildikdə belə 

mühafizənin alınması işini sadələşdirir 
e) Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyasında bir iştirakçı-

ölkədə verilib bütün digər iştirakçı-ölkələrdə qüvvədə olan patentin 
verilməsi nəzərdə tutulmayıb 

 
243.Neçənci ildə Avrasiya patent Konvensiyası qüvvəyə mindi?        

a) ) 1995 
b) 1991 
c) 1999 
d) 2001 
e) 2005 

 
244.Azərbaycan Respublikasında Avrasiya patent Konvensiyası neçənci ildən 
qüvvəyə minib?        

a) ) 1995 
b) 1991 
c) 1999 
d) 2001 
e) 2005 

 
245.Avrasiya patent Konvensiyasının rəsmi dili hansı dildir?       

a) ) rus 
b) rus, fransız və ingilis 
c) rus və ingilis 



d) alman və ingilis 
e) ingilis 

 
246.Avrasiya patent Konvensiyasının baş qərargahı hansı şəhərdə yerləşir? 

a) ) Moskva 
b) Minsk 
c) Madrid 
d) Paris 
e) Budapeşt 

 
247.Beynəlxalq əqli mülkiyyət günü hansıdır?       

a) ) 26 aprel 
b) 14 oktyabr 
c) 18 mart 
d) 25 sentyabr 
e) 1 iyun 

 
248.Aşağıdakılardan hansı Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının rəhbəredici 
orqanlarına daxildir?       

a) ) Baş Məclis 
b) Mərkəzi Şura 
c) Mərkəzi katiblik 
d) Məsləhət komitəsi 
e) Icraiyyə komitəsi 

 
249.Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğru deyildir? 

a) ) Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyasında beynəlxalq 
patentin verilməsi nəzərdə tutulub 

b) Azərbaycan Respublikasında Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris 
Konvensiyası 1995-ci ildən qüvvəyə minib  

c) Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə beynəlxalq ittifaq Paris ittifaqı adlanır 
d) ixtiralara hüquqların mühafizəsinin beynəlxalq səviyyədə tənzimlənməsi 

sahəsində əsas beynəlxalq saziş Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris 
Konvensiyasıdır 

e) hal-hazırda Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyasının 
100-dən artıq üzvü vardır 

 
250.Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğru deyildir?       



a) ) Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyasında bir iştirakçı-
ölkədə verilib bütün digər iştirakçı-ölkələrdə qüvvədə olan patentin 
verilməsi nəzərdə tutulub 

b) Azərbaycan Respublikasında Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris 
Konvensiyası 1995-ci ildən qüvvəyə minib  

c) Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə beynəlxalq ittifaq Paris ittifaqı adanır 
d) ixtiralara hüquqların mühafizəsinin beynəlxalq səviyyədə tənzimlənməsi 

sahəsində əsas beynəlxalq saziş Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris 
Konvensiyasıdır 

e) hal-hazırda Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyasının 
100-dən artıq üzvü vardır 

 
251.Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə beynəlxalq ittifaq necə adanır? 

a) ) Paris ittifaqı 
b) Budapeşt ittifaqı 
c) Roma ittifaqı 
d) Madrid ittifaqı 
e) Strasburq ittifaqı 

 
252.PCT abreviaturası aşağıdakılardan hansına məxsusdur?       

a) ) Patent kooperasiyası haqqında Müqavilə 
b) Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyası 
c) Patent hüququ haqqında Müqavilə 
d) Beynəlxalq Patent Təsnifatı haqqında Saziş 
e) Sənaye nümunələrinin beynəlxalq təsnifatı haqqında Lokarno Sazişi 

 
253.Aşağıdakıların hansında iştirak edən dövlətlər Beynəlxalq patent kooperasiyası 
ittifaqını yaradıb?       

a) ) Patent kooperasiyası haqqında Müqavilə 
b) Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyası 
c) Patent hüququ haqqında Müqavilə 
d) Beynəlxalq Patent Təsnifatı haqqında Saziş 
e) Sənaye nümunələrinin beynəlxalq təsnifatı haqqında Lokarno Sazişi 

 
254.Aşağıdakıların hansı Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris 
Konvensiyasının əsas müddəası deyildir?       

a) ) bir iştirakçı-ölkədə verilib bütün digər iştirakçı-ölkələrdə qüvvədə olan 
patentin verilməsi nəzərdə tutulur  



b) bir iştirakçı-ölkədə digər iştirakçı-ölkənin vətəndaşlarına, firmalarına sənaye 
mülkiyyəti üçün öz vətəndaşlarına, firmalarına verildiyi kimi hüqüqi 
mühafizə verilir 

c) hər hansı iştirakçı-ölkədə verilən iddia sənədi birinci iştirakçı-ölkədə iddia 
sənədinin verilmə tarixindən etibarən müəyyən müddət ərzində bütün digər 
ölkələrdə ilkinliyə malikdir 

d) Patentlə verilən müstəsna hüquqdan qərəzli istifadə hallarının qarşısının 
alınması üzrə müddəa 

e) düzgün cavab yoxdur 
 
255.Aşağıdakıların hansı Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris 
Konvensiyasının əsas müddəası deyildir?       

a) ) beynəlxalq patentin verilməsi nəzərdə tutulur  
b) bir iştirakçı-ölkədə digər iştirakçı-ölkənin vətəndaşlarına, firmalarına sənaye 

mülkiyyəti üçün öz vətəndaşlarına, firmalarına verildiyi kimi hüqüqi 
mühafizə verilir 

c) hər hansı iştirakçı-ölkədə verilən iddia sənədi birinci iştirakçı-ölkədə iddia 
sənədinin verilmə tarixindən etibarən müəyyən müddət ərzində bütün digər 
ölkələrdə ilkinliyə malikdir 

d) Patentlə verilən müstəsna hüquqdan qərəzli istifadə hallarının qarşısının 
alınması üzrə müddəa 

e) düzgün cavab yoxdur 
 
256.Birinci «beynəlxalq iddia sənədi» neçənci ildə verilmişdir?       

a) ) 1978  
b) 1995 
c) 1919 
d) 1899 
e) 1883 

 
257.Aşağıdakılardan hansının tələblərinə uyğun tərtib olunmuş iddia sənədi 
«beynəlxalq iddia sənədi» adlandırılır? 

a) ) Patent kooperasiyası haqqında Müqavilə 
b) Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyası 
c) Patent hüququ haqqında Müqavilə 
d) Beynəlxalq Patent Təsnifatı haqqında Saziş 
e) Sənaye nümunələrinin beynəlxalq təsnifatı haqqında Lokarno Sazişi 

 



258.Azərbaycan Respublikasında Patent kooperasiyası haqqında Müqavilə neçənci 
ildən qüvvəyə minib?       

a) ) 1995 
b) 1991 
c) 1999 
d) 2001 
e) 2005 

 
259.«Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında» Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir?       

a) 1991 
b) ) 1998 
c) 1993 
d) 2001 
e) 2005 

 
260.Bir yazı sistemindəki hərflərin başqa yazı sisteminin hərfləri ilə verilməsi necə 
adlanır?        

a) ) transliterasiya 
b) abreviatura 
c) rəsmi tərcümə 
d) hərfi tərcümə 
e) təsviri tərcümə 

 
261.Qrafik transliterasiyanın neçə tipi vardır?        

a) 2 
b) 3 
c) ) 4 
d) 5 
e) 6 

 
262.Aşağıdakıların hansı qrafik transliterasiyanın tipidir?       

a) bir qrafiki element digər qrafiki element ilə əvəz edilir 
b) bir qrafiki element bir neçə digər qrafiki elementlərlə əvəz edilir 
c) bir neçə qrafiki element digər bir qrafiki element ilə əvəz edilir 
d) bir neçə qrafiki element digər bir neçə qrafiki elementlərlə əvəz edilir 
e) ) göstərilənlərin hər biri 

 
263.Aşağıdakıların hansı qrafik transliterasiyanın tipi deyildir? 



a) bir qrafiki element digər qrafiki element ilə əvəz edilir 
b) bir qrafiki element bir neçə digər qrafiki elementlərlə əvəz edilir 
c) bir neçə qrafiki element digər bir qrafiki element ilə əvəz edilir 
d) bir neçə qrafiki element digər bir neçə qrafiki elementlərlə əvəz edilir 
e) ) düzgün cavab yoxdur 

 
264.Transliterasiya sahəsində hansı standart geniş tətbiq olunur?       

a) ) ГОСТ 7.79-2000 
b) ГОСТ 7.1-2003 
c) ISO 9004:2001 
d) ГОСТ 2.003-83 
e) ISO 233-2:1993 

 
265.Transliterasiya sahəsində hansı standart geniş tətbiq olunur?       

a) ) ISO 9:1995 
b) ГОСТ 7.1-2003 
c) ISO 9004:2001 
d) ГОСТ 2.003-83 
e) ISO 233-2:1993 

 
266.Kiril hərflərindən latın əlifbasına transliterasiyaya tələbləri müəyyənləşdirən 
standart hansıdır?       

a) ) ГОСТ 7.79-2000 
b) ГОСТ 7.1-2003 
c) ISO 9004:2001 
d) ГОСТ 2.003-83 
e) ISO 233-2:1993 

 
267.Slavyan və qeyri-slavyan dilləri üçün kiril qrafikası simvollarından latın 
qrafikasına transliterasiyaya tələbləri müəyyənləşdirən standart hansıdır? 

a) ) ISO 9:1995 
b) ГОСТ 7.1-2003 
c) ISO 9004:2001 
d) ГОСТ 2.003-83 
e) ISO 233-2:1993 

 
268.Əmtəə nişanı üçün aşağıdakılardan hansı doğru deyildir?       

a) işarədir 
b) malların fərdiləşməsinə xidmət edir 



c) fiziki şəxslərə məxsus ola bilər 
d) hüquqi şəxslərə məxsus ola bilər 
e) ) əmtəənin mənşəyinin bölgə ilə bağlılığını müəyyənləşdirir 

 
269.Əmtəə nişanı kimi aşağıdakılardan hansı qeydə alına bilər?       

a) sözlər  
b) söz şəklində olan hərf birləşmələri 
c) söz birləşmələri 
d) şəxsi adlar 
e) ) göstərilənlərin hər biri 

 
270.Əmtəə nişanı kimi aşağıdakılardan hansı qeydə alına bilər?       

a) hərflər 
b) rəqəmlər 
c) söz birləşmələri 
d) şəxsi adlar 
e) ) göstərilənlərin hər biri 

 
271.Əmtəə nişanı kimi aşağıdakılardan hansı qeydə alına bilməz? 

a) dinamik obraz-nişanlar  
b) söz şəklində olan hərf birləşmələri 
c) qoxu-nişanlar 
d) şəxsi adlar 
e) ) düzgün cavab yoxdur 

 
272.Əmtəə nişanı kimi aşağıdakılardan hansı qeydə alına bilməz? 

a) dinamik obraz-nişanlar  
b) hərflər  
c) qoxu-nişanlar 
d) söz birləşmələri  
e) ) düzgün cavab yoxdur 

 
 
273.Müxtəlif şirələr üçün məxsusi şüşə qabları əmtəə nişanlarının hansı növünə 
aiddir?       

a) ) həcmli əmtəə nişanları 
b) kombinəedilmiş əmtəə nişanları 
c) dinamik obraz-nişanlar 
d) qoxu-nişanlar 



e) holoqram-əmtəə nişanları 
 
274.Müxtəlif alkoqollu içkilər üçün məxsusi şüşə qabları əmtəə nişanlarının hansı 
növünə aiddir? 

a) ) həcmli əmtəə nişanları 
b) kombinəedilmiş əmtəə nişanları 
c) dinamik obraz-nişanlar 
d) qoxu-nişanlar 
e) holoqram-əmtəə nişanları 

 
275.Qənnadı məmulatlarının fərqli qablaşdırmaları əmtəə nişanlarının hansı 
növünə       

a) ) həcmli əmtəə nişanları 
b) kombinəedilmiş əmtəə nişanları 
c) dinamik obraz-nişanlar 
d) qoxu-nişanlar 
e) holoqram-əmtəə nişanları 

 
276.Ətriyyat istehsalında ətirlər üçün spesifik qablaşdırmalar əmtəə nişanlarının 
hansı növünə aiddir? 

a) ) həcmli əmtəə nişanları 
b) kombinəedilmiş əmtəə nişanları 
c) dinamik obraz-nişanlar 
d) qoxu-nişanlar 
e) holoqram-əmtəə nişanları 

 
277.Aşağıdakılardan hansı əmtəə nişanını qeydə alınmaqdan imtina etmənin 
mütləq əsaslarına aiddir?       

a) ) «əmtəə nişanı» anlayışına və əmtəə nişanı kimi qeydə alınan nişanlara 
uyğun gəlməyən nişanlar 

b) oxşar mallara və ya xidmətlərə aid başqa şəxsin adına əvvəl qeydə alınmış 
və ya bu məqsədlə iddia edilmiş əmtəə nişanları 

c) Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq sazişlərə uyğun 
olaraq Azərbaycan Respublikasında daha əvvəl mühafizə edilən əmtəə 
nişanları 

d) Azərbaycan Respublikasında mühafizə edilən geniş tanınmış əmtəə nişanları 
e) düzgün cavab yoxdur 

 



278.Aşağıdakılardan hansı əmtəə nişanını qeydə alınmaqdan imtina etmənin 
mütləq əsaslarına aiddir?       

a) ) fərqlənmə qabiliyyətinə malik olmayan əmtəə nişanları, yəni əsas amillərlə 
fərqlənməyən nişanlar 

b) oxşar mallara və ya xidmətlərə aid başqa şəxsin adına əvvəl qeydə alınmış 
və ya bu məqsədlə iddia edilmiş əmtəə nişanları 

c) Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq sazişlərə uyğun 
olaraq Azərbaycan Respublikasında daha əvvəl mühafizə edilən əmtəə 
nişanları 

d) Azərbaycan Respublikasında mühafizə edilən geniş tanınmış əmtəə nişanları 
e) düzgün cavab yoxdur 

 
279.Əmtəə nişanının qeydə alınması barədə ərizə hansı dildə (dillərdə) təqdim 
edilməlidir?       

a) ) Azərbaycan  
b) Azərbaycan və rus 
c) Azərbaycan, rus və ingilis  
d) Azərbaycan və ingilis  
e) istənilən dildə 

 
280.Coğrafi göstəricinin qeydə alınması barədə ərizə hansı dildə (dillərdə) təqdim 
edilməlidir?       

a) ) Azərbaycan  
b) Azərbaycan və rus 
c) Azərbaycan, rus və ingilis  
d) Azərbaycan və ingilis  
e) istənilən dildə 

 
281.Əmtəə nişanının qeydə alınması barədə iddia sənədinə daxil olan ərizədən 
başqa digər sənədlər hansı dildə (dillərdə) verilə bilər?       

a) Azərbaycan  
b) Azərbaycan və rus 
c) Azərbaycan, rus və ingilis  
d) Azərbaycan və ingilis  
e) ) Azərbaycan və ya başqa dillərdə 

 
282.Coğrafi göstərici barəsində iddia sənədlərinin ilkin ekspertizası iddia sənədi 
daxil olduqdan sonra hansı müddət ərzində keçirilir?       

a) 10 gün 



b) 15 gün 
c) ) 1 ay 
d) 2 ay 
e) 3 ay 

283.Əmtəə nişanı üçün iddia sənədinin ekspertizası ilkin ekspertiza qurtardıqdan 
sonra hansı müddətdə başa çatmalıdır? 

a) 10 gün 
b) 15 gün 
c) 1 ay 
d) 3 ay 
e) ) 6 ay 

 
284.Coğrafi göstərici üçün iddia sənədinin ekspertizası ilkin ekspertiza 
qurtardıqdan sonra hansı müddətdə başa çatmalıdır?       

a) 10 gün 
b) 15 gün 
c) ) 2 ay 
d) 3 ay 
e) 6 ay 

 
285.Əmtəə nişanına dair şəhadətnamə aşağıdakılardan hansını təsdiq edən 
sənəddir?       

a) ) iddia edilmiş nişanın əmtəə nişanı kimi qeydə alınması faktını 
b) iddiaçının adını 
c) əmtəələrin qeydiyyatı üçün əmtəələrin Nitsa təsnifatı üzrə qruplaşdırılmış 

siyahısını 
d) nişanın və ya onun müəyyən hissəsinin transliterasiyası və tərcüməsini 
e) iddia edilən coğrafi göstəricinin işarəsini 

 
286.Əmtəə nişanına dair şəhadətnamə aşağıdakılardan hansını təsdiq edən 
sənəddir?       

a) ) iddia edilmiş nişanın ilkinliyini 
b) iddia edilən nişanın şəkli və ya üçölçülü formasını 
c) iddiaçının adını 
d) nişanın və ya onun müəyyən hissəsinin transliterasiyası və tərcüməsini 
e) xidmətin göstərildiyi coğrafi obyektin hüdudlarını 

 
287.Əmtəə nişanına dair şəhadətnamə aşağıdakılardan hansını təsdiq edən 
sənəddir?       



a) ) mallara və xidmətlərə aid nişan sahibinin müstəsna hüququnu 
b) malın və ya xidmətin xüsusiyyətlərinin təsvirini 
c) əmtəələrin qeydiyyatı üçün əmtəələrin Nitsa təsnifatı üzrə qruplaşdırılmış 

siyahısını 
d) iddiaçının adını 
e) qeydiyyat barəsində vəsatəti 

 
288.Əmtəə nişanına dair şəhadətnamə aşağıdakılardan hansını əks etdirən 
sənəddir?       

a) ) qeydə alınmış nişanın təsvirini  
b) iddia edilən nişanın şəkli və ya üçölçülü formasını 
c) malın istehsal edildiyi coğrafi obyektin hüdudlarını 
d) nişanın və ya onun müəyyən hissəsinin transliterasiyası və tərcüməsini 
e) iddiaçının adını 

 
289.Əmtəə nişanına dair şəhadətnamə aşağıdakılardan hansını təsdiq edən 
sənəddir?       

a) ) düzgün cavab yoxdur 
b) malın və ya xidmətin xüsusiyyətlərinin təsvirini 
c) əmtəələrin qeydiyyatı üçün əmtəələrin Nitsa təsnifatı üzrə qruplaşdırılmış 

siyahısını 
d) iddiaçının adını 
e) qeydiyyat barəsində vəsatəti 

 
290.Coğrafi göstəricidən istifadə hüququna dair şəhadətnamə aşağıdakılardan 
hansını təsdiq edən sənəddir?       

a) ) iddia edilmiş nişanın qeydə alınması faktını 
b) malın və ya xidmətin xüsusiyyətlərinin təsvirini 
c) əmtəələrin qeydiyyatı üçün əmtəələrin Nitsa təsnifatı üzrə qruplaşdırılmış 

siyahısını 
d) iddiaçının adını 
e) qeydiyyat barəsində vəsatəti 

 
291.Aşağıdakılardan hansı əmtəə nişanının və coğrafi göstəricinin qeydiyyatının 
ləğvinin mümkün halıdır?       

a) qeydiyyatın qüvvədə olma müddəti sona çatdıqda 
b) şəhadətnamə sahibi qeydiyyatdan imtina etdikdə 
c) qeydiyyat etibarsız sayıldıqda 



d) qeydə alınmış əmtəə nişanından istifadə edilmədikdə qeydiyyata xitam 
verilməsi haqqında qərar qəbul edildikdə 

e) ) göstərilənlərin hər biri 
 
292.Azərbaycan Respublikasında Nişanların beynəlxalq qeydiyyatı haqqında 
Madrid Sazişi neçənci ildən qüvvəyə minib?      

a) ) 1995 
b) 1991 
c) 1999 
d) 2001 
e) 2005 

 
293.Nişanların beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Madrid Sazişi neçənci ildə qəbul 
olunub?        

a) ) 1891 
b) 1978 
c) 1919 
d) 1899 
e) 1883 

 
294.Sahibkarlıq fəaliyyətində aşağıdakılardan hansı haqsız rəqabətin formalarına 
aid edilir?       

a) ) göstərilənlərin hər biri 
b) rəqibin təsarrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması 
c) rəqibin təsarrüfat fəaliyyətinə müdaxilə 
d) haqsız işgüzarlıq davranışı 
e) istehlakçıların çaşdırılması 

 
295.Aşağıdakılardan hansı əmtəə nişanının və coğrafi göstəricinin qeydiyyatının 
ləğvinin mümkün halıdır?       

a) hüquqi şəxs ləğv edildikdə  
b) fiziki şəxs sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırdıqda 
c) coğrafi göstərici qüvvədən düşdükdə 
d) coğrafi göstəricinin mənşə ölkəsində hüquqi mühafizəsinə xitam verildikdə 
e) ) göstərilənlərin hər biri 

 
296.Əmtəə nişanı nə zaman qeydiyyatın bütün qüvvədə olduğu müddət ərzində 
tamamilə və ya qismən etibarsız sayıla bilər?       

a) «əmtəə nişanı» anlayışına uyğun gəlmirsə 



b) əmtəə nişanı kimi qeydə alınmaqdan imtina edilməsinin mütləq əsaslarının 
tələbləri pozulmaqla qeydə alınmışsa 

c) əmtəə nişanı qüvvədə olduğu müddətdə, müəyyən növ mallarda ümumi 
şəkildə istifadə olunan nişanlara çevrildikdə 

d) əmtəə nişanı qüvvədə olduğu müddətdə tam və ya qismən Sənaye 
mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyasının iştirakçısı olan 
dövlətlərin hər hansı birində, əmtəə nişanının sahibi ilə bilavasitə əlaqəsi 
olan şəxsin adına, Konvensiyanın tələbləri pozulmaqla verildikdə 

e) ) göstərilən halların hər birində 
 
297.Əmtəə nişanı qeydə alındığı tarixdən fasiləsiz olaraq neçə il ərzində istifadə 
olunmadıqda onun qeydiyyatına xitam verə bilər?       

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) ) 5 
e) 10 

 
298.Kollektiv nişanın hüquqi mühafizəsinin vaxtından əvvəl dayandırılması ilə 
əlaqədar mübahisələrə hansı qaydada baxılır?       

a) ) məhkəmədə 
b) Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsinin Apelyasiya şurası tərəfindən 
c) istehlakçıların rəyinə əsaslanaraq 
d) ekspertlərin rəyinə əsaslanaraq 
e) Azərbaycanın patent müvəkkillərinin Dövlət reyestrində qeydiyyata alınan 

patent müvəkkili tərəfindən  
 
299.Əmtəə nişanına aid müstəsna hüququn pozulması ilə əlaqədar mübahisələrə 
hansı qaydada baxılır?       

a) ) məhkəmədə 
b) Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsinin Apelyasiya şurası tərəfindən 
c) istehlakçıların rəyinə əsaslanaraq 
d) ekspertlərin rəyinə əsaslanaraq 
e) Azərbaycanın patent müvəkkillərinin Dövlət reyestrində qeydiyyata alınan 

patent müvəkkili tərəfindən  
 



300.Coğrafi göstəricidən qanunsuz istifadə ilə əlaqədar mübahisələrə hansı 
qaydada baxılır       

a) ) məhkəmədə 
b) Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsinin Apelyasiya şurası tərəfindən 
c) istehlakçıların rəyinə əsaslanaraq 
d) ekspertlərin rəyinə əsaslanaraq 
e) Azərbaycanın patent müvəkkillərinin Dövlət reyestrində qeydiyyata alınan 

patent müvəkkili tərəfindən  
 
 
 


