
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN  

ETİBARNAMƏ  POWER OF ATTORNEY 
Aşağıda imza edən(lər) 

              
 

 The undersigned 

    

(etibar edən hüquqi/fiziki şəxsin adı) 

     
 (full name of the applicant) 

     

etibar edən hüquqi/fiziki şəxsin tam ünvanı)  (full legal address of the applicant) 

Patent müvəkkilləri:     
                         T.Yaqubova     Qeyd NoAZ012     

                A. Kazim-zade  Qeyd NoAZ006 
 

aşağıda göstərilən hərəkətlərin yerinə yetirilməsini etibar 
edirəm (edirik):   

 Hereby authorize Patent Attorneys:                                               
                      Yaqubova T.      Reg.No AZ012 

           Kazim-zade A.  Reg.No AZ006 
 
to fulfill the below listed acts  

                   
                                                                    

  
                                    

(nümayəndənin tam adı)  (full name of the representative) 
Məktublaşma üçün ünvan 

 
 

 Address for correspondence 
 
 
 

(nümayəndənin tam ünvanı)  (full address of the representative) 
bizim adımızdan Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət 
Agentliyinə və onun tabeliyində olan Patent və Əmtəə 
Nişanlarının Ekspertizası Mərkəzinə: 

 - sənaye mülkiyyəti obyektləri barəsində iddia sənədinin 
(sənədlərinin) təqdim edilməsini, kargüzarlıq işlərinin 
aparılmasını, lazımi ödənişlərin yerinə yetirilməsini; mühafizə 
sənədinin (sənədlərinin) alınmasını və iddia sənədinin 
(sənədlərinin) qəbul edilməsi anından mühafizə sənədinin 
(sənədlərinin) qeydiyyata alınması anınadək bütün lazımi 
hüquqi əhəmiyyətli hərəkətlərin yerinə yetirilməsini; 
 - sənaye mülkiyyəti obyekti (obyektləri) üzrə qeydiyyatın 
qüvvədə olma müddətinin (müddətlərinin) uzadılması ilə bağlı 
bütün lazımi hüquqi əhəmiyyətli hərəkətlərin yerinə 
yetirilməsini; 
 - sənaye mülkiyyəti obyekti (obyektləri) üzrə dəyişikliklərin 
aparılması, o cümlədən əmtəə nişanının qeydiyyatına dair 
siniflərin məhdudlaşdırılması;  hüquqların digər tərəfə 
(tərəflərə) verilməsi və lisenziya müqavilələrinin qeydiyyatı ilə 
bağlı bütün lazımi hüquqi əhəmiyyətli hərəkətlərin yerinə 
yetirilməsini; 
 - sənaye mülkiyyəti obyekti (obyektləri) üzrə iddia sənədinin 
geri cağırılması və qeydiyyatın ləğv edilməsi;        
 - sənaye mülkiyyəti obyekti (obyektləri) üzrə mühafizə 
sənədinin dublikatının (dublikatlarının) alınmasını; 
 - Apellyasiya Şurası və məhkəmələr daxil olmaqla şəlahiyyətli 
orqanlar qarşısında sənaye mülkiyyəti obyekti (obyektləri) üzrə 
tərəfimizdən və ya digər şəxslər tərəfindən qaldırılmış 
mübahisələrdə təmsil etmək və bütün prosessual hərəkətləri və 
səlahiyyətləri həyata keçirmək; 

 
Bu Etibarnamənin qüvvədə olma müddəti imzalandığı tarixdən 
hesablanmaqla 3 (üç) il müddətinə etibarlıdır və tərəfimizdən 
öncə bu məsələlərlə bağlı digər şəxsə (şəxslərə) verilmiş 
Etibarnamələri geri çağırır. 
    
 Etibarnamənin leqallaşdırılması tələb edilmir.   

 On our behalf to the Intellectual Property Agency of the 
Republic of Azerbaijan and/or Patent and Trademark 
Examination Center subordinate to it: 
 
- submission of claim documents (documents) on objects of 
industrial property, performance of clerical work, execution of 
necessary payments; enforcement of all necessary legal acts 
before registration of protection document (s) from the moment 
of receipt of protection document (documents) and acceptance 
of the claim paper (documents); 
  
- fulfillment of all legal acts concerning the extension of the 
period of validity of the registration on the object of industrial 
property (objects); 
- fulfillment of all legal acts concerning the changes in the 
object of industrial property, including the limitation on the 
classification of trademark registration; the transfer of rights to 
the other party (s) and the implementation of all necessary 
legal actions related to the registration of license agreements; 
 
- withdrawal of the claim on the industrial property object(s) 
and cancellation of registration; 
- obtaining duplicate (duplicates) of protection document on 
objects of industrial property; 
- representation in regards to object (objects) of intellectual 
property disputes, initiated by us or third parties, before the 
competent authorities, including the Appellate Council and 
courts, and to perform all necessary procedural actions related 
there.     
 
  
This Power of Attorney is valid for 3 (three) years from the date 
on which it was signed and revokes all previous Power of 
Attorneys issued to another party (s) before us. 
 
Legalization of the Power of Attorney is not required. 

   
İmza edən şəxsin adı və soyadı 
Name and surname of the authorizer 
İmza edən şəxsin vəzifəsi 
Capacity of the authorizer 
 
İmza* 
Signature*  
Tarix / yer 
Date / place 

   Qeyd:* Hüquqi şəxs olduğu halda imza möhürlənir, möhür olmadıgda imza notarius tərəfindən təsdiqlənir.    
   Note:* In case of legal entity the signature should bear company’s seal, in the absence of seal this document should be duly notarized. 

 


