
ACORD 
Între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azcrbaidjan 

privind colaborarea În domeniul protecţiei proprietăţii industriale 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan, 
denumite în continuare Părţi, 

ţinând cont de relaţiile de prietenie stabilite pe parcursul istoriei Între 
aceste două state, 

dorind să dc;:volte colaborarea comercial-economică, industrială şi 

tehnico-ştiinţi fică, 

recunoscând că protecţia efectivă şi adecvată a proprietăţii industriale 
este condiţia necesară pentru dezvoltarea acestei colaborări, 

au convenit următoarele: 

Articolul 1 

În scopurile prezentului Acord noţiunea de "proprietate industrială" are 
semnificaţia prevăzută în Articolul 1 al Convenţiei de la Paris pentru Protecţia 
Proprietăţii Industriale din 20 martie 1883, revi/,uită la Stockholm la 14 iulie 
1967 şi modificată la 2 octombrie 1979 (în continuare - Convenţia de la 
Paris). 

Articolul 2 

Părţile vor desfăşura şi aprofunda colaborarea în domeniul protecţiei 
proprietăţii industriale pe principii de egalitate şi în condiţii reciproc 
avantajoase în conformitate cu prezentul Acord şi cu alte tratate internaţionale, 
părţi la care acestea sînt sau vor deveni. 

Colaborarea Părţilor va viLa: 
reglementarea problemelor ce ţin de protecţia şi folosirea drepturilor 

asupra obiectelor de proprietate industrială; 
armonizarea lcgislaţiilor naţionale ale Părţilor în domeniul proteCţiei 

proprietăţii industriale în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale, 
semnatare ale cărora sînt; 

schimbul de informaţic, acte normative şi alte do~umente, precum şi 

schimbul de experienţă şi specialişti în domeniul pl'otecţiei proprietăţii 
industriale; 

alte forme de colaborare reciproc coordonate de către Părţi. 

----- ._---------
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Articolul 3 

Persoanele fizice şi juridice ale unui stat se vor bucura pc teritoriul altui 
de aceleaşi drepturi şi avantaje în domeniul protecţiei proprietăţii 

striale, pc care acest stat le acordă în prezent sau le va acorda prin actele 
le normative persoanelor fizice şi juridice naţionale, precum şi de aceleaşi 
i.1 loace de protecţie juridică şi în aceeaşi măsură ca şi persoanele fizice şi 

juridice naţionale. 
La soluţionarea divergenţelor nereglementate de prezentul Acord se vor 

aplica prevederile Convenţiei de la Paris. 

Articolul 4 

Părţile persoană fizică sau juridică a Republicii Moldova 
sau a Republicii A:Gcrbaidjan îşi rC:Gervă dreptul de folosire a invenţiei sau a 
modelului de a încheia un contract de licenţă, dacă utilizarea 
invenţiei sau fi de utilitate a început legitim pînă la depunerea de 

de înregistrare a invenţiei sau modelului de 
ct'\l'e a rost eliberat certificatul de autor al URSS. 

onorariilor se efectuează în modul prevăzut de actele 
pe teritoriul căruia se utilizează sau se va utiliza 

de utilitate menţionat. 

Articolul 5 

Persoanele fizice şi juridice ale unui stat se vor folosi pe teritoriul 
celuilalt stat de fondul de brevete, biblioteci, baze de date ce se referă la 
proprietatea industrială, în aceleaşi condiţii precum şi persoanele flzice şi 
juridice naţionale. 

Articolul 6 

Responsabili de realizarea prezentului Acord sunt: 
- în Republica Moldova - Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

cctuală; 
- în Republica Azerbaidjan _. Agenţia de Stat pentru Standardizare, 
logie şi Brevete al Republicii Azerbaidjan. . 
Modul şi condiţiile de colaborare dintre organele responsabile pentru 

prezentului Acord vor fi stabilite prin acorduri speciale între ele. 
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Articolul 7 

ţa dintre organele responsabile pentru realizarea 
. i Acord se efectuează în limba rusă. 

Articolul 8 

apanţICl divergenţelor privind problemele ce rezultă din 
Acord sau legate de realizarea sau interpretarea lui, reprezentanţii 

le vor soluţiona prin intermediul consultaţiilor şi negocierilor. 

Articolul 9 

Prezentul Acord nu reprezintă un impediment pentru participarea 
Părţilor la colaborarea bilaterală sau multilaterală cu alte state în domeniul 
protecţiei proprietăţii industriale. 

Articolul 10 

În prezentul Acord, cu consimţământul reciproc al Părţilor, pot fi 
operate modificări şi completări aprobate prin Protocoale adiţionale, care va fi 
parte integrantă al prezentului Acord şi care intră în vigoare în modul stabilit 
de art. 11 al prezentului Acord. 

Articolul 11 

Prezentul Acord intră în vigoare din ziua recepţionării prin canalele 
diplomatice a ultimei notificări în scris despre îndeplinirea de către Părţi a 
procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare. 

Prezentul Acord se încheie pe un termen de cinci ani şi se va prelungi 
automat pentru următoarele tennene consecutive de cinci ani, dacă nici una 
dintre Părţi nu va notifica în scris cealaltă Parte, cu cel puţin şase luni până la 
expirarea termenului indicat, dcspre intenţia sa de a-l denunţa. În acest caz 
Acordul va fi reziliat la expirarea termenului de trei J uni din data recepţionării 

menţionate. 
Rezilierea prc/'cntului Acord nu va afecta valabilitatea titlurilor de 

mrOt()ctile care sâni acordate sau pot fi acordate persoanelor fizice şi juridice ale 
',:/amlX!h)r state. 

",._,-_._-------_._--------------
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it în or. Baku la " }3 " aprilie 2008 în două exemplare, fiecare 
moldovenească, azeră şi rusă, toate textele având valoare egală. 
cazul apariţiei unor divergenţe de interpretare a prevederilor 
. ~cord, textul în limba rusă va fi cel de referinţă. 

PENTRU GUVERNUL 
REPlJBLICII MOLDOVA 

PENTRU GUVERNUL 
REPUBLICII AZERBAIDJAN 
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cor JIAlllEHHE 
llpaSHTCJlbCTSOM PCCUYOJIHKH MOJI).osa H IlpasHTcJIbCTBOM 

A3epoaiilVKanCKoii Pccuy6JIHKH o COTpYlUlHlICCTBC 

B OOJIaCTH oxpallhl npOMbllUJICllllOii COOCTSCHIIOCTH 

Pecny6JIl1KH MOJI1~oBa 11 fIpaBl1TeJlbCTBO 

-"..,.,,, .... ,ICKOM Pecuy6Jll1Kl1, HMcnYCMhle B )~aJIhHeHIIIeM CrOpOI-IaMH, 

no lUIHMaHHe HCTOPHqCCKH CJIO)KHBIIIl1CCsr l~pY)l(eCTBeIIHbIe 

MC:>K.uy JtaYM.sI rocy.uspCT13SMH, 

"l1l\I"Ju:m pS3BHBaTI> ToprOBO-::>I(OHOMHlJeCKOe, npOMhIIIIJleHHOC H naYlJHO

l'IelCKC)e C01'PY.llHH'tIeCTBO, 

:npH3Uana.sI, tf'fO UC06XOAHMbIM YCJIOBHeM rol.sI pa3BHTH.sI TaKoro 

HqeCTl~a. .sIBJJ.sIeTC$I :J4>4>eKT~BHa.sI H aJl.CKSaTBa5:1 oxpana 

\...nnU'Yl C06CTl~eHHOC'rH, 

norOBOpHJIl1Ch o HmKeCJIe):(YlomeM: 

CTaTaSl 1 

nCJleH lIacTosrI~cro COrJlameHHSl 1l0HSlTHe "UpOMbIllIJleHHM 

" IlOIlHMaCTCJI B 3US1·WlIHH, YKa1sIlIIoM B CraThc 1 IlapH>KcKoH 

06 oxpaIIc IIPOMblIIlJICHHOM c06cTBeHHocTH OT 20 MapTa 1883 
nepecM01perUiOM H CrOKrOJlI,MC 14 .lUOJIJI 1967 ro;(a, C 113MeHeHH5:lMH 01' 

1979 1'OAa (AaJree r IapmKcKaJI KOlIBeHl(H5:I). 

CTaTb5:l2 

CroPOlIhl' ocyrneCTBJlJIIOT 11 pa3Bl:IBalOT COTpy)..(HH.lJeCTBO B 06JIaCTli 

UpOMbllllJleUHOH c06cTBeHIIocTH lIa OCIIOBe B3aHMHOM: BbIl'Onhl li 

13 COOTBeTCT13HH C HaCTOJIIl(HM COrJlameHHeM 11 l1III>IMli 

O).lIIhIMH J(oroBopaMH, yqaCTHHKaMH KOTopr,Ix OHl1 SIBJHIIOTC5:I I1JIH 

srBJHIThC5:I. 

COTpY,[(HHt.IeCTBO CropoII 6Yl\CT HanpaBJICIIO Ila: 

yperyJmpOBaJlI1C BorrpocoB, CB5:l3aIIHblX C oxpaIIoH M HCrrOJIh30BaJIHeM 

061>eKT1>1 npOMI>IIUJleIIHOH c06cTBeHHOCTl1; 

rapMoHM3aI UIlo naI.\HOHaJIhIIhIX 3aKOIIO)\aTCJIhCTB rocy)taPCTB CropoH il 

oxpaHhI npOMhlIlIJICIIIIOH c06cTBeHIIOCTl1. B COOTBeTCTBI1I1 C 
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)J,orOBOpaM11, Y'-IaCTH11KaMI1 KOTOPhlX 5IBJ15110TC}! o6e 

11HCPOPMaIUICH, IlopMaTHBlIhIM11 11 11HhlMI1 )~OKYMeHTaMI1, a 

OllhlTOM 11 CUerU1aJIMCTaMH B 06J1aCTI1 oxpaHhl IlpOMblUIJICmIOH 

l'a; 
JlpyrI1C inaI1MIlO COrJIaCOBaHHhIC CTOpOHaMI1 epOPMhI COTpY).UII1yeCTBa. 

CraTf,5l 3 

B 06JlaCTI1 oxpaIlhI npOMbIlliJlCHI-:IOH C06CTBCHIIOCT11 (Im3wlccKI1e 11 

yeCKI1C JII1na O){HOrO rocY.L(apcTBa 6y.nyr nOJIh30BaThC5l Ha TeppwropI111 

rocy jJ,apC'rBa TCMI1 )KC IIpaBaMI1 11 IIpeI1MYlIleCTBaMI1, KOTOpbJe 

CIIhI B HaCT05l1HCC apeM5l 11JII1 6Y!lYT IIPC;XOCTaBJlCHbl llpaBOBhIM11 

ep11311l.ICCK11M 11 IOP11ill1t iCCKHM JlHI(aM :.rrom Jl,pyroro rocy).(apCrBU, a 

.7.!IOCIf\C TeMH )1(C CpCJlCTB8MH npaBOHOH: 3aIl\11ThI 11 B TOM )KC 06'hCMC, 'lTO l1 

ep113l1tteClme 11 lOPI1.nI1ttCCKI1C JIHua. 

rIo BonpocaM, He ypcrYJU:lpOBaUHI>IM HaCTo5HIUIM COrJlaillCHI1CM, 

6y.nY'l' up11MCU5l'l'I> nOJIO>I<:CIUi51 Bapl-DKCKOH KOIIBCIIlUII1. 

CIUTMI4 

, trro q,H3HtteCKOe H)lJIl IOpHJll1yeCKOC JII1nO 

UJJLU,,",g .. HJm A3cp6aMlt)KaHCKOH Pecny6JIHKH COXpaII5leT HpaBo 

I1JlH nOJIC3HOH MO)(eJIH 6e3 3aKJIIOyeHI15i 

Jl:()I'OHopa, eCJlH HCnOJJh30BaHI1C :)1'oro H306peTeH1151 I1Jll1 

MOl(emI upaBOMcpno Ilat1aJIOCh )1O ).laTI.>! IIO)(aYI1 }(pyrHMH JIHuaMI1 

o BblJ(8.YC nallROHaJlbHOl'O lIaTeHTa Ha H306pCTeHHe I1JUI 

MOJ~CJjh, OTHOCRTCJlhHO KOTOPhIX Bhl/laIIO aBTopCKoe 

,.;ai(j:leTeJ(I)CTBO CCCP. 
llpH 1'1'OM, BhlIlJlaTa B03Ilarpa)Kl(eUHM llPOH3BOjJ,I1TC5i 13 nOp51)(KC, 

,~aHOBJIeIIIIOM HopMaTHBIIhlMH lIpaBOBblMI1 aKTaMI1 rocy.napCTBa, Ha 

rqlpl1TOpl1H KOToporo VIC110Jlh3YCTC5l 11JII1 6YllCT HCnOJlh30BaThC51 YKa3aHHoe 

KlO6pcTeHl1e Hmi IIOJIC3IIa5l MO)(CJlh. 

Cnrrr,5l 5 

<Pl13I1tteCKI1e H IOpI1)(l1yeCKI1e Jlm~a OJl,HOrO I'ocY!J:apcTBa 6y I\yT 

Ha TCppI1TOpHH Jwyroro rocy.napCTBa rraTCHTHblMI1 (pOIlllaMl1, 

6 aII KaM 11 )(aHHbIX, OTHOC5lLHHMI1C51 K npoMbILIuIClIllOH 

na TCX )KC YCJIOBH5lX, YTO 11 C06CTBcIIHble cpI13I1yeCKI1e I1 
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OTBCTCTBCIIllbIMI:1 la peamnaUI1J{) IIaCT051lLlCI'O COrJIaIIlCHl:151 5lBJl5IIOTC5C 

U Pcclly6J1HKC MOJI.l1.0Ba rocy)(apCTBCHHOC al'CHTCTBO IlO 

C06CTBCIIIIOCTl1 Pccny6mlKl1 MOJU.\OBa; 

li A3CppaH}()KanCKOH Pecrry6mJ.Kc -- rOCY,l(apCTBCHIIOC arCHTCTBO BO 

MeTpOJIOnUI li naTeHTaM A3cp6aHll)Kaf-ICKOH Pecrry6JH1KYL 

flOP5l}(OK 11 YCJIOBI151 CO'I'PY;UIR4CCTBa rocYl(apCTBeHllbIX opraHOB, 

3a peaJl.l13aU,11IO lIaCT051Il~CrO COrJIalllCHI:151, 6YJJ.YT 

.MpeJleJl51TbC51 ClICll,l1aJlhHbIMl1 COfJlaIlICHI:151Ml1 MC)KJJ.Y HHMH. 

rIcpem'ICKa, OCYlf(CCTBJUleMa51 B COOTBCTCTBHl1 C IIaCT05111IJ1M 

ICllHCM MCiI<)(Y rocYJtaPCTBC11lIhIMl1 opranaMl1, OTBCTCTBCIJIlhIMl1 3a 

~Ui3anl1IO COrJlamCIIIUI, BC)lCTC51 Ha PYCCKOM 5l3blKC. 

lJLL.>fH.JI J!C • ...,YlYI no BonpocaM, BhlTCKaJOIUI1M 1:13 

Mim CIUI3amlblM C ero BbII10JIHCHHCM 11 

C'roPOll ypCl'Y JIl:1pYIOT I1X HyreM 

CTaTb51 9 

IIacT0511I1ee COrJIallIClll1C Ile npemITCTByeT yyaCTl110 CroPOII B 

XCTOPOHHCM 11 MIIoroCTOPOI!I1CM COTpY;:(HRyeCTBC C }(pyrI1MI1 

nX:Y}ta pCTBRt\1H B 06JlaCTl1 oxpaUhI IlpOMhIIllJICIIHOM C06CTBCHHOCTl1. 

Cnrrb5I 10 

B HaCT05IIlI.CC ConramcHHc, ilO B3al1MHOMY COI'JIaCHlO CropoH, MorYT 

T1> BIIcceUbl 113MCIlCIlI1}! 11 .l1.0IlOJlHelII15I, OtP0pMJI51CMhIC OTJleJlhllblMl1 

UpOTOKOJIaMH, 5IBJlmOmI1MI1C51 HeOTbeMJICMOH qaCThlo HaCT05IIuerO 

(:ofJIamCHI151 fI BCTyrraroII~fIMH 13 CI1JIY B nOp51JJ.Kc, IIPCJJ.YCMOTPCHHOM CTaTben 

HaCT05III~C!'O ConramCIUUl. 
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----------------------------------------------

CraTb5f 11 

HaCTO.5IIl:(ce CorJlameuI1e BCTynacT B CYUlY CO WHJ II OJ1YCJ: CH 1151 

rcn,Hcro IUlCbMeHIIoro YBe)J,oMJleHI15l, no }lI1I1JIOMaTI1'1eCKHM KaIlaJlaM, o 
lllemm CropOIlaMI1 BIIY'rpHJ'OcY,L~apCTBeHHhlx npone;J.Yp, Heo6xo)~HMhlX 

1..'10 BCTYlIJIClll1H 13 cHJry. 

1 {acro5l[[~CC ComamcIlHc 3aKJUOLIaeTC5I CpOKOM Ba 5 (II5fTb) neT VI 

::enO\laTH'1eCKH np0,lJ,JICBaCTC51 Ha IIOCJle,L(YIOII(He 1I5ITHJICTHI1C IICPHO)(bI, CCJII1 

O.::\Ha H3 CTOPOIl llI1CbMCHHO, He n03)J,Hee LICM 3a 6 (ruceTh) MCCRL(CB )J,O 

t!(TC'l.leHI151 BbIlIlcYKa3amrofo cpoKa, He YBe,lJ,OMI1T ITI1ChMCHIlO, ITO 

.~l:HI.~IOMaTI1LIeCKHM KaHaJIaM, )xpyryIO Cropony o CBOCM HRMCpCHI1H 

:p{'r-:paTI1Th }(eWCTBI1C HaCTOHll(CrO COrJramCIII151. B TaKOM ClIYLIac }J,ewCTlme 

1051Il\CrO ConramClUi51 npeKpaluaCTC51 110 I1CTCQCHHH 3 ('rpcx) MeC5IneB eo 
lUI II0JIY'ICIlI1H TClKoro YBC;WMJICHWI. 

I [pcKpalI~cIIHc )(CHCTBI1.5I lIaCTOHIl(erO COJ'J"UUClUiH !le laTpOHCT 

l<.;';iCTBI151 oxpaWlhIX ,n:OKYMeIITOB, KOTOPI,IC BbI,IJ,aHhI 111IH MorYT 6bITb BblJ(aHbI 

!il)f13H'-leCKI1M 11 IOpl1)U1lieCKI1M JlYIIlaM 060l1X rocy l(apcTB. 

C()BeplllCHO B r.f)aKY" "anpcJl51 2008-1'0 rO)~aB l(BYX llOj(Jll1lIIJbIX 

H-;,eMIIJIHpaX, K3}K){hIW Ira MOJI)(UBCKOM, a:3CpOaI1JOKtUICKOM J.1 PYCCKOM 

!hIKaX, lIPI1YCM Bec TCKCTbl I1MCIOT O)(HHaKOBYID CI1JlY. 

B ClIYLlae B03III1KIIOBeW151 pa3HOrJIaCHH B TOJIKOBamm nOJIO)J{cHl1Il 

IIClCTOJIIUCrO COrJIaIIICIIH.5I, Cropom,I PYKOBO,LICTBYIOTC5f TeKCTOM, 

tn;lO)J{ellllOM ua PYCCKOM }I3hIKC. 

3A llPABMTEJIhCTBO 
PECnYIiJIllKllMOJILI,OBA 

3A ilI> ABMTEJIbCTBO 
A3EPEAMLI,)KAHCKOH 

PECllYI>JIHKl1 
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Prin prezenta, certific că textul alăturat este o copie autentică a 
Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii 
Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul protecţiei proprietăţii 
industriale, semnat la Baku la 23 aprilie 2008, originalul căruia este 
depozitat la Arhiva Tratatelor a Ministerului Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene al Republicii Moldova. 

Chişinău, 29 aprilie 2008 

Elima ECHIM 
Director-adjunct al Departamentului 

Drept Internaţional 
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