
“Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyasının Rəqəmli
İnkişaf, Rabitə və Kütləvi Kommunikasiyalar Nazirliyi arasında rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində

əməkdaşlıq haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyasının

Rəqəmli İnkişaf, Rabitə və Kütləvi Kommunikasiyalar Nazirliyi arasında rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində
əməkdaşlıq haqqında” 2021-ci il mayın 20-də Moskva şəhərində imzalanmış Saziş təsdiq edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən Saziş qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal

İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etsin.
[1]

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili
prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Rusiya Federasiyası Hökumətinə bildiriş göndərsin.
 

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 
Bakı şəhəri, 26 iyun 2021-ci il

    � 1383

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyasının Rəqəmli İnkişaf,
Rabitə və Kütləvi Kommunikasiyalar Nazirliyi arasında rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında

 
SAZİŞ

 
Bundan sonra “Tərəflər” adlandırılacaq Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və

Rusiya Federasiyasının Rəqəmli İnkişaf, Rabitə və Kütləvi Kommunikasiyalar Nazirliyi,
hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq əsasında iki dövlət və xalq arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin

möhkəmləndirilməsinə səy göstərərək,
iki dövlət arasında rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətin inkişafına xüsusi diqqət yetirərək,

aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
 

Maddə 1
 

Tərəflər bərabərlik və qarşılıqlı fayda prinsipləri əsasında hər bir Tərəfin dövlətinin qanunvericiliyinə və hər bir Tərəfin
dövlətinin iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq rabitə, informasiya texnologiyaları sahəsində uzunmüddətli
əməkdaşlığı inkişaf etdirir, iki dövlətin maraqlı təşkilatları arasında əlaqələrin yaradılmasına və zərurət yarandığı halda, onlar
arasında konkret əməkdaşlıq layihələrinin həyata keçirilməsinə səy göstərirlər.
 

Maddə 2
 

Tərəflər aşağıdakı istiqamətlər üzrə əməkdaşlığı həyata keçirirlər:
- bir Tərəfin dövlətinin ərazisindən digər Tərəfin dövlətinin ərazisinə Tərəflərin dövlət orqanlarının xüsusi rabitə göndərişləri

daxil olmaqla, bütün növ poçt göndərişlərinin maneəsiz daşınması üçün şəraitin təmin edilməsi;
- Tərəflərin dövlətlərinin telekommunikasiya bazarının tənzimlənməsi sahəsində təcrübə mübadiləsi;
- rəqəmli televiziya və radio yayımı sahəsində təcrübə mübadiləsi;
Tərəflərin dövlətlərinin bu sahədə qanunvericiliyinə uyğun olaraq Tərəflərin dövlətlərinin radio və telekommunikasiya

şəbəkələri üzrə məlumatların sərbəst tranzitinə dəstək;
rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsinə aid olan məhsulların istehsalının inkişafı;
rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində mütəxəssislərin peşəkar hazırlığı;
birgə tədqiqatların həyata keçirilməsinin stimullaşdırılması, profil sahələrdə texnologiyaların mübadiləsi;
elektron məlumat daşıyıcısı olan yeni nəsil şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin tətbiqi ilə bağlı təcrübə mübadiləsi;
şəbəkə təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq;
poçt xidmətləri sahəsində əməkdaşlığın inkişafı;
yüksək texnologiyalar sahəsində əməkdaşlığın inkişafı;
elektron imzaların qarşılıqlı tanınması sahəsində təcrübə mübadiləsi;
internetin idarə edilməsi sahəsində əməkdaşlığın inkişafı;
rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində Tərəflər arasında razılaşdırılmış digər əməkdaşlıq istiqamətləri.

 
Maddə 3

 
Tərəflər arasında əməkdaşlığın əsas növlərinə daxildir:
bu Sazişin 2-ci maddəsində qeyd olunmuş əməkdaşlıq istiqamətləri üzrə məlumat və təcrübə mübadiləsi və məsləhət

xidmətlərinin göstərilməsi;
Tərəflərin bu Sazişin həyata keçirilməsi üçün zəruri hesab etdiyi birgə tədbirlərin (konfrans, görüş, seminar və

simpoziumlar) keçirilməsi;
rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində Tərəflərin beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətində iştirakı ilə bağlı

məsləhətləşmələrin aparılması və mövqelərin razılaşdırılması;
Azərbaycan Respublikası ərazisində və Rusiya Federasiyası ərazisində keçirilən beynəlxalq sərgilər, yarmarkalar və buna

oxşar digər tədbirlərdə qarşılıqlı iştirakın təşviqi;



rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində kadrların hazırlığında əməkdaşlığın həyata keçirilməsi;
bir Tərəfin dövlətinin və işgüzar dairələrinin digər Tərəfin dövlətinin ərazisində informasiya və kommunikasiya

texnologiyalarının inkişafı və sərmayələrin qoyulmasında iştirakının genişlənməsinə yardım;
Tərəflərin dövlətlərinin informasiya texnologiyaları sahəsində həyata keçirdiyi layihələrdə sərmayələrin və iştirakın

genişləndirilməsi üçün imkanların araşdırılması məqsədilə dövlət qurumları və işgüzar dairələrinin fəaliyyətinin
əlaqələndirilməsi.
 

Maddə 4
 

Tərəflər Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının tövsiyələri və qərarlarına uyğun olaraq radiotezlik spektrinin səmərəli
istifadəsi və sərhədyanı ərazilərdə tezliklərin əlaqələndirməsi üçün zəruri tədbirlər görürlər.
 

Maddə 5
 

Tərəflər göstərilən rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi çərçivəsində, o cümlədən birbaşa rabitə kanallarından
kənar beynəlxalq səs trafiki ilə mübadilə hallarının qarşısının alınması sahəsində iki dövlətin rabitə operatorlarına mümkün
yardımı göstərirlər.
 

Maddə 6
 

Bu Sazişin icrası zamanı yaranmış əqli mülkiyyət hüquqlarının bölüşdürülməsi məsələləri bu Sazişin 2-ci maddəsində
nəzərdə tutulan əməkdaşlığın müəyyən istiqamətlərinin həyata keçirilməsi üçün bağlanmış müqavilələrə, Tərəflərin dövlətlərinin
qanunvericiliyi və iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq tənzimlənir.

Tərəflərin hər birinə bu Saziş çərçivəsində birgə fəaliyyətdən öncə və ya bu Sazişdən kənar onun tərəfindən yaradılan əqli
mülkiyyət hüquqları məxsusdur.
 

Maddə 7
 

Tərəflərdən heç biri digər Tərəfin yazılı icazəsi istisna olunmaqla, bu Sazişin yerinə yetirilməsi çərçivəsində həyata keçirilən
birgə fəaliyyət zamanı digər Tərəfdən əldə olunan və digər Tərəfdən onun məxfilliyinin qorunması tələb olunan məlumatı üçüncü
bir Tərəfə ötürmür və yaymır..

Bu maddənin müddəalarının tətbiqi bu Saziş qüvvədən düşdükdən sonra 10 il ərzində davam edir.
 

Maddə 8
 

Rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində dövlət siyasəti çərçivəsində birgə fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi Azərbaycan
Respublikasında və Rusiya Federasiyasında qüvvədə olan büdcə normalarına və qaydalarına uyğun olaraq hər iki Tərəfdən təmin
olunur.

Büdcə vəsaitlərindən və/və ya milli proqramlar çərçivəsindən kənar birgə fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi bilavasitə birgə
fəaliyyətin iştirakçıları tərəfindən təmin olunur və Azərbaycan Respublikasının və Rusiya Federasiyasının maraqlı təşkilatları
arasında ayrıca razılaşmaların mövzusudur.
 

Maddə 9
 

Tərəflərin razılığı ilə bu Sazişə onun ayrılmaz hissəsi olan və ayrıca protokollarla rəsmiləşdirilən dəyişiklik və əlavələr edilə
bilər.
 

Maddə 10
 

Bu Sazişin təfsiri və həyata keçirilməsi ilə bağlı hər hansı fikir ayrılıqları və mübahisələr Tərəflər arasında məsləhətləşmələr
və danışıqlar yolu ilə həll olunur.
 

Maddə 11
 

Bu Saziş Tərəflərin onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirilməsi barədə sonuncu
yazılı bildirişin diplomatik kanallar vasitəsilə alındığı tarixdən qüvvəyə minir.

Bu Saziş beş il müddətinə bağlanılır. Tərəflərdən heç biri Sazişin qüvvəsinin dayandırılması barədə onun müvafiq
müddətinin bitməsindən ən azı altı ay əvvəl diplomatik kanallar vasitəsilə digər Tərəfə yazılı şəkildə məlumat vermədiyi təqdirdə,
onun qüvvəsi avtomatik olaraq növbəti beşillik müddətlərə uzadılır.

Tərəflər başqa cür razılığa gəlmədiyi təqdirdə, bu Sazişin qüvvədən düşməsi bu Sazişin qüvvədən düşməsi anınadək
razılaşdırılmış tədbir və proqramların həyata keçirilməsinə təsir göstərmir.

Moskva şəhərində 2021-ci il 20 may tarixində, hər biri Azərbaycan və rus dillərində olmaqla, iki nüsxədə imzalanmışdır, hər
iki mətn eyni qüvvəyə malikdir.
 

Azərbaycan Respublikasının
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək

Texnologiyalar Nazirliyi adından
(imza)

Rusiya Federasiyasının
Rəqəmli İnkişaf, Rabitə və Kütləvi

Kommunikasiyalar Nazirliyi adından
(imza)

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI
 

1. 31 may 2022-ci il tarixli 1696 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 2 iyun 2022-ci il, � 114 , Azərbaycan

https://e-qanun.az/framework/49709


Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, � 5, maddə 464)
 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI
 

[1]
 31 may 2022-ci il tarixli 1696 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 2 iyun 2022-ci il, � 114 , Azərbaycan

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, � 5, maddə 464) i lə 2-ci hissəsində “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar ” sözləri
“Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat ” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

https://e-qanun.az/framework/49709

