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Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2022-yil 28-yanvar kuni 

tasdiqlangan “Patent vakili” mutaxassisligi boʻyicha Oʻquv reja bilan fan nomi 

va hajmi belgilangan. 

 

Fan dasturi Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil  

7-sentyabrdagi “Yuridik sohaga oid bilim talab etiladigan mutaxassislarni qayta 

tayyorlash va malakasini oshirishning zamonaviy tizimini joriy eti chora-tadbirlari 

toʻgʻrisi”gi 544-son qarori asosida ishlab chiqilgan. 

 

 

Fan dasturi Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi Yuristlar 

malakasini oshirish markazida ishlab chiqildi. 

 

 

Tuzuvchilar: 

J.Murotov – Yuristlar malakasini oshirish markazi kafedra oʻqituvchisi, huquq 

magistri; 

Sh. Xasanov – Fan, innotvasiya va ta`lim dasturlarini ishlab chiqish boʻlimi 

boshligʻi. 

 

Taqrizchilar: 

1. Toshkent Davlat universiteti Fuqarolik huquqi kafedrasi mudiri, yu.f.d., 

professor Imomov Nurillo Fayzullayevich. 

2. Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizasiyalash muhandislari 

institututi Gumanitar fanlar kafedrasi dotsenti, yuridik fanlar nomzodi 

Xudayberdiyeva Gulnora Amanmurodovna. 

 

 

 

Fan dasturi Yuristlar malakasini oshirish markazi Oʻquv va ilmiy-uslubiy 

Kengashining 2022-yil ____-_____________dagi yigʻilishining ___-sonli 

bayonnomasi bilan ma`qullangan. 

 

 

 

 

© Yuristlar malakasini oshirish markazi, 2022 yil 
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I. OʻQUV FANINING DOLZARBLIGI 

VA OLIY KASBIY TA’LIMDAGI OʻRNI 

Ushbu fan intellektual mulk huquq tushunchasi va manbalari, intellektual mulk 

ob`yektlarining oʻziga xos xususiyatlari, intellektual mulk huquqi ob`yektlarini huquqiy muhofaza 

qilish asoslari, intellektual mulk ob`yektlariga nisbatan shaxsiy va mulkiy huquqlar hamda mutlaq 

huquq tushunchasi va uning mazmuni kabi masalalarni qamrab olgan. Shuningdek, mazkur fanning 

predmetini oʻrganish jarayonida Litsenziya shartnomalari va ularning turlarini oʻrganish asosiy 

maqsad qilingan.  

“Intellektual mulk asoslari” fani Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2022-

yil 28-yanvar kuni tasdiqlangan “Patent vakili” mutaxassisligi boʻyicha Oʻquv rejaning 

umumtayyorgarlik fanlari blokiga kiritilgan fan boʻlib, patent vakili sifatida faoliyatni amalga 

oshirish istagini bildirgan jismoniy shaxs – patent vakilligiga nomzodlarga (keyingi oʻrinlarda – 

nomzod deb yuritiladi) oʻqitiladi. 

II. OʻQUV FANINING MAQSADI VA VAZIFASI 

“Intellektual mulk asoslari” fanini oʻqitishdan maqsad – nomzodlarga intellektual mulk 

huquqi va intellektual mulk ob`yektlarining tushunchasi, intellektual mulk ob`yektlariga nisbatan 

shaxsiy va mulkiy huquqlar, mutlaq huquq tushunchasi va uning mazmuni, intellektual mulk 

ob`yektlarini boshqarish, baholash, tijoratlashtirish, ulardan foydalanishga huquqlar berish 

toʻgʻrisidagi Litsenziya shartnomalari, intellektual mulk ob`yektlaridan foydalanganlik uchun 

haq toʻlash va soliqqa tortish tartibi, davlat mablagʻlari hisobidan yaratilgan intellektual mulk 

ob`yektlarini huquqiy muhofaza qilish tartibi, nohalol raqobat muhitida tovar belgilari muhofazasi, 

intellektual mulk agentligining apellyasiya kengashida ishlarni koʻrish tartibi, intellektual mulk 

sohasiga qarshi jinoyat va ma`muriy huquqbuzarliklar va bunday ishlarini sudda koʻrib chiqish 

tartibi hamda intellektual mulkka oid nizolarni fuqarolik va iqtisodiy sudda koʻrib chiqish 

tartibi boʻyicha asosiy bilimlarni oʻrgatishdan iborat. 

Ushbu maqsadga erishish uchun fan nomzodlarning nazariy bilimlar, amaliy koʻnikmalalar, 

intellektual mulk huquqi fanlariga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish 

vazifalarini bajaradi. 

Fan boʻyicha nomzodlarning bilim, koʻnikma va malakalariga qoʻydagi talablar qoʻyiladi.  

Nomzod: 

– intellektual mulk huquqi va intellektual mulk ob`yektlarining tushunchasi, intellektual 

mulk ob`yektlariga nisbatan shaxsiy va mulkiy huquqlar, mutlaq huquq tushunchasi va uning 

mazmuni, Intellektual mulk huquqi sohasidagi shartnomalar haqida tasavvurga ega boʻlishi;  

– intellektual mulk sohasiga qarshi jinoyat va ma`muriy huquqbuzarliklar va bunday 

ishlarini sudda koʻrib chiqish tartibi hamda intellektual mulkka oid nizolarni fuqarolik va 

iqtisodiy sudda koʻrib chiqish tartibi haqida nazariy va amaliy bilimlarga ega boʻlishi; 

– intellektual mulk ob`yektlarini boshqarish, baholash, tijoratlashtirish, ulardan 

foydalanishga huquqlar berish toʻgʻrisidagi Litsenziya shartnomalari, intellektual mulk 

ob`yektlaridan foydalanganlik uchun haq toʻlash va soliqqa tortish tartibi, davlat mablagʻlari 

hisobidan yaratilgan intellektual mulk ob`yektlarini huquqiy muhofaza qilish tartibi, nohalol 

raqobat muhitida tovar belgilari muhofazasini ta`minlash choralarini koʻra olish koʻnikmasiga ega 

boʻlishi lozim. 
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“Intellektual mulk asoslari” fanidan  

MAVZULAR REJASI 

 

III. ASOSIY NAZARIY QISM (MA’RUZA MASHGʻULOTLARI)  

1-Mavzu. Intellektual mulk huquqining institutlari 

Intellektual mulk huquqi tushunchasi. Intellektual mulk huquqi manbalari. Sud hujjatlari 

intellektual mulk huquqi manbalari sifatida. Butun jahon intellektual mulk Tashkiloti (BIMT). 

Snoat intellektual mulkini huquqiy muhofaza qilish boʻyicha Parij Konvensiyasi. Intellektual mulk 

huquqlari savdo sohalari boʻyicha Bitim (TRIPS Bitimi). Intellektual mulk huquqining oʻziga xos 

institutlari. Intellektual faoliyat natijalari. Intellektual faoliyat mahsulotlari. 

№ Mashgʻulotlarning mavzusi 
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1.  Intellektual mulk huquqining institutlari 2 2 - - 

2.  Intellektual mulk ob`yektlarining umumiy tushunchasi va maqomi 4 2 2 - 

3.  
Intellektual mulk ob`yektlariga nisbatan shaxsiy va mulkiy 

huquqlar, mutlaq huquq tushunchasi va uning mazmuni 
6 4 2 - 

4.  
Intellektual mulk ob`yektlarini baholash va ustav kapitaliga 

kiritish 
4 2 2 - 

5.  Intellektual mulk ob`yektlarini tijoratlashtirish 4 2 2 - 

6.  

Intellektual mulk ob`yektlaridan foydalanishga huquqlar berish 

toʻgʻrisidagi Litsenziya shartnomalari, shuningdek huquqlarni toʻliq 

yoki qisman berish toʻgʻrisidagi shartnomalar 
6 2 2 2 

7.  
Intellektual mulk ob`yektlaridan foydalanganlik uchun haq 

toʻlash va soliqqa tortish tartibi 
6 2 2 2 

8.  Intellektual mulk ob`yektlarini boshqarish 2 2 - - 

9.  Intellektual mulk ob`yektlarini baholash asoslari va tartiblari 4 2 2 - 

10.  Nomoddiy aktivlarni buxgalter hisobi 4 2 2 - 

 Oraliq nazorat 2 - - 2 

11.  
Davlat mablagʻlari hisobidan yaratilgan intellektual mulk 

ob`yektlarini huquqiy muhofaza qilish tartibi 
6 2 2 2 

12.  Nohalol raqobat muhitida tovar belgilari muhofazasi 2 2 - - 

13.  
Intellektual mulk agentligining apellyasiya kengashida ishlarni 

koʻrish tartibi 
2 2 - - 

14.  
Intellektual mulk sohasiga qarshi jinoyat va ma`muriy 

huquqbuzarliklar va ularning tavsifi 
6 2 2 2 

15.  
Intellektual mulk sohasidagi ma`muriy va jinoyat ishlarini sudda 

koʻrib chiqish tartibi 
6 2 2 2 

16.  
Intellektual mulkka oid nizolarni fuqarolik va iqtisodiy sudda 

koʻrib chiqish tartibi 
8 4 2 2 

 Yakuniy nazorat 6 - - 6 

 JAMI  80 36 24 20 
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2-Mavzu. Intellektual mulk ob`yektlarining umumiy tushunchasi  

va maqomi 

Intellektual mulk huquqi ob`yektlari va tarkibiy qismlari. Intellektual mulk huquqining 

vujudga kelish tarixi. Intellektual mulk ob`yektlarining tasnifi va turlari. Intellektual mulk 

ob`yektlariga nisbatan qoʻyiladigan talablar. Intellektual mulk ob`yektlarining maqomi. 

3-Mavzu. Intellektual mulk ob`yektlariga nisbatan shaxsiy va mulkiy huquqlar, mutlaq 

huquq tushunchasi va uning mazmuni 

Intellektual faoliyat natijalariga nisbatan muallifining shaxsiy va mulkiy huquqlari. 

Intellektual faoliyat natijasiga nisbatan mutlaq huquqlar. Shaxsiy nomulkiy huquqlar. Mualliflik 

huquqi. Hammualliflik va hammualliflar shaxsiy huquqlari. Intellektual mulk ob`yektidan oʻz 

xohishiga koʻra foydalanish. Mutlaq huquqlarni cheklash. Intekllektual mulk ob`yektlariga nisbatan 

mutlaq huquqlarni hakikiy emas deb topish asoslari. Mulkiy huquqlarni toʻliq yoki qisman 

oʻtkazish.  

4-Mavzu. Intellektual mulk ob`yektlarini baholash  

va ustav kapitaliga kiritish 

Intellektual mulkni baholash. Intellektual mulk ob`yektlarining narxini baholash usullari va 

ustav kapitaliga kiritish qoidalari. Intellektual mulkni baholash tartibi. Intellektual mulk sohasidagi 

xalqaro reytinglar va indekslar. 

5-Mavzu. Intellektual mulk ob`yektlarini  

tijoratlashtirish 

Intellektual mulk ob`yektlarini tijoratlashtirishning milliy va xalqaro amaliyoti. Innovatsion 

faoliyat va texnologiyalar transferi. Intellektual mulk ob`yektlarini boshqarish tamoyillari. 

Intellektual mulk ob`yektlarini xoʻjalik muomalasiga kiritish masalalari. 

6-Mavzu. Intellektual mulk ob`yektlaridan foydalanishga huquqlar berish toʻgʻrisidagi 

Litsenziya shartnomalari, shuningdek huquqlarni toʻliq yoki qisman berish toʻgʻrisidagi 

shartnomalar 

Shartnomalar tasnifi, mazmuni, Litsenziya shartnomlarining turlari. Litsenziya 

shartnomasining predmeti. Litsenziya shartnomalari va huquqlarni berish shartnomalarining 

huquqiy va iqtisodiy mohiyati. Litsenziya shartnomasi boʻyicha haq toʻlashda qoʻllaniladigan 

shakllar. Mutlak huquqni uchinchi shaxslarga toʻliq va qisman oʻtkazish. Mulkiy huquqlarning 

shartnoma boʻyicha oʻtkazilishi. 

7-Mavzu. Intellektual mulk ob`yektlaridan foydalanganlik uchun haq toʻlash va soliqqa 

tortish tartibi 

Soliq, soliqqa tortish tartiblari, “no-xou”, jami daromadlar, jami daromadlar tarkibi, 

intellektual mulkni ijaraga berish, ijara haqi, ijara shartnomasini soliq organlarida hisobga olish, 

intellektual mulkdan olingan daromadlarni soliqqa tortish. 

8-Mavzu. Intellektual mulk ob`yektlarini boshqarish 

Intellektual mulk huquqini himoya qilishda davlat organlarining ishtiroki. Intellektual mulk 

huquqini davlat tomonidan boshqarish. Intellektual mulk ob`yeklarini innnovasion faoliyatga tadbiq 

etish. Innovatsion faoliyat asoslarini huquqiy himoya qilishni takomillashtirish. 
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9-Mavzu. Intellektual mulk ob`yektlarini  

baholash asoslari va tartiblari 

IMOni identifikasiya qilish, baholash yondashuvlari, baholash usullarini tanlash, baholashni 

asoslash va qoʻllash: daromadli, qiyosiy va xarajatli usullari, yaratish (boshlangʻich xarajatlar) 

qiymati usuli, tiklash xarajatlari qiymati usuli, almashtirish qiymati usuli. 

10-Mavzu. Nomoddiy aktivlarni buxgalter hisobi 

NMA buxgalteriya hisobini tashkil etish, NMA tushunchasi, ularni turkumlash, baholash, 

kirimga olish, hujjatlashtirish, gudvil, gudvil hisobi, balansda aks ettirish, schyotlarda yuritish, 

amortizasiya hisoblash, inventarizasiya qilish va moliyaviy hisobotlarda ochib berish. 

ORALIQ NAZORAT 

Oʻquv dasturining 1-10-mavzulari boʻyicha test shaklidagi oraliq nazoratlarni oʻtkazish va 

baholash, bu turdagi oraliq nazoratni oʻtkazish boʻyicha metodik materiallar asosida amalga 

oshiriladi. 

11-Mavzu. Davlat mablagʻlari hisobidan yaratilgan intellektual mulk ob`yektlarini huquqiy 

muhofaza qilish tartibi 

Intellektual mulk ob`yektlarini tijoratlashtirish va baholash masalalari. Davlat mablagʻlari 

hisobidan yaratilgan intellektual mulk ob`yektlarini huquqiy muhofaza qilish tartibi. 

12-Mavzu. Nohalol raqobat muhitida tovar belgilari muhofazasi 

Oʻzbekiston Respublikasining “Raqobat toʻgʻrisida”gi qonuni mazmuni. Monopoliyaga 

qarshi kurashish qoʻmitasining tovar belgilari muhofazasini ta`minlashdagi oʻrni. 

13-Mavzu. Intellektual mulk agentligining apellyasiya kengashida  

ishlarni koʻrish tartibi 

Apellyasiya kengashining huquqiy maqomi va ishlarni koʻrish tartibi. Apellyasiya 

kengashiga ariza shikoyatlarini topshirish tartibi va oʻziga xosliklari. Ishlarni koʻrish tartibi va 

muddatlari. 

14-Mavzu. Intellektual mulk sohasiga qarshi jinoyat va ma`muriy huquqbuzarliklar va 

ularning tavsifi 

Mualliflik yoki ixtirochilik huquqlarini buzish (JK 149-modda) jinoyatining tavsifi va 

javobgarlik asoslari. Oʻzganing tovar belgisidan, xizmat koʻrsatish belgisidan, tovar kelib chiqqan 

joy nomidan yoki firma nomidan qonunga xilof ravishda foydalanish (MJtK 177-modda), 

Mualliflik huquqini va turdosh huquqlarni buzish (MJtK 1771-modda), Ixtiroga, foydali modelga va 

sanoat namunasiga boʻlgan huquqlarni buzish (MJtK 1772-modda) ma`muriy huquqbuzarliklarning 

tavsifi va javobgarlik asoslari. 

15-Mavzu. Intellektual mulk sohasidagi ma`muriy va jinoyat ishlarini sudda koʻrib 

chiqish tartibi 

Intellektual mulk sohasiga oid ma`muriy huquqbuzarliklar boʻyicha arizalarni berish tartibi. 

Ma`muriy ishlar boʻyicha sudlarda intellektual mulk sohasiga oid huquqbuzarliklarni koʻrib chiqish 

tartibi. Intellektual mulk sohasiga jinoyat yoki ma`muriy huquqbuzarlik natijasida zarar 

yetkazilganda ariza berish tartibi, asoslari va ariza beriladigan organlar. Ariza shakli va mazmuni. 

Jinoyat ishlari boʻyicha tergovda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etish. Sudlarda intellektual mulk 

sohasiga oid jinoyatlarni koʻrib chiqish tartibi. 
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16-Mavzu. Intellektual mulkka oid nizolarni fuqarolik  

va iqtisodiy sudda koʻrib chiqish tartibi 

Intellektual mulk sohasida nizolarni hal qilish va huquqlarni himoya qilish. Sudlarda 

intellektual mulk sohasidagi nizolarni hal qilish. Ҳuquq egalari huquqlarini himoya qilishning 

fuqaroliq-huquqiy usullari. Mediasiyani qoʻllash va uning tartibi. 

IV. SEMINAR MASHG’ULOTLARI BOʻYICHA  

KOʻRSATMA VA TAVSIYALAR 

Seminar mashgʻulotlari uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi: 

1. Intellektual mulk huquqi tushunchasi va intellektual mulk huquqi manbalari.  

2. Butun jahon intellektual mulk tashkiloti (BIMT)ning maqomi.  

3. Intellektual mulk huquqlari savdo sohalari boʻyicha Bitim (TRIPS Bitimi).  

4. Intellektual mulk huquqining oʻziga xos institutlari.  

5. Intellektual faoliyat natijalari va mahsulotlari. 

6. Intellektual mulk huquqi ob`yektlari va tarkibiy qismlari.  

7. Intellektual mulk ob`yektlarining tasnifi va turlari hamda bu ob`yektlariga nisbatan 

qoʻyiladigan talablar. 

8. Intellektual faoliyat natijalariga nisbatan muallifining shaxsiy va mulkiy huquqlari.  

9. Intellektual faoliyat natijasiga nisbatan mutlaq huquqlar.  

10. Shaxsiy nomulkiy huquqlar.  

11. Mualliflik, hammualliflik va hammualliflar shaxsiy huquqlari. 

12. Mutlaq huquqlarni cheklash.  

13. Intekllektual mulk ob`yektlariga nisbatan mutlaq huquqlarni hakikiy emas deb topish 

asoslari.  

14. Mulkiy huquqlarni toʻliq yoki qisman oʻtkazish.  

15. Intellektual mulkni baholash tartibi.  

16. Intellektual mulk sohasidagi xalqaro reytinglar va indekslar. 

17. Intellektual mulk ob`yektlarini tijoratlashtirishning milliy va xalqaro amaliyoti.  

18. Innovatsion faoliyat va texnologiyalar transferi.  

19. Intellektual mulk ob`yektlarini boshqarish tamoyillari.  

20. Shartnomalar tasnifi, mazmuni, Litsenziya shartnomlarining turlari.  

21. Litsenziya shartnomasining predmeti.  

22. Litsenziya shartnomalari va huquqlarni berish shartnomalarining huquqiy va iqtisodiy 

mohiyati.  

23. Mutlak huquqni uchinchi shaxslarga toʻliq va qisman oʻtkazish.  

24. Mulkiy huquqlarning shartnoma boʻyicha oʻtkazilishi. 

25. Ijara shartnomasini soliq organlarida hisobga olish. 

26. Intellektual mulkdan olingan daromadlarni soliqqa tortish. 

27. Intellektual mulk huquqini himoya qilishda davlat organlarining ishtiroki.  

28. Intellektual mulk ob`yeklarini innnovasion faoliyatga tadbiq etish. 

29. IMOni identifikasiya qilish va baholash yondashuvlari. 

30. Baholash usullarini tanlash, baholashni asoslash va qoʻllash. 

31. NMA buxgalteriya hisobini tashkil etish. 

32. Intellektual mulk ob`yektlarini tijoratlashtirish va baholash masalalari.  
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33. Davlat mablagʻlari hisobidan yaratilgan intellektual mulk ob`yektlarini huquqiy 

muhofaza qilish tartibi. 

34. Monopoliyaga qarshi kurashish qoʻmitasining tovar belgilari muhofazasini 

ta`minlashdagi oʻrni. 

35. Apellyatsiya kengashining huquqiy maqomi va ishlarni koʻrish tartibi.  

36. Apellyatsiya kengashiga ariza shikoyatlarini topshirish tartibi va oʻziga xosliklari.  

37. Mualliflik yoki ixtirochilik huquqlarini buzish jinoyatining tavsifi va javobgarlik 

asoslari.  

38. Oʻzganing tovar belgisidan, xizmat koʻrsatish belgisidan, tovar kelib chiqqan joy 

nomidan yoki firma nomidan qonunga xilof ravishda foydalanish.  

39. Mualliflik huquqini va turdosh huquqlarni buzish. 

40. Ixtiroga, foydali modelga va sanoat namunasiga boʻlgan huquqlarni buzish ma`muriy 

huquqbuzarliklarning tavsifi va javobgarlik asoslari. 

41. Ma`muriy ishlar boʻyicha sudlarda intellektual mulk sohasiga oid huquqbuzarliklarni 

koʻrib chiqish tartibi.  

42. Intellektual mulk sohasiga jinoyat yoki ma`muriy huquqbuzarlik natijasida zarar 

yetkazilganda ariza berish tartibi, asoslari va ariza beriladigan organlar.  

43. Jinoyat ishlari boʻyicha tergovda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etish. 

44. Sudlarda intellektual mulk sohasiga oid jinoyatlarni koʻrib chiqish tartibi. 

45. Intellektual mulk sohasida nizolarni hal qilish va huquqlarni himoya qilish.  

46. Sudlarda intellektual mulk sohasidagi nizolarni hal qilish.  

47. Ҳuquq egalari huquqlarini himoya qilishning fuqaroliq-huquqiy usullari.  

48. Mediasiyani qoʻllash va uning tartibi. 

V. AMALIY MASHG’ULOTLAR BOʻYICHA  

KOʻRSATMA VA TAVSIYALAR 

Amaliy mashgʻulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi:  

1. Intellektual mulk ob`yektlaridan foydalanishga huquqlar berish toʻgʻrisidagi Litsenziya 

shartnomalari, shuningdek huquqlarni toʻliq yoki qisman berish toʻgʻrisidagi shartnomalar; 

2. Intellektual mulk ob`yektlaridan foydalanganlik uchun haq toʻlash va soliqqa tortish 

tartibi; 

3. Davlat mablagʻlari hisobidan yaratilgan intellektual mulk ob`yektlarini huquqiy muhofaza 

qilish tartibi; 

4. Intellektual mulk sohasiga qarshi jinoyat va ma`muriy huquqbuzarliklar va ularning 

tavsifi; 

5. Intellektual mulk sohasidagi ma`muriy va jinoyat ishlarini sudda koʻrib chiqish 

tartibi; 

6. Intellektual mulkka oid nizolarni fuqarolik va iqtisodiy sudda koʻrib chiqish tartibi. 

Amaliy mashgʻulotlar davomida tinglovchilar intellektual mulk ob`yektlarini boshqarish, 

baholash, tijoratlashtirish, ulardan foydalanishga huquqlar berish toʻgʻrisidagi Litsenziya 

shartnomalarini tuza olish, intellektual mulk ob`yektlaridan foydalanganlik uchun haq toʻlash va 

soliqqa tortish tartibi, davlat mablagʻlari hisobidan yaratilgan intellektual mulk ob`yektlarini 

huquqiy muhofaza qilish tartibi, nohalol raqobat muhitida tovar belgilari muhofazasini ta`minlash 

choralariga oid tegishli harakatlarni bajarish koʻnikmalariga ega boʻlishlari lozim va ular boʻyicha 

fikr yuritish maqsadida amaliy topshiriqlarni (tegishli prosessual hujjatlar tuzish, muammoli 
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masalalarni yechish va h.k.) bajaradilar. Amaliy topshiriqlarini bajarishda tinglovchilar tegishli 

amaldagi qonun normalariga, amaliy tajribasi va oʻquv kursi davomida olgan bilimlarga tayanib, 

ularni asoslab bajarishlari kerak.  

VI. MUSTAQIL TA’LIM VA MUSTAQIL ISHLAR 

Mustaqil ta`lim uchun tavsiya etiladigan mavzular: 

1. Intellektual mulk huquqining institutlari. 

2. Intellektual mulk ob`yektlarining umumiy tushunchasi. 

3. Intellektual mulk ob`yektlariga nisbatan shaxsiy va mulkiy huquqlar, mutlaq huquq 

tushunchasi va uning mazmuni. 

4. Intellektual mulk ob`yektlarini baholash va ustav kapitaliga kiritish. 

5. Intellektual mulk ob`yektlarini tijoratlashtirish yoʻllari. 

6. Intellektual mulk ob`yektlaridan foydalanishga huquqlar berish toʻgʻrisidagi Litsenziya 

shartnomalari, shuningdek huquqlarni toʻliq yoki qisman berish toʻgʻrisidagi shartnomalar. 

7. Intellektual mulk ob`yektlaridan foydalanganlik uchun haq toʻlash va soliqqa tortish 

tartibi. 

8. Intellektual mulk ob`yektlarini boshqarish. 

9. Intellektual mulk ob`yektlarini baholash asoslari va tartiblari. 

10. Nomoddiy aktivlarni buxgalter hisobi. 

11. Davlat mablagʻlari hisobidan yaratilgan intellektual mulk ob`yektlarini huquqiy 

muhofaza qilish tartibi. 

12. Nohalol raqobat muhitida tovar belgilari muhofazasi. 

13. Intellektual mulk agentligining apellyasiya kengashida ishlarni koʻrish tartibi. 

14. Intellektual mulk sohasiga qarshi jinoyat va ma`muriy huquqbuzarliklar va ularning 

tavsifi. 

15. Intellektual mulk sohasidagi ma`muriy va jinoyat ishlarini sudda koʻrib chiqish 

tartibi. 

16. Intellektual mulkka oid nizolarni fuqarolik va iqtisodiy sudda koʻrib chiqish tartibi. 

VII. OʻQUV VA ISHLAB CHIQARISH AMALIYOTLARI 

(Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi  

Intellektual mulk agentligi bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi) 

VIII. LABORATORIYA VA KURS ISHLARI 

(Oʻquv rejasida bu fan uchun koʻzda tutilmagan) 

IX. ASOSIY VA QOʻSHIMCHA OʻQUV ADABIYOTLAR  

HAMDA AXBOROT MANBAALARI 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari: 

Shavkat Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yoʻlimizni kat`iyat bilan davom ettirib, yangi 

bosqichga koʻtaramiz. – Toshkent: “Oʻzbekiston” NMIU, 2017. – 592 b.  

Shavkat Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – 

Toshkent: “Oʻzbekiston” NMIU, 2017. – 488 b. 

Shavkat Mirziyoyev. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 

– Toshkent: “Oʻzbekiston” NMIU, 2018. – 508 b. 

http://natlib.uz/ru/Article/Index/51
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Shavkat Mirziyoyev. Niyati ulugʻ xalqning ishi ham ulugʻ, hayoti yorugʻ va kelajagi farovon 

boʻladi. – Toshkent: “Oʻzbekiston” NMIU, 2019. – 400 b. 

Shavkat Mirziyoyev. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. – Toshkent: “Oʻzbekiston” 

NMIU, 2020. – 452 b. 

Shavkat Mirziyoyev. Yangi Oʻzbekiston strategiyasi. – Toshkent, “Oʻzbekiston” nashriyoti, 

2021. – 464 b. 

Normativ-huquqiy xujjatlar: 

Oʻzbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. – T., 2021. 

Oʻzbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. – T., 2019. 

Oʻzbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. – T., 2019. 

Oʻzbekiston Respublikasi Bojxona kodeksi. – T., 2020.  

Oʻzbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. 1-qism. – T., 2015.  

Oʻzbekiston Respublikasi Fuqarolik prosessual kodeksi. – T., 2019. 

Oʻzbekiston Respublikasi Ma`muriy javobgarlik toʻgʻrisidagi kodeksi. – T., 2019. 

Oʻzbekiston Respublikasining “Intellektual mulk asoslari toʻgʻrisida” qonuni // Oʻzbekiston 

Respublikasi Oliy Majlisi Axborotnomasi, 2006. 

Oʻzbekiston Respublikasining "Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari 

toʻgʻrisida"gi Qonuni // Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Axborotnomasi, 2002. 

Oʻzbekiston Respublikasining “Tovar belgilari, xizmat koʻrsatish belgilari va tovar kelib 

chiqqan joy nomlari toʻgʻrisida” qonuni // Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Axborotnomasi, 

2001.  

Oʻzbekiston Respublikasining “Integral mikrosxemalar topologiyalarini huquqiy muhofaza 

qilish toʻgʻrisida” qonuni // Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Axborotnomasi, 2002. 

Oʻzbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. – T., 2019. 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "Oʻzbekiston Respublikasini 

yanada rivojlantirish boʻyicha harakatlar strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF-4947-sonli farmoni. 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 2 mart “2017-2021 yillarda Oʻzbekiston 

Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha harakatlar strategiyasini «Ilm, 

ma`rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi 

toʻgʻrisida”gi PF-5953-son farmoni. 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 fevral «Intellektual mulk sohasida 

davlat boshqaruvini takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida» PQ-4168-son qarori. 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 1 iyul «Oʻzbekiston Respublikasi Adliya 

vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari 

toʻgʻrisida» PQ-4380-son qarori. 

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 20 iyuldagi “Oʻzbekiston 

Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash 

toʻgʻrisida"gi 609-son qarori. 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 avgust “Madaniyat va san`at 

tashkilotlari, ijodiy uyushmalar va ommaviy axborot vositalari faoliyatini yanada rivojlantirish, 

soha xodimlari mehnatini ragʻbatlantirish boʻyicha qoʻshimcha sharoitlar yaratishga doir chora-

tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-3201-son qarori. 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 19 may “Davlat huquqiy siyosatini 

amalga oshirishda adliya organlari va muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-

tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF 5997-son farmoni. 

http://lex.uz/docs/4195426
http://lex.uz/docs/4395007
http://lex.uz/docs/4430819
https://www.norma.uz/uz/raznoe/madaniyat_va_sanat_tashkilotlari_ijodiy_uyushmalar_va_ommaviy_ahborot_vositalari_faoliyatini_yanada_rivojlantirish_soha_hodimlari_mehnatini_ragbatlantirish_buyicha_qushimcha_sharoitlar_yaratishga_doir_chora-tadbirlar_tugrisida
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