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                 Тарљумаи ѓайрирасмї  
Замима 

ба Созишнома дар бораи њамкорї дар 
соњаи њимояи њуќуќ ва њифзи 
моликияти зењнї ва таъсиси Шўрои 
байнидавлатї оид ба масъалањои 
њимояи њуќуќ ва њифзи моликияти 
зењнї аз 19 ноябри соли 2010 

 
НИЗОМНОМА 

«Дар бораи Шўрои байнидавлатї оид ба њимояи њуќуќ 
ва њифзи моликияти зењнї» 

 
I. Муѕаррароти умумї 

   1.1. Шўрои байнидавлатњ оид ба масъалаіои іимояи іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеінњ (минбаъд - 
Шўро) мутобиѕи Созишнома дар бораи іамкорњ дар соіаи іимояи іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеінњ ва 
таъсиси Шўрои байнидавлатњ оид ба іимояи іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеінњ аз соли (минбаъд - 
Созишнома) бо маѕсади іамоіангсозии фаъолияти муштараки давлатіои аъзои Созишнома дар бораи 
такмилдиіии низоми байнидавлатии іифз ва іимояи моликияти зеінњ, муѕовимат ба 
іуѕуѕвайронкуниіо дар соіаи моликияти зеінњ, таъсис дода мешавад. 
   Шўро фаъолияти худро дар алоѕамандии зич бо Кумитаи иїроияи ИДМ, іамчунин бо дигар 
маѕомоти Иттиіод амалњ менамояд. 
   1.2. Шўро маѕоми іамкориіои соіавии ИДМ ба іисоб рафта, фаъолияти худро дар доираи 
ваколатхои худ амалї мекунад ва ба Шўрои сарони іукуматіо ва Шўрои иѕтисодии ИДМ 
іисоботдиіанда мебошад. 
   1.3. Дар фаъолияти худ Шўро Низомномаи ИДМ, шартномаіо ва ѕароріои дар доираи Иттиіод 
ѕабулшуда, Низомномаи умумњ дар бораи маѕомоти іамкориіои соіавии ИДМ, инчунин Низомномаи 
мазкурро ба роібарњ мегирад. 

II. Вазифаіои Шўро 
   Шўро вазифаіои зеринро иїро мекунад: 
   2.1. Іамоіангсозии фаъолияти муштараки давлатіои аъзои Созишнома оид ба таъсисдиіњ, рушд ва 
такмилдиіии механизміои іимояи іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеінњ, іамкориіои рушди илмию 
техникњ, тиїоратию иѕтисодњ ва иїтимоию фаріангњ, амалигардонии амалиёти муштарак оид ба 
пешгирњ ва ошкор намудани іуѕуѕвайронкуниіо дар соіаи моликияти зеінњ. 
   2.2. Мусоидат ба табодули маълумоти ѕонунгузорї, меъёрї, методї ва дигар маълумот дар соіаи 
іифз ва іимояи моликияти зеінњ. 
   2.3. Таіияи тавсияіо оид ба таъсис додани низом їиіати: 
   баланд бардоштани самаранокии іифз ва іимояи моликияти зеінњ; 
   муѕовимат ба раѕобати бевиїдонона дар соіаи іифз ва іимояи моликияти зеінњ; 
   муѕовимат ба истеісол ва паін намудани маісулоти контрафактњ; 
   такмил додани механизміои іифзи объектіои моликияти саноатњ, іуѕуѕи муаллифњ ва іуѕуѕіои 
вобаста ба он. 
   2.4. Барои баррасњ омода намудани пешниіодот доир ба рушди іамкориіо оид ба масоили іимояи 
іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеінњ дар їаласаіои Шўрои сарони іукуматіои ИДМ ва маѕомоти 
іамкориіои соіавии ИДМ. 
   2.5. Таіия намудани пешниіодот оид ба іамкории давлатіои аъзои Созишнома дар соіаи іимояи 
іуѕук ва іифзи моликияти зеінњ. 
   2.6. Мусоидат ба таъминоти ташкилњ ва таълимию методњ бо мутахассисон дар соіаи моликияти 
зеінњ. 

III. Іуѕуѕи Шўро 
   Шўро барои иїрои вазифаіои худ іуѕуѕ дорад: 
   3.1. Бо тартиби муѕарраргардида барои баррасњ намудан ба Шўрои сарони іукуматіо ва Шўрои 
иѕтисодии ИДМ лоиіаіои іуїїатіо, инчунин маълумот дар бораи иїрои ѕароріо доир ба масъалаіои 
вобаста ба ваколати Шўроро пешниіод менамояд. 
   3.2. Бо тартиби муѕарраргардида аз давлатіои аъзои Созишнома ва маѕомоти іамкориіои соіавии 
ИДМ маълумот доир ба масоили вобаста ба ваколати онро, талаб менамояд. 
   3.3. Таъсис додани комиссияи кории доимоамалкунанда оид ба масъалаіои: 
   а) іуѕуѕи муаллифњ ва іуѕуѕіои вобаста ба он; 
   б) моликияти саноатњ; 
   в) муѕовимат ба іуѕуѕвайронкуниіо дар соіаи моликияти зеінњ, 
   инчунин гурўііои кории коршиносони байнидавлатии доимоамалкунанда ва муваѕѕатан 
амалкунанда: 
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   барои таіияи лоиіаіои шартномаіои байналмилалњ ва дигар іуїїатіое, ки барои амалњ гардидани 
механизміои іифзи іуѕуѕ ва іимояи моликияти зеінњ заруранд, таіияи воситаіои самараноки 
муѕовимат ба іуѕуѕвайронкуниіо дар соіаи моликияти зеінњ ва паін намудани маісулоти 
контрафактњ; 
   баррасии масоили табодули патентњ, іуїїатгузории меъёрию методњ ва дигар маълумот дар соіаи 
іимоя ва іифзи моликияти зеінњ; 
   таіияи пешниіодот доир ба такмил додани низоми іифз ва іимояи моликияти зеінњ. 
   3.4. Назорати фаъолияти комиссияіои кории доимоамалкунанда, инчунин гурўііои кории 
коршиносони байнидавлатии доимоамалкунанда ва муваѕѕатан амалкунандаи дар назди Шўро 
таъсисдодашуда ва андешидани чораіо барои таъмини кори мўътадили оніо. 
   3.5. Шунидани іисоботи раиси Шўро ва омода намудани пешниіоди дахлдор барои давлатіои аъзои 
Созишнома.  
   3.6. Таіия ва тасдиѕ намудани Регламенти кори худ, инчунин ворид намудани таљйирот ба он. 

IV. Тартиби таъсис додани Шўро 
   4.1. Шўро аз роібарони маѕомоти іокимияти давлатии давлатіои аъзои Созишнома, ки ба масоили 
іифз ва іимояи моликияти зеінњ масъул мебошанд, таъсис дода мешавад. 
   Іангоми ба їаласаи Шўро, фиристодани ашхоси ивазкунандаи аъзои Шўро, ваколати оніо бояд 
тасдиѕ шуда бошад. 
   Ба іайати Шўро бо іуѕуѕи овози машваратњ метавонанд роібарони котиботи Шўро ва 
намояндагони Кумитаи иїроияи ИДМ шомил шаванд. 
   4.2. Раиси дар Шўро ба тариѕи навбат аз їониби іар як давлати аъзои Созишнома дар шахсияти 
намояндаи он, ки бо тартиби алифбои русњ номгузорњ кардани давлатіои аъзои Созишнома, на 
камтар аз як сол, агар тартиби дигар бо ѕарори Шўро муѕаррар карда нашавад, интихоб мегардад. 
   Раисикунандагони ѕаблњ ва минбаъдаи Шўро іамраиси ў ба іисоб мераванд. 
   Дар сурати муваѕѕатан набудани Раиси Шўро вазифаи ў ба зиммаи яке аз іамраисон гузошта 
мешавад. 

V. Ташкили кор 
   5.1. Їаласаи Шўро на камтар аз як маротиба дар як сол гузаронида мешавад. Дар іолати зарурњ 
метавонанд їаласаи љайринавбатиро даъват намоянд. 
   Їаласаи љайринавбатњ бо ташаббуси Раис ё бо пешниіоди на камтар аз се нафар аъзои Шўро даъват 
карда мешавад. 
   5.2. Ѕарори Шўро он ваѕт комиліуѕуѕ маісуб меёбад, агар дар їаласа на камтар аз ду се іиссаи 
аъзои Шўро ширкат дошта бошанд. 
   5.3. Їои баргузории їаласа тибѕи ѕарордоди пешакии аъзои Шўро муайян карда мешавад. 
   5.4. Шўро іар сол ба Кумитаи иїроияи ИДМ маълумот оид ба фаъолияти худро пешниіод менамояд. 
   5.5. Бо ѕарори Шўро дар їаласаіои он ба сифати нозир метавонанд намояндагони идораіои 
дахлдори давлатіое, ки аъзои ИДМ нестанд ва ташкилотіо, аз їумла ташкилотіои байналмилалњ 
иштирок намоянд. 
   5.6. Ѕарори Шўро хусусияти тавсиявњ дорад. 
   Ѕарори Шўро ба тариѕи овоздиіии оддии аъзоёне, ки дар їаласа иштирок менамоянд, ѕабул карда 
мешавад, агар тартиби дигареро Шўро муайян накарда бошад. 
   Дар ваѕти ѕабули ѕарор іар як давлат дорои як овоз мебошад. 
   Іар як аъзои Шўро метавонад манфиатдор набудани худро нисбат ба ин ё он масъала арз намояд, ки 
набояд іамчун монеа барои ѕабули ѕарор баррасњ гардад. 
   Аъзоёни Шўро, ки бо ѕарор розњ нестанд, метавонанд фикри худро баён кунанд, ки ба протоколи 
їаласа ворид карда мешаванд. 
   5.7. Ѕарори Шўро аз їониби Раис ва котиби масъули Шўро ба имзо расонида мешавад. 
   5.8. Їаласаи Шўро мутобиѕи Регламенти тасдиѕнамудаи Шўро гузаронида мешавад. 
   5.9. Мавод оид ба гузаронидани їаласаи навбатњ ба аъзоёни Шўро на дертар аз 30 рўз то санаи 
гузаронидани он, фиристода мешавад. 
   5.10. Таъминоти ташкилию техникњ ва иттилоотии фаъолияти Шўроро котиботи он амалњ менамояд. 
   5.11. Вазифаи котиботи Шўроро маѕоми дахлдори іокимияти давлатии давлатіои аъзои Созишнома, 
ки намояндаи он дар Шўро раисњ мекунад якїоя бо воіиди сохтории Кумитаи иїроияи ИДМ, иїро 
менамоянд. 
   Роібари котиботи Шўро намояндаи маѕоми іокимияти давлатии давлатіои аъзои Созишнома, ки 
дар Шўро раисї мекунад ва муовини роібари котибот - намояндаи Кумитаи иїроияи ИДМ ба іисоб 
мераванд. 
   5.12. Ѕарори Шўро, ки бевосита ба манофиатіои ягон давлати аъзои Созишнома монеа эїод 
мекунад, бе иштироки намояндаи он давлат ѕабул карда намешавад. 
   5.13. Шўро дар їаласаи якум Раисро интихоб менамояд. 
   5.14. Раис кори Шўроро ташкил намуда, їаласаіоро роібарњ мекунад ва риояи Регламентро таъмин 
менамояд. 
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VI. Муѕаррароти хотимавњ 
   6.1. Хароїоти вобаста ба гузаронидани їаласаи Шўроро маѕомоти дахлдори іокимияти давлатии 
ѕабулкунандаи давлати аъзои Созишнома ба ўіда мегиранд. 
   Хароїоти вобаста ба сафари хизматии аъзои Шўро ва иштирокчиёни їаласаро маѕомоти дахлдори 
іокимияти давлатии ирсолкунандаи давлатіои аъзои Созишнома ба зимма мегиранд. 
   6.2. Забони кории Шўро забони русњ маісуб меёбад. 
   6.3. Ќарор дар бораи бекор кардани Шўро аз їониби Шўрои сарони іукуматњои Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил ќабул карда мешавад. 


