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Бо Фармоиши Вазорати рушди 
иќтисод ва савдои Љумњурии 

Тољикистон аз 20 декабри соли 
2019, №82 тасдиќ шудааст 

 
 

ҚОИДАҲОИ 
ПЕШНИҲОД ВА БАРРАСИИ АРИЗА БАРОИ ДОДАНИ ПАТЕНТ 

ВА НАХУСТПАТЕНТ БА ИХТИРОЪ 
 
Қоидаҳои пешниҳод ва баррасии ариза барои додани патент ва 

нахустпатент ба ихтироъ (минбаъд - Қоидањо) дар асоси моддаи 12 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ихтироъ» (минбаъд - Ќонун) тањия 
гардида, муносибатњоро оид ба пешниҳод ва баррасии ариза барои додани 
патент ва нахустпатент ба ихтироъ танзим мекунад. 

 
БОБИ 1. ПЕШНИЊОДИ АРИЗА БАРОИ 

ГИРИФТАНИ ЊУЉЉАТИ МУЊОФИЗАТЇ БА ИХТИРОЪ 
 

§1. Пешнињоди ариза 
 

1. Мутобиќи моддаи 8 Ќонун, њуќуќи пешнињоди аризаро барои 
гирифтани њуљљати муњофизатї ба ихтироъ муаллифи ихтироъ, корфармо ва 
ё ворисони њуќуќии онњо доранд. 

2. Мутобиќи моддаи 9 Ќонун њуљљати муњофизатї ба инњо дода мешавад: 
- ба муаллифи ихтироъ; 
- ба шахсе, ки ўро муаллифи ихтироъ дар ариза дар барои додани 

њуљљати муњофизатї муайян намудааст; 
- ба ворисони њуќуќии шахсони дар боло зикргардида. 
Муаллифи ихтироъ (шахсе, ки бо мењнати эљодкоронаи вай ихтироъ 

офарида шудааст) дар њолатњои зерин њуќуќи пешнињоди ариза ва гирифтани 
њуљљати муњофизатиро дорад: 

- агар ихтироъ дар алоќамандї бо иљрои вазифањои хизматї ва ё 
супориши мушаххаси аз корфармо гирифташуда офарида нашуда бошад.  

- агар ихтироъ ихтирои хизматї бошад, вале дар созишномаи байни 
корфармо ва муаллиф њуќуќи муаллиф барои гирифтани њуљљати муњофизатї 
пешбинї шуда бошад, ё агар корфармо дар давоми чор моњи баъд аз рўзе, ки 
муаллиф ўро дар бораи офариниши ихтирои хизматї огоњонидааст, аризаро 
барои гирифтани њуљљати муњофизатї пешнињод накунад, њуќуќи пешнињоди 
аризаро ба шахси дигар вогузор накунад, ё муаллифро оид ба махфї нигоњ 
доштани ихтироъ хабардор накунад. 

Барои тасдиќи њуќуќи пешнињоди ариза њељ гуна њуљљат талаб карда 
намешавад. 

3. Ариза бевосита ба Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту 
иттилоот»-и Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон 
(минбаъд - Идораи патентї) дар чор нусха пешнињод карда мешавад, ё ба 
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суроѓаи он ба воситаи почта фиристода мешавад ва ё ба шакли электронї 
пешнињод карда мешавад. 

Ариза аз љониби худи аризадињанда ё ба воситаи намояндаи патентї, ки 
Идораи патентї ўро ба ќайд гирифтааст, пешнињод шуда метавонад. 

Мутобиќи ќисми 3 моддаи 11 Ќонун шахсони воќеие, ки доимї берун аз 
њудуди Љумњурии Тољикистон истиќомат мекунанд, ё шахсони њуќуќии 
хориљї, ё намояндагони онњо корњои марбут ба гирифтани њуљљати 
муњофизатї ва нигоњ доштани эътибори онро ба воситаи намояндагони 
патентии дар Идораи патентї баќайдгирифташуда пеш мебаранд. 

Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки муваққатан берун аз ҳудуди он 
мебошанд, корҳои марбут ба гирифтани ҳуҷҷатҳои муҳофизатӣ ва нигоҳ 
доштани эътибори онҳоро ба воситаи намояндаи патентӣ ва ё дар сурати 
нишон додани нишонии мукотиба дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бевосита худашон пеш мебаранд. 

 
§2. Объектњои ихтироъ  

 
4. Сохтор, тарз, модда, штамми микроорганизмњо, штамми њуљайрањои 

растанињо ва њайвонот, инчунин аз рўйи таъиноти нав истифода бурдани 
онњо объектњои ихтироъ буда метавонанд (ќисми 6 моддаи 6 Ќонун). 

5. Ба гурўњи сохторњо њамчун объекти ихтироъ конструксияњо ва 
мањсулот дохил мешаванд. 

6. Ба гурўњи тарзњо њамчун объекти ихтироъ љараёнњои иљро намудани 
амалњо бо объекти моддї бо ёрии воситањои моддї дохил мешаванд. 

7. Ба гурўњи моддањо њамчун объекти ихтироъ пайвастагињои кимиёвии 
инфиродї дохил мешаванд, ки ба онњо шартан мансуб дониста шудаанд, аз 
љумла: 

- пайвастагињои калонмолекулавї ва объектњои муњандисии генї; 
- композитсияњо (таркибњо, омехтањо); 
- мањсулоти табдилњои ядрої. 
8. Ба гурўњи штамми микроорганизмњо, штамми коштањои њуљайрањои 

растанињо ва њайвонот њамчун объекти ихтироъ дохил мешаванд: 
- штаммњои микроорганизмњои инфиродї, штаммњои коштањои 

њуљайрањои растанињо ва њайвонот; 
- консортсиумњои микроорганизмњо, коштањои њуљайрањои растанињо ва 

њайвонот. 
9. Ба гурўњи аз рўйи таъиноти нав истифода бурдани сохтор, тарз, модда 

ва штамми пештар маълумбуда, њамчун объекти ихтироъ истифодаи сохтор, 
тарз, модда ва штамм барои њалли чунин масъалањои техникї, ки пештар 
барои ин масъалањо объектњои номбурда пешбинї намешуданд, мансуб 
дониста мешавад. 

Истифодаи аввалини моддањои маълум (табиї ё ба тариќи сунъї 
њосилшуда) барои ќонеъ гардонидани талаботи љомеа низ ба истифода аз 
рўйи таъиноти нав баробар карда мешавад. 

10. Тибќи ќисми 7 моддаи 6 Ќонун пешнињодоти зерин ихтироъ мањсуб 
намешаванд: 

- назарияњои илмї ва методњои математикї; 
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- методњои ташкилу идоракунии хољагї; 
- аломатњои шартї, љадвалњо, ќоидањо; 
- ќоидањо ва методњои иљрои амалиёти фикрї; 
- алгоритмњо ва барномањо барои мошинњои њисоббарор; 
- лоињањо ва схемањои тарњи иншоот, биноњо ва заминњо; 
- пешнињодњое, ки танњо ба намуди зоњирии мањсулот дахл дошта, ба 

ќонеъ гардонидани талаботи эстетикї равона шудаанд. 
11. Мувофиќи ќисми 8 моддаи 6 Ќонун объектњои зерин ба сифати 

объектњои патентпазир эътироф карда намешаванд: 
- топологияњои микросхемањои интегралї; 
- навъњои растанињо ва зотњои њайвонот; 
- пешнињодоте, ки хилофи манфиатњои љамъиятї, принсипњои 

инсондўстї ва ахлоќї мебошанд. 
 

§3. Ариза ва талаботи ягонагии ихтироъ 
 
12. Ариза бояд ба як ихтироъ ва ё гурўњи ихтирооти бо њам то дараљае 

алоќаманд, ки ѓояи ягонаи ихтироъкориро ташкил медињанд, дахл дошта 
бошад. 

13. Талаби ягонагии ихтироъ дар њолатњои зерин риояшуда ба њисоб 
меравад, агар: 

1) дар формулаи ихтирое, ки як банди новобаста дорад, як ихтироъ 
тавсиф шуда бошад; 

2) дар формулаи ихтироъ дар якчанд банди новобаста гурўњи ихтирооте 
тавсиф шуда бошанд, ки: 

- яке аз онњо барои њосил кардани (сохтани) дигараш пешбинї шуда 
бошад (масалан, сохтор ё модда ва тарзи њосил кардани (сохтани) сохтор, ё 
модда, ё ќисми онњо); 

- яке аз онњо барои ба амал баровардани дигараш пешбинї шуда бошад 
(масалан, тарз ва сохтор барои ба амал овардани ин тарз ё яке аз амалњои 
он); 

- яке аз онњо барои истифода намудани дигараш (истифода бурдан дар 
дигараш) пешбинї шуда бошад (масалан, тарз ва моддае, ки барои 
истифодабарї дар он тарз пешбинї шудааст;  

- тарз ё сохтор ва ќисми онњо; 
- мувофиќи таъиноти нав истифода шудани сохтор ё модда ва тарзе, ки 

дар он сохтор ё модда мувофиќи њамин таъиноти нав истифода мешаванд; 
истифодаи сохтор ё модда аз рўйи таъиноти нав ва сохтор ё композитсияе, ки 
онњоро ба сифати ќисми таркибї дар бар мегиранд); 

- ба объектњои як намуд, таъиноташон якхела дахл дошта бошанд ва 
њосил шудани њамон як натиљаи техникиро таъмин намоянд (вариантњо). 

14. Мувофиќи ќисми 2 моддаи 12 Ќонун ариза бояд њуљљатњои зеринро 
дар бар гирад: 

- дархост дар бораи додани патент тибќи замимаи 1 ба Ќоидањои мазкур 
бо нишондоди номи ихтироъ, муаллиф (он) - и ихтироъ ва номи шахс (он) - е, 
ки ба унвони ў (онњо) њуљљати муњофизатї дархост карда мешавад ва 
инчунин макони зист ё љойгиршавии онњо; 
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- тавсифномаи ихтироъ, ки ихтироъро бо пуррагии кифоя барои амалї 
намудан аз љониби мутахассис маънидод мекунад; 

- формулаи ихтироъ, ки моњияти онро ифода намуда, бояд пурра дар 
асоси тавсифнома тартиб дода шавад; 

- реферат (хулоса); 
- наќшањо (маводи дигар) агар онњо барои фањмидани моњияти ихтироъ 

зарур бошанд. 
15. Ба ариза расиди пардохти њатмие, ки мувофиќи Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи дигар пардохтњои њатмї ба буљет» (минбаъд - 
пардохти њатмї), ки андозааш муќарраршуда, ё њуљљате, ки асосњои бо 
ќонунгузории љорї пешбинишуда барои озод кардан аз пардохти пардохти 
њатмиро тасдиќ мекунад, замима карда мешавад. 

Дар њолати камтар аз андозаи муќарраршуда пардохт шудани пардохти 
њатмї, ѓайр аз расид дар бораи пардохти њатмї, боз њуљљате замима 
мегардад, ки асосњоро барои кам кардани андозаи пардохти њатмї тасдиќ 
менамояд (ќисми 5 моддаи 12 Ќонун). Њуљљатњои номбаршуда њамзамон бо 
ариза ва ё на дертар аз се моњи пас аз санаи ворид шудани ариза пешнињод 
карда мешаванд. 

16. Ба аризаи ба воситаи намояндаи патентї, ё дигар намоянда 
пешнињодшаванда, ваколатномаи ба вай додаи аризадињанда, ки ваколатњои 
ўро тасдиќ менамояд, ё нусхаи ин ваколатнома замима карда мешавад. 

Ваколатнома тибќи банди 17 Ќоидањои гузаронидани аттестатсия ва 
баќайдгирии намояндагони патентии Љумњурии Тољикистон, ки бо 
Фармоиши Вазорати рушди иќтисод ва савдо санаи 09.06.2009, №25 тасдиќ 
гардида, санаи 23.11.2009, №551 дар Вазорати адлия баќайд гирифта шудааст, 
барои намояндагї кардан дар назди Идораи патентї аз љониби 
ваколатномадињанда дар шакли хаттї дода мешавад ва тасдиќкунии 
нотариалиро талаб намекунад. 

Ваколатнома бояд бо тартиби пешбининамудаи ќонунгузории давлате, 
ки дар он ваколатнома тартиб дода шудааст ба расмият дароварда шавад ва 
дар консулгарии Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шавад, ба ѓайр аз 
њолатњое, ки ќонунї гардонидани ваколатнома дар асоси шартномањои 
байналмилалии аз љониби Љумњурии Тољикистон пазируфташуда талаб карда 
намешавад ва ё дар асоси принсипи муомилоти мутаќобил, омода гардада 
бошад. 

17. Ваколатнома њамзамон бо ариза ва ё на дертар аз ду моњи баъд аз 
санаи ворид шудани ариза пешнињод карда мешавад. Ваколатномае, ки 
ваколатномадињанда ба номи намояндаи патентї ё дигар намоянда медињад, 
бояд љавобгўи шартњои зерин бошад: 

- аз љониби аризадињанда имзо шуда бошад; 
- ба номи шахсе, ки дар њудуди Љумњурии Тољикистон доимї зиндагї 

мекунад ва дар Фењристи давлатии намояндагони патентии Љумњурии 
Тољикистон ба ќайд гирифта шудааст, дода шуда бошад; 

- нишондодро оид ба њаљми ваколатњои намояндаи патентї дар бар 
гирифта бошад; 

- дар ваколатнома бояд муњлати ба анљом расидани он нишон дода 
шавад, ки бе ин ишора ваколатнома эътибор надорад; 
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- ваколатномаи ба дигар намоянда додашуда, бояд тариќи нотариалї 
тасдиќгардида бошад. 

18. Муњлати амали ваколатнома аз се сол зиёд буда наметавонад. 
19. Агар ваколатнома ба якчанд намояндаи патентии дар Идораи 

патентї баќайдгирифташуда дода шуда бошад, корњои марбут ба додани 
њуљљати муњофизатиро аз рўйи ариза њар кадоми онњо пеш мебаранд. 

Њар як амали намояндаи патентї, ки ба иљрои он ваколатнома ўро 
ваколатдор намудааст, њамчун амали аризадињанда эътироф карда мешавад. 

20. Мувофиќи моддаи 18 Ќонун аввалияти ихтироъ аз рўйи санаи дар 
давлати иштирокчии Конвенсияи Париж «Оид ба ҳифзи моликияти саноатӣ» 
пешниҳод шудани аризаи якум барои ин ихтироъ муқаррар шуданаш мумкин 
аст, агар ариза ба Идораи патентӣ дар давоми дувоздаҳ моҳи баъди санаи 
зикршуда ворид шуда бошад. Агар бинобар ҳолатҳои новобаста ба 
аризадиҳанда ариза бо дархости аввалияти конвенсионӣ дар муҳлати 
зикргардида пешниҳод нашуда бошад, ин муҳлат бо дархости аризадиҳанда 
ба муддати на зиёда аз се моҳ дароз карда шуданаш мумкин аст. 

Аризадиҳандае, ки аз ҳуқуқи аввалияти конвенсионӣ истифода бурдан 
мехоҳад, бояд ин хоҳишашро ҳангоми пешниҳоди ариза ва ё дар давоми ду 
моҳи баъди санаи ба Идораи патентӣ пешниҳодшавии ариза тибќи замимаи 2 
ба Ќоидањои мазкур изҳор намояд ва нусхаи аризаи якумро замима кунад ва 
ё онро на дертар аз се моҳи баъди санаи пешниҳод кардани ариза ба Идораи 
патентӣ фиристонад. 

21. Агар ихтироъ ба штамми микроорганизм, штамми њуљайрањои 
растанињо ва њайвонот ва ё ба воситае, ки дар он штамми номаълуми 
микроорганизм ва ё штамми њуљайрањо истифода мешаванд, дахл дошта 
бошад, дар ариза нигоњдории он дар бойгонии ваколатдори 
микроорганизмњо ќайд карда шуда, њуљљат дар бораи ба нигоњдорї супорида 
шудан замима карда мешавад. 

22. Ариза дар бораи додани њуљљати муњофизатї ба Идораи патентї бо 
забони давлатї ё русї пешнињод карда мешавад. Њуљљатњои дигари ариза бо 
забони дигар пешнињод шуда метавонанд. 

Агар њуљљатњои ариза бо забони дигар пешнињод шуда бошанд, ба ариза 
тарљумаи онњо ба забони давлатї замима карда мешавад. Тарљумаро ба 
забони давлатї дар давоми се моњи баъди воридшавии ариза, ки ин 
њуљљатњоро бо забони дигар дар бар мегирифт, пешнињод кардан мумкин аст 
(ќисми 4 моддаи 12 Ќонун). Њангоми риоя шудани ин шарт њуљљатњое, ки бо 
забони дигар пешнињод карда шудаанд, дар санаи ба Идораи патентї ворид 
шудани онњо пешнињодшуда њисоб карда мешаванд. 

Агар тарљума баъди гузаштани се моњ аз санаи бо забони дигар ворид 
шудани њуљљатњо супорида шуда бошад, ин њуљљатњо дар рўзи супорида 
шудани тарљумаи онњо пешнињодшуда њисоб карда мешаванд. 

 
§4. Мундариљаи њуљљатњои ариза 

 
23. Ариза дар бораи додани њуљљати муњофизатї мувофиќи шакли дар 

замимаи 1 Ќоидањои мазкур овардашуда пешнињод карда мешавад. 
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Агар маълумотро пурра дар сатрњои дахлдор љой додан мумкин 
набошад, онњоро аз рўйи њамон шакл дар вараќи иловагї меоранд ва дар 
сатри дахлдори ариза ибораи «ниг. давомаш дар вараќи иловагї»-ро љой 
медињанд. 

24. Сатрњои дар ќисми болоии дархост љойгиршуда барои ќайдњои 
Идораи патентї пешбинї шудаанд ва аризадињанда онњоро пур намекунад. 

25. Дар сатре, ки хоњишро дар бораи додани њуљљати муњофизатии 
Љумњурии Тољикистон дарбар мегирад, баъд аз калимањои «ба номи» 
маълумоти зерин дар бораи шахс (он) - е, ки ба номаш (он) њуљљати 
муњофизатї дархост шудааст, оварда мешавад: 

- насаб, ном (номи падар, агар он дар шиноснома бошад) - и шахси воќеї 
(зимнан насаб пеш аз ном зикр карда мешавад) ва ё номи расмии шахси 
њуќуќї (мувофиќи њуљљатњои таъсисї), њамчунин мувофиќан маълумот дар 
бораи љойи иситиќомат, ё макони љойгиршавии онњо, аз љумла номи расмии 
мамлакат ва нишонии пурраи почтавї. 

26. Дар худи њамин сатр зери рамзи (71) њамин гуна маълумот дар бораи 
аризадињанда (аризадињандагон) оварда мешавад. Маълумот дар бораи љойи 
истиќомати аризадињандагоне, ки муаллифи ихтироъ мебошанд, дар сатри 
мазкур оварда нашуда, танњо дар сатре, ки зери рамзи (97) дар сањифаи 
дуюми дархост љойгир аст, оварда мешавад. 

27. Барои корхонањо ва ташкилотњое, ки њуљљати муњофизатї ба 
номашон дархост карда мешавад, рамзи умумии корхонањо ва ташкилотњо 
(минбаъд - РУКТ) (агар он муќаррар шуда бошад) нишон дода мешавад. 
Агар барои корхона РУКТ муќаррар нашуда бошад, дар љойи дахлдор 
ишораи «муќаррар карда нашудааст» ќайд карда мешавад. 

28. Барои шахсони њуќуќии хориљї, ё шахсони воќеии берун аз њудуди 
Љумњурии Тољикистон истиќоматкунанда, ки њуљљати муњофизатї ба 
номашон дархост карда мешавад, мувофиќи стандарти ST.3-и Созмони 
умумиљањонии моликияти зењнї (минбаъд – СУМЗ) рамзи мамлакат (агар он 
муќаррар шуда бошад) нишон дода мешавад. 

29. Агар њуљљати муњофизатї ба унвони якчанд шахс дархост шуда 
бошад, ё аризадињандагон якчанд нафар бошанд, маълумоти номбаршуда 
барои њар кадоми онњо оварда мешавад.  

30. Дар њолате, ки њуљљати муњофизатї ба номи аризадињанда (гон) 
дархост карда мешавад, ба љойи маълумот дар бораи шахс (он) -е, ки њуљљати 
муњофизатї ба номаш (он) дархост карда мешавад, баъди калимањои «ба 
номи» калимањои «аризадињанда (гон)» оварда мешаванд. 

31. Сатр бо дархости муќаррарнамудаи аввалият танњо дар сурати 
дархост шудани аввалияте, ки аз санаи пешнињоди ариза ба Идораи патентї 
пештар аст, пур карда мешавад. Дар ин њолат бо гузоштани аломати «Х» дар 
катакњои дахлдор асосњо барои дархост кардани аввалият ќайд карда 
мешаванд ва раќами аризаи пештар пешнињодшуда, ки дар асоси он ё маводи 
иловагии он аввалият дархост карда мешавад, инчунин санаи аввалияти 
дархостшаванда (санаи ворид шудани аризаи пештар пешнињодшуда ва ё 
маводи иловагии он) нишон дода мешаванд. 

32. Агар аввалият дар асоси якчанд ариза дархост карда шавад, 
раќамњои њамаи аризањо ва дар њолатњои дахлдор якчанд санаи аввалияти 
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дархостшаванда нишон дода мешаванд. Дар њолати дархост шудани 
аввалияти конвенсионї рамзи мамлакати пешнињоди ариза мувофиќи 
стандарти ST.3 СУМЗ нишон дода мешавад. 

33. Дар сатри зери рамзи (54) номи ихтирои арзшаванда (гурўњи 
ихтироъњо) оварда мешавад, ки он бояд ба номи дар тавсифномаи ихтироъ 
овардашуда мувофиќат кунад. 

34. Дар сатри зери рамзи (98) нишонї барои мукотиба, номи гиранда, ки 
бояд бо риояи тартиби муќаррарии почтаи фаврї навишта шаванд, раќамњои 
телефон, телекс (шабакаи байналхалќии алоќаи абонентии телеграфї), факс 
ва суроѓаи почтаи электронї (агар онњо бошанд) оварда мешаванд. 

Ба сифати нишонї барои мукотиба нишонии љойи истиќомати 
аризадињанда (яке аз аризадињандагон), агар ў шахси воќеии дар Љумњурии 
Тољикистон истиќоматкунанда бошад, ё нишонии макони љойгиршавии 
аризадињанда дар Љумњурии Тољикистон - агар ў шахси њуќуќї бошад ва ё 
нишонии љойи сукунати намояндаи патентии дар Идораи патентї 
баќайдгирифта шуда метавонанд. 

35. Дар сатри зери рамзи (74), ки танњо дар њолати аз љониби 
аризадињанда то пешнињоди ариза таъин намудани намояндаи патентї пур 
карда мешавад, маълумот дар бораи ў: насаб, ном ва номи падар, раќами 
баќайдгирї дар Идораи патентї, нишонии намояндаи патентї дар Љумњурии 
Тољикистон, раќамњои телефон, телекс, факс ва суроѓаи почтаи электронї 
(агар онњо бошанд) оварда мешаванд. 

36. Сатри «Номгўйи њуљљатњои замимашаванда» дар сањифаи дуюми 
ариза бо роњи гузоштани аломати «Х» дар катакњои дахлдор ва нишон 
додани шумораи нусхањою вараќњо дар њар кадом нусхаи замимашавандаи 
њуљљатњо пур карда мешавад. Барои њуљљатњои замимашавандае, ки дар 
дархост мушаххасан номбар нашудаанд (сатри «њуљљати дигар»), ба таври 
мушаххас таъиноти онњо нишон дода мешавад. 

37. Дар сатри замимаи 1 «Асосњои ба вуљуд омадани њуќуќи пешнињоди 
ариза ва гирифтани патент» бо гузоштани аломати «Х» асос (њо) барои 
пешнињод ва гирифтани њуљљати муњофизатї ќайд карда мешаванд. Сатри 
номбаршуда дар њолатњое пур карда мешавад, ки агар њуљљати муњофизатї 
ба номи аризадињанда (гон) дархост карда шавад (ба истиснои њолатњое, ки 
агар аризадињанда муаллиф бошад ва ё агар аризадињандагон якчанд нафар 
бошанд, њамаи онњо муаллифи ихтироъ бошанд). 

38. Дар сатрњои зери рамзњои (72) ва (97) маълумоти зерин дар бораи 
муаллиф (он) - и ихтироъ оварда мешавад: насаб, ном, номи падар, нишонии 
пурраи почтавии љойи истиќомат, ки номи аниќи мамлакат ва рамзи онро 
мувофиќи стандарти СУМЗ ST.3 дарбар мегирад. 

39. Агар муаллиф ба аризадињанда њуќуќи гирифтани њуљљати 
муњофизатиро вогузор карда бошад, дар сатре, ки аз тарафи рости сатри 
дорои рамзи «97» љойгир шудааст, имзо ва санаи имзокуниро дарљ менамояд. 

40. Сатре, ки бевосита дар зери сатрњои дорои рамзњои (72) ва (97) 
љойгир шудааст, танњо њамон ваќт пур карда мешавад, ки агар муаллиф (он) 
хоњиши ба њамин сифат номбар нашудани худро дар ваќти нашри маълумот 
оид ба ариза ва ё додани њуљљати муњофизатї изњор карда бошад. Дар ин 
њолат сатрњои номувофиќ хат зада шуда, насаб, ном ва номи падари (агар дар 
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шиноснома бошад) њар кадоме аз муаллифон, ки хоњиши дар нашри 
маълумот номбар нашуданашонро изњор доштанд, оварда мешаванд. Дар 
сатрњои мазкур синну соли муаллифоне низ дарљ карда мешавад, ки 
шањрванди Љумњурии Тољикистон мебошанд. 

41. Сатри пеш аз сатри охирини сањифаи дуюми дархост танњо њамон 
ваќт пур карда мешавад, ки агар њуќуќи пешнињод намудани аризаро ба шахс 
вориси њуќуќии муаллиф дода бошад. Дар он маълумоти зерин дар бораи 
вориси њуќуќ оварда мешавад: 

- насаб, ном (ва номи падар агар дар шиноснома бошад), суроѓаи љойи 
истиќомати шахси воќеї, имзои ворис ва санаи имзо, ё номи расмї ва 
нишонии љойгиршавии шахси њуќуќї, имзои роњбар ва ба сана (дар њолате, 
ки агар вориси муаллиф шахси њуќуќї бошад, бо имзои роњбар тасдиќ 
мешавад). 

42. Ба љойи пур кардани он сатрњои ариза, ки дар бандњои зикргардидаи 
39-41 нишон дода шудаанд, њамзамон бо ариза њуљљатњоеро пешнињод кардан 
мумкин аст, ки маълумот ва имзоњои дар бандњои мазкур пешбинишударо 
дар бар мегиранд. 

43. Пур кардани сатри охирини дархост «Имзо» ва нишон додани ному 
насаби шахси имзокунанда, санаи имзо дар тамоми њолатњо зарур мебошад. 
Дархостро аризадињанда инчунин шахсе имзо мекунад, ки ба номаш њуљљати 
муњофизатї дархост карда шудааст, агар ин шахс аризадињанда набошад. 
Дархостро аз номи шахси њуќуќї роњбари ташкилот ва ё шахси дигар (бо 
нишон додани вазифааш), ки ин гуна ваколатро дар асоси њуљљатњои 
таъсисии шахси њуќуќї дорад, имзо мекунанд; имзо бо муњри шахси њуќуќї 
тасдиќ карда мешавад. 

Дар њолати ба воситаи намоянда патентї пешнињод шудани ариза 
дархостро намояндаи патентї имзо мекунад. 

44. Агар ягон маълумоти имзоталаби дархост дар вараќи иловагї оварда 
шуда бошад, он вараќ бо тартиби дар боло зикргардида имзо карда мешавад. 

Дар њар кадом вараќи иловагї гузошта шудани имзои аризадењ ва ё 
намояндаи патентї зарур аст. 

45. Тавсифномаи ихтироъ бояд ихтироъро бо пуррагии барои амалї 
намудан кифоя маънидод кунад. 

46. Тавсифнома аз номи ихтироъ (агар сарлавњои Таснифи байналхалќии 
патентї (минбаъд – ТБП), ки ихтирои арзшуда ба он дахл дорад, муќаррар 
шуда бошад, њамчунин индекси сарлавња) сар шуда, бобњои зеринро дар бар 
мегирад: .  

- соњаи техника, ки ихтироъ ба он дахл дорад; 
- сатњи техника; 
- моњияти ихтироъ; 
- номгўйи наќшањо ва маводњои дигар (агар онњо замима карда шаванд); 
- маълумоте, ки имконияти амалигардонии ихтироъро тасдиќ мекунанд. 
Ягон боби тавсифномаро бо истинод ба манбае, ки маълумоти заруриро 

дарбар мегирад (адабиёт, тавсифномаи аризаи пештар пешнињодшуда, 
тавсифномаи њуљљати муњофизатї ва ѓ.), иваз намудан мумкин нест. 
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47. Номи ихтироъ, чун ќоида таъиноти онро тавсиф мекунад ва дар 
шакли исми танњо оварда мешавад. Њолатњои зерин аз ин ќоида истисно 
мебошанд: 

1) номњое, ки дар шакли исми танњо истифода бурда намешаванд; 
2)номњои ихтирооти марбут ба пайвастагињои кимиёвї, ки бо формулаи 

умумии сохторї фаро гирифта мешаванд. 
48. Ба номи ихтирое, ки ба пайвастагии кимиёвии инфиродї дахл дорад, 

номи он мувофиќи яке аз номенклатурањои дар кимиё ќабулшуда дохил карда 
мешавад; нишондод ба таъиноти мушаххаси ихтироъ ва намуди фаъолнокии 
биологї (барои пайвастагињои аз љињати биологї фаъол) низ оварда 
шуданаш мумкин аст. 

49. Ба номи ихтирое, ки ба тарзи њосил намудани пайвастагии 
калонмолекулавии сохтораш номаълум дахл дорад, номи ин пайвастагї ва 
нишондод ба таъиноти он њамроњ карда мешавад. 

Ба номи ихтирое, ки ба тарзи њосил намудани модда - омехтагии 
таркибаш номаълум дахл дорад, нишондод ба таъинот ва ё хусусиятњои аз 
љињати биологї фаъоли ин модда њамроњ карда мешаванд. 

Ба номи ихтирое, ки ба штамми микроорганизм ва ё штамми њуљайрањои 
растанињо ва њайвонот дахл дорад, номи авлодї ва намудии объекти биологї 
ба забони лотинї бо нишон додани ному насаб (њо) - и муаллиф (он), намуд 
ва таъиноти штамм њамроњ карда мешавад. Номи микроорганизм ва ё 
штамми њуљайрањои растанињо ва њайвонот бояд мувофиќи талаботи 
номенклатураи байналхалќї оварда шавад. 

Номи ихтирое, ки ба татбиќ намудани сохтор, тарз, модда, штамми 
маълум мувофиќи таъиноти нав дахл дорад, аз рўйи талаботи барои объекти 
дахлдор ќабулкардашуда тартиб дода шуда, таъиноти нави объекти 
маълумро тавсиф мекунад. 

Номи гурўњи ихтирооти марбут ба объектњое, ки яке аз онњо барои њосил 
кардан (сохтан), амалї намудан, ё истифодаи дигараш пешбинї шудааст, 
номи пурраи як ихтироъ ва номи ихтисоршудаи ихтирои дигарро дар бар 
мегирад. Номи гурўњи ихтирооти марбут ба объектњое, ки яке аз онњо барои 
дар дигараш истифода шудан пешнињод шудааст, номи пурраи ихтирооти ба 
гурўњ дохилшавандаро дар бар мегирад. 

Номи гурўњи ихтирооти ба вариантњо дахлдошта, номи як ихтирои 
гурўњро, ки бо калимаи дар ќавс гирифташудаи «вариантњо» пурра карда 
шудааст, дар бар мегирад. 

Дар номи ихтироъ набояд номњои шахсї, ихтисорњо, тамѓањои молї ва 
хизматрасонї, ишорањои љуѓрофї, номњои фирмавї, номњои рекламавии 
фирмавї ва номњои дигари махсус, номњои љойи пайдоиши молњо, калимањои 
«ва ѓайра», «ва њоказо» ва амсоли онњо истифода шаванд. 

50. Дар боби «Соњаи техника, ки ихтироъ ба он дахл дорад» соњаи татбиќ 
намудани ихтироъ нишон дода мешавад. Агар чунин соњањо зиёд бошанд, 
соњањои бартариятдошта нишон дода мешаванд. 

51. Дар боби «Сатњи техника» маълумот дар бораи њаммонандњои 
(аналогњои) ба аризадињанда маълуми ихтироъ оварда шуда, дар айни замон 
аз байни онњо њаммонанде, ки ба ихтироъ аз рўйи маљмўи аломатњои асосї 
наздиктарин (прототипи ихтироъ) аст, људо карда мешавад. 
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Ба сифати њаммонанди ихтироъ воситае нишон дода мешавад, ки 
маълумот дар бораи он то санаи аввалияти ихтироъ дастраси умум 
гардидааст ва таъиноти он бо таъиноти ихтирои арзшаванда як буда, маљмўи 
аломатњое, ки ин воситаро муайян мекунанд, бо маљмўи аломатњои асосии 
ихтироъ монанд аст. 

Њангоми тавсиф кардани њар кадоми њаммонандњо маълумоти 
библиографї оид ба манбаи иттилоот, ки дар он њаммонанд (аналог) 
маънидод карда шудааст, аломатњои њаммонанд бо нишон додани њамон 
аломатњое, ки ба аломатњои асосии ихтирои арзшуда мувофиќат мекунанд, 
оварда мешаванд, њамчунин сабабњои ба аризадињанда маълуме зикр 
мегарданд, ки онњо монеаи њосил намудани натиљаи матлуби техникї 
шудаанд. 

Агар ихтироъ ба тарзи њосил намудани омехтаи таркибаш муќаррар 
карданашудаи таъиноташ мушаххас ва ё дорои хусусиятњои фаъоли биологї 
дахл дошта бошад, ба сифати њаммонанд тарзи њосил намудани омехтаи 
њамин гуна таъинот ва ё њамин гуна хусусиятњои фаъоли биологидошта 
нишон дода мешавад. 

Агар ихтироъ ба тарзи њосил намудани пайвастагињои кимиёвии 
инфиродї, аз љумла пайвастагии калонмолекулавї ва ё мањсули муњандисии 
генї дахл дошта бошад, маълумот оид ба тарзи њосил намудани њаммонанди 
маълуми сохтории он оварда мешавад. 

Њангоми тавсифи њаммонанди наздиктарини ихтирое, ки ба штамми 
микроорганизм, штамми њуљљайрањои растанињо ва њайвонот, 
истењсолкунандаи модда дахл дорад, маълумот дар бораи моддаи 
истењсолшаванда оварда мешавад. 

Агар ихтироъ ба мувофиќи таъиноти нав татбиќ намудани сохтор, тарз, 
модда, штамми пештар маълум дахл дошта бошад, пас ба гурўњи 
њаммонандњои вай сохторњо, тарзњо, моддањо, штаммњои микроорганизмњои 
њамон гуна таъинот дошта мансубанд. 

Њангоми тавсиф намудани гурўњи ихтироот маълумот дар бораи 
аналогњо барои њар як ихтироъ алоњида оварда мешавад. 

52. Моњияти ихтироъ дар маљмўи аломатњои асосие ифода меёбад, ки 
барои ноил шудан ба натиљаи техникии бо ихтироъ таъминшаванда кифоя 
аст. 

Агар аломатњо ба имконияти њосил кардани натиљаи техникї таъсир 
расонанд, яъне бо натиљаи номбаршуда дар алоќаи сабабиву натиљавї 
бошанд, онњо ба гурўњи аломатњои асосї дохил мешаванд. 

53. Дар боби мазкур масъалае ба пуррагї ошкор карда мешавад, ки 
ихтирои арзшуда ба њалли он равона шудааст, њамзамон натиљаи техникие, 
ки дар сурати ба амал баровардани ихтироъ њосил шуда метавонад, низ 
нишон дода мешавад. 

Аломатњои асосии тавсифкунандаи ихтироъ оварда мешаванд, 
аломатњои аз њаммонанди наздиктарин фарќкунанда људо карда мешаванд, 
дар айни замон маљмўи аломатњое нишон дода мешавад, ки ба даст овардани 
натиљаи техникиро дар њамаи њолатњои фарогир бо њаљми дархостшавандаи 
њифзи њуќуќї таъмин мекунад, инчунин аломатњое низ зикр мегарданд, ки 
ихтироъро танњо дар њолатњои алоњида, дар шаклњои мушаххаси 
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баамалбарорї ва ё њангоми шароитњои махсуси иљро намудани он тавсиф 
менамоянд. 

Агар ихтироъ ба даст овардани якчанд натиљаи техникиро (аз љумла, дар 
шаклњои мушаххаси ба амал баровардан ва ё дар шароитњои махсуси 
истифода намудани он) таъмин кунад, нишон додани њамаи онњо тавсия 
карда мешавад. 

Натиљаи техникї, масалан, дар кам кардани лањзаи даврзанї; афзун 
(паст) намудани коэффитсиенти соиш; бартараф кардани нуќсонњои сохтори 
рехтагарї; афзун намудани масъуният (иммунитет); паст кардани фишори 
корї дар аппарат, пешгирї намудани бандшавї (дар сохтор); бењтар кардани 
гардиши хун, мањдуд кардани таъсиррасонии дору; паст кардани зањролудии 
он; бењтар кардани робитаи органи корї бо муњит; кам кардани тањрифи 
шакли бонг (сигнал); кам кардани моеъгузарї; бењтар кардани таршавї; 
пешгирї намудани кафидан ва ѓайра ифода ёфта метавонад. 

Агар њангоми офарида шудани ихтироъ танњо масъалаи васеъ кардани 
маљмўи воситањои техникии таъиноташон муайян ва ё масъалаи аввалин 
маротиба њосил намудани ингуна воситањо њал карда шавад, натиљаи техникї 
метавонад дар амалї гардидани ин таъинот ифода гардад ва алоњида нишон 
додани он талаб карда намешавад. 

Барои гурўњи ихтироот маълумоти номбаршуда, аз љумла маълумот дар 
бораи натиљаи техникї, барои њар кадом ихтироъ алоњида оварда мешавад. 

Њангоми тавсиф кардани штамми микроорганизм, штамми њуљайрањои 
растанињо ва њайвонот ба таври илова аломатњое нишон дода мешаванд, ки 
онњоро аз штаммњои аввалї ва ё зотан наздик фарќ мекунонанд. 

54. Барои тавсиф кардани сохторњо аломатњои зерин истифода 
мешаванд: 

- мављуд будани элемент (њо) - и конструктивї; 
- мављуд будани робитаи байни элементњо; 
- љойгиршавии байнињамдигарии элементњо; 
- шакли сохташавии элемент (њо) ва ё умуман сохтор, аз љумла шакли 

геометрї; 
- шакли баамалбароварда шудани робитаи байни элементњо; 
- ченакњо ва тавсифњои дигари элемент (њо) ва робитаи байни онњо; 
- маводе, ки элемент (њо) ва ё умуман сохтор аз он сохта шудааст;  
- муњите, ки вазифаи элементро иљро мекунад. 
Барои тавсиф кардани сохторњо аломатњоеро набояд истифода бурд, ки 

дар сохтор ва ё дар унсури (элементи) он мављуд будани нишонањоеро 
(вожавї, тасвирї ва ё омехта) ифода менамоянд, ки онњо ба кор кардани 
сохтор ва амалигардонии таъиноти он таъсир намерасонанд.  

55. Барои тавсиф кардани тарзњо аломатњои зерин истифода мешаванд: 
- мављуд будани амалиёт ва ё маљмўи амалиёт; 
- талаботи замонии иљро кардани ингуна амалиёт (пай дар пай, дар як 

ваќт ё дигар); 
- шароити иљро намудани амалњо; низом; истифодаи моддањо (ашёи хоми 

ибтидої, реагентњо, катализаторњо ва ѓ.), сохторњо (афзор, ускунањо, 
таљњизот ва ѓайра), штаммњои микроорганизмњо, штаммњои њуљайрањои 
растанињо ва њайвонот. 
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56. Барои тавсиф кардани пайвастагињои кимиёвии инфиродї, аз љумла 
аломатњои зерин истифода мешаванд: 

- барои пайвастагињои хурдмолекулавї - таркиби сифатї (атомњои 
элементњои муайян), таркиби миќдорї (шумораи атомњои њар як элемент), 
робитаи байни атомњо ва љойгиршавии мутаќобилаи онњо дар молекула, ки 
бо формулаи таркибии кимиёвї ифода гардидааст; 

- барои пайвастагињои калонмолекулавї - таркиби кимиёвї ва сохтори 
як звенои макромолекула, сохтори макромолекула дар маљмўъ (хаттї, 
шохавї), даврияти звеноњо, массаи молекулавї, таќсимоти молекулавию 
массавї, геометрия ва стереометрияи макромолекула, гурўњњои интињої ва 
пањлўии он; 

- барои пайвастагињои инфиродї сохторашон номуайян - хусусиятњои 
физикию кимиёвї ва дигар хосиятњои онњо (аз љумла, аломатњои тарзи њосил 
намудан), ки имконияти мушаххасгардонии онњоро медињанд. 

57. Барои тавсиф кардани композитсияњо аломатњои зерин истифода 
мешаванд: 

- таркиби сифатї (ингредиентњо); 
- таркиби миќдорї (миќдори ингредиентњо); 
- сохтори композитсия; 
- сохтори ингредиентњо. 
Барои тавсиф кардани композитсияњои таркибашон муќаррарнашуда 

нишондињандањо ва аломатњои физикию кимиёвї, физикї ва аломатњои 
марбут ба истифодабарии онњо истифода шуда метавонанд. 

58. Барои тавсиф кардани моддањои бо роњи табдили ядрої 
њосилгардида, аз љумла аломатњои зерин истифода мешаванд: 

- таркиби сифатї (изотопи элемент), таркиби миќдорї (шумораи 
протонњо ва нейтронњо); 

- хусусиятњои асосии ядрої: давраи нимтаљзия, тип ва нерўи нурафшонї 
(барои изотопњои радиоактивї). 

59. Барои тавсиф кардани штаммњои инфиродии микроорганизмњо аз 
љумла аломатњои зерин истифода мешаванд: 

- хусусиятњои коштавии морфологї; 
- хусусиятњои физикию биологї; 
- хусусиятњои хемо ва генотаксономї; 
- хусусияти кариологї; 
- хусусиятњои генетикї, иммунологї, биохимикї, физиологї; 
- хусусиятњои биотехнологї: ном ва хосиятњои моддаи муфиде, ки ба 

воситаи штамм њосил мешавад, дараљаи фаъолнокї (мањсулнокї), таъиноти 
штамме, ки истењсолкунанда нест; маълумот дар бораи устувории 
нигоњдории хусусиятњо дар сурати парвариши тўлонї ва ѓайра; 

- зањрнокї, сохтори зиддиирсї: иммуноирсият, хусусиятњои серологї, 
омосзодї, њассосї нисбат ба антибиотикњо, хусусиятњои антагонистї (барои 
штаммњои микроорганизмњои таъиноташон тиббї ва байторї); 

- хусусиятњои штаммњои аљдодї, принсипи гибридкунонї (барои 
штаммњои микроорганизмњои гибридї). 

60. Барои тавсиф кардани штаммњои инфиродии њуљайрањои растанї ва ё 
њайвонот ба таври илова аломатњои зерин истифода мешаванд: 
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- сохти авлодї (шаљараи штамм); 
- шумораи намудњо (пассажњо) то лањзаи барасмиятдарорї 

(паспортизатсия); 
- шароитњои муќаррарии парвариш; 
- хусусиятњои маданї; 
- хусусиятњои кинетикї;  
- хусусияти парвариш дар организми њайвон (барои гибридомањо); 
- хусусиятњои ситогенетикї (кариологї); 
- хусусиятњои ситоморфологї; 
- маълумот дар бораи мансубияти намудї (барои њуљайрањои њайвонот, 

аз љумла гибридомањо); 
- ќобилияти морфогенез (барои њуљайрањои растанињо); 
- омосзодї (барои њуљайрањои њайвонот, аз љумла гибридомањо); 
- хусусиятњои маркерї: ситоирсї, иммунологї, биокимиёвї, физиологї; 
- маълумот дар бораи олудашавї (бо соддатаринњо, занбуруѓњо, 

бактерияњо, микоплазмањо, вирусњо ва ѓ.)  
- хусусиятњои биотехнологї: ном ва хосиятњои моддаи муфиде, ки ба 

воситаи штамм њосил мешавад, дараљаи фаъолнокї (мањсулнокї), таъиноти 
штамме, ки истењсолкунанда нест; маълумот дар бораи устувории 
нигоњдории хусусиятњо дар сурати парвариши тўлонї ва ѓайра; 

- тарзи криоконсерватсия. 
61. Барои тавсиф кардани консортсиумњои микроорганизмњо илова ба 

аломатњое, ки дар боло барои штаммњои инфиродї номбар шудаанд, боз 
аломатњои зерин истифода мешаванд:  

- асли баромад (манбаи људокунї), омил ва шартњои мутобиќшавї ва 
селексия, таркиби зањрнокї (таксономї), ќобилияти таќсимшавї, шумора ва 
компонентњои бартаридошта, аломатњои морфологї ва физиологии 
компонентњои алоњида, хел ва хусусиятњои физиологии дар маљмўъ; 

- таркиби зањрнокї (таксономї), таносуб ва ивазшавии штаммњо, 
хусусиятњои штаммњои нави инфиродї. 

62. Барои тавсифи мувофиќи таъиноти нав истифода шудани сохтор, 
тарз, модда, ва штамми маълум шарњи мухтасари объекти татбиќшаванда, ки 
барои мушаххасгардонии он кифоя аст ва инчунин ишора ба ин таъиноти нав 
истифода бурда мешавад. 

63. Номгўи наќшањо ва маводи дигар. Дар ин боби тавсифнома, ѓайр аз 
номгўи наќшањо, ба тариќи мухтасар нишон дода мешавад, ки дар њар 
кадоми онњо чї тасвир карда шудааст. 

Агар барои фањмонидани моњияти ихтироъ маводи дигар низ пешнињод 
шуда бошад, ба тариќи мухтасар шарњи мундариљаи ин мавод оварда 
мешавад. 

64. Маълумоте, ки имконияти амалї намудани ихироъро тасдиќ мекунад. 
Дар ин боб ба воситаи овардани мисолњо ва бо истинод ба наќшањо ва 
маводи графикии дигар (агар онњо мављуд бошанд) нишон дода мешавад, ки 
таъиноти дар ариза зикргардидаи ихтироъ чї гуна ба амал бароварда 
мешавад. 

Имконияти амалї гардонидани ихтироъ, ки моњияти он бо истифодаи 
аломати бо мафњуми умумї, аз љумла, дар сатњи љамъбандии функсионалї 
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ифодашуда тавсиф гардидааст, ба воситаи тавсифи васила, ё тарзи њосил 
кардани василае, ки барои амалї гардонидани ин аломат лозим аст, ё ба 
воситаи ишора ба маълум будани ин гуна васила, ё тарзи њосил кардани он 
тасдиќ карда мешавад. 

Дар боби мазкур њамчунин маълумоте оварда мешавад, ки он имконияти 
њангоми амалї намудани ихтироъ њосил намудани натиљаи техникии дар 
боби «Моњияти ихтироъ» зикргардидаро тасдиќ мекунад. Агар барои 
тавсифи ихтироъ аломатњои миќдорие истифода шуда бошанд, ки дар шакли 
фосилаи бузургињо ифода шудаанд, имконияти дар ин фосила ба даст оварда 
шудани натиљаи техникї нишон дода мешавад. 

65. Барои ихтирое, ки ба сохтор дахл дорад, бо истифодаи наќшањо 
тавсифи конструксияи он (дар њолати статикї) оварда мешавад. Ишорањои 
раќамии элементњои конструктивї дар тавсифнома бояд ба ишорањои 
раќамии онњо дар наќша мувофиќат кунанд. 

Баъд аз тавсифи конструксияи сохтор амали (кори) он, ё тарзи 
истифодаи он бо истифодаи наќшањо ва агар зарур бошад, маводи дигари 
шарњдињанда (эпюрањо, диаграммањо ва ѓ.), тавсиф карда мешавад. 

Агар сохтор элементеро дар бар гирад, ки он дар сатњи функсионалї 
тавсиф шудааст ва тарзи тавсифшавандаи амалигардонї истифодаи василаи 
барномасози (танзимшаванда) - и бисёрфунксионалиро дар назар дошта 
бошад, маълумоте пешнињод карда мешавад, ки имконияти иљрои амали 
мушаххаси ба ин васила дар таркиби њамин сохтор нисбатдодашударо тасдиќ 
менамояд. Агар дар ќатори ин гуна маълумот алгоритм, аз љумла алгоритми 
њисоббарорї, оварда шавад, онро дар шакли блок-схема ва ё, агар ин 
имконпазир бошад, дар шакли ифодаи дахлдори риёзї пешнињод мекунанд. 

66. Барои ихтирое, ки ба тарз дахл дорад, дар мисолњо пайдарпаии 
амалњо (усулњо, амалиёт) бо объекти материалї, њамчунин шароити 
гузаронидани амалиёт, рељањои мушаххас (њарорат, фишор ва ѓ.) нишон дода 
мешаванд. Агар тарз бо истифодаи воситањое (сохторњо, моддањо ва 
штаммњо) тавсиф шавад, ки то санаи аввалият маълум буданд, танњо ишора 
кардан ба ин воситањо кифоя аст. Дар сурати истифода намудани воситањои 
номаълум тавсифи онњо оварда мешавад ва дар њолати зарурї тасвири 
графикї замима карда мешавад. 

Њангоми дар тарз истифода намудани моддањои нав тарзи њосил 
намудани онњо ошкор карда мешавад. 

Агар ихтироъ ба тарзи њосил намудани гурўњи (ќатори) пайвастагињои 
нави кимиёвие дахл дошта бошад, ки бо формулаи умумии сохторї тавсиф 
мешаванд, мисоли бо ин тарз њосил намудани пайвастагии гурўњ (ќатор) ва 
агар гурўњ (ќатор) пайвастагињоеро дар бар гирад, ки радикалњои табиати 
кимиёвиашон гуногунро доранд, он ќадар мисол оварда мешавад, ки барои 
тасдиќ намудани имконияти њосил намудани пайвастагињо бо ин радикалњои 
гуногун кифоя аст. Барои њосил намудани пайвастагињои ба гурўњ (ќатор) 
дохилбуда, формулањои сохторї ва хусусиятњои физикию кимиёвие оварда 
мешаванд, ки бо усулњои маълум тасдиќ карда шудаанд. Дар тавсифнома 
њамчунин маълумот дар бораи таъинот ва ё хусусиятњои аз љињати биологї 
фаъоли пайвастагињои нав оварда мешаванд. 
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Барои ихтирое, ки ба тарзи њосил намудани пайвастагии 
калонмолекулавии сохтораш муќаррарнашуда дахл дорад, маълумоти барои 
мушаххасгардонї зарур оварда мешавад. Маълумот оид ба реагентњои 
ибтидої барои њосил намудани пайвастагињо ва омехтањо, инчунин 
маълумоте, ки имконияти амалигардонии таъиноти аз љониби аризадињанда 
зикркардашудаи ин пайвастагињоро тасдиќ менамояд (аз љумла, маълумот 
оид ба хусусиятњое, ки њамин таъинотро муайян менамоянд) оварда мешавад. 

Агар ихтироъ ба тарзи њосил намудани омехтае дахл дошта бошад, ки 
таркиб ва сохтори муќаррарнашуда ва таъиноти мушаххас, ё хусусиятњои аз 
љињати биологї фаъол дорад, мисолњо ѓайр аз тавсифи усулњо ва шароити 
амалигардонии тарз, инчунин маълумотро дар бораи омехта, ки барои 
мушаххасгардонии он заруранд ва маълумотеро, ки тасдиќкунандаи 
таъиноти ин омехта мебошанд (аз љумла, маълумот дар бораи хусусиятњое, ки 
њамин таъинотро муайян менамоянд), дар бар мегиранд. 

Барои ихтирои марбут ба тарзи њосил намудани мањсулоте, ки элементи 
он ва ё худи он аз маводи таркиб ва сохтораш муќаррарнагардида сохта 
шудааст, маълумот дар бораи мавод ва мањсулоти аз он сохташуда, ки барои 
мушаххасгардонии онњо имконият медињанд, маълумот дар бораи хосиятњои 
мавод ва хусусиятњои истифодабарии элемент ва ё худи мањсулот оварда 
мешаванд. 

Барои ихтирое, ки ба тарзи муолиља, ташхис ва ё пешгирии беморињои 
одамон ва ё њайвонот дахл дорад, маълумот дар бораи омилњои 
ошкоркардашудае, ки ба этиопатогенези беморї таъсир мерасонанд ва ё 
мављуд будани алоќаи байни этиопатогенез ва нишондињандањои барои 
ташхис истифодашавандаро муайян менамоянд, ва дар њолати набудани ин 
гуна маълумот - маълумоти боэътимоде, ки самаранокии истифодаи тарзи 
арзшавандаро барои муолиља, ташхис ва ё пешгирии бемории номбаршуда 
тасдиќ менамояд, оварда мешавад. 

67. Барои ихтирое, ки ба пайвастагии нави кимиёвии инфиродї 
сохтораш муќарраркардашуда дахл дорад, формулаи сохтории бо усулњои 
маълум тасдиќшуда, бузургињои доимии физикию кимиёвї оварда мешаванд 
ва нишон дода мешавад, ки бори аввал ин пайвастагии нав бо чї тарз њосил 
шудааст. Имконияти мувофиќи таъиноти муайян истифода намудани ин 
пайвастагї тасдиќ карда мешавад ва барои пайвастагињои аз љињати биологї 
фаъол бузургињои нишондињандањои миќдории фаъолнокї ва зањрнокї ва 
инчунин нишондињандањои дигар оварда мешаванд. 

Агар пайвастагии нави кимиёвии инфиродї бо истифодаи штамми 
микроорганизм, штамми њуљайрањои растанињо ва њайвонот њосил шуда 
бошад, маълумот дар бораи тарзи биосинтез бо иштироки ин штамм, 
маълумот дар бораи он ва агар лозим бошад, маълумот дар бораи ба 
нигоњдорї супорида шудани штамм оварда мешавад. 

Агар ихтироъ ба тарзи њосил намудани гурўњи (ќатори) пайвастагињои 
нави кимиёвии сохторашон муќарраркардашудае дахл дошта бошад, ки бо 
формулаи умумии сохторї тавсиф мешаванд, имконияти њосил кардани 
њамаи пайвастагињои гурўњ ба воситаи овардани наќшаи умумии тарзи 
њосилкунї ва мисоли њосилкунии пайвастагии алоњидаи гурўњ (ќатор) тасдиќ 
карда мешавад (агар гурўњ пайвастагињоеро дар бар гирад, ки радикалњои 
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табиати кимиёвиашон гуногунро доранд, мисолњое оварда мешаванд, ки 
барои тасдиќи имконияти њосил намудани пайвастагињо бо ин радикалњои 
гуногун кифояанд). 

Барои пайвастагињои њосилшуда њамчунин формулањои сохтории бо 
усулњои маълум тасдиќкардашудаи онњо, бузургињои доимии физикию 
кимиёвї ва далелњое оварда мешаванд, ки имконияти амалигардонии 
таъиноти номбаркардашударо исбот мекунанд ва њамзамон тасдиќи ин гуна 
имконият нисбат ба баъзе пайвастагињои дорои радикалњои табиати 
кимиёвиашон гуногун оварда мешавад. 

Агар пайвастагињои нав аз љињати биологї фаъол бошанд, 
нишондињандањои фаъолнокї ва зањрнокї барои ин пайвастагињо ва агар 
зарур бошад, интихобнокии амал ва нишондињандањои дигар оварда 
мешаванд. 

Агар ихтироъ ба пайвастагии мобайнї дахл дошта бошад, инчунин 
имконияти ба мањсули маълуми нињої табдил додани он ва ё имконияти аз он 
њосил намудани мањсули нави нињої, ки таъиноти мушаххас, ё хусусиятњои аз 
љињати биологї фаъол дорад, нишон дода мешавад. 

Агар ихтироъ ба композитсия (омехта, мањлул, хўла, шиша ва ѓ.) дахл 
дошта бошад, мисолњое оварда мешаванд, ки дар онњо моддањои ба таркиби 
композитсия дохилшаванда, хосиятњо ва таносуби миќдории онњо нишон 
дода шудаанд. Тарзи њосил намудани композитсия ва агар ба таркиби вай 
моддаи нав дохил шавад, тарзи њосил намудани ин модда тавсиф карда 
мешавад. 

Дар мисолњои овардашуда миќдори њар як моддаи (ингридиенти) ба 
таркиби композитсия дохилшаванда бо ќимати ягонае нишон дода мешавад, 
ки он дар њудуди фосилаи ќиматњои дар формулаи ихтироъ нишондодашуда 
љойгир аст (дар њолати бо фоизњо ифода карда шудани таносуби миќдории 
ингредиентњо (аз рўйи вазн ва ё њаљм) миќдори умумии ингредиентњои дар 
мисол нишондодашуда ба 100 % баробар аст). 

68. Барои ихтирое, ки ба штамм дахл дорад, маълумоти номенклатурї 
(фењраст, номгўї) ва асли баромади штамм, маълумот дар бораи таркиби 
миќдорї ва сифатии муњитњои ѓизогирї, шароити парвариш (њарорат, рН, 
вазнгузаронии хоси 02, равшанї ва ѓайра), ваќти ферментатсия, хусусиятњои 
биосинтез, мањсулоти муфид, баромади мањсулот, дараљаи фаъолнокии 
штамм ва тарзњои муайян кардани он нишон дода мешаванд. Тарзи људокунї 
ва тоза кардани мањсулоти нињої (барои истењсолкунандагони мањсулоти 
нави маќсаднок, масалан, антибиотикњо, ферментњо ва ѓ.) ошкор карда 
мешавад. 

Барои консортсиумњои микроорганизмњо ва њуљайрањои растанињою 
њайвонот маълумоти зерин нишон дода мешавад: усули тафтиш кардани 
мављудияти компонентњо, усули људокунї (селексиионї) ва аломатњое, ки 
селексия мувофиќи онњо бурда мешуд, устувории консортсиум дар њолати 
парвариши тўлонї, устуворї нисбат ба сирояти микроорганизмњои бегона. 

Имконияти њосил кардани штамм ба воситаи тавсифи тарзи њосил 
намудани он, ё пешнињоди њуљљат дар бораи ба нигањдорї гузошта шудани 
он, ки тибќи ќоидањои муќарраргардида тартиб дода шудааст, тасдиќ шуда 
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метавонад, дар айни замон санаи ба нигањдорї гузошта шудан бояд аз санаи 
аввалияти ихтироъ пештар бошад. 

69. Формулаи ихтироъ барои муайян кардани њаљми њифзи њуќуќие, ки 
бо њуљљати муњофизатї дода мешавад, хизмат мекунад. 

Формулаи ихтироъ бояд пурра ба тавсифнома асос ёбад, яъне ихтироъро 
ба воситаи мафњумњои дар тавсифнома истифодашуда маънидод кунад. 

Агар формулаи ихтироъ маљмўи аломатњои асосиеро, ки барои ноил 
шудан ба натиљаи техникии арзшуда кифояанд, дар бар гирад, њисобида 
мешавад, ки формулаи ихтироъ моњияти ихтироъро ифода мекунад. 

Аломатњои ихтироъ дар формулаи ихтироъ њамин тавр ифода меёбанд, 
ки имконияти мушаххасгардонии онњо таъмин карда шавад, яъне, мутахассис 
бояд дар асоси сатњи маълуми техника маънои мафњумњоеро, ки ба воситаи 
онњо ин аломатњо тавсиф карда шудаанд, аз формула мушаххасан фањмида 
тавонад. 

Тавсифи аломатро дар формулаи ихтироъ бо ишора ба манбаи иттилоот 
иваз кардан мумкин нест. Бо истинод овардан ба тавсифнома ва ё наќшањои 
ариза иваз карда шудани тавсифи аломат танњо дар њамон њолат иљозат дода 
мешавад, ки агар бе ин гуна истинод талаботи сархати чоруми банди 
мазкурро вайрон нанамуда, тавсиф кардани аломат имконнопазир бошад. 

Аломати ихтироъро бо мафњуми умумие, ки (ифодакунандаи таъинот, 
хосиятњо ва ѓ.) шаклњои алоњидаи амалигардонии онро дар бар мегирад, 
тавсиф намудан мумкин аст, агар хусусиятњое, ки бо мафњуми умумї фаро 
гирифта мешаванд, ба даст овардани натиљаи техникии арзшударо таъмин 
намоянд. 

Аломатро ба шарте дар шакли гуногун ифода кардан мумкин аст, ки 
агар ин гуна аломат дар њамаи шаклњои дар алтернатива пешнињодшуда, дар 
маљмўъ бо аломатњои дигари ихтироъ ба даст оварда шудани њамон як 
натиљаи техникиро таъмин намояд. 

70. Формула метавонад якзинагї ва бисёрзинагї буда, мувофиќан як, ё 
якчанд бандро дар бар гирад. 

71. Формулаи якзинагии ихтироъро барои тавсифи як ихтироъ ба 
воситаи маљмўи аломатњои асосї, ки он дигар инкишоф дода намешавад, ё 
барои њолатњои алоњидаи баамалбарорї, ё истифодаи ихтироъ аниќтар 
гардонида намешавад, истифода мебаранд. 

72. Формулаи бисёрзинагии ихтироъро барои тавсифи як ихтироъ бо 
инкишофдињї ва ё даќиќкунии аломатњои он дар њолатњои алоњидаи 
баамалбарорї, ё истифодаи ихтироъ ва ё барои тавсифи гурўњи ихтироот 
истифода мебаранд. 

Формулаи бисёрзинагї, ки як ихтироъро тавсиф мекунад, як банди 
новобаста ва банд (њо) - и вобастаи пас аз он ояндаро дорад. 

Формулаи бисёрзинагї, ки гурўњи ихтироотро тавсиф мекунад, якчанд 
банди новобастаро дорад, ки њар кадоми онњо як ихтирои гурўњро тавсиф 
мекунад. Дар айни замон њар як ихтирои гурўњ метавонад бо љалби бандњои 
вобастае, ки тобеи банди дахлдори новобастаанд, тавсиф карда шавад. 

Бандњои формулаи бисёрзинагї мувофиќи тартиби маънидод карда 
шуданашон аз раќами 1 сар карда, пайињам бо раќамњои арабї раќамгузорї 
карда мешаванд. 
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73. Њангоми баён намудани формулае, ки гурўњи ихтироотро тавсиф 
менамояд, ќоидањои зерин риоя карда мешаванд: 

- бандњои новобастае, ки ихтирооти алоњидаро тавсиф мекунанд, чун 
ќоида ишорањоро ба бандњои дигари формула дар бар намегиранд (ин гуна 
ишораро танњо дар он сурат истифода бурдан мумкин аст, ки агар ба воситаи 
он банди новобастаро бе пурра такрор намудани мазмуни банди дигар баён 
кардан имконпазир гардад); 

- бандњои вобаста бо банди новобастае, ки тобеи он мебошанд, гурўњбандї 
карда мешаванд (аз љумла, дар њолатњое, ки барои тавсифи ихтирооти 
гуногуни гурўњ бандњои вобастаи њаммазмун љалб карда мешаванд). 

- агар шарти ба гурўњ муттањид намудани ихтироот он бошад, ки яке аз 
онњо барои њосил намудан, амалї гардонидан ва ё истифода намудани 
дигараш пешбинї шудааст, пас дар банди якуми новобастаи формула 
тавсифи њамон ихтирое оварда мешавад, ки ихтирои дигар барои он пешбинї 
шудааст. 

74. Банди формула чун ќоида аз ќисми мањдудкунанда ва ќисми тафовутї 
иборат аст. Дар ќисми мањдудкунанда он аломатњои ихтироъ (аз љумла, 
мафњуми авлодие, ки таъиноти ихтироъро ифода мекунад ва баёни формула 
аз он оѓоз мешавад) љой дода мешаванд, ки бо аломатњои њаммонанди 
наздиктарини ихтироъ яксонанд. Ќисми тафовутї он аломатњоеро дар бар 
мегирад, ки ихтироъро аз њаммонандии наздиктарини он фарќ мекунонанд. 

Њангоми тартиб додани формула ва ба ќисмњои мањдудкунанда ва 
тафовутї таќсим кардани он пас аз баёни ќисми мањдудкунанда ибораи «бо 
он фарќ мекунад, ки» ворид карда мешавад, ки бевосита баъд аз он баёни 
ќисми тафовутї оѓоз мегардад. 

75. Формулаи ихтироъ ба ќисмњои мањдудкунанда ва тафовутї људо 
карда намешавад, агар он, аз љумла, объектњои зеринро тавсиф намояд: 

- пайвастагињои кимиёвии инфиродї;  
- штамми микроорганизм, штамми њуљайрањои растанињо ва њайвонот; 
- аз рўйи таъиноти нав истифода бурдани сохтор, тарз, модда, штамми 

пештар маълум; 
- ихтирое, ки њаммонанд надорад. 

Банди формула дар шакли як љумла оварда мешавад. 
76. Банди новобастаи формулаи ихтироъ ихтироъро ба воситаи маљмўи 

аломатњои он, ки њаљми дархостшавандаи њифзи њуќуќиро муайян менамояд, 
тавсиф карда, дар шакли таърифи мантиќии объекти ихтироъ баён карда 
мешавад. 

Банди новобастаи формулаи ихтироъ бояд танњо ба як ихтироъ дахл 
дошта бошад. 

Дар як банди новобаста тавсиф намудани якчанд ихтироъ – вариантњо 
(бандњои 12-13 Ќоидањои мазкур) дар он сурат мумкин аст, ки агар онњо 
танњо бо аломатњои дар шакли алтернатива ифодашуда фарќ дошта бошанд. 

Агар дар банди новобаста дар шакли гуногун танњо аломатњое ифода 
шуда бошанд, ки аз љињати функсионалї мустаќил нестанд (масалан, ягон 
ќисм ё љузъи сохтор, амали алоњидаи тарз, модда, маводи дар тарз 
истифодашаванда намебошанд), он гоњ њисобида мешавад, ки банди 
новобаста танњо ба як ихтироъ дахл дорад. 
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Агар маљмўи аломатњои дар банди новобастаи формула баёншуда 
тавсифи ихтироотеро дар бар гирад, ки ба объектњои гуногун дахл доранд, ё 
ба воситањое дахл доранд, ки њар кадомашон таъиноти худро дошта, дар 
маљмўъ таъиноти умумиро ба амал намебароранд, он гоњ банди новобастаи 
формула ба сифати банди ба як ихтироъ дахлдошта шинохта намешавад. 

77. Банди вобастаи формулаи ихтироъ инкишоф ва ё даќиќгардонии 
маљмўи аломатњои дар банди новобаста овардашудаи ихтироъро ба воситаи 
аломатњое, ки ихтироъро танњо дар њолатњои хусусии амалигардонї ё 
истифодаи он тавсиф мекунад, дар бар мегирад. 

Банди вобастаи формулаи ихтироъро набояд чунин баён кард, ки дар 
натиљаи ивазкунї ё хориљкунии он аломатњои ихтироъ ба амал ояд, ки 
тавсифи онњо дар банди формула, ки банди вобаста тобеи он аст, оварда 
шудаанд. 

Агар банди вобастаи формулаи ихтироъ њамин тавр баён шуда бошад, ки 
ивазкунї ва ё хориљкунии аломатњои банди новобаста љой дошта бошад, 
наметавон њисобид, ки банди мазкури вобаста якљоя бо банди дахлдори 
новобаста (яъне, банди новобастае, ки банди вобаста тобеи он аст) як 
ихтироъро тавсиф менамояд. 

Ќисми мањдудкунандаи банди вобастаи формула аз мафњуми авлодї, ки 
таъиноти ихтироъро мухтасаран (дар муќоиса бо тавсифи дар банди 
новобаста баёншуда) ифода мекунад ва истинод ба банди новобаста ва ё банд 
(њо)- и вобастае, ки банди мазкури вобаста ба он дахл дорад, иборат аст. Дар 
њолати ба якчанд банди формула тобеъ будани банди вобаста истинодњо ба 
онњо бо истифодаи интихоби яке аз онњо (алтернативї) нишон дода 
мешаванд. 

Агар барои тавсиф кардани ихтироъ дар њолати алоњидаи баамалбарорї, 
ё истифодаи он дар ќатори аломатњои банди вобаста танњо аломатњои банди 
новобаста лозим бошанд, бевосита ба банди новобаста тобеъ будани ин банд 
истифода мешавад. Агар барои тавсифи зикргардида аломатњои як ва ё 
якчанд бандњои вобастаи формула њам лозим бошанд, тобеияти банди 
додашудаи вобаста ба банди новобаста ба воситаи бандњои дахлдори вобаста 
истифода бурда мешавад. 

78. Аломатњои сохтор дар формула њамин тавр баён карда мешаванд, ки 
сохтор дар њолати статикї тавсиф карда шавад. Њангоми тавсифи элементи 
конструктивии сохтор ба мутањаррикии он, имконияти функсияи муайянро 
амалигардонидани он (масалан, имконияти боздорї, имконияти 
мустањкамкунї) ва ѓайра ишора кардан мумкин аст. 

79. Дар формулаи ихтирои ба тарз дахлдошта аломатњо ба тартиби 
муайяни иљрои як ќатор аломатњо, аз љумла, ба истифодаи амалњои нав, 
тартиби нави иљрои амалњои маълум, рељаи нави иљрои амалњо, истифодаи 
маводу олоти муайян барои иљрои амалњо ишора мекунанд. 

Агар барои тавсифи амал ба сифати аломати тарз феъл истифода бурда 
шавад, онро дар шакли феъли шахси сеюм ва шумораи љамъ (гарм мекунанд, 
нам мекунанд, метасфонанд ва ѓайра) ба кор мебаранд. 

80. Ба формулаи ихтироъ, ки пайвастагињои кимиёвии инфиродиро 
тавсиф менамояд, ном ё ишораи пайвастагї дохил карда мешавад. Барои 
пайвастагии сохтораш муќарраршуда, ба формулаи ихтироъ формулаи 
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сохтории пайвастагї дохил карда мешавад. Барои пайвастагии сохтораш 
муќаррарнашуда ба формулаи ихтироъ хусусиятњои физикию кимиёвї ва 
дигар хусусиятњои ин пайвастагї, ки имконияти мушаххасгардонии онро 
медињанд, аз љумла, тарзи њосил намудани он дохил карда мешаванд. 

81. Ба формулае, ки композитсияро тавсиф мекунад, моддањои 
(ингредиентњои) таркибии он ва аломатњои миќдории онњо дохил карда 
мешаванд. 

Агар формулаи тавсифкунандаи композитсия аломатњои марбут ба 
таркиби миќдории ингредиентњоро дар бар гирад, ин бузургињо бо воњидњои 
ягонае ифода мешаванд, ки чун ќоида бо ду ќимате, ки ќимати калонтарин ва 
хурдтарини (њудуди болотарин ва поёнтарини) миќдорро муайян мекунанд, 
ифода карда мешаванд. 

Иљозат дода мешавад, ки миќдори яке аз ингредиентњо бо як ќимат 
нишон дода шуда, миќдори ингредиентњои дигар дар шакли фосилаи 
ќиматњо нисбат ба њамон ќимат нишон дода шавад (масалан, таркиби 
ингредиентњо нисбат ба 100 њиссаи массавии ингредиенти асосии 
композитсия ва ё ба 1л. мањлул). 

Дар таркиби композиция миќдори антибиотикњо, ферментњо, 
анатоксинњо ва ѓайрањо метавонанд бо як воњид ва моддањои дигари 
композитсия бо воњидњои дигар иншон дода шаванд (масалан, њазор воњид 
нисбат ба миќдори массавии ингредиентњои боќимондаи композитсия). 

Агар ихтирои ба композитсия дахлдошта, бо ворид кардани ингредиенти 
иловагї тавсиф карда шавад, ба формула пеш аз нишон додани аломати 
дахлдори тафовутї ибораи вожавии «ба таври илова дар бар мегирад» дохил 
карда мешавад. 

Барои композитсияњое, ки таъиноташон танњо бо асоси фаъол муайян 
шуда, ингридиентњои дигарашон барандањои нейтралие мебошанд, ки одатан 
дар композитсияњои њамин таъинотро дошта истифода мешаванд, иљозат 
дода мешавад, ки дар формула танњо њамин асоси фаъол ва миќдори он дар 
композитсия нишон дода шавад (аз љумла, дар шакли «миќдори самаранок»). 

Ин гуна композитсияро инчунин ба воситаи нишон додани 
ингридиентњои нейтралї (дар баробари нишон додани асоси фаъол) дар 
шакли мафњуми умумии «иловаи маќсаднок» тавсиф кардан мумкин аст. Дар 
ин њолат таносуби миќдории асоси фаъол ва иловаи маќсаднок нишон дода 
мешавад. 

Агар ба сифати аломати ихтироъ моддаи маълуми таркибаш мураккаб 
нишон дода шуда бошад, номи махсуси онро истифода бурдан мумкин аст, 
вале њамзамон бояд таъинот ва хосиятњои ин модда ва асоси он нишон дода 
шавад. Дар ин њолат дар тавсифномаи ихтироъ манбаи иттилоотие, ки модда 
дар он тавсиф шудааст, нишон дода мешавад. 

82. Ба формулае, ки штамми микроорганизм, штамми коштањои 
њуљайрањои растанињо ва њайвонотро тавсиф мекунад, номи авлодї ва 
намудии объекти биологї ба забони лотинї, инчунин номи муаллиф (он)-и 
намуд ва агар штамм ба нигоњдорї супурда шуда бошад, ном ва ё номи 
мухтасари коллексия, раќами баќайдгирии штамм дар коллексия ва таъиноти 
штамм дохил карда мешаванд. 
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83. Агар объекти ихтироъ аз рўйи таъиноти нав истифода шудани 
сохтор, тарз, модда, штамм бошад, сохтори зерини формулаи ихтироъ 
истифода бурда мешавад: «Истифодаи ... (ном ва ё тавсифи сохтор, тарз, 
модда ва ё штамми маълум оварда мешаванд) ба сифати ... (таъиноти нави 
сохтор, тарз, модда ва ё штамм оварда мешавад)». 

84. Наќшањо ва маводи дигар, ки моњияти ихтироъро маънидод мекунад, 
метавонанд дар шакли маводи графикї (худи наќшањо, схемањо, расмњо, 
љадвалњо, эпюрњо, остсиллограммањо ва ѓайра), суратњо, љадвалњо, 
диаграммањо тартиб дода шавад. 

Расмњо дар њолате пешнињод карда мешаванд, ки агар ихтироъро ба 
воситаи наќшањо ва ё схемањо шарњ додан имконнопазир бошад. 

Суратњо њамчун илова ба тасвирњои графикї пешнињод карда мешаванд. 
Дар њолатњои истисної, масалан, барои тасвир кардани марњилањои 
алоњидаи иљрои амалиёти љарроњї, суратњоро ба сифати маводи асосии 
шарњдињанда пешнињод кардан мумкин аст. 

Дар гўшаи рости болоии њар як вараќи маводи графикї номи ихтироъ 
оварда мешавад. 

85. Реферат барои иттилоотдињї дар бораи ихтироъ хизмат мекунад ва 
дар он баёни мухтасари тавсифномаи ихтироъ, ки бояд маълумоти зеринро 
дар бар гирад, оварда мешавад: номи ихтироъ, соњаи техника, ки ихтироъ ба 
он дахл дорад ва ё соњаи татбиќи ихтироъ, агар ин аз номи ихтироъ равшан 
набошад, тавсифи моњияти ихтироъ ва натиљаи техникии њосилшуда. 
Моњияти ихтироъ дар реферат бо роњи баёни озоди формула, ки дар рафти он 
тамоми аломатњои асосии њар як банди новобаста асосан боќї мемонанд, 
сурат мегирад. 

Ба реферат дар њолањоти зарурї наќша ва ё формулаи кимиёвиро дохил 
мекунанд. Наќшаи ба реферат дохилшавандаро дар вараќи алоњида бо њамон 
шумораи нусхањое, ки матни реферат оварда шудааст, пешнињод мекунанд. 

Реферат метавонад маълумоти иловагї, аз љумла нишондодро ба 
мављудият ва шумораи бандњои вобастаи формула, тасвирњои графикї ва 
љадвалњоро дар бар гирад. 

Њаљми тавсияшавандаи матни реферат - то 1000 аломати чопї мебошад. 
 

§5. Унсурњои ѓайри ќобили ќабул 
 

86. Ариза набояд элементњои зеринро дар бар гирад: ифодањо, наќшањо, 
расмњо, суратњо ва маводи дигаре, ки хилофи ахлоќу тартиботи љамъиятианд; 
иборањои тањќиромез нисбат ба мањсулот ва ё равандњои технологї, 
њамчунин нисбат ба аризањо ва ё патентњо (шањодатномањо)-и шахсони 
дигар; ифодањо ва ё маълумоте, ки тамоман ба ихтироъ дахл надоранд ва ё 
барои мувофиќ дониста шудани њуљљатњо ба талаботи Ќоидањои мазкур 
зарур нестанд. Ишораи оддї ба норасоињои ихтирооти маълум, ки дар боби 
«Сатњи техника» оварда шудаанд, унсури ѓайри ќобили ќабул њисобида 
намешавад. 

 
§6. Истилоњот ва ишорањо 
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87. Дар формулаи ихтироъ, тавсифнома ва маводе, ки онро маънидод 
мекунанд, њамчунин дар реферат истилоњот ва ихтисорњои стандартї ва 
њангоми набудани онњо - истилоњот ва ихтисорњои дар адабиёти илмї ва 
техникї маъмулгардида истифода бурда мешаванд. 

Њангоми истифода намудани истилоњот ва ишорањое, ки дар адабиёт 
камистеъмоланд, маънои онњо њангоми истифодаи аввалинашон дар матн 
шарњ дода мешавад. 

88. Њамаи ишорањои шартї маънидод карда мешаванд. Дар тавсифнома 
ва формула ягонагии истилоњот риоя карда мешавад, яъне дар матни 
тавсифнома ва формула њамон як аломатњо як хел номида мешаванд. 
Талаботи ягонагии истилоњот њамчунин ба ченакњои воњидњои физикї ва ба 
ифодањои шартии истифодашаванда дахл доранд. 

89. Номи ихтироъ њангоми зарурат метавонад рамзњои алифбои лотинї 
ва раќамњои арабиро дар бар гирад. Дар номи ихтироъ истифода намудани 
рамзњои алифбоњои дигар ва аломатњои махсус номумкин аст. 

90. Бузургињои физикї асосан бо воњидњои Низоми љории байналхалќии 
воњидњо ифода карда мешаванд. 

 
§7. Тартиби додани њуљљатњои ариза 

 
91. Њамаи њуљљатњо тавре тартиб дода мешаванд, ки аз онњо ба миќдори 

номањдуд нусха бардоштан имконпазир бошад. 
Танњо як рўйи њар вараќ истифода шуда, навиштањо дар он ба тарафи 

хурди вараќ параллел љойгир карда мешаванд. 
92. Њуљљатњои аризаро дар коѓази бадошт, сафед, суфта ва бељило тартиб 

медињанд. 
93. Њар як њуљљати ариза аз вараќи алоњида сар мешавад. Вараќњо 

андозаи 210 х 297 мм - ро доранд. Андозаи хурдтарини њошияњои вараќњое, 
ки тавсифнома, формула ва реферати ихтироъро дарбар мегиранд, бояд 
чунин бошад, (мм): 

- њошияи болої - 20 - 30, 
- њошияи поёнї - 15 – 25, 
- њошияи рост - 15 – 25, 
- њошияи чап - 25 – 30. 
94. Андозаи суратњо тавре интихоб карда мешавад, ки аз андозањои 

муќарраршудаи вараќњои њуљљатњои ариза калонтар набошад. Суратњои 
андозаашон хурд бо риояи талаботи дар боло зикргардида нисбат ба сифат 
ва андозаи коѓаз ба коѓаз часпонида мешаванд. 

95. Њар як њуљљати ариза шуморагузории новобастаи вараќњоро дорад, 
ки он аз шумораи як сар мешавад. Шумораи вараќњо бо раќамњои арабї, аз 
вараќи дуюм сар карда, гузошта мешавад. 

96. Матни њуљљатњо бо њарфњои сиёњ чоп карда мешавад. Матнњои 
тавсифнома, формула ва реферат бо фосилаи 1,5 бо баландии на камтар аз 2,1 
мм сарњарфњо (бе људокунї ба сутунњо) чоп карда мешаванд. 

Рамзњои графикї, номњои аниќи лотинї ва њарфњои юнонї, формула ё 
рамзњои риёзї ва кимиёвиро ба тариќи дастї бо давот ё туши сиёњ навиштан 
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мумкин аст. Вале омезиши навишти формулањо (њам ба тариќи дастї, њам 
чопи компютерї) иљозат дода намешавад. 

97. Дар тавсифнома, формулаи ихтироъ ва реферат формулањои кимиёвї 
истифода шуда метавонанд. 

Формулањои сохтории пайвастагињои кимиёвї чун ќоида дар вараќи 
алоњида (ба монанди маводњои графикї) љой дода мешаванд, њар яки онњо 
алоњида раќамгузорї карда шуда, њамзамон ишорањои истинодї шарњ дода 
мешаванд. 

Њангоми навиштани формулањои кимиёвии сохторї рамзњои маъмулро 
истифода намудан ва алоќањои байни элементњою радикалњоро аниќ нишон 
додан лозим аст. 

Номгўйи силсилањои нуклеотидњо ва ё аминокислотањо, ки дар шакли 
чопї пешнињод мегардад, бояд мувофиќи стандарти ST.25 СУМЗ тартиб дода 
шавад. 

98. Дар тавсифнома, формулаи ихтироъ ва реферат метавонанд ифодањо 
(формулањо) ва рамзњои риёзї истифода шаванд. 

Шакли пешнињоди ифодаи риёзї танзим карда намешавад. 
Њамаи ифодањои њуруфии дар формулањои риёзї истифодашаванда бояд 

шарњ дода шаванд. Шарњи формуларо дар сатр навишта, баъди њар як сатр 
нуќтаю вергул гузоштан лозим аст. Шарњи ифодањои њуруфї бо талаботе, ки 
онњо дар формула пайдо мегарданд, оварда мешавад. 

Ифодањои риёзии «>», «<», ва ѓайра танњо дар формулањои риёзї 
истифода мешаванд, дар матн бошад, онњоро бо калимањо (зиёд, кам, 
баробар ва ѓайра) ифода кардан лозим аст. 

Барои ифода кардани фосилањои байни бузургињои мусбат истифода 
намудани аломати «÷» (аз ва то) мумкин аст. Дар њолатњои дигар ин 
мазмунро бо калимањои «аз» ва «то» ифода намудан лозим аст. 

Њангоми бо фоиз ифода шудани бузургињо аломати (%) баъди раќам 
гузошта мешавад. Агар бузургињо якчандто бошанд, пас аломати фоиз пеш аз 
номбаркунии бузургињо гузошта шуда, аз онњо бо ду нуќта људо карда 
мешавад. 

Дар формулањои риёзї аз сатр ба сатр гузаронидан танњо мувофиќи 
аломат иљозат дода мешавад. 

99. Тасвирњои графикї (наќшањо, схемањо, графикњо, расмњо ва ѓ.) бо 
хатњои сиёњи кўрнашавандаи ѓафсиашон якхела, бе рангуборкунї иљро карда 
мешаванд. 

Масоњат ва возењии тасвир бояд чунин интихоб карда шаванд, ки 
њангоми суратгирии онњо бо камкунии ченакњои хаттї то андозаи 2/3 њиссаи 
ченаки аслї, тамоми љузъњои тасвир возењ бошанд. 

Дар ќавсњо, доирачањо ва нохунакњо љойгир кардани раќамњо ва њарфњо 
лозим нест. Баландаи раќамњо ва њарфњо на зиёда аз 3,2 мм интихоб карда 
мешавад. Ифодањои раќамї ва њуруфї равшан иљро карда мешаванд. Ѓафсии 
хатњои онњо ба ѓафсии хатњои тасвир мувофиќ аст. 

Њар кадом тасвири графикї новобаста аз намудаш њамчун наќша бо 
раќамњои арабї (наќшаи 1, наќшаи 2 ва ѓайра) бо ќоидаи ягонаи 
раќамгузорї, мувофиќи ќоидаи дар матн номбар шуданаш раќамгузорї 
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карда мешавад. Агар тавсифнома танњо бо як наќша маънидод карда шавад, 
пас он наќша раќамгузорї карда намешавад. 

Дар як вараќ наќшаи якчанд љисмро љой додан мумкин аст, вале онњо 
бояд аз якдигарашон ба таври возењ људо карда шуда бошанд. 

Агар љисмњои дар ду ва зиёда аз он вараќњо љойгирбуда ќисмњои љисми 
ягонаро ифода кунанд, онњо њамин хел љойгиронида мешаванд, ки дар 
натиљаи пайи њам гузоштани вараќњо тасвири пурраи љисм њосил гардад. 
Љисмњои алоњида дар вараќ ва ё вараќњо њамин хел љойгиронида мешаванд, 
ки вараќњо њарчї бештар пур шуда бошанд ва тасвир њангоми амудї љойгир 
будани тарафњои дарози вараќ хонда шавад. 

Дар наќша истифода намудани проексияњои росткунља (дар намудњои 
гуногун, буришњо) бењтар аст, њамчунин истифода намудани проексияи 
аксонометрї низ иљозат дода мешавад. 

Буришњоро бо хатњои моил њамин тавр соя задан лозим аст, ки ишорањои 
истинодї ва хатњои асосї возењ боќї монанд. 

Дар наќша ба истиснои њолатњое, ки гуногунии таносубњо барои равшан 
тасвир намудани элементњо зарур аст, њар кадом элемент мутаносибан ба 
элементњои дигар иљро карда мешавад. 

Наќшањо мувофиќи ќоидањои мураттабсозии наќшањои техникї иљро 
карда мешаванд: бе истифодаи ягон хел навиштаљот, ба истиснои калимањое 
аз ќабили «об», «буѓ», «кушода», «пўшида», «А-А» (барои ифода кардани 
буриш) ва ѓайра.  

Андозањо дар наќша нишон дода намешаванд. Онњо њангоми зарурат дар 
тавсифнома оварда мешаванд. 

Элементњои дар наќша тасвиршуда бо раќамњои арабии мувофиќ ба 
раќамњои дар тавсифнома истифодашуда раќамгузорї карда мешаванд. 

Њамон як элементи дар якчанд наќша овардашуда бо њамон як раќам 
ифода карда мешавад. Элементњои гуногуни дар наќшањои гуногун 
тасвиргардида набояд бо раќами якхела раќамгузорї карда шаванд. 
Ишорањои дар тавсифнома номбарнашуда дар наќшањо гузошта 
намешаванд. 

Агар тасвири графикї дар шакли схема пешнињод гардад, њангоми иљро 
кардани он ишорањои шартии стандартї татбиќ карда мешаванд. 

Дар схемаи як намуд тасвир кардани элементњои алоњидаи схемањои 
намуди дигар (масалан, дар схемаи барќї элементњои схемањои кинематикї 
ва гидравликї) мукин аст. 

Агар элементњои тасвирии схема дар шакли росткунљањо дода шуда 
бошанд, ѓайр аз ишораи раќамї дар дохили росткунља номи элемент њам 
навишта мешавад. Агар андозањои тасвири графикї имконияти иљрои ин 
амалро надињанд, номи элементро дар хатти берун аз росткунља (ё агар зарур 
бошад, њамчун навиштаи зерирасмї) љой медињанд. 

Андозаи сурат њамин тавр интихоб карда мешавад, ки он аз андозаи 
муќарраршудаи вараќњои њуљљатњои ариза калонтар набошад. Суратњои 
андозааашон хурд ба вараќњои коѓаз (бо риояи талаботи нисбат ба андоза ва 
сифати коѓаз муќарраргардида) часпонида мешаванд. 

Расм бояд то дараљае возењ бошад, ки барои нусхабардорї мувофиќ аст. 
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Наќшањо, схемањо, расмњо дар тавсифнома ва формула оварда 
намешаванд. 

100. Маълумоти библиографї оид ба манбаъњои иттилоот њамин тавр 
нишон дода мешаванд, ки аз рўйи он манбаи дахлдори иттилоот пайдо карда 
шавад. 

 
БОБИ 2. КОРБАРЇ БО ИДОРАИ ПАТЕНТЇ ДАР МАСЪАЛАИ 

ГИРИФТАНИ ЊУЉЉАТИ МУЊОФИЗАТЇ 
 

§8. Таъин кардани намоянда 
 

101. Барои пешнињоди ариза, анљомдињии мукотибаи марбут ба ариза 
пас аз пешнињод шудани он ва иљрои амалњои дигар бо Идораи патентї дар 
љараёни баррасии ариза аризадињанда метавонад намояндаи худро ба 
воситаи додани ваколатнома таъин намояд.  

102. Шахсони воќеие, ки доимо берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон 
зиндагї мекунанд, ё шахсони њуќуќии хориљї ё намояндагони патентии онњо 
корњои марбут ба гирифтани патентро ба воситаи намояндагони патентии 
Љумњурии Тољикистон дар Идораи патентї ба ќайд гирифташуда анљом 
медињанд. 

Дар њолатњои бо шартномаи байналхалќии Љумњурии Тољикистон 
пешбинишуда шахсони воќеии доимо берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон 
сукунатдошта, ё шахсони њуќуќии хориљї метавонанд мустаќилона ариза 
пешнињод намоянд, бољњои патентиро пардохт намоянд ва амалњои дигарро 
мувофиќи шартномаи байналхалќии Љумњуии Тољикистон анљом дињанд. 

103. Агар аризадињанда шахси воќеие бошад, ки дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон зиндагї мекунад, ё шахси њуќуќие бошад, ки дар Љумњурии 
Тољикистон љойгир шудааст, корњои марбут ба гирифтани патентро бе љалби 
намояндаи патентї анљом додан мумкин аст, ба шарте, ки нишонї барои 
мукотиба дар њудуди Љумњурии Тољикистон бошад. 

104. Идораи патентї дар бораи таъин кардани намоянда ба воситаи 
пешнињоди ваколатнома ё бо ишораи дахлдор дар ариза оид ба додани 
њуљљати муњофизатї, ки аз љониби аризадињанда имзо шудааст хабардор 
карда мешавад. 

105. Як ваколатнома ба якчанд аризаи њамон як аризадињанда, аризањои 
пешнињодшуда, ё дар оянда пешнињодшаванда дахл дошта метавонад. Дар 
чунин њолат барои яке аз аризањо нусхаи аслии ваколатнома ва барои њар яке 
аз аризањои боќимонда нусхањои ваколатнома пешнињод мешаванд ва раќами 
аризае, ки бо он нусхаи асли ваколатнома (нусхаи тасдиќшуда) пешнињод 
гардидааст, нишон дода мешавад. Ваколатномаи аз љониби шахсони хориљї 
пешнињодшуда бояд мувофиќи тартиби муќарраргардида ба расмият 
дароварда шавад. 

106. Агар ваколатнома бо забони давлатї ё русї пешнињод нашуда 
бошад, тарљумаи он ба забони давлатї ё русї, ки мувофиќи тартиби бо 
ќонунгузорї муќарраршуда тасдиќ гардидааст, пешнињод карда мешавад. 

107. Дар сурати иљро нагардидани аќаллан яке аз талаботи зикргардида, 
ё ба таври зарурї тартиб дода нашудани ваколатнома Идораи патентї шахси 
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ба сифати намоянда номбаршударо дар бораи зарурати дар давоми ду моњи 
пас аз гирифтани огоњинома бартараф кардани номувофиќатињои 
ошкоргардида огоњ мекунад. 

Агар ваколатномаи мутобиќи ќоида тартибдодашуда дар муњлати 
зикргардида пешнињод нагардад, амалњои шахс нисбат ба ариза беэътибор 
дониста ва ў дар ин бора хабардор карда мешавад. 

 
§9. Бурдани мукотиба бо Идораи патентї 

 
108. Мукотибаро аризадињанда ва ё намояндаи бо ваколатнома 

тасдиќшуда аз рўйи њар кадом ариза алоњида пеш мебарад. Мавод ба Идораи 
патентї бевосита пешнињод карда мешавад, ё ба воситаи почта фиристода 
мешавад ва ё дар шакли электронї пешнињод карда мешавад. 

109. Маводе, ки баъди додани ариза пешнињод карда мешавад, бояд 
раќами ариза ва имзои аризадињанда ва ё намояндаи ўро, ки бо тартиби дар 
бандњои 31 ва 32 Ќоидањои мазкур оварда шудааст, дошта бошад.  

Агар мавод бе риояи талаботи муќарраршуда тартиб дода шуда бошад, 
аризадињанда дар ин бора ва оид ба имконияти дар давоми се моњи баъд аз 
гирифтани огоњинома бартараф кардани норасоињо хабардор карда мешавад. 

Маводи такроран ва дар муњлати муќарраргардида пешнињодшуда, ки 
бо риояи талаботи муќарраршуда тартиб дода шудааст, дар санаи пешнињоди 
маводи ибтидої пешнињодгардида њисобида мешавад. 

Агар муросилоте, ки вайронкунии талаботи муќарраршударо бартараф 
менамояд, дар муњлати зикргардида пешнињод нашавад, маводе, ки на 
раќами ариза ва на маълумоти дигари мушаххаскунандаи аризаро надорад, 
ба аризадињанда баргардонида мешавад ва маводе, ки бо вайронкунии 
талаботи дигар пешнињод гардидааст, дар рафти баррасии ариза ба эътибор 
гирифта намешавад. 

110. Маводи дар рафти корбарї фиристодашавандаи ариза бо муњлатњои 
дар Ќонун муќарраргардида пешнињод карда мешавад. Агар муњлат бо 
ибораи вожавии «дар давоми ... аз санаи», «на дертар … аз санаи», «то ба 
охир расидани ... аз санаи» ифода карда шавад, њисоби он аз рўзе, ки пас аз 
санаи нишондодашуда фаро мерасад, оѓоз меёбад. Агар рўзи охирини муњлат 
ба рўзи ѓайрикорї рост ояд, рўзи якуме, ки пас аз ин сана фаро мерасад, рўзи 
ба охир расидани муњлат мањсуб меёбад. Агар ба охир расидани муњлат ба 
моње рост ояд, ки дар он шумораи дахлдори рўз набошад, муњлат дар рўзи 
охирини ин моњ ба охир мерасад. 

111. Агар мукотибаро аз рўйи ариза намояндаи аризадињанда ба амал 
барорад, муњлатњои анљом додани амалњо аз љониби намоянда аз муњлатњое, 
ки барои аризадињанда муќаррар шудаанд, фарќ надоранд, аз љумла, дар 
сурати аз рўзи муросиларо гирифтани Идораи патентї њисоб шудани муњлат 
муросиларо гирифтани намоянда њамчун муросиларо гирифтани 
аризадињанда баррасї мешавад. 

112. Коргузорї дар Идораи патентї бо забони давлатї ва ё русї пеш 
бурда мешавад. 

Ба маводе, ки аризадињанда бо забонњои дигар пешнињод мекунад, бояд 
тарљумаи он ба забони давлатї ё русї замима карда шавад. Дар айни замон, 
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барои маќсадњои муайян намудани риоя гардидани муњлатњои 
муќарраршудаи пешнињоди њуљљатњо, маводи ба забони дигар пешнињодшуда 
дар санаи ба Идораи патентї расиданаш пешнињодгардида њисобида 
мешавад, агар тарљумаи он дар давоми ду моњи пас аз санаи расидани он ба 
забони дигар ба Идораи патентї ворид гардида бошад; дар акси њол мавод 
дар санаи ворид гардидани тарљумаи он пешнињодгардида њисобида 
мешавад. 

То пешнињод нашудани тарљума маводе, ки на ба забони давлатї ва ё 
русї пешнињод гардидааст, вориднашуда њисоб карда мешавад. 

113. Маводе, ки дар шакли барои хондан мушкил тартиб дода шудааст 
ва инчунин маводе, ки на аз љониби аризадињанда ё намояндаи ў ба Идораи 
патентї пешнињод гардидааст, баррасї карда намешавад. Ба шахсе, ки ин 
гуна маводро пешнињод намудааст, иттилоъномаи дахлдор фиристода 
мешавад. 

 
§10. Дохил намудани тасњењ ва ислоњот ба маводњои ариза 

 
114. Тасњењ ва ислоњоти њуљљатњои ариза ба воситаи пешнињоди вараќњое 

сурат мегирад, ки бар ивази њуљљатњои ислоњшаванда пешнињод карда 
мешаванд. Вараќњои ивазкунанда барои њар як нусхаи њуљљати дахлдор 
пешнињод мегарданд ва бо риояи талаботи бандњои 86-100 Ќоидањои мазкур 
тартиб дода мешаванд. 

Агар тасњењу ислоњот танњо ба ѓалати чопї ё ѓалатњо дар маълумоти 
библиографї дахл дошта бошанду ислоњ кардани онњо боиси новозењ шудани 
њуљљат дар натиљаи нусхабардорї нагардад, зарурати ворид намудани 
тасњењу ислоњоти дахлдорро бевосита дар дархостнома изњор намудан 
мумкин аст. Пешнињоди вараќњои ивазкунанда дар ин њолат зарур нест. 

Тасњењу ислоњоти ариза, ки бо вайрон кардани талаботи дар банди 
мазкур зикргардида анљом дода шудаанд, њангоми интишор ба назар 
гирифта намешаванд. 

 
§11. Вогузоркунии њуќуќ ба гирифтани њуљљати муњофизатї 

 
115. Агар баъди пешнињод шудани ариза шахсе, ки њуљљати њифозатї ба 

номи ў дархост мешавад, њуќуќи гирифтани њуљљати муњофизатиро ба шахси 
дигар вогузор кунад, ба Идораи патентї дархост оид ба ворид намудани 
таѓйирот ба ариза дар барои додани њуљљати муњофизатї вобаста ба вогузор 
кардани њуќуќи истисної (гузашт кардани патент) барои гирифтани њуљљати 
муњофизатї ба шахси дигар тибќи замимаи 3 ба Ќоидањои мазкур пешнињод 
карда мешавад, ки ишораро оид ба вогузор кардани њуќуќи истисної (гузашт 
кардани патент), розигии шахси дар ариза номбаршуда ва маълумотро дар 
бораи ў, дарбар мегирад. 

Дархостро њарду шахси номбаршуда имзо мекунанд. 
Ба дархост њуљљате замима карда мешавад, ки пардохти њатмиро барои 

пешнињоди ариза тасдиќ менамояд. 
 

§12. Шиносої бо маводи ариза 
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116. Аризадињанда (намояндаи вай) бо аризаи пешнињодкардааш ва 

маводи марбут ба мукотибаи дахлдори байни ў ва Идораи патентї њам дар 
Идораи патентї (пас аз ба мувофиќа омадан оид ба ваќти шиносої) ва њам бо 
роњи дархост кардани нусхањои ариза, маводи номбаршуда ва ё ќисмњои он 
шинос шуда метавонад. 

 
§13. Шиносої бо маводњое, ки экспертиза дар рафти  

баррасии ариза нишон додаст 
 

117. Аризадињанда метавонад аз Идораи патентї нусхањои маводи дар 
дархост, ќарор ва ё њисобот дар бораи љустуљў зикргардидаро талаб кунад. 

118. Нусхањои маводи патентї дар давоми ду моњи баъд аз санаи 
гирифтани дархости аризадињанда равон карда мешаванд. 

119. Аризадињанда бо маводи аризаи нашрнашуда, дар њамон ќисме, ки 
ишора ба он дар дархост, ќарор ва ё њисобот дар бораи љустуљў оид ба аризаи 
баррасишаванда мављуд аст, бевосита дар Идораи патентї шинос шуда 
метавонад. Нусхањои ин гуна мавод ба аризадињанда фиристода намешаванд. 

 
§14. Баррасии ариза бо иштироки аризадињанда  

 
120. Бо иштироки аризадињанда баррасї намудани масъалањои марбут 

ба ариза бо таклифи Идораи патентї ва ё бо хоњиши аризадињанда баъд аз он 
ки њарду тараф бо ин масъалањо шинос карда шуданд, ба амал бароварда 
мешавад. Саволњои экспертиза дар дархосте, ки дар он ба таври илова 
зарурати гузаронидани вохўрї зикр мегардад ва саволњои аризадињанда – дар 
дархост оид ба гузаронидани вохўрї тибќи замимањои 4 ва 5 ба Ќоидањои 
мазкур оварда мешаванд. 

121. Дар сурати пешнињод намудани дархост љавоб ба он, новобаста аз 
нияти иштирок намудани аризадињанда дар баррасии ариза, дар муњлати бо 
Ќонун муќарраргардида пешнињод карда мешавад. 

122. Сана ва ваќти баррасии ариза пешакї мувофиќа карда мешаванд. 
Дар њолати таѓйир ёфтани вазъият љонибе, ки имконияти иштирок 
намуданро дар баррасии ариза дар ваќти таъиншуда надорад, љониби 
дигарро бе таъхир дар ин бора огоњ менамояд. 

123. Агар Идораи патентї ва ё аризадињанда баррасии якљояи аризаро 
пеш аз ваќт ё бемавќеъ донанд, пешнињоди Идораи патентї ва ё хоњиши 
аризадињанда бо овардани далелњои дахлдор рад шуда метавонад. 

Њангоми бе маслињати пешакї ба Идораи патентї њозир шудани 
аризадињанда хоњиши ў дар бораи баррасии якљояи ариза метавонад рад 
карда шавад. 

124. Дар баррасии ариза намояндаи аризадињанда, ки ба ин кор ваколати 
аризадињандаро дорад, дар сурати риоя шудани муќаррароти бандњои 15-21 
ва 101-112 Ќоидањои мазкур иштирок карда метавонад. 

125. Шахсе, ки аризадињандаи ягона нест, дар ваќти набудани 
аризадињандагони дигар дар баррасии ариза танњо дар сурати мављуд будани 
ваколатнома барои намояндагї намудан иштирок карда метавонад. 
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126. Баррасии ариза бо иштироки аризадињанда дар шакли гуфтушунид 
ва ё дар маљлиси машваратии экспертон ба амал бароварда мешавад. 

Гуфтушунидњо дар њолате гузаронида мешаванд, ки агар масаъалањоро 
бевосита экспертон ва ё аризадињанда њал карда тавонанд. Маљлиси 
машваратии экспертон ваќте гузаронида мешавад, ки агар барои њалли 
масъалањо аз тарафи экспертиза як чанд мутахассисон ва ё коршиносон 
иштирок намуда бошад. 

127. Аз рўйи натиљаи гуфтушунидњо ва ё маљлиси машваратии экспертон 
мувофиќи намунаи муќарраршуда дар ду нусха протоколе тартиб дода 
мешавад, ки маълумотро дар бораи иштирокчиён, далелњо, пешнињодњои 
тарафњо ва хулосањоро оид ба коргузории минбаъда дарбар мегирад. 

128. Дар протокол метавонад маълумоти зерин оварда шавад:  
- тањрири нави формулаи ихтироъ, ки онро аризадињанда (намояндаи 

вай) пешнињод кардааст;  
- ариза дар бораи бозхонда шудани ариза; 
- саволњои экспертиза, ки шарњу эзоњ металабанд ва ѓ. 
Протоколро њамаи иштирокчиёни баррасии ариза имзо мекунанд. Як 

нусхаи протокол ба маводи ариза замима карда шуда, дигараш ба 
аризадињанда (намояндаи вай) дода мешавад. 

129. Дар њолати мављуд набудани ягонагии назар ба масъалањои 
муњокимашаванда дар протокол аќидањои махсуси иштирокчиёни баррасї 
ќайд шуда метавонанд. Нусхаи ба аризадињанда додашудаи протокол, ки 
хулосањои дахлдорро дарбар мегирад, метавонад ба љои огоњинома дар 
бораи ќатъ шудани корбарї аз рўи ариза (дар њолати бозхонда шудани ариза) 
ва ё ба љойи дархости экспертиза хизмат намояд (дар ин њолат дар протокол 
ќайди дахлдор љой дода мешавад). 

130. Протокол метавонад љавоби аризадињандаро оид ба дархости 
экспертиза иваз кунад (агар муњлатњои муќарраршудаи пешнињоди љавоб 
риоя шуда бошанд). Дар ин сурат ба протокол ќайди дахлдор ворид карда 
мешавад. 

 
§15. Тамдид кардани муњлати пешнињоди маводи дархостшаванда 

 
131. Мувофиќи ќисми 7 моддаи 19 Ќонун муњлати пешнињоди маводи 

дархостшавандаро дар асоси дархости дахлдор дароз кардан мумкин аст. Ба 
дархости тибќи замимаи 6 ба Ќоидањои мазкур њуљљате замима карда 
мешавад, ки пардохта шудани пардохти њатмии муќарраргардидаро барои 
дароз кардани муњлат тасдиќ мекунад. Агар ин гуна њуљљат пешнињод нашуда 
бошад, дархост пешнињоднашуда мањсуб меёбад ва аризадињанда дар ин бора 
огоњ карда мешавад. 

132. Дархост дар бораи дароз кардани муњлат дар давоми се моњи баъд 
аз санаи ба аризадињанда равон кардани дархост ва ё санаи фиристода 
шудани маводи ба ариза муќобилгузошташуда пешнињод карда мешавад. 

133. Аризадињанда дар бораи дароз карда шудани муњлати пешнињоди 
маводи дархостшаванда огоњ карда мешавад. 
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134. Њангоми риоя накардани муњлати пешнињоди дархости 
аризадињанда оид ба тамдиди муњлат ќонеъ гардонида нашуда, ў дар ин бора 
огоњ карда мешавад. 

 
§16. Барќарор кардани муњлати гузаронидашуда 

 
135. Мувофиќи ќисми 11 моддаи 20 ва ќисми 11 моддаи 21 Ќонун 

муњлатњои зерини гузаронидаи аризадињанда метавонанд барќарор карда 
шаванд: 

- муњлати пешнињоди њуљљати ислоњшуда ва ё њуљљати набуда аз рўйи 
дархост дар марњилаи экспертизаи ариза; 

- муњлати пешнињоди њуљљатњои иловагї аз рўйи дархост оид ба 
экспертиза дар марњилаи экспертизаи моњиятии ариза; 

- муњлати пешнињоди эътирознома ба Шўрои шикоятии Идораи патентї 
ба ќарор дар бораи надодани нахустпатент аз рўйи натиљањои экспертизаи 
пешакї; 

- муњлати ба Шўрои шикоятї пешнињод намудани эътирознома ба ќарор 
дар бораи надодани патент аз рўйи натиљањои экспертиза. 

Аризадињанда дархостро дар бораи барќарор намудани муњлатњои 
гузаронидашудаи дар боло зикргардида, якљоя бо њуљљати муњлати 
пешнињодаш гузаронидашуда на дертар аз дувоздањ моњи баъд аз санаи 
гузаштани муњлати гузаронидашуда тибќи замимаи 7 ба Ќоидањои мазкур 
пешнињод менамояд ва хамзамон сабабњои узрноки гузаронида шудани 
муњлатро зикр мекунад. 

136. Ба дархост њуљљатњое замима карда мешаванд, ки мављудияти 
сабабњои узрнок ва бо андозаи муќарраршуда пардохта шудани бољро тасдиќ 
мекунанд. 

137. Аризадињанда дар бораи барќарор карда шудани муњлати 
гузаронидашуда огоњ карда мешавад. 

138. Агар муќаррар карда шавад, ки аќаллан яке аз талаботи дар 
бандњои 130-132 Ќоидањо зикргардида риоя нашудааст, дархост ќонеъ 
гардонида намешавад ва аризадињанда дар ин бора огоњ карда мешавад. 

 
§17. Бозхонди ариза 

 
139. Аризадињанда њуќуќ дорад аризаро дар муњлатњое, ки бо моддаи 22 

Ќонун пешбинї шудаанд, бозхонд намояд. Дархостро дар бораи бозхондани 
ариза на дертар аз санаи ба ќайд гирифта шудани ихтироъ тибќи замимаи 8 
ба Ќоидањои мазкур пешнињод кардан мумкин аст. 

Аризаи бозхондашуда оќибатњои њуќуќї надорад, яъне минбаъд аз рўйи 
он иљро кардани ягон амале, ки ањамияти њуќуќї дорад, мумкин нест 
(экспертизаи ингуна ариза гузаронида намешавад, њуљљати муњофизатї дода 
намешавад ва ѓайра) ва дар оянда њуќуќњои аризадињанда ба ин ариза асос 
ёфта наметавонанд (махсусан, њангоми пешнињод кардани аризаи минбаъда 
дархост намудани аввалият аз рўйи санаи ворид шудани аризаи 
бозхондашуда ва ё санаи ворид шудани маводи иловагї ба он мумкин нест), 
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аризаи бозхондашуда нашр карда намешавад ва он дар љараёни экспертизаи 
аризањои дигар ба сатњи техника дохил карда намешавад.  

140. Идораи патентї аризадињандаро вобаста ба натиљањои баррасии 
дархост ба воситаи огоњинома тибќи замимаи 9 ба Ќоидањои мазкур 
хабардор менамояд. 

141. Агар дархост баъд аз ба охир расидани муњлате, ки дар сархати 
якуми банди мазкур пешбинї шудааст, пешнињод шуда бошад, он баррасї 
карда намешавад. 

Хоњиши аризадињанда дар бораи беэътибор донистани дархости вай оид 
ба бозхонди ариза (бозхонди дархост оид ба бозхонди ариза), ки баъди ба 
аризадињанда фиристода шудани огоњинома дар бораи ба маълумот гирифта 
шудани ин дархост ворид шудааст, барои бекор кардани оќибатњои дар 
сарсатри дуюми дар боло зикргардида асос шуда наметавонад.  

142. Муќаррароти сархати дуюми банди мазкур њамчунин нисбат ба 
аризањое, ки бозхондашуда мањсуб меёбанд, амал мекунанд. 

 
БОБИ 3. БАРРАСИИ АРИЗА ДАР ИДОРАИ ПАТЕНТЇ 

 
§18. Воридшавии ариза ба Идораи патентї 

 
143. Маводи ба Идораи патентї воридшудаи ариза ба воситаи сабти 

санаи воридшавии он ба ќайд гирифта мешавад, агар ин мавод аќаллан 
дархостро дар бораи додани њуљљати муњофизатї (патент ё нахустпатент) ба 
забони давлатї дарбар гирад. 

Ба ариза барои гирифтани патент шумораи њаштраќамаи баќайдгирии 
Идораи патентї дода мешавад (ду раќами аввал соли пешнињодшавии ариза 
ва шаш раќами боќимонда раќами тартибии онро ифода менамоянд). 

Ба ариза барои гирифтани нахустпатент шумораи њафтраќамаи 
баќайдгирии Идораи патентї дода мешавад (ду раќами аввал соли 
пешнињодшавии ариза ва панљ раќами боќимонда раќами тартибии онро 
ифода менамоянд). 

144. Дар бораи ворид шудани њуљљатњои ариза ва зарурати пешнињоди 
маводи нопурра Идораи патентї аризадињандаро дар давоми дањ рўз бо 
огоњиномаи махсус, ки дар он ќайдњои Идораи патентї (раќами баќайдгирї 
ва санаи воридшавї) зикр карда мешаванд,тибќи замимаи 10 ба Ќоидањои 
мазкур хабардор менамояд. Муњлати пешнињоди маводи камомад мувофиќи 
ќисмњои 4-5 моддаи 12 Ќонун аз санаи ба Идораи патентї ворид шудани 
маљмўи нопурраи маводи ариза сар карда, се моњро ташкил медињад. 

145. Агар маводи нопурра дар муњлати зикргардида пешнињод нагардад, 
ариза пешнињоднашуда мањсуб меёбад. 

146. Агар њуљљатњои ариза на ба забони давлатї ё русї пешнињод шуда 
бошанд ва дар таркиби њуљљатњои ариза дархост оид ба пеш аз муњлат 
гузаронидани экспертизаи расмї барои гирифтани патент ва ё экспертизаи 
пешакї барои гирифтани нахустпатент мављуд бошад, аризадињанда огоњ 
карда мешавад, ки ин амалњо то гирифтани тарљумаи њуљљатњо ба забони 
давлатї ё русї гузаронида намешаванд. 

147. Маводи баќайдгирифташудаи ариза баргардонида намешавад. 
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148. Санаи пешнињоди ариза мутобиќи моддаи 14 Ќонун аз рўйи санаи ба 
Идораи патентї ворид шудани њуљљатњои зерин муќаррар карда мешавад: 

- дархости бо забони давлатї пешнињодшуда барои додани њуљљати 
муњофизатї; 

- тавсифномаи ихтироъ; 
- наќшањо, агар онњо дар тавсифнома зикр шуда бошанд. 
Агар дар рўзи воридшавиаш ариза на њамаи њуљљатњои дар боло 

зикргардидаро дарбар гирад, ба сифати санаи пешнињоди ариза санаи 
воридшавии њуљљати дертар расида ќабул мегардад ва аризадињанда дар ин 
бора огоњ карда мешавад. 

149. Дар рафти тафтиши њуљљатњои баќайдгирифташудаи ариза мављуд 
будани расиди пардохти њатмии андозааш муайян барои пешнињоди ариза 
муќаррар карда мешавад. Дар њолати набудани чунин њуљљат ё њуљљате, ки 
асосњоро барои напардохтани пардохти њатмї ё кам кардани андозаи он 
тасдиќ менамоянд, аризадињанда оид ба зарурати дар давоми ду моњи баъд аз 
санаи воридшавии маводи ариза пешнињод намудани њуљљат (њо) - и норасо ё 
муайян намудани объект (њо) - е, ки оид ба онњо бояд экспертиза гузаронида 
шавад (агар то санаи воридшавии маводи ариза пардохти њатмї на барои 
њамаи объектњо пардохта шуда бошад), огоњ карда мешавад. 

150. Аризадињанда њамчунин огоњ карда мешавад, ки њангоми дар 
муњлати зикргардида пешнињод накардани њуљљат (њо) маводи ариза, агар он 
ба як ихтироъ дахл дошта бошад, пешнињоднашуда мањсуб меёбад, аз рўйи 
ариза ба гурўњи ихтироот бошад, мувофиќи пардохти њатмии супоридашуда 
экспертиза нисбат ба ихтирооте гузаронида мешавад, ки худи аризадињанда 
интихоб кардааст (агар аризадињанда оид ба интихоби худ дар муњлати 
муќарраршуда огоњ намояд), ё нисбат ба ихтирооте сурат мегирад, ки онњо 
дар формула аввалин шуда омадаанд. 

151. Агар андозаи пардохти њатмї супоридашуда аз андозаи пардохти 
њатмие, ки барои як ихтироъ муќаррар шудааст, камтар бошад, маводи ариза 
ба гурўњи ихтироот низ пешнињоднашуда мањсуб меёбад. 

Агар њангоми пешнињоди њуљљат (њо) - и дар боло зикргардида маводи 
ариза дархостро дар бораи пеш аз муњлат оѓоз намудани экспертизаи расмї 
ва ё экспертизаи пешакї дарбар гирад, аризадињанда инчунин дар бораи он 
огоњ карда мешавад, ки ин дархости ў баъд аз гирифтани њуљљат (њо) - и 
зикргардидаи марбут ба пардохти њатмї ќонеъ гардонида мешавад. 

Огоњиномаи марбут ба пардохти бољро ба аризадињанда њамзамон бо 
огоњинома дар бораи ба ќайд гирифта шудани маводи ариза фиристодан 
мумкин аст. 

152. Маълумот дар бораи ариза аз лањзаи ба Идораи патентї ворид 
шудани он то лањзаи интишор махфї ба њисоб меравад ва набояд ба тариќи 
ѓайриќонунї ифшо карда шавад. 

 
§19. Экспертизаи расмии ариза 

 
153. Мутобиќи моддаи 13 Ќонун аризадињанда дар муддати се моњи пас 

аз санаи пешнињоди ариза њуќуќ дорад ба маводи ариза моњияти ихтирои 
арзшударо таѓйир надода, бе пардохти њатмї ва пардохти корбарї ислоњ ва 
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тасњењот дохил кунад. 
154. Агар талаботи бандњои 15 ва 22 Ќоидањои мазкур риоя шуда 

бошанд, экспертизаи расмии ариза баъд аз гузаштани се моњ аз санаи ба 
Идораи патентї ворид шудани он гузаронида мешавад. 

155. Аз рўйи дархости хаттии аризадињанда тибќи замимаи 11 ба 
Ќоидањои мазкур ва дар сурати риояи талаботи зикргардида экспертизаи 
расмии аризаро то ба охир расидани муњлати семоња оѓоз намудан мумкин 
аст. 

156. Њангоми ворид шудани хоњиши аризадињанда дар бораи 
пешнињоднагашта дониста шудани дархост (бозхонди дархост оид ба пеш аз 
муњлат оѓоз намудани экспертизаи расмї) њуќуќи аризадињанда дар бораи бе 
пардохти њатмї бо ташаббуси худаш ворид намудани тасњењ ва ислоњот ба 
маводи ариза, ки онро моддаи 13 Ќонун пешбинї намудааст, барќарор карда 
намешавад. 

157. Њангоми гузаронидани экспертизаи расмии ариза нуќтањои зерин 
санљида мешаванд: 

- мављуд будани њуљљатњое, ки бояд дар таркиби ариза бошанд ва ё ба он 
замима карда шаванд (бандњои 14-21 Ќоидањои мазкур); 

- риояи талаботи муќарраршуда нисбат ба њуљљатњои ариза (бандњои 23 -
100 Ќоидањои мазкур), ки бе тањлили моњияти ихтироъ ошкор карда мешавад; 

- риояи тартиби пешнињоди ариза дар њолатњое, ки ќисми чоруми моддаи 
11 Ќонуни мазкур пешбинї намудааст, аз љумла тафтиши мављудият ва 
дурустии тартибдињии ваколатномае, ки ваколатњои намояндаи патентиро 
тасдиќ менамояд; 

- оё ихтироъ ба маљмўи ихтирооте, ки давлат онњоро махфї шинохтааст, 
дахл дорад; 

- оё ихтироъ ба маљмўи объектњое дохил мегардад, ки ба онњо њифзи 
њуќуќї дода мешавад (бандњои 4, 10 ва 11 Ќоидањои мазкур); 

- риоя шудани талаботи ягонагии ихтироъ (банди 13 Ќоидањои мазкур); 
- оё маводи иловагї, агар он пешнињод шуда бошад, моњияти ихтирои 

арзшударо таѓйир медињад ва оё тартиби муќарраршудаи пешнињоди маводи 
иловагї риоя шудааст (бандњои 280-289 Ќоидањои мазкур); 

- дурустии таснифи ихтироъ, ки аз љониби аризадињанда анљом дода 
шудааст (агар аризадињанда ихтироъро мувофиќи ТБП синфбандї накарда 
бошад, ин амалро экспертизагар ба анљом мерасонад). 

158. Агар дар рафти экспертизаи расмии ариза муќаррар карда шавад, ки 
ариза бо вайрон кардани талабот ба њуљљатњои он тартиб дода шудааст, ба 
аризадињанда дархост тибќи замимаи 12 ба Ќоидањои мазкур фиристода 
мешавад. Дар дархост норасогињои ошкоршуда зикр гардида, пешнињод 
карда мешавад, ки њуљљатњои набуда ва ё ислоњшуда дар давоми ду моњ аз 
санаи гирифтани дархост фиристода шаванд. 

159. Асосњо барои фиристодани дархост: 
- дар таркиби ариза мављуд набудани аќаллан яке аз њуљљатњои бо банди 

14 Ќоидањои мазкур пешбинишуда (ба истиснои дархост дар бораи додани 
патент); 
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- набудани ваколатнома барои намояндагї кардан ва ё риоя нашудани 
талабот нисбат ба тартибдињии ваколатнома, агар ариза ба воситаи 
намояндаи патентї ё дигар намоянда пешнињод шуда бошад; 

- ба миќдори камтар аз меъёри муќарраршуда пешнињод намудани 
нусхањои њуљљатњои ариза; 

- аризаро на ба воситаи намояндаи патентии дар Идораи патентї 
баќайдгирифташуда пешнињод намудани шахсони воќеии берун аз Љумњурии 
Тољикистон сукунатдошта ва ё шахсони њуќуќии хориљї, агар созишномаи 
байналмилалї бо иштироки Љумњурии Тољикистон чунин тартибро дар назар 
надошта бошад; 

- дар ариза дар бораи додани патент набудани мусодирањо (реквизитњо), 
имзоњо, муњр (агар он зарур бошад), ки онњоро Ќоидањои мазкур дар назар 
доштаанд; 

- зарурати аниќ кардани масаъалањое, ки бо пардохти дурусти бољњо 
алоќаманданд; 

- дар тартибдињии њуљљатњо ошкор намудани норасоињое, ки 
нусхабардорї, интишор, нигањдории онњоро халалдор менамоянд ва ё бо 
онњо шинос шудани шахсони манфиатдорро имконнопазир мегардонанд 
(вайрон кардани талабот нисбат ба андозањои вараќњо, андозањои њошияњои 
вараќњо ва ѓайра, сифати чоп, ки хондани њуљљатњои аризаро мушкил 
мекунад ва ѓайра); 

- дар тавсифномаи ихтироъ набудани бобњои сохторие, ки Ќоидањои 
мазкур пешбинї намудаанд (агар маълумоте, ки бояд дар боби дахлдор 
оварда шавад, дар боби дигар љой дода шуда бошад, дархост фиристода 
намешавад), њамчунин дар тавсифнома ва ё формулаи ихтироъ иваз намудани 
тавсифномаи аломат бо истинод ба манбаи иттилоотие, ки дар он аломат ин 
аломат шарњ дода шудааст; 

- дар ариза мављуд будани истинод ба манбаъњое, ки дастраси умум 
нестанд ва ё мављуд будани ишора ба номумкинии нашри ин ё он маълумоти 
дар ариза љойдошта (ба истиснои ишора ба номумкинии нашри маълумот 
дар бораи муаллифоне, ки хоњиш доранд њангоми нашри маълумот дар бораи 
ариза ва ё патент ба сифати муаллиф зикр нагарданд); 

- вайрон карда шудани муќарраротњои бандњои 74-75 Ќоидањои мазкур 
оид ба он, ки банди формула бояд дар шакли як љумла тартиб дода шавад; 

- дар формулаи ихтироъ набудани ишора ба объекти ихтироъ, ки барои 
он њифзи њуќуќї дархост карда мешавад; 

- дар формулаи ихтироъ бар ивази аломатњои объекте, ки намуди 
дахлдорро дорад, овардани танњо маълумот дар бораи хусусиятњои 
эксплуататсионию истеъмолии он ва натиљаю падидањое, ки њангоми амалї 
намудан ва ё истифодаи он љой доранд; 

- дар бандњои вобастаи формулаи бисёрзинагии ихтироъ мављуд будани 
аломатњое, ки дар баъзе аз шаклњои иљро ё истифодаи ихтироъ боиси хилофи 
манфиатњои љамъиятї, принсипњои башардўстї ё ахлоќї гардидани ихтироъ 
мешаванд; 

- вайрон карда шудани муќаррароти бандњои 75-76 Ќоидањои мазкур, ки 
мувофиќи он банди новобастаи формула бояд танњо ба як ихтироъ дахл 
дошта бошад; 
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- дар формулаи ихтироъ мављуд будани банди вобастае, ки он хориљ ва ё 
иваз намудани аломат (њо) - и ихтироъро, ки тавсифаш (он) дар њамон банди 
формула, ки банди вобаста дар тобеияти он аст, дода шудааст, талаб 
менамояд; 

- дар тавсифномаи ихтироъ ва ё формулаи ихтироъ истифода намудани 
истилоњоти ѓайримаъмул, ки ба гузаронидани экспертизаи моњиятї монеъ 
мешавад; 

- бо њам мувофиќ наомадани њуљљатњои ариза (номи ихтирои дар ариза 
овардашуда ба номи дар тавсифнома овардашуда мувофиќат намекунад, дар 
тавсифномаи ихтироъ аломатњои дар формулаи ихтироъ зикргардиданома 
нестанд, наќшањо ба тавсифномаи ихтироъ мувофиќат намекунанд ва ѓайра); 

- вайрон карда шудани муќаррароти банди 85 Ќоидањои мазкур нисбат 
ба реферат; 

- мављуд будани вайронкунињои дигари Ќоидањои мазкур нисбат ба 
тавсифнома ва формулаи ихтироъ, ки бе тањлил кардани моњияти ихтирои 
арзшуда (гурўњи ихтироот) муќаррар карда мешавад. 

160. Дар дархост ба аризадињанда таклиф кардан мумкин аст, ки 
тавсифнома ва формулаи сањењшудаи марбут ба як ихтироъро ё марбут ба 
гурўњи ихтироотро, ки ѓояи ягонаи ихтироъкориро ташкил медињанд, 
пешнињод намояд. Њамзамон, дар њолати дар сархатњои 14-15 банди 159 
Ќоидањои мазкур зикргардида, ваќте ки формулаи сањењшуда метавонад 
бандњои новобастаро барои ихтирооте дарбар гирад, ки дар формулаи ќаблї 
пешнињод шуда, вале ба бандњои алоњида људо нашуда буданд, дар дархост 
ба зарурати пардохтани иловагии пардохти њатмї ишора карда мешавад. 

161. Агар андозаи пардохти њатмї барои пешнињоди ариза пардохтшуда 
аз андозае, ки барои миќдори бандњои формула муќаррар шудааст, камтар 
бошад, дар дархост ба аризадињанда пешнињод карда мешавад, ки 
мувофиќати андозаи пардохти њатмї ва миќдори бандњои формуларо бо роњи 
ислоњкунии дахлдори формула ва ё пардохтани иловагии пардохти њатмї 
таъмин намояд. 

162. Дархости маводи норасо ва ислоњшударо ба аризадињанда чанд 
маротибае, ки барои бартараф кардани норасогињои ариза ва њуљљатњои он 
зарур бошад, фиристодан мумкин аст. 

Њуљљати ислоњнамудаи аризадињанда, ки дар баробари ислоњоти 
мувофиќи дархост воридшуда, њамчунин ислоњоти бо ташаббуси 
аризадињанда воридшударо дарбар мегирад, бо риояи шартњои бандњои 280-
189 Ќоидањои мазкур пешнињод карда мешавад. 

163. Агар аризадињанда маводи дархостшаванда ё дархостро дар бораи 
дароз кардани муњлати пешнињоди мавод бо риояи талаботи банди 131 
Ќоидањои мазкур пешнињод накунад, ариза бозхондшуда мањсуб гардида, 
аризадињанда дар ин бора тибќи замимаи 13 ба Ќоидањои мазкур хабардор 
карда мешавад. 

164. Коргузорї аз рўйи ариза ќатъ карда мешавад. Маводи ариза ба 
бойгонии Идораи патентї супорида мешавад. 

165. Идораи патентї бо маќсади ба ин ё он соњаи техника нисбат додани 
мавзўи ариза таснифи ихтирооти арзшударо мувофиќи ТБП ба амал 
мебарорад. 
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166. Таснифи ихтирооти арзшуда дар чунин њолатњо ба амал бароварда 
мешавад: 

- њангоми гузаронидани экспертизаи расмии ариза; 
- њангоми гузаронидани экспертизаи пешакии ариза; 
- њангоми гузаронидани љустуљўи иттилоотї ва ё экспертизаи моњиятии 

ариза.  
167. Тасниф мувофиќи ќоидањои муќаррарнамудаи Муќаддимаи ТБП 

(бандњои 72 - 86) гузаронида мешавад. 
168. Њангоми тасниф формулаи ихтирои арзшуда барои интихоб 

намудани индекси тасниф асос мебошад. Барои дарки амиќтари моњияти 
ихтироъ тавсифнома ва наќшањо љалб карда мешаванд. Агар ариза якчанд 
объектеро фаро гирад, ки ба сарлавњањои гуногуни ТБП дохил мешаванд, 
њамаи индексњои дахлдори тасниф муќаррар карда мешаванд. Дар ин њолат 
интихоби индекси якумро номи ихтироъ муайян мекунад. 

Индексњои тасниф, ки дар зинаи марњилаи расмї муќаррар карда 
шудаанд, метавонанд дар рафти гузаронидани экспертизаи пешакї ва 
экспертизаи моњиятии ариза таѓйир дода шаванд. 

169. Агар дар натиљаи баррасии расмии ариза (бе тањлили моњияти 
ихтирооти арзшуда) муќаррар гардад, ки ариза бо вайрон кардани талаботи 
ягонагии ихтироъ (банди 13 Ќоидањои мазкур) пешнињод шудааст, дар ин 
бора ба аризадињанда огоњинома фиристода шуда, таклиф карда мешавад, ки 
дар давоми ду моњи баъд аз санаи гирифтани огоњинома хабар дињад, ки 
кадоме аз ихтироот бояд баррасї шавад ва агар зарур бошад, ба маводи 
ариза тасњењоти дахлдорро ворид кунад. 

170. Экспертизаи риояи талаботи ягонагии ихтироъ нисбат ба формулаи 
ибтидоии ихтироъ, агар он аз якчанд банди новобаста иборат бошад, 
гузаронида мешавад. Агар аризадињанда формулаи таѓйирдодашударо 
мувофиќи Ќоидањои муќарраршуда пешнињод намуда бошад, риояи талаботи 
ягонагии ихтироъ нисбат ба формулаи охирини пешнињодкардаи 
аризадињанда, агар он низ якчанд банди новобастаро дошта бошад, санљида 
мешавад. 

171. Агар аризадињанда дар муњлати муќарраршуда хабар надињад, ки 
кадоме аз ихтирооти арзшуда (ё гурўњи ихтирооте, ки талаботи ягонагии 
ихтироро ќонеъ мегардонанд, агар чунин гурўњ дар номўи ихтирооти 
арзшуда мављуд бошад) бояд баррасї шавад ва њуљљатњои тасњењшударо 
пешнињод накунад, экспертиза танњо нисбат ба он ихтирое гузаронида 
мешавад, ки дар формула аввалин шуда омадааст (ё он ихтирооти арзшуда, 
ки дар формула аввалин шуда омадаанд ва гуруњи ихтирооти љавобгўи 
талаботи ягонагии ихтироъро ташкил медињанд). 

172. Агар маводи иловагї умуман ва ё ќисман моњияти ихтирои 
арзшударо таѓйир дињад ва ё бе риояи шартњои пешбининамудаи бандњои 
294-303 Ќоидањои мазкур пешнињод шуда бошад, аризадињанда дар бораи он 
огоњонида мешавад, ки ин мавод дар рафти гузаронидани экспертиза умуман 
ва ё экспертизаи ќисми дахлдор ба эътибор гирифта намешавад. 

173. Агар маводи иловагие, ки њуљљатњои аризаро ислоњ ё сањењ 
менамоянд, бо вайронкунии муќаррароти банди 114 Ќоидањои мазкур 
пешнињод шуда бошад, аризадињанда дар ин бора ва дар бораи оќибатњои 
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риоя накардани талаботи зикргардида, ки дар сархати 3 банди 114 Ќоидањои 
мазкур оварда шудаанд, хабардор карда мешавад. 

Агар дар маводи ариза инчунин дигар вайронкунињои талаботи 
Ќоидањои мазкур, ки асоси дархост буда метавонанд, љой дошта бошанд, дар 
дархост ба чунин вайронкунињо низ ишора карда мешавад. 

174. Агар ихтирои арзшуда дар рафти экспертизаи расмии ариза 
мувофиќи Ќоидањои муќарраршуда махфї дониста шавад, аризадињанда огоњ 
карда мешавад, ки тибќи ќисми 3 моддаи 5 Ќонун додани њифзи њуќуќї ба 
ихтироъ имконнопазир аст. 

175. Агар дар натиљаи экспертизаи расмии ариза муќаррар гардад, ки 
ариза ба пешнињоди патентпазир шинохтнашаванда нисбат дорад, ба 
аризадињанда ќарор дар бораи рад шудани додани патент фиристода шуда, 
њамзамон хабар дода мешавад, ки дар сурати норозигии аризадињанда бо 
далелњои овардашуда ў њуќуќ дорад ба Шўрои шикоятии Идораи патентї дар 
давоми як моњи пас аз гирифтани ќарор эътирознома пешнињод намояд 
(ќисми 10 моддаи 19 Ќонун). 

176. Агар ихтироъ дар формулаи бисёрзинагї тавсиф шуда бошад, 
экспертиза нисбат ба њар як банди формула гузаронида мешавад. Ба 
пешнињоди арзшуда њифзи њуќуќї дода намешавад, агар он дар маљмўъ ва он 
шакле, ки дар банди новобастаи формула шарњ дода шудааст, ба номгўйи 
пешнињодоте дохил гардад, ки дар банди 10 Ќоидањои мазкур оварда 
шудаанд. Дар ин њолат ба аризадињанда дархост фиристода мешавад ва дар 
он далелњое, ки барои рад гардидани додани патент асос шуда метавонанд ва 
истинод ба манбаъњои дахлдори иттилоотї (агар он зарур бошад) оварда 
мешаванд. 

Њамзамон пешнињод мешавад, ки аризадињанда ё далелњои 
овардашударо рад кунад ва ё формулаи ихтироъро тасњењ дода, аз он банди 
дахлдорро хориљ намояд. 

177. Агар аризадињанда дар љавоби худ далелњои экспертизаро рад 
накарда ва ба формулаи ихтироъ таѓйироти дар дархост пешнињодшударо 
ворид нанамуда бошад, оид ба рад гардидани додани патент ќарор ќабул 
карда мешавад. 

178. Агар ариза њамаи њуљљатњои заруриро дар бар гирад, тартиби 
нисбат ба онњо муќаррарнамудаи Ќоидањои мазкур риоя шуда бошанд ва 
њалли техникии арзшуда ба номгўйи пешнињодоте, ки ба онњо њифзи њуќуќї 
дода намешавад, дохил нагардад, аризадињанда дар бораи натиљаи мусбати 
экспертизаи расмии ариза тибќи замимаи 14 ба Ќоидањои мазкур хабардор 
карда мешавад. 

Агар дар ариза аввалияти пештар аз санаи воридшавии ариза ба Идораи 
патентї дархост нашуда бошад, аризадињанда инчунин дар бораи аввалияти 
ихтироъ хабардор карда мешавад. 

Аввалияти ихтироъ аз рўйи санаи ба Идораи патентї ворид шудани 
аризае муќаррар карда мешавад, ки ба таркиби он дархост дар бораи додани 
њуљљати муњофизатї, тавсифнома, формула ва наќшањо (агар дар тавсифнома 
ба онњо истинод оварда шуда бошад) дохил мешаванд (моддаи 14 Ќонун). 

 
§20. Экспертизаи моњиятии ариза 
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179. Њангоми экспертизаи моњиятии ариза амалњои зерин анљом дода 

мешаванд: 
- тафтиши иловагии риоя гардидани талаботе, ки дар банди 157 

Ќоидањои мазкур оварда шудаанд; 
- муќаррар кардани аввалияти ихтироъ, агар он мувофиќи моддањои 17-

18 Ќонун дархост карда шавад; 
- тафтиши формулаи пешнињодшудаи ихтироъ мувофиќи бандњои 202-

218 Ќоидањои мазкур; 
- тафтиши маводи иловагї мувофиќи бандњои 280-289 Ќоидањои мазкур, 

агар аризадињанда ингуна маводро пешнињод карда бошад; 
- тафтиши ба шартњои патентпазирї мувофиќ будани ихтирои арзшуда, 

ки он дар формулаи аз љониби аризадињанда пешнињодшудаи маводи аввалаи 
ариза ё маводи иловагии ба эътибор ќабулшуда шарњ дода шудааст. 

180. Мувофиќи ќисми 1 моддаи 20 Ќонун экспертизаи моњиятии ариза аз 
рўйи дархости хаттии аризадињанда ва ё шахсони сеюм тибќи замимаи 15 ба 
Ќоидањои мазкур гузаронида мешавад. 

Якљоя бо дархост њуљљате пешнињод карда мешавад, ки супурда шудани 
пардохти корбариро барои гузаронидани экспертизаи моњиятии ариза тасдиќ 
мекунад. Андозаи пардохти корбарї вобаста ба шумораи бандњои 
новобастаи формулаи ихтироъ дар тањрири охирине, ки аризадињанда онро 
то пешнињод кардани дархост ва ё якљоя бо он мувофиќи Ќоидањои 
муќарраршуда пешнињод намудааст, муайян карда мешавад. Дар њолати 
якљоя бо дархост пешнињод накардани њуљљати номбаршуда аризадињанда 
дар бораи он огоњ карда мешавад, ки дархост пешнињоднашуда мањсуб 
мегардад. 

Агар аризадињанда њуќуќ дошта бошад, ки пардохти корбариро барои 
гузаронидани экспертизаи моњиятии ариза ба андозаи камтар аз андозаи 
муќарраршуда пардозад ё пардохти онро ба таъхир андозад ва ё аз супурдани 
он озод карда шавад, њуљљате, ки мављудияти асосњоро барои ба таъхир 
андохтани пардохт, озод кардан аз пардохт ё кам кардани андозаи он тасдиќ 
менамояд, якљоя бо дархост пешнињод карда мешавад. 

Агар аризадињанда њангоми пешнињоди дархост дар бораи гузаронидани 
экспертизаи моњиятї пардохти корбариро ба андозаи камтар аз андозаи 
муќарраршуда пардохта бошад, ў огоњонида мешавад, ки дар муддати ду 
моњи баъд аз санаи гирифтани огоњинома бояд њаљми пардохт ба андозаи 
муќарраршудаи он мувофиќ карда шавад ё ба формулаи ихтироъ таѓйирот 
ворид карда шавад, агар мувофиќати зикргардида бо ин роњ таъмин шуда 
тавонад. 

Дар сурати пешнињод нашудани њуљљатњои дар огоњинома номбаршуда 
дархост дар бораи гузаронидани экспертизаи моњиятї ќонеъ гардонида 
намешавад, коргузорї аз рўи дархост ќатъ карда мешавад. Аризадињанда дар 
ин бора, њамчунин дар бораи он огоњонида мешавад, ки њуќуќи вай ба 
пешнињоди дархост оид ба гузаронидани экспертизаи моњиятии ариза то 
гузаштани се сол ва агар ариза барои додани нахустпатент пешнињод шуда 
бошад - то гузаштани панљ сол аз санаи пешнињоди ариза боќї мемонад. 
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Агар дархост оид ба гузаронидани экспертизаи моњиятии ариза аз 
љониби шахси сеюм пешнињод шуда, андозаи пардохти корбарии 
пардохтшуда аз андозаи муќарраршудаи он камтар бошад, дархост дар 
бораи гузаронидани экспертизаи моњиятї ќонеъ гардонида намешавад ва 
дархостдињанда дар ин бора хабардор карда мешавад. 

181. Дархост дар бораи гузаронидани экспертизаи моњиятии ариза дар 
давоми се соли баъд аз санаи пешнињоди ариза барои гирифтани патент ё дар 
давоми муњлати амали нахстпатент пешнињод шуда метавонад. 

Муњлати зикргардида дароз ва барќарор карда намешавад. 
Агар дархост дар муддати се сол пешнињод карда нашавад, ариза барои 

ихтироъ, ки аз рўйи он нахустпатент дархост нашудааст, бозхондшуда ба 
њисоб рафта, дар ин бора аризадињанда огоњонида мешавад. 

182. Идораи патентї њангоми ворид шудани дархост дар бораи 
гузаронидани экспертизаи моњиятї пешнињодкунандаи онро дар бораи 
натиљањои баррасии дархост огоњ мекунад. Агар дархостро шахси сеюм 
пешнињод кунад, дар ин бора њамчунин аризадињанда њам огоњ карда 
мешавад. 

Агар дархостњо аз номи якчанд нафар шахсон ворид шуда бошанд, 
дархосте, ки санаи воридшавиаш дертар аст, пешнињоднашуда мањсуб меёбад 
ва дархостдињанда дар ин бора огоњонида мешавад. 

183. Агар дархост оид ба гузаронидани экспертизаи моњиятї ба аризае 
дахл дошта бошад, ки пештар бозхонд шуда буд, ё бозхондшуда ба њисоб 
меравад, экспертизаи моњиятї гузаронида намешавад. 

184. Дар сурати то анљоми экспертизаи расмї пешнињод шудани дархост 
экспертизаи моњиятии ариза баъд аз ба аризадињанда фиристода шудани 
огоњинома дар бораи натиљаи мусбати экспертизаи расмии ариза оѓоз 
меёбад. 

Агар дар давраи гузаронидани экспертизаи расмї ариза бозхонда шавад, 
бозхондшуда ба њисоб равад ва ё агар дар натиљаи экспертизаи расмї ќарор 
дар бораи рад шудани додани патент ќабул шуда бошад, дархостдињанда дар 
бораи имконнопазир будани экспертизаи моњиятии ариза огоњонида 
мешавад. 

185. Шахсе, ки аризадињанда набуда, оид ба гузаронидани экспертизаи 
моњиятии ариза дархост пешнињод кардааст, дар баррасии ариза иштирок 
намекунад. Мукотиба аз рўйи ариза мувофиќи нишонии зикрнамудаи 
аризадињанда бурда мешавад. Ба шахсе, ки дархост пешнињод намудааст, 
нусхаи ќарори аз рўйи натиљаи баррасии ариза ќабулшуда равон карда 
мешавад. 

Агар то лањзаи ќабули ќарор ариза њанўз интишор нашуда бошад, ба 
дархостдињанда танњо оид ба чї гуна будани ќарор хабар дода, нусхаи ин 
ќарор баъд аз нашри маълумот дар бораи ариза равон карда мешавад. 

Агар то ба анљом расидани баррасии ариза аризадињанда аризаро боз 
хонад ва ё он бозхондшуда ба њисоб равад, коргузорї аз рўйи ариза ќатъ 
мегардад ва шахсе, ки оид ба гузаронидани экспертизаи моњиятии ариза 
дархост додааст, дар ин бора огоњ карда мешавад.  

186. Њангоми аз шахси сеюм ворид шудани дархост оид ба гузаронидани 
экспертизаи моњиятии аризаи шахси воќеие, ки намояндаи патентиро таъин 
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накардааст, огоњинома дар бораи ворид шудани дархости шахси сеюм ба он 
аризадињанда ба воситаи почта бо Ќоидае, ки тасдиќи супорида шудани 
огоњиномаро дар назар дорад, фиристода мешавад. Агар тасдиќномаи почта 
дар бораи ба аризадињанда супорида шудани огоњинома ба Идораи патентї 
наояд, мактуби навбатии Идораи патентї ба аризадињанда низ ба њамин 
тартиб, ки он то гирифтани тасдиќнома боќї мемонад, фиристода мешавад. 

187. Агар шахсе, ки оид ба гузаронидани экспертизаи моњиятии ариза 
дархост додааст, то сар шудани ин экспертиза хоњиш кунад, ки дархости вай 
пешнињоднагардида њисобида шавад (бозхондани дархост дар бораи 
гузаронидани экспертизаи моњиятии ариза), дархост пешнињоднашуда ба 
њисоб меравад, пардохти корбарї барои гузаронидани экспертизаи моњиятии 
ариза пардохташуда метавонад баргардонида шавад ва ё мувофиќи 
Ќоидањои муќарраршуда ба њисоб гирифта шавад. Агар дархост оид ба 
гузаронидани экспертизаи моњиятии ариза пас аз оѓози ин экспертиза 
бозхонда шавад, экспертизаи моњиятї ќать намегардад ва пардохти корбарї 
баргардонида намешавад.  

188. Агар аризадињанда барои ихтироъ аввалиятеро дархост намояд, ки 
аз санаи воридшавии ариза ба Идораи патентї пештар аст, риояи талаботи 
ќисмњои 2-4 ва 6 моддаи 17 ва моддаи 18 Ќонун муќаррар карда мешавад. 

189. Њангоми мувофиќи ќисми якуми моддаи 18 Ќонун дархост шудани 
аввалияти конвенсионї иљрои шартњои зерин санљида мешавад: 

- мављуд будани нусхаи аризаи якум, ки онро аризадињанда дар давлати 
иштирокчии Конвенсияи Париж пешнињод намудааст. Агар нусхаи 
зикргардида баъд аз санаи пешнињоди ариза ба Идораи патентї ворид шуда 
бошад - риоя шудани муњлати семоња (аз санаи зикргардида), ки дар давоми 
он нусхаи аризаи якум бояд пешнињод мешуд, санљида мешавад (агар 
аризањои якум якчандто бошанд, шартњои зикргардида бояд нисбат ба 
нусхањои њар як ариза риоя шаванд); 

- риоя шудани муњлати 12-моња (аз санаи пешнињоди аризаи якум), ки 
дар давоми он ариза бо дархости аввалияти конвенсионї бояд ба Идораи 
патентї ворид мешуд. Агар ариза дертар аз муњлати зикргардида, аммо то 
гузаштани ду моњ аз санаи ба охир расидани он ворид шуда бошад, тафтиш 
карда мешавад, ки оё аризадињанда сабабњои аз ў новобастаро, ки боиси дар 
муњлати зикргардидаи 12-моња пешнињод нашудан ариза гардиаанд, 
овардааст ва инчунин зарурати пешнињоди њуљљатњое, ки ин сабабњоро 
тасдиќ менамоянд (агар онњо пешнињод нашуда бошанд) муќаррар карда 
мешавад (муњлатњои номбаршуда бо тартиби дар банди 110 Ќоидањои мазкур 
зикргардида њисоб карда мешаванд); 

- пешнињод шудани дархост оид ба муќаррар намудани аввалияти 
конвенсионї дар муддати на дертар аз ду моњи баъд аз санаи ба Идораи 
патентї ворид шудани ариза; 

- дар аризаи якум ошкор карда шудани ихтирои арзшуда. 
Дар њолати набудани њамаи њуљљатњои зарурї ва ё дар онњо љой доштани 

нуќсонњо ба аризадињанда пешнињод карда мешавад, ки иловањо ва ислоњоти 
дахлдорро дар муддати се моњ ворид намояд. Агар маводи дахлдор пешнињод 
нагардад, аризадињанда оид ба рад гардидани хоњиши ў дар бораи муќаррар 
намудани аввалияти дархостшуда огоњонида мешавад. 
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190. Агар аризадињанда муќаррар намудани аввалияти ихтироъро аз 
рўйи санаи воридшавии маводи иловагї ба аризаи ќаблан пешнињодшуда 
дархост карда бошад (тибќи ќисми 2 моддаи 17 њамин Ќонун), риояи 
талаботи зерин санљида мешавад: 

- аризае, ки аз рўйи он ин гуна аввалият дархост карда мешавад, бояд ба 
Идораи патентї дар давоми се моњи баъд аз санаи огоњиномаро гирифтани 
аризадињанда дар бораи он, ки баэътиборгирии маводи иловагї бинобар 
моњияти ихтирои арзшударо таѓйирдињанда пиндошта шуданаш 
имконнопазир аст, ворид гардида бошад.  

191. Агар хулоса дар бораи он, ки маводи иловагї моњияти ихтироъро 
таѓйир медињад, дар натиљаи баррасии ариза дар машварати коршиносон 
ќабул гардида ва дар протокол сабт шуда бошад, њисоби муњлати семоња 
барои пешнињоди аризаи нав аз санаи нусхаи ин протоколро гирифтани 
аризадињанда ё аз санаи ба аризадињанда (ё намояндаи ў) супурда шудани ин 
нусха оѓоз меёбад; 

- ихтирои арзшуда бояд дар маводи иловагие, ки муќаррар намудани 
аввалияти ихтироъ аз рўйи санаи воридшавии он дархост шудааст (бо 
дарназардошти мундариљаи аризаи ибтидоие, ки мавод илова бар он аст), 
ошкор шуда бошад. 

192. Агар аризадињанда тибќи ќисми 3 моддаи 17 Ќонун муќаррар 
намудани аввалияти ихтироъро аз рўйи санаи ба Идораи патентї ворид 
шудани аризаи ќаблии ў ба ихтироъ дархост карда бошад, риоя шудани 
талаботи зерин санљида мешавад: 

- аризае, ки дар он ин гуна аввалият дархост карда мешавад, бояд ба 
Идораи патентї дар давоми 12 моњи баъд аз санаи ворид шудани аризаи 
ќаблї ворид шуда бошад; 

- аризаеро, ки аз рўйи он ин гуна аввалият дархост карда мешавад, бояд 
худи њамон аризадињандае дода бошад, ки аризаи ќаблиро пешнињод 
намудааст; 

- ихтирои арзшуда бояд дар аризаи ќаблї ба ихтироъ ошкор шуда 
бошад; 

- дар аризаи ќаблї набояд аввалияти пештар дархост шуда бошад. 
Њангоми дар асоси якчанд ариза ќаблї дархост шудани аввалият риоя 

намудани талаботи зикргардида нисбати ба њар кадоми онњо муќаррар карда 
мешавад. 

Њангоми дархост шудани аввалияти номбаршуда аризаи ќаблан 
пешнињодгашта (ва ё њамаи аризањо, агар онњо якчандто бошанд) 
бозхондшуда мањсуб ёфта, аризадињанда дар ин бора огоњонида мешавад. 

193. Њангоми аввалияти ихтироъро аз рўйи аризаи људокардашуда 
дархост намудани аризадињанда (ќисми 6 моддаи 17 њамин Ќонун) риоя 
шудани талаботи зерин санљида мешавад: 

- аризаи људокардашуда бояд ба Идораи патентї то аз рўйи аризаи 
ибтидої ќабул шудани ќарор дар бораи радди додани њуљљати муњофизатї, 
ки имконияти шикоят аз болои он аз даст рафтааст (яъне дар давраи мављуд 
будани имконияти усулии давом додани коргузорї аз рўйи ариза) ва дар 
њолати мављудияти ќарор дар бораи додани њуљљати муњофизатї - то рўзи 
баќайдгирии ихтироъ дар Фењристи давлатии ихтироот, ворид шуда бошад; 
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- ихтирои дар аризаи људокардашуда арзшуда бояд дар аризаи ибтидої 
ва агар ариза аз аризаи конвенсионї људо карда шуда бошаду аввалият аз 
рўйи санаи аввалияти аризаи конвенсионї дархост шавад, - дар аризаи якум 
ошкор шуда бошад. 

194. Дар сурати якчанд аввалиятро дархост намудани аризадињанда, 
вобаста ба асосњои барои дархост намудани ин гуна аввалиятњо овардаи 
аризадињанда, риояи талаботи дахлдори дар бандњои 189-193 њамин 
Ќоидањои мазкур муќаррар карда мешавад. 

Аз љумла, агар нисбат ба ихтирооте, ки дар бандњои новобаста ва 
вобастаи формула тавсиф карда шудаанд, аввалиятњои њархелаи конвенсионї 
дар асоси ду аризаи якум, ки санањои њархелаи пешнињодшавї доранд, 
дархост карда шаванд (ќисми 1 моддаи 18 Ќонун), пас њангоми муќаррар 
намудани иљрои талаботи банди 189 Ќоидањои мазкур мављуд будани 
нусхањои ду аризаи якум ва риоя шудани муњлати 12-моња нисбат ба санањои 
пешнињоди ду аризаи якум санљида мешавад. 

195. Ошкор карда шудани њар кадоме аз ихтирооти дар бандњои 
новобаста ва вобаста тавсифшуда нисбат ба њамон аризаи якуме санљида 
мешавад, ки аввалият ба ин ихтироъ аз рўйи санаи воридшавии он дархост 
карда мешавад. 

Агар аризадињанда санањои аввалиятро ба бандњои формула нисбат 
надода бошад, муќаррар карда мешавад, ки њар як ихтироъ дар маљмўъ дар 
кадоме аз аризањои якум ошкор карда шудааст. 

196. Њангоми тафтиши риоя шудани шартњои муќаррар намудани 
аввалияти ихтироъ мувофиќи бандњои 192-195 Ќоидањои мазкур итминон 
пайдо кардан лозим аст, ки аризаи дар асосаш аввалият дархостшаванда ё 
аризае, ки ба он маводи иловагї пешнињод шудаасту ин мавод барои 
дархости аввалият асос гардидааст, бозхонда нашудааст ё бозхондашуда 
мањсуб намеёбад. 

Њангоми тафтиши риоя шудани муњлатњое, ки њамчун шарти муќаррар 
кардани аввалияти дархостшаванда нишон дода шудаанд, ба банди 110 
Ќоидањои мазкур пайравї кардан лозим аст. 

197. Њангоми муќаррар намудани риояшавии талаботи марбут ба ошкор 
карда шудани ихтироъ дар маводи ќаблан пешнињодшуда (аризаи ќаблан 
пешнињодшуда, маводњои иловагї), ки барои дархости аввалият асос 
мебошанд, нуќтањои зерин тафтиш карда мешаванд: 

- оё дар ин мавод (тавсифнома, формулаи аризаи пештар пешнињодшуда, 
дар ќисми матнии маводи иловагї) њамаи аломатњое, ки ба формулаи 
ихтирои арзшуда дохил карда шудаанд, нишон дода шудаанд; 

- оё дар ин мавод то санаи дархостшавандаи аввалият ихтироъ бо 
пуррагии барои амалї намудан кифоя ошкор карда шудааст. Дар њолати 
дархост шудани аввалияти конвенсионї њангоми тафтиши риояшавии ин 
шарт аз аризадињанда талаб кардан мумкин аст, ки тарљумаи аризаи якуми 
дар давлати иштирокчии Конвенсияи Париж додашударо пешнињод намояд. 

198. Агар саволњое, ки њангоми муќаррар кардани аввалият бармеоянд, 
монеаи ба анљом расонидани экспертиза набошанд, онњо якљоя бо саволњои 
дигари марбут ба баррасии ариза равшан карда мешаванд. 
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199. Агар талаботи дар бандњои 189-193 Ќоидањои мазкур зикргардида аз 
љониби аризадењ риоя шуда бошанд, аввалияти дархостгардида муќаррар 
карда мешавад. 

Агар аввалияти ихтироъ аз рўйи аризае дархост шуда бошад, ки он аз 
аризаи конвенсионї људо карда шудааст, дар сурати риоя гардидани 
муќарраротњои банди 193 Ќоидањои мазкур, аввалият на аз рўйи санаи 
пешнињоди ин ариза ба Идораи патентї, балки аз рўйи санаи аввалияти 
аризаи конвенсионї муќаррар карда мешавад. Дар айни замон санаи 
пешнињоди аризаи конвенсионї санаи пешнињоди аризаи људокардашуда 
мањсуб меёбад. 

200. Агар аризадињанда аќаллан яке аз талаботи дар бандњои 189-193 
Ќоидањои мазкур зикргардидаро риоя накарда бошад, аввалияти ихтироъ аз 
рўйи санаи пешнињоди ариза ба Идораи патентї мувофиќи банди 178 
Ќоидањои мазкур муќаррар карда мешавад (дар ин бора аризадињанда 
огоњонида мешавад). Агар талаботи мазкур барои ягон ихтироъ, масалан, 
ихтирои дар яке аз бандњои формулаи бисёрзинагї тавсифшуда, риоя нашуда 
бошад, аввалият аз рўйи санаи пешнињод ба Идораи патентї танњо барои ин 
ихтироъ муќаррар карда мешавад. 

201. Агар баъд аз муќаррар карда шудани аввалият аризадињанда 
формулаи таѓйирдодашудаи ихтироъро пешнињод кунад, тафтиши такрории 
мављуд будани асосњо барои муќаррар кардани аввалияти дархостшаванда 
гузаронида мешавад. 

202. Тафтиш нисбат ба формулаи ихтирои дар маводи ибтидоии ариза 
пешнињодшуда ва агар аризадињанда онро баъд аз пешнињоди ариза таѓйир 
дода бошад - нисбат ба формулаи таѓйирдодашуда гузаронида мешавад (ба 
шарте, ки талаботи бандњои 282-289 Ќоидањои мазкур риоя шуда бошанд). 

203. Агар њангоми гузаронидани экспертизаи расмии ариза вайрон 
шудани талаботи ягонагии ихтироъ муќаррар гардида бошад ва 
аризадињанда то оѓози экспертизаи моњиятии ариза, дар муњлати 
муќарраршуда оид ба он ки кадом ихтироъ (ихтироот) бояд дар доираи 
аризаи пешнињодшуда баррасї шавад (шаванд) хабар дода бошад, тафтиш 
нисбат ба формулаи ин ихтироъ (ихтироот) гузаронида мешавад. 

Агар ин гуна маълумот аз аризадињанда дар муњлати муќарраршуда 
ворид нашавад, тафтиш нисбат ба ихтироъ ва ё гурўњи ихтирооте гузаронида 
мешавад, ки љойи ягонаи ихтироъкориро ташкил мекунанд ва дар формула 
аввалин шуда омадаанд. 

204. Њангоми тафтиши формулаи ихтироъ дар он мављуд будани 
аломатњои асосии ихтирои арзшуда, ки маљмўи онњо барои њосил намудани 
натиљаи техникии нишондодаи аризадињанда кифоя аст, муќаррар карда 
мешаванд. Мављуд будани ниёзи љамъият ба ин натиљаи техникї санљида 
намешавад. 

205. Агар аломати асосие, ки бе он натиљаи техникї (ягонтои натиљањо, 
агар аризадињанда якчанд намуди онњоро нишон дода бошад) ба даст 
намеояд, ба банди новобастаи формулаи ихтироъ дохил карда нашуда бошад, 
вале дар тавсифнома ва ё банди вобастаи формулаи ихтироъ мављуд бошад, 
ба аризадињанда пешнињод карда мешавад, ки ин гуна аломатро ба банди 
новобастаи формулаи ихтироъ дохил кунад. Дар айни замон далелњое оварда 
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мешаванд, ки зарурати ин аломатро барои ноил шудан ба натиљаи техникї 
тасдиќ мекунанд. Асоси ин далелњоро алоќаи сабабиву натиљавии байни 
аломатњо ва натиљаи техникї, ки дар тавсифнома ошкор карда шудааст, ё 
тањлили назариявии аз љониби экспертизагар гузаронидашуда ташкил карда 
метавонанд. 

206. Агар муќаррар карда шавад, ки формулаи пешнињоднамудаи 
аризадињанда аломатњои ѓайриасосї ва ё аломатњоеро дар бар мегирад, ки 
тавсифкунандаи танњо шаклњои алоњидаи иљро ва ё истифодаи ихтирои 
арзшуда мебошанд, аќидаи аризадињанда оид ба зарурати нигоњ доштани 
тањрири пешнињодшудаи пурсида мешавад. 

207. Њангоми тафтиши формулаи ихтироъ риоя гардидани шарте, ки дар 
сархати 4 банди 69 Ќоидањои мазкур оварда шудааст, муќаррар карда 
мешавад. 

Агар дар рафти экспертиза шубњае оид ба имконияти 
мушаххасшавандагии аломат ба миён ояд, эксперт њуќуќ дорад, ки аз 
аризадињанда тасдиќи ин гуна имкониятро дархост намояд. 

Агар муќаррар карда шавад, ки барои мушаххасшавандагии аломат 
ислоњ кардани тавсифи он зарур аст, ба аризадињанда пешнињод карда 
мешавад, ки ин гуна ислоњро ворид намояд. 

Агар шарти мушаххасшавандагии аломат риоя шуда бошад, вале барои 
тавсиф кардани он истилоњоти куњнашуда ва ё истилоњоте истифода гардида 
бошанд, ки барои соњаи дахлдори техника бегонаанд, ба аризадињанда 
пешнињод карда мешавад, ки ислоњоти мувофиќро ворид намояд. 

Агар ихтироъ ба сохтор ё тарзи сохтани он ва ё ба тарзе, ки бо 
истифодабарии сохтор тавсиф меёбад, дахл дошта бошад ва ба формулаи 
ихтироъ аломатњое ворид шуда бошанд, ки мављудияти нишонњои вожавї, 
тасвирї ё омехтаро дар сохтор ё ягон элементи он ифода мекунанд ва ин 
нишонањо ба кори сохтор ё амалигардонии таъиноти он таъсир 
намерасонанд, ба аризадињанда пешнињод карда мешавад, ки ба формула 
ислоњоти дахлдорро ворид намуда, ин гуна аломатро аз формула хориљ 
кунад. 

Агар муќаррар гардад, ки аломат бо истифодаи мафњумњое тавсиф 
шудааст, ки имконияти мушаххасгардонии аломатро намедињанд ва ё агар 
аломат мављудияти нишонњои вожавї, тасвирї ё омехтаеро дар сохтор ё ягон 
элементи он ифода карда бошад, ки онњо ба кори сохтор ё амалигардонии 
таъиноти он таъсир намерасонанд, вале аризадињанда ба ворид намудани 
ислоњот ба формулаи ихтироъ розї нашуда бошад, ин гуна аломатњо дар 
љараёни минбаъдаи баррасии ариза ба эътибор гирифта намешаванд. 

208. Њангоми тафтиши риоя шудани талаботи банди 69 Ќоидањои мазкур 
дар тавсифномаи ихтироъ мављуд будани мафњумњое, ки бо истифодаи онњо 
ихтироъ тавсиф шудааст, муќаррар карда мешавад. 

Агар мафњумњое ошкор карда шаванд, ки аризадињанда онњоро њангоми 
тавсифи аломатњои ба формула дохилшуда истифода намудааст, вале ин 
мафњумњо дар тавсифнома истифода нашудаанд, ба аризадињанда хабар дода 
мешавад, ки формулаи пешнињоднамудаи ў ба тавсифномаи он асос 
наёфтааст, њамзамон ба аризадињанда пешнињод карда мешавад, ки ин 
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мафњумњоро ё аз формула хориљ кунад, ё агар нигоњдории онњоро дар 
формула зарур шуморад, ба тавсифнома ворид намояд.  

209. Агар дар ариза формулаи якзинагї ва ё формулаи бисёрзинагие 
оварда шуда бошад, ки як банди новобаста дорад, дар ин формула тавсиф 
шудани як ихтироъ тафтиш карда мешавад. 

Ин гуна тафтиш мувофиќи муќаррароти бандњои 76-77 Ќоидањои мазкур 
гузаронида мешавад. Агар вайрон шудани талаботи зикргардида муќаррар 
карда шавад, дар дархости ба аризадињанда ирсолшуда дар ин бора хабар 
дода мешавад ва њамзамон ба ў пешнињод карда мешавад, ки формуларо 
ислоњ кунад ва пардохти корбарии дахлдорро ё иловаи онро барои 
гузаронидани экспертизаи моњиятии ариза бипардозад. Дар айни замон 
њамчунин ба зарурати риоя намудани талаботи ягонагї дар формулаи 
ислоњшуда ва пардохтани пардохти корбарии дахлдор (агар ба формулаи 
ислоњшуда бандњои нави новобаста илова шуда бошанд), ё агар 
аризадињанда ба ворид намудани ислоњот ба формула ё пардохтани пардохти 
корбарии иловагї барои экспертизаи моњиятии ариза розї набошад, ба 
зарурати муайян намудани ихтирое, ки бояд тањти баррасии минбаъда ќарор 
гирад, ишора карда мешавад. 

Агар барои хулосаи номбаршуда риоя нагардидани шартњои 
истифодабарии мафњумњои алтернативї барои тавсифи аломат асос шуда 
бошанд, хатои аризадињанда ва мушаххасан хусусияти алтернативие, ки 
нисбат ба он вайронкунии шарти зикргардида муќаррар гардидааст, нишон 
дода мешавад. 

210. Агар аризадињанда формулаи бисёрзинагиеро пешнињод карда 
бошад, ки якчанд банди новобаста дорад, мувофиќи нишондодњои дар банди 
209 Ќоидањои мазкур овардашуда тањлили њар кадоми онњо гузаронида 
мешавад (якљоя бо бандњои вобастаи ба онњо тобеъбуда, агар ин гуна бандњо 
бошанд). 

Нисбат ба формулаи бисёрзинагї, ки њар кадом банди новобастаи он 
(якљоя бо бандњои вобастаи ба он тобеъбуда, агар ин гуна бандњо бошанд) 
танњо як ихтироъро тавсиф мекунад, муќаррар карда мешавад, ки оё 
ихтирооти ба формула дохилшуда гурўњи ихтироотеро, ки ѓояи ягонаи 
ихтироъкорї доранд, ташкил медињанд. 

211. Агар ихтирооти дар бандњои новобаста тавсифшуда бо њамдигар 
чуноне ки дар банди 13 Ќоидањои мазкур нишон дода шудааст, нисбат дошта 
бошанд, њисобида мешавад, ки шарти ягонагии ѓояи ихтироъкорї риоя 
шудааст. 

212. Њангоми тафтиш намудани дурустии ба вариантњо нисбат дода 
шудани ихтирооти дар бандњои новобаста тавсифшуда, боварї њосил кардан 
лозим аст, ки таъиноти аз љониби аризадињанда зикргардидаи ихтироъ ва 
натиљањои техникї ба њам мувофиќ меоянд. 

Агар барои њар кадоме аз ихтирооти гурўњ (ва ё яке аз онњо) якчанд 
натиљањои техникї нишон дода шуда бошанду мувофиќої танњо нисбат ба 
баъзе аз натиљањои номбаршудаи техникї муќаррар карда шуда бошад, 
шарти мувофиќ омадани натиљањои техникї вайроншуда њисобида 
намешавад. 
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Шарти мувофиќ омадани натиљањои техникї дар њолате вайроншуда ба 
њисоб намеравад, ки агар ѓайр аз тавсифи барои њамаи ихтироот умумии 
натиљаи техникї, маънидодкунии яке аз онњо ба тариќи илова нишондодро 
ба ягон хусусияти махсус («пастшавии соиш» ва «пастшавии соиш дар 
шароити намнокии баланд») дар бар гирад. 

213. Агар аризадињанда талаботи ягонагии ихтироъро риоя накарда 
бошад, ў дар ин бора бо муќаррароти дар банди 169 Ќоидањои мазкур 
муќарраргардида огоњонида мешавад. 

214. Агар дар љараёни тањлили формулаи пешнињодшудаи ихтироъ 
муайян гардад, ки талаботи нисбат ба сохтор ва мундариљаи формула 
гузошташуда риоя намешаванд, аз љумла, дар њолатњое, ки риоя нашудани ин 
талабот дар марњилаи экспертизаи расмии ариза муайян нагардида буд, ба 
аризадињанда пешнињод карда мешавад, ки формулаи ихтироъро сањењ 
намояд. 

215. Формулаи ихтироъ, ки тибќи дархости экспертиза ва ё бо ташаббуси 
худи аризадињанда таѓйир дода шудааст, мувофиќи бандњои 204-214 тафтиш 
карда мешавад. 

Барои экспертизаи патентпазирии ихтироъ формулае ќабул карда 
мешавад, ки таѓйироти ба он воридшуда аз љониби аризадињанда тасдиќ 
карда шудаанд. 

216. Агар дар рафти тафтиши тибќи банди 209 Ќоидањои мазкур 
гузаронидашуда муќаррар гардад, ки формулаи якзинагї ё формулаи 
бисёрзинагии як банди новобаста дошта ба зиёда аз як ихтироъ дахл дорад ва 
аризадињанда сањењ намудани формуларо рад карда бошад, ба ў хабар дода 
мешавад, ки экспертизаи патентпазирї нисбат ба пешнињодњои зерин 
гузаронида мешавад: 

- ихтирои якум (ихтирооти якум, ки ѓояи ягонаи ихтироъкориро ташкил 
медињанд ва барояшон пардохти њатмї пардохта шудааст) аз љумла, 
ихтирооти дар формулаи ихтироъ зикргардида, агар вайронкунии шарти 
ягонагии ихтироъ муќаррар карда шуда бошад, ё агар талаботи ягонагї 
вайрон нашуда, вале пардохти њатмии иловагї барои гузаронидани 
экспертизаи моњиятии ариза пардохт нашуда ва аризадињанда дар бораи он 
ки кадом пешнињодро бояд баррасї кард, хабар надода бошад; 

- формулаи баррасишавандаи ихтироъ, агар экспертиза муќаррар кунад, 
ки ихтирооти муаяйншуда ѓояи ягонаи ихтироъкориро ташкил мекунанд ва 
расиде, ки пардохти њатмии муќарраршударо тасдиќ менамояд, дар муњлати 
муќарраргардида пешнињод шудааст (банди 180 Ќоидањои мазкур). 

217. Њангоми гузаронидани тафтиши пешбининамудаи банди 210, 
тартибњои банди 216 Ќоидањои мазкур мувофиќан татбиќ карда мешаванд. 

218. Њангоми тафтиши патентпазирии ихтирои арзшуда мувофиќати он 
ба шартњои ќобили татбиќ будан, навї ва сатњи ихтироъкорї муќаррар карда 
шуда, инчунин тафтиши иловагии мансубияти он ба маљмўи ихтирооте, ки ба 
сифати ихтирооти патентпазир шинохта намешаванд, сурат мегирад. 
Махсусиятњои тафтиши патентпазирї дар њолати формулаи бисёрзинагиро 
(чї бо як ва чї бо якчанд банди новобаста) доштани ариза дар бандњои 245-
251 Ќоидањои мазкур оварда шудаанд. 
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Њангоми тафтиш кардани патентпазирии ихтирои арзшуда ба сатњи 
техника манбаъњое дохил намешаванд, ки иттилооти марбут ба ихтироъро, 
ки онро худи муаллиф, аризадињанда ё шахси аз онњо мустаќиман ё ба тариќи 
ѓайримустаќим ин иттилоотро гирифта њамин тавр ошкор кардааст, ки 
маълумот дар бораи моњияти ихтироъ ќобили дастрасии умум гардидааст, 
дар бар мегиранд, агар ариза ба ихтироъ дар муњлати на дертар аз шаш моњи 
баъд аз санаи ошкоршавии маълумот ба Идораи патентї пешнињод шуда 
бошад. 

219. Аз рўйи натиљањои тафтиши патентпазирї ќарор дар бораи додани 
патент ва ё рад шудани додани патент тибќи замимањои 16 ва 17 ба Ќоидањои 
мазкур бароварда мешавад (бандњои 260-265 Ќоидањои мазкур). 

220. Мувофиќи ќисми панљуми моддаи 6 Ќонун агар ихтироъ дар саноат, 
кишоварзї, тандурустї ва соњањои дигари фаъолияти инсон истифода шуда 
тавонад, он ќобили татбиќ њисобида мешавад. 

221. Њангоми муќаррар кардани имконияти истифодабарии ихтироъ 
тафтиш карда мешавад, ки оё маводи ариза ишораро ба таъиноти объекти 
арзшудаи ихтироъ дар бар мегиранд. 

Њамчунин тафтиш карда мешавад, ки оё дар маводи ибтидоии ариза 
воситањо ва методњое тавсиф ёфтаанд, ки бо ёрии онњо ихтироъро дар он 
шакле, ки дар яке аз бандњои формула омадааст, ба амал баровардан мумкин 
аст. Агар ин гуна маълумот дар маводи ариза набошад, ќобили ќабул аст, ки 
воситањо ва методњои зикргардида дар манбае тавсиф шуда бошанд, ки то 
санаи аввалияти ихтироъ дастраси умум гардидааст. 

Ѓайр аз ин ба он боварї њосил намудан зарур аст, ки дар њолати ба амал 
баровардани ихтироъ таъиноти аз љониби аризадињанда нишондодашудаи 
ихтироъро аз рўйи њар кадоме аз бандњои формула воќеан њам амалї 
гардонидан мумкин аст. 

222. Агар муќаррар карда шавад, ки то санаи аввалияти ихтироъ њамаи 
талаботи зикргардида риоя карда шудаанд, њисобида мешавад, ки ихтироъ ба 
шарти ќобили татбиќ будан мувофиќ аст. 

Њангоми риоя нашудани аќаллан яке аз талаботи зикргардида хулоса 
бароварда мешавад, ки ихтироъ ба шарти ќобили татбиќ будан мувофиќ 
нест. Дар ин њолат ба аризадињанда дархостеро фиристодан мумкин аст, ки 
дар он далелњои дахлдор оварда ва пешнињод мешавад, ки аризадињанда 
аќидаи худро нисбат ба ин далелњо баён намояд ва формулаи ихтироъро 
сањењ кунад (агар ба аќидаи экспертиза маводи аризаро њамин тавр ислоњ 
кардан мумкин бошад, ки дар натиља хулосаи номбаршуда метавонад таѓйир 
ёбад) њамзамон дар дархост тавсияњои мушаххаси марбут ба ислоњ намудани 
формуларо овардан мумкин аст. 

223. Агар номувофиќатии ихтироъ ба шарти ќобили татбиќ будан 
муќаррар шуда бошад, тафтиши навї ва сатњи ихтироъкорї гузаронида 
намешавад. 

224. Мувофиќи ќисми 2 моддаи 6 Ќонун ихтироъ нав ба њисоб меравад, 
агар он ќисми сатњи техника набошад. 

Тафтиши навии ихтироъ нисбат ба тамоми маљмўи аломатњои ба банди 
новобастаи формулаи ихтироъ дохилшуда гузаронида мешавад. 
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225. Ариза ба ихтироъ ё модели муфид, ки санаи аввалияташ пештар аст, 
аз њамин сана ба сатњи техника ворид карда мешавад (танњо барои 
экспертизаи навии ихтироъ), агар њамаи шартњои зерин риоя гарданд:  

- ариза дар Љумњурии Тољикистон пешнињод шуда бошад (ба аризањои 
дар Љумњурии Тољикистон пешнињодшуда аризањо оид ба додани 
шањодатномањои муаллифї ва ё патентњое, ки аз рўйи онњо мувофиќи 
тартиби муќарраршуда дархостњо дар бораи додани патентњо ва 
нахустпатентњои Љумњурии Тољикистон пешнињод гардидаанд, аризањои 
байналхалќие, ки аз рўйи онњо санаи пешнињоди байналхалќї муќаррар 
карда шудааст ва дар онњо Љумњурии Тољикистон ишора шудааст, аризањои 
Авруосиёгии нашршуда, њамчунин аризањои Авруосиёгие, ки тибќи моддаи 
16 Конвенсияи патентии Авруосиёгї ба аризањои миллии Љумњурии 
Тољикистон табдил дода шудаанд, баробар карда мешаванд);  

- аризаро шахси дигар, яъне аризадињандаи дигар пешнињод карда 
бошад; 

- ариза бозхондашуда набошад (амали аризаи байналхалќї дар 
Љумњурии Тољикистон ќатъ нагардида бошад). 

Аз санаи аввалияташон сар карда, ба сатњи техника њамчунин њамаи 
ихтироъњо ва моделњои судманди (аз љумла, ихтирооти худи њамон шахс) дар 
Љумњурии Тољикистон патентнокшуда (яъне дар Фењристњои дахлдори 
давлатии Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифташуда) дохил карда 
мешаванд. 

Ариза аз рўйи тавсифнома ва формулае, ки ба ин ариза то санаи ворид 
шудани дархост, тавсифнома, формула ва наќшањо (агар дар тавсифнома 
ишора ба онњо мављуд бошад) дохил мешуданд, ба сатњи техника њамроњ 
карда мешавад. Агар ин сана аз санаи аввалияти аризаи баррасишаванда 
дертар бошад, пас аризаи аввалияти пештар дошта дар њамон ќисми 
мундариљаи худ ба сатњи техника дохил мешавад, ки он ба мундариљаи 
маводе, ки барои муќаррар кардани аввалият њамчун асос хизмат мекунад 
(аризаи якум, аризаи пештар пешнињод кардашуда, маводњои иловагї ба ин 
ариза) мувофиќ аст. 

226. Ихтироот ва моделњои судманди дар Љумњурии Тољикистон 
патентнокшуда ба сатњи техника танњо нисбат ба формулае, ки бо он 
баќайдгирии ихтироъ ва ё модели судманд дар Фењристи дахлдори Љумњурии 
Тољикистон ба амал омадааст, њамроњ карда мешаванд.  

227. Агар дар сатњи техника воситае ошкор карда шуда бошад, ки њамаи 
аломатњои њаммонанд бо аломатњои дар формулаи ихтироъ зикргардида, аз 
љумла, тавсифи таъинот ба он хосанд, ихтироъ ба шартњои навї мувофиќ 
њисобида намешавад. 

Агар ихтирои арзшуда ба мувофиќи таъиноти нав татбиќ намудани 
сохтор, тарз, модда, штамм дахл дошта бошад, дар њолати ошкор гардидани 
манбаи иттилоотие, ки аз он бо таъиноти нишондодаи аризадињанда татбиќ 
намудани њамон сохтор, тарз, модда, штамм маълум аст, ихтироъ њамчун 
ихтирои ба шартњои навї мувофиќ шинохта намешавад. 

228. Агар ба сифати манбаи иттилооти ба сатњи техника дохилшаванда 
аризаи аввалияташ пештар хизмат кунад, бовар њосил кардан зарур аст, ки он 
ариза бозхонда нашудааст, ё бозхонда њисобида намешавад. 
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Агар ариза бозхонда нашуда бошад ва муњлати муќаррарнамудаи 
бозхондани он, ки моддаи 22 Ќонун муќаррар намудааст, гузашта бошад, 
баррасии ихтирои арзшуда мувофиќи бандњои 231 ва ё 232 Ќоидањои мазкур 
давом меёбад. 

Агар ариза бозхонда нашуда, аммо муњлати бозхонда шудани он 
нагузашта бошад, ба аризадињандаи ихтирои баррасишаванда дар бораи 
мављуд будани ин гуна ариза (бе зикри аризадињанда ва ошкор кардани 
мазмуни ариза) ва дар бораи имконияти мавќуф гузоштани баррасии ариза 
то муайян шудани таќдири аризаи аввалияташ пештар хабар дода мешавад. 

229. Агар аризадињанда ба мавќуф гузошта шудани баррасии ариза розї 
набошад, муќаррар карда мешавад, ки ихтирои арзшуда ба шарти навї 
мувофиќат намекунад. 

230. Агар муќаррар карда шавад, ки ихтирои дар банди новобастаи 
формулаи тавсифшуда ба шарти навї мувофиќ аст ва агар формула бандњои 
вобастаро дошта бошад, нисбати бандњои вобастаи формула тањлили сатњи 
техника гузаронида намешавад. 

231. Агар ихтирои дар банди новобастаи формулаи дорои бандњои 
вобаста нав њисобида нашуда бошад, баррасии минбаъдаи ариза мувофиќи 
банди 245 Ќоидањои мазкур гузаронида мешавад. 

232. Њангоми муќаррар карда шудани нав набудани ихтирое, ки бо 
формулаи бандњои вобаста надошта тавсиф шудааст, ба аризадињанда 
дархост фиристода мешавад, ки дар он далелњои экспертиза оварда шуда, 
пешнињод карда мешавад, ки аќидаи худро нисбат ба ин далелњо баён кунад 
ва агар зарур бошад, формулаи дар асоси маводи ибтидоии ариза 
ислоњшударо пешнињод намояд. 

233. Нисбат ба аризае, ки барояш мувофиќ набудан ба шарти навї 
муќаррар карда шудааст, тафтиши сатњи ихтироъкорї гузаронида 
намешавад. 

234. Ихтироъ мувофиќи ќисми чоруми моддаи 6 њамин Ќонун дорои 
сатњи ихтироъкорї њисобида мешавад, агар он барои мутахассис аз маълумот 
дар бораи сатњи техника ошкоро пайдо нагардад. 

235. Тафтиши сатњи ихтироъкорї нисбат ба ихтирои дар банди 
новобастаи формула тавсифшуда гузаронида мешавад ва амалњои зеринро 
дар бар мегирад: 

- мувофиќи банди 51 Ќоидањои мазкур муайян кардани њаммонанди 
(аналоги) наздиктарини ихтироъ; 

- ошкор намудани аломатњое, ки ихтирои дар банди новобастаи формула 
тавсифшударо аз аналоги наздиктарин фарќ мекунонанд (аломатњои 
тафовутї); 

- аз сатњи техника пайдо кардани ихтирооте, ки аломатњои онњо бо 
аломатњои тавфовутии ихтирои баррасишаванда яканд. 

236. Ихтироъ ба шарти сатњи ихтироъкорї мувофиќ њисобида мешавад, 
агар ихтирооте, ки аломатњояшон бо аломатњои тафовутии он яканд, ёфта 
нашуда бошанд, ё агар ин гуна ихтироот ёфт шуда бошанд њам, маълум 
будани таъсири аломатњои тафовутї ба натиљаи техникии аз љониби 
аризадињанда зикргардида тасдиќ нашуда бошад. 
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237. Ихтирооте, ки асоси онњоро, аз љумла, пешнињодоти зерин тешкил 
медињанд, ба шарти сатњи ихтироъкорї номувофиќ њисобида мешаванд: 

- бо ягон љузъи маълум, ки ба василаи маълум аз рўйи ќоидањои маълум 
њамроњ карда шудааст, пурра гардонидани ин васила бо маќсади њосил 
кардани натиљаи техникие, ки бар асари мањз њамин гуна пуррагардонї 
имконпазир будани он муќаррар карда шудааст; 

- иваз кардани ягон љузъи василаи маълум бо чузъи дигари маълум бо 
маќсади њосил кардани натиљаи техникие, ки бар асари мањз њамин гуна 
ивазкунї имконпазир будани он муќаррар карда шудааст; 

- хориљ кардани ягон љузъи васила (элемент, амал) ва њамзамон њориљ 
намудани таъиноте, ки бо мављуд будани ин љузъ вобаста аст ва њосил 
кардани натиљае, ки дар њолати чунин хориљкунї мусаллам аст (содашавї, 
коњиши масса, хурд шудани андозањо, баланд шудани устуворї, ихтисор 
шудани давомнокии протсес ва ѓ.); 

- афзун намудани шумораи элементњои якхела, амалњо барои таќвият 
додани натиљаи техникие, ки ба мављуд будани мањз њамин хел элементњо, 
амалњо вобаста аст; 

- аз маводи маълум сохта шудани воситаи маълум ё ягон љузъи он барои 
ноил шудан ба натиљаи техникие, ки мањз бар асари хусусиятњои маълуми ин 
мавод имконпазир аст; 

- офаридани васила аз љузъњои маълум, ки интихоб ва робитањои байни 
онњо аз рўйи ќоида ва тавсияњои маълум сурат гирифтааст, агар натиљаи 
техникии њосилшуда танњо аз хосиятњои маълуми љузъњои ин васила ва 
робитањои байни онњо вобаста бошад; 

- мувофиќи таъиноти нав татбиќ намудани сохтор, тарз, модда, штамми 
маълум, агар таъиноти нав бо хусусиятњо, сохтор, баамалбарории маълум 
вобаста буда, маълум бошад, ки мањз њамин хусусиятњо, сохтор, 
баамалбарорї барои татбиќ намудани ин таъинот заруранд. 

Ихтирооте, ки дар таѓйирдињии аломати (њои) миќдорї, дар робитаи 
мутаќобили ин аломатњо ё таѓйири шакли ин робитањо асос ёфтаанд, низ 
ихтирооти ба шарти сатњи техника номувофиќ дониста мешаванд, агар 
воќеияти таъсири омилњои зикргардида ба натиљаи техникї маълум бошад ва 
ќиматњои нави аломатњои миќдорї ё робитаи байни онњо аз вобастагињо ё 
ќонуниятњои маълум њосил шуда метавонистанд. 

238. Ба шарти сатњии ихтироъкорї аз љумла пешнињодоти зерин 
мувофиќанд: 

- тарзњои њосил намудани пайвастагињои нави инфиродї (синф, гурўњ) бо 
сохтори муќарраркардашуда; 

- тарзњои њосил кардани пайвастагињои маълуми инфиродї (синф, гурўњ) 
бо сохтори муќарраршуда, агар онњо дар реаксияи барои ин синф ё гурўњ нав 
асос ёфта бошанд, ё агар асоси ин тарзњоро реаксияи барои ин синф ё гурўњ 
маълум, ки шароити гузаронидани он номаълум буд, ташкил дињад; 

- композитсияи камаш аз ду ингредиент иборатбуда, ки натиљаи 
синергетикиеро таъмин менамояд, ки имконияти ноилшавї ба он аз сатњи 
техника барнамеояд (яъне, хусусиятњои њарду ингредиентро зоњир мекунад, 
вале нишондињандањои миќдории аќаллан яке аз ин хусусиятњо аз 
нишондињандањои хусусиятњои як ингредиент баландтар аст); 
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- пайвастагии инфиродие, ки зери формулаи умумии сохтории гурўњи 
пайвастагињои маълум меафтад, вале на њамчун пайвастагии махсус 
њосилшуда ва ё тадќиќшуда тавсиф шудааст ва зимни ин хусусиятњои барои 
ин гурўњ сифатан ва аз љињати миќдор наву номаълумро зоњир мекунад 
(ихтирои селективї). 

239. Ихтироъ аз сабаби соддагии зоњирии худ ва дар маводњои ариза 
ошкор карда шудани механизми дастрасшавандаи натиљаи техникї њамчун 
ихтирои ба сатњи ихтироъкорї номувофиќ шинохта намешавад, агар ингуна 
ошкоршавї на аз сатњи техника, балки танњо аз маводњои ариза маълум шуда 
бошад. 

240. Маълум будани таъсири аломатњои тафовутии ихтирои арзшударо 
ба натиљаи техникї њам як ва њам якчанд манбаи иттилоотї тасдиќ карда 
метавонанд. Бе нишон додани ягон хел манбаи иттилоот, љалб намудани 
далелњое, ки асоси онњоро донишњои дар соњаи дахлдори техника маълуму 
маъмул ташкил медињанд, мумкин аст. Аммо агар аризадињанда талаб кунад, 
экспертиза бояд ин манбаъњои иттилоотиро дар рафти баррасии минбаъдаи 
ариза нишон дињад. 

241. Тасдиќи маълум будани таъсири аломатњои тафовутї ба натиљаи 
техникї талаб карда намешавад, агар аризадињанда ин гуна натиљаро нисбат 
ба аломатњои тафовутї муайян накарда бошад ва ё агар муќаррар гардида 
бошад, ки натиљаи техникии аз љониби аризадињанда зикршуда њосил 
намешавад. 

242. Агар ихтирои арзшудае, ки дар формулаи бисёрзинагии дорои 
бандњои вобаста тавсиф шудааст, нисбат ба банди новобаста ба шарти сатњи 
ихтироъкорї мувофиќ дониста шуда бошад, нисбат ба бандњои вобастаи 
формула тафтиши минбаъда гузаронида намешавад. 

243. Агар муќаррар карда шавад, ки ихтироъ аз рўйи банди новобастаи 
формулаи бандњои вобастадошта ба шарти сатњи ихтироъкорї мувофиќат 
намекунад, баррасии минбаъдаи ариза мувофиќи банди 245 Ќоидањои мазкур 
гузаронида мешавад. 

244. Агар набудани сатњи ихтироъкорї барои ихтирое, ки бо формулаи 
бандњои вобаста надошта тавсиф шудааст, муќаррар гардида бошад, ба 
аризадињанда дархост фиристода, дар он далелњои дахлдорро оварда, 
пешнињод кардан мумкин аст, ки аќидаи худро нисбат ба ин далелњо баён 
намояд ва агар зарур бошад, дар асоси маводи ибтидоии ариза формулаи 
ихтироъро ислоњ кунад. 

245. Агар ихтироъ бо формулаи бисёрзинагии дорои бандњои вобаста 
тавсиф шуда ва нисбат ба банди новобастаи он бинобар набудани навї ё 
сатњи ихтироъкорї хулоса оид ба патентнопазирї њосил шуда бошад, 
аризадињанда дар ин бора огоњонида шуда, аз ў хоњиш карда мешавад, ки 
нуќтаи назари худро нисбат ба баррасии минбаъдаи ариза баён намояд ва 
агар баррасии минбаъдаро мувофиќи маќсад донад, формулаи ислоњшудаи 
ихтироъро пешнињод кунад. 

246. Агар нисбат ба банди новобастаи формулае, ки бандњои вобаста 
дорад, патентпазирии ихтироъ муќаррар шуда бошад, боварї њосил намудан 
зарур аст, ки ихтирои бо љалби аломатњои бандњои вобаста тавсифшуда 
шарти ќобили татбиќ буданро ќонеъ мегардонад ва ба пешнињодоте, ки 
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хилофи манфиатњои љамъиятї, принсипњои инсондўстї ва ахлоќанд, мансуб 
намебошад бандњои 10-11 Ќоидањои мазкур). 

247. Дар њолати натиљаи мусбати тафтиши аз рўйи њамаи шартњои 
зикргардида гузаронидашуда ихтирое, ки бо формулаи бисёрзинагии дорои 
бандњои вобаста тавсиф шудааст, патентпазир њисобида шуда, мувофиќи 
банди 264 Ќоидањои мазкур ќарор дар бораи додани патент бароварда 
мешавад. 

248. Дар њолати натиљаи манфии тафтиши нисбат ба шарти дилхоње аз 
шартњои зикргардида гузаронидашуда, аризадињанда дар ин бора ба воситаи 
дархост огоњонида шуда, ба ў пешнињод карда мешавад, ки далелњои зидди 
ќарори экспертизаро оварад, ё формуларо ислоњ намояд ва ё ин гуна бандњои 
вобастаро аз формулаи ихтироъ хориљ кунад. 

249. Агар гурўњи ихтироот арз шуда бошад, тафтиши патентпазирї 
нисбат ба њар кадоме аз ихтирооти ба гурўњ дохилшуда гузаронида мешавад. 
Патентпазирии гурўњро танњо дар он сурат муќаррар кардан мумкин аст, ки 
агар њамаи ихтирооти гурўњ патентпазир бошанд. 

Агар муќаррар гардида бошад, ки на њамаи ихтирооти гурўњ 
патентпазиранд, дар ин бора аризадињанда огоњонида шуда, ба ў пешнињод 
карда мешавад, ки нисбат ба далелњои овардашуда аќидаи худро изњор кунад 
ва агар зарур бошад, аз формула бандњои новобастаеро, ки дар онњо 
ихтирооти патентнопазир тавсиф шудаанд, хориљ намояд ва ё ин бандњоро 
дар шакли ислоњшуда баён кунад. 

250. Агар аризадињанда дар њолатњои дар боло овардашуда формулаи 
таѓйирдодашудаи ихтироъро пешнињод кунад, баррасии минбаъдаи ариза 
мувофиќи бандњои 202-219 Ќоидањои мазкур нисбат ба ихтирое (ихтирооте) 
гузаронида мешавад, ки дар ин формула тавсиф шудааст (шудаанд). 

251. Агар аризадињанда далелњои радкунандаи хулосаи экспертиза ва ё 
формулаи таѓйир додашударо пешнињод накарда, бо формулаи пештар 
овардашуда додани патентро ќатъиян талаб кунад, баррасии минбаъдаи 
ариза сурат намегирад ва мувофиќи бандњои 264-269 Ќоидањои мазкур ќарор 
дар бораи рад шудани додани патент бароварда мешавад. 

252. Мувофиќи ќисми 4 моддаи 20 Ќонун дархости маводи иловагї, аз 
љумла формулаи таѓйирдодашудаи ихтироъ, ба аризадињанда дар њолате 
равон карда мешавад, ки агар бе ин гуна мавод гузаронидани экспертизаи 
моњиятии ариза ва инчунин баровардани ќарор имконнопазир бошад. 

253. Барои дархост тибќи замимаи 18 ба Ќоидањои мазкур, аз љумла, 
њолатњои зерин асос шуда метавонанд: 

- зарурати њалли масъалањое, ки бо дуруст пардохта шудани пардохњои 
њатмї ва корбарї алоќаманданд; 

- зарурати аниќ кардани формулаи ихтироъ аз рўйи натиљањои тафтиши 
он мувофиќи бандњои 202-218 Ќоидањои мазкур; 

- зарурати њал кардани масъалањои марбут ба тафтиши патентпазирии 
ихтирои арзшуда мувофиќи банди 219 Ќоидањои мазкур; 

- зарурати аниќ кардани формулаи ихтироъ аз рўйи натиљањои тафтиши 
патентпазирии ихтирои арзшуда; 
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- зарурати њал кардани масъалањои марбут ба баррасии аризањо ба 
объектњои њаммонанди моликияти саноатї, ки њамон як санаи аввалиятро 
доранд, мувофиќи бандњои 270-273 Ќоидањои мазкур. 

254. Саволњои дигар, инчунин эродњо ва пешнињодњое, ки дар љараёни 
баррасии ариза ба миён меоянд ва аз љумла, бо муќаррар намудани аввалият, 
аниќкунии тавсифи аломати асосии ихтироъ ва ѓайра вобастаанд, низ 
метавонанд ба дархосте, ки бо асосњои дар боло зикршуда фиристода 
мешаванд, дохил гарданд. 

255. Агар барои фиристодани дархост асосњои дар боло зикргардида 
мављуд набошанд, аризадињанда дар бораи эродњо, пешнињодњо ва ѓайра ба 
воситаи мактуб огоњ карда мешавад. 

256. Дар њолати муќаррар гардидани патентпазирии ихтироъ (ихтироот), 
ки мувофиќи бандњои 216-217 Ќоидањои мазкур баррасї шудааст, 
аризадињанда ба воситаи дархости фиристодашаванда дар ин бора огоњонида 
шуда, ба ў бори дигар пешнињод карда мешавад, ки формуларо бо роњи аз он 
хориљ кардани тавсифи ихтирое, ки патентпазирии он санљида нашудааст, ё 
ба воситаи ба банди алоњидаи новобаста људо кардани ин ихтироъ ва 
пардохти њатмии дахлдор ислоњ кунад. Њамзамон аризадињанда огоњ карда 
мешавад, ки агар дар муњлати муќарраргардида маводи дархостшуда, ё 
илтимоснома дар бораи дароз кардани муњлати муќарраршуда пешнињод 
нашавад, ариза мувофиќи ќисми 7 моддаи 19 Ќонун бозхондашуда њисобида 
мешавад. 

257. Агар аризадињанда ба формулаи ихтироъ (ки дар асоси он оид ба 
патентпазирии ихтироъ хулоса њосил шудааст) ворид намудани аломати 
мушаххаснашаванда ва ё дар маводи ибтидоии ариза мављуднабударо 
ќатъиян талаб кунад, ё ба формула ворид намудани аломатеро талаб кунад, 
ки тавсифи он бо ишора ба манбаи иттилоот иваз шудааст ва ё ворид 
намудани банди нави новобастаеро талаб кунад, ки он баъд аз пешнињоди 
ариза аз љониби аризадињанда пешнињод шуда, тибќи бандњои 287-288 
Ќоидањои мазкур ба эътибор гирифта нашуда буд, ба аризадињанда дархост 
фиристонида ва дар он пешнињод карда мешавад, ки формулаеро пешнињод 
намояд, ки аломатњо ё банд (њо) - и дар боло зикргардидаро надошта бошад; 
њамзамон аризадињанда огоњонида мешавад, ки агар маводи дархостшуда 
дар муњлати муќарраршуда пешнињод нагардад, ё дархост дар бораи дароз 
кардани муњлати пешнињод ворид нагардад, ариза бозхондшуда њисобида 
мешавад. 

258. Дар дархосте, ки ба аризадињанда фиристода мешавад, дар 
баробари баёни далелњое, ки монеаи гузаронидани (ё ба охир расонидани) 
экспертизаи моњиятї гаштаанд, њамчунин њамаи саволњо, эродњо ва 
пешнињодњое оварда мешаванд, ки дар рафти баррасии ариза пайдо шудаанд 
(аз љумла, аз рўйи асосњое, ки дар бандњои 158-162 Ќоидањои мазкур оварда 
шудаанд). 

259. Назари экспертиза оид ба масъалањои дар дархост зикргардида ба 
воситаи далелњои техникї ё њуќуќї таќвият дода мешавад. Њангоми зарурат 
ба адабиёти техникї ба муќаррароти Ќонун, Ќоидањои мазкур ва њуљљатњои 
дигари меъёрї истинод оварда мешавад. 
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260. Њангоми ба аризадињанда фиристодани пешнињодоти марбут ба 
тасњењи формула (аз ќабили, аниќкунии тавсифи аломати асосї, аз формула 
хориљ намудани аломати ѓайриасосї ва ѓ.) нишон додани оќибатњои њуќуќии 
ворид кардан, ё ворид накардани ин гуна тасњењот мувофиќи маќсад аст.  

261. Агар дар дархост ба манбаи иттилоот истинод оварда шавад, бояд 
нишондодњои библиографие, ки барои дарёфт намудани ин манбаъ заруранд 
ва инчунин нишондодњои дигаре (сањифа, сарсатр, раќами љисми тасвирњои 
графикї ва ѓайра), ки имконияти ёфтани маълумоти дахлдорро дар манбаи 
иттилоот медињанд, нишон дода шаванд. 

262. Агар дар натиљаи тафтиши патентпазирии ихтироъ зарурати аниќ 
кардани формулаи ихтироъ муќаррар гардида, он асоси фиристодани дархост 
бошад ва агар аниќкунии формула тасњењи дахлдори тавсифнома ва ё 
наќшањоро таќозо кунад, ба аризадињанда пешнињод кардан мумкин аст, ки 
тавсифнома ва ё наќшањои сањењшударо (ё вараќњои ивазкунандаро) ироа 
намояд. 

Њамин гуна пешнињодро инчунин њангоми дар тавсифнома ва ё наќшањо 
мављуд будани норасоињо, аз љумла, норасоињои пештар нишондодаи 
экспертиза, ки аризадињанда онњоро бартараф нанамудааст, кардан мумкин 
аст. 

Њамзамон аризадињанда огоњ карда мешавад, ки агар тавсифномаи 
дархостшаванда пешнињод карда нашавад, њангоми тањияи ќарор оид ба 
додани патент тавсифнома аз тарафи Идораи патентї ба таври дахлдор 
тасњењ мешавад. 

263. Дархост ба аризадињанда чанд маротибае, ки барои баррасии ариза 
зарур бошад, фиристода мешавад. 

264. Агар муќаррар карда шавад, ки ихтирои арзшуда (агар гурўњи 
ихтироот арз шуда бошад - њар кадом ихтирои гурўњ), ки бо формулаи 
пешнињоднамудаи аризадињанда ифода гардидааст, ба тамоми шартњои 
патентпазирї мувофиќ аст, дар бораи бо њамин формула дода шудани патент 
ќарор бароварда мешавад. 

Агар формулаи арзшуда моњияти ихтироъро ифода карда, пурра ба 
тавсифнома асос ёфта бошад, вале бе дарназардошти њаммонандии 
наздиктарин (ё умуман њаммонанд) тартиб дода шуда бошад, ё агар формула 
дар баробари аломатњои объекти арзшуда инчунин аломатњои объекти 
дигарро дар бар гирад, дар ќарор оид ба додани патент формулаи ихтироъ 
дар тањрири аризадињанда оварда мешавад. 

Агар дар тавсифнома ва ё наќшањо норасогињое вуљуд дошта бошанд, ки 
аризадињанда дар бораи бартараф кардани онњо тибќи банди 262 Ќоидањои 
мазкур огоњонида нашуда буд, ба аризадињанда пешнињод кардан мумкин 
аст, ки дар муддати ду моњи баъд аз санаи фиристода шудани ин гуна 
пешнињод тавсифнома ва ё наќшањои сањењшударо пешнињод намояд. 

Дар айни њол, аризадињанда огоњ карда мешавад, ки агар ин муњлат 
кифоя набошад, ў метавонад то ба охир расидани он дар бораи муњлати 
дигаре, ки набояд аз шаш моњи пас аз гирифтани пешнињод дарозтар 
набошад ва дар давоми ин муњлат тавсифнома ва ё наќшањои сањењшуда 
пешнињод мешаванд, хабар дињад. 
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Аризадињанда њамчунин огоњ карда мешавад, ки агар дар муњлати 
муќарраршуда тавсифномаи аниќкардашуда пешнињод нагардад ва ё 
аризадињанда дар бораи талаб кардани муњлати дигар хабар надињад ва агар 
ин гуна хабар расида бошад, тавсифномаи сањењшударо дар муддати 
хабардодааш пешнињод накарда бошад, Идораи патентї њангоми тайёр 
кардани ќарор оид ба додани патент тавсифномаро ба таври дахлдор сањењ 
менамояд. 

Агар формулаи пешнињодшудаи ихтироъ дар имло, аломатњои китобатї 
ва ѓайра хатоњо дошта бошад, њангоми тайёр намудани ќарор дар бораи 
додани патент ба формулаи ихтироъ ислоњоти дахлдор дохил карда 
мешаванд. 

265. Агар муќаррар гардад, ки ихтирои арзшуда, ки бо формулаи 
пешнињоднамудаи аризадињанда ифода ёфтааст, аќаллан ба яке аз шартњои 
патентпазирї мувофиќ намеояд, дар бораи рад шудани додани патент ќарор 
ќабул ва асосњои дахлдор оварда мешаванд. 

Агар аризадињанда баъд аз фањмидани сабабњое, ки боиси ќабули ќарори 
рад шудаанд, далелњои худро нисбат ба патентпазирии ихтироъ пешнињод 
намуда, вале ин далелњо хулосаи экспертизаро таѓйир надода бошанд, дар 
ќарор тањлили ин далелњо оварда мешавад. 

Агар дар ќарор ба ягон манбаи иттилоот истинод оварда шавад, њангоми 
овардани нишонањои библиографии он бояд шарти дар бандњои 258-260 
Ќоидањои мазкур зикргардида риоя карда шавад. 

266. Агар ихтирои арзшуда дар формулаи бисёрзинагї тавсиф шуда 
бошад, ки як банди новобаста ва бандњои вобаста дорад ва агар муќаррар 
гардида бошад, ки чунин ихтироъ нисбат ба банди новобаста ба яке аз 
шартњои патентпазирї мувофиќ намеояд ва аризадињанда тасњењ додани ин 
бандро рад кардааст, дар ин њолат низ дар бораи рад шудани додани патент 
ќарор бароварда мешавад. 

267. Ќарор дар бораи рад шудани додани патент њамчунин дар њолате 
бароварда мешавад, ки агар патентпазирии ихтирои дар банди новобастаи 
формула тавсифшуда муќаррар гардида бошад, ин формула бандњои дигари 
новобаста надошта бошад, аммо тавсифи дар бандњои вобастаи формула 
овардашуда чунин бошад, ки ба амал баровардани ихтироъ ё таъиноти аз 
љониби аризадињанда зикргардидаи онро имконнопазир мегардонад, ё ин 
тавсиф боиси хилофи манфиатњои љамъиятї, принсипњои инсондўстї ва 
ахлоќї дониста шудани ихтироъ гардида бошад ва аризадињанда сањењкунии 
формула ё аз он хориљ намудани ин гуна бандњои вобастаро рад намуда 
бошад. 

268. Агар формулаи пешнињоднамудаи аризадињанда як банди новобаста 
дошта бошад ва ин банд аломати асосии дар тавсифнома омадаи ихтироъро 
дар бар нагирад ва бо ин сабаб ихтирои ба њамин тариќ тавсифшуда ба ягон 
шарти патентпазирї мувофиќат накунад ва инчунин агар аризадињанда ба 
формула дохил намудани аломати зикргардидаро рад кунад, дар бораи рад 
шудани додани патент ќарор бароварда мешавад. 

269. Агар муќаррар гардад, ки яке аз ихтирооти арзшудаи дар формула 
тавсифшуда патентпазир нест ва аризадињанда ислоњ кардан ва ё аз формула 
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хориљ намудани тавсифи ин ихтироъро рад мекунад, ќарор дар бораи рад 
шудани додани патент бароварда мешавад. 

Дар айни замон дар ќарор патентпазирии ихтироъ (ихтироот) - и дигар, 
ки нисбати он (нисбаташон) ин гуна хулоса ба даст оварда шудааст, тасдиќ 
карда мешавад. 

270. Агар патентпазирии ихтироъ аз рўйи аризаи баррасишаванда 
муќаррар гардида бошад, вале аризаи дигари бозхонднашуда ва ё 
бозхондшуда њисобиданашавандае мављуд бошад, ки ба ихтирои њаммонанд 
дахл дошта, њамон як санаи аввалиятро дорад, ба аризадињандаи аризаи 
баррасишаванда дар ин бора ва инчунин дар бораи он хабар дода мешавад, 
ки додани патент аз рўйи аризаи ў дар сурати иљрои шартњои ќисми 7 моддаи 
17 њамин Ќонун мумкин аст. Њамзамон аризадињанда дар бораи он хабардор 
карда мешавад, ки аризаи ў раќами баќайдгирии пештар ё дертарро дорад. 

271. Ба аризадињандаи ихтирои баррасишаванда додани нишонањои 
библиографии аризаи дигар, ки ба ихтирои њаммонанд дахл дорад, инчунин 
ошкор кардани мундариљаи он то нашри маълумот дар бораи ин ариза ва ё аз 
рўйи он гирифтани патент танњо бо ризоияти аризадињандаи аризаи дигар 
мумкин аст. 

272. Созишномаи дар ќисми 7 моддаи 17 њамин Ќонун зикргардида 
додани ду ва зиёда аз ин њуљљати муњофизатї ва ё додани њуљљати 
муњофизатиро аз рўйи аризае, ки дар нисбати он ќарори рад кардани додани 
патент ќабул шудааст, пешбинї карда наметавонад. 

273. Њаммонандии ихтироот дар асоси тањрири охирини формулањои 
ихтироъ, ки аз љониби аризадињандагон бо тартиби муќарраршуда пешнињод 
гардидаанд, муайян карда мешавад. 

Ихтироот њаммонанд дониста мешаванд, агар мундариљаи бандњои 
новобастаи формула пурра мувофиќ бошанд. 

 
§21. Экспертизаи пешакии ариза барои гирифтани нахустпатент 

 
274. Дар рафти экспертизаи пешакї амалњои зерин гузаронида 

мешаванд: 
- муќаррар намудани аввалияти ихтироъ, агар он тибќи моддањои 17 – 18 

Ќонун дархост шуда бошад; 
- тафтиши формулаи пешнињоднамудаи аризадињанда тибќи бандњои 

206-222 Ќоидањои мазкур; 
- тафтиши маводи иловагї тибќи бандњои 280-289 Ќоидањои мазкур, агар 

ин гуна мавод аз љониби аризадињанда пешнињод шуда бошад; 
- тафтиши мувофиќатии ихтирои арзшуда ба шартњои навї ва ќобили 

татбиќ будан. 
275. Тибќи ќисми 1 моддаи 21 Ќонун экспертизаи пешакии ариза пас аз 

анљоми мусбати экспертизаи расмии он гузаронида мешавад.  
Экспертизаи пешакии ариза аз рўйи дархости хаттии аризадињанда ва ё 

шахсони сеюм тибќи замимаи 19 ба Ќоидањои мазкур гузаронида мешавад. 
Экспертизаи пешакии ариза мутобиќи бандњои 188-251 (ба истиснои 

бандњои 234-244) ва 252-263 Ќоидањои мазкур гузаронида мешавад. 
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276. Санљидани мувофиќати ихтирои пешнињодшуда ба талаботи навии 
сатњи техника танњо инњоро дар бар мегирад: 

- њаммонандњо ва пешнамунањои ихтироъ, ки аризадињанда дар маводњои 
ариза овардааст; 

- аризањои бозхонднашуда барои ихтироот аз тарафи шахсони дигар 
пештар дар Љумњурии Тољикистон; 

- ихтирооти дар Љумњурии Тољикистон патентдоршуда, моделњои судманди 
баќайдгирифташуда ва дигар сарчашмањои иттилоотии дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон дастраси умумбуда. 

277. Бо маќсади даќиќии санљиши сарчашмањои иттилоотии дар њудуди 
Љумњурии Тољикистон дастраси умумбуда љустуљўи патентї-иттилоотї, 
тибќи Тартиби гузаронидани љустуљўи патентї-иттилоотї барои додани 
нахустпатент ба ихтироъ анљом дода мешавад. 

278. Идораи патентї њангоми гузаронидани экспертизаи пешакї њуќуќ 
дорад, аз аризадињанда маводњои иловагї, аз љумла формулаи 
таѓйирдодашудаи ихтироъро тибќи замимаи 20 ба Ќоидањои мазкур дархост 
намояд. 

Маводњои иловагї вобаста ба дархости экспертиза бе таѓйири моњияти 
ихтироъ бояд дар давоми ду моњи баъди санаи гирифтани дархост пешнињод 
карда шаванд. 

279. Аз рўйи натиљањои тафтиши патентпазирї ќарор дар бораи додани 
нахустпатент ва ё рад шудани додани нахустпаент тибќи замимањои 21 ва 22 
ба Ќоидањои мазкур бароварда мешавад. 

 
§22. Тафтиши маводи иловагї 

 
280. Дар сурати ворид шудани маводи иловагие, ки њуљљатњои аризаро 

тасњењ медињанд (яъне, бояд ба муњтавои онњо ворид карда шаванд) ва бо 
ташаббуси аризадињанда пас аз пешнињоди дархост оид ба пеш аз муњлат 
гузаронидани экспертизаи расмї ва ё агар ин гуна дархост дода нашуда 
бошад, пас аз гузаштани се моњи баъд аз санаи воридшавии ариза пешнињод 
шудаанд, тафтиш кардан лозим аст, ки оё якљоя бо маводи зикргардида 
њуљљати тасдиќкунандаи пардохти корбарї муќарраршуда пешнињод 
шудааст. 

Агар ин гуна њуљљат якљоя бо маводи иловагї пешнињод нашуда бошад, 
маводи иловагї дар љараёни экспертиза ба эътибор гирифта намешавад ва 
аризадињанда дар ин бора огоњ карда мешавад. Ин огоњиро ба таркиби 
њуљљати навбатии экспертиза, ки ба аризадињанда фиристода мешавад, дохил 
кардан мумкин аст. 

281. Агар маводи иловагї формулаи таѓйирдодашудаи ихтироъро дар 
бар гирад, муќаррар карда мешавад, ки оё таѓйири формула ба он ворид 
намудани як ё якчанд банди новобастаеро, ки дар формулаи ибтидої ба ин 
сифат људо карда нашуда буданд, дар назар дорад ва оё якљоя бо маводи 
иловагї њуљљате, ки пардохт гардидани пардохти корбарии дахлдорро (бо 
дарназардошти муњлатњои пешнињоди мавод) тасдиќ мекунад, пешнињод 
шудааст. 

Дар сурати якљоя бо маводи иловагї пешнињод нашудани њуљљати 
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зикргардида таѓйирњои формула њангоми баррасии ариза ба эътибор гирифта 
намешаванд. 

282. Нисбат ба њуљљатњои иловагии бо дархости Идораи патентї 
пешнињодшуда риояи муњлатњои мукарраршудаи пешнињоди онњо тафтиш 
карда мешавад. 

Маводи зикргардида бояд дар муддати ду моњи пас аз санаи дархостро 
гирифтани аризадињанда пешнињод карда шавад. 

Агар аризадињанда нусхањои маводеро, ки ба аризаи вай муќобил 
гузошта шудааст, дархост карда бошад, маводи иловагиро дар муддати ду 
моњи пас аз санаи ин нусхањоро гирифтани аризадињанда пешнињод кардан 
мумкин аст, агар аризадињанда онњоро дар давоми ду моњи пас аз гирифтани 
дархости экспертиза талаб карда бошад. 

Њангоми тафтиши аз љониби аризадињанда риоя шудани муњлатњои 
муќарраргардида банди 110 Ќоидањои мазкурро ба инобат гирифтан лозим 
аст. 

Агар муќаррар гардад, ки аризадињанда муњлатњои пешнињоди маводи 
иловагиро риоя накардааст (ва ин муњлатњо мувофиќи банди 131 Ќоидањои 
мазкур тамдид наёфтаанд), ариза бозхондшуда њисобида ва аризадињанда дар 
ин бора огоњонида мешавад. 

283. Дар сурати ворид шудани маводи иловагие, ки бо ташаббуси 
аризадињанда ва ё бо дархости Идораи патентї пешнињод ва ба баррасї 
ќабул шудааст, тафтиш карда мешавад, ки оё он моњияти ихтирои арзшударо 
таѓйир медињад. Маводи иловагї моњияти ихтироъро таѓйирдињанда 
шинохта мешавад, агар он аломатњоеро дар бар гирад, ки бояд ба формула 
ворид карда шаванд, вале ин аломатњо дар маводи ќаблї мављуд набуданд. 

Ба сифати аломатњое, ки бояд ба формула ворид карда шаванд, на танњо 
аломатњое шинохта мешаванд, ки онњо дар формулаи аз љониби 
аризадињанда тасњењёфта мављуданд, балки он аломатњое, ки нисбати онњо 
аризадињанда ба ин гуна воридкунї танњо ишора намудааст. 

284. Аломатњои дар маводи иловагї овардашуда, ки бояд ба формула 
ворид карда шаванд, њамчун аломатњои дар маводи ќаблии ариза 
мављуднабуда шинохта мешаванд, агар онњо дар формула ё тавсифномаи 
ихтироъ, ки ба таркиби ариза то санаи ба Идораи патентї пешнињод шудани 
дархост барои додани патент, тавсифнома, формулаи ихтироъ ва наќшањо 
(агар дар тавсифнома ба онњо истинод оварда шуда бошад) дохил мешуданд, 
тавсиф нашуда бошанд. 

Агар дар маводи ќаблии ариза аломати асосии ихтироъ бо мафњуми 
умумї ва бе ошкор намудани шаклњои хусусии ба амал баровардани он 
ифода шуда бошад, ва ин шакли хусусии ба амал баровардани ихтироъ дар 
маводи иловагї ба сифати аломате, ки бояд ба формула ворид карда шавад, 
пешнињод шуда бошад, чунин амал асос мегардад, ки маводи иловагї ба 
сифати маводи таѓйирдињандаи моњияти ихтироъ шинохта шавад. 

Аломатњое, ки дар тавсифнома танњо дар нисбати сатњи техника, аз 
љумла, њаммонанди наздиктарин зикр гардидаанд, ба аломатњои дар маводи 
ќаблии ариза мављудбуда дохил намешаванд. 

Агар ариза ба гурўњи ихтироот дахл дошта бошад, ба сифати аломатњои 
ягон ихтирои гурўњ, ки дар маводи ќаблии ариза мављуд буданд, аломатњое 
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њисобида мешаванд, ки дар тавсифнома мањз нисбат ба њамин ихтироъ зикр 
шудаанд. 

Истисноро аз ин ќоида гурўњи ихтирооте ташкил медињад, ки яке аз онњо 
барои истифода дар дигараш пешбинї шудааст. Дар ин њолат аломатњои дар 
маводи ќаблї мављудбудаи як ихтироъ аломатњои њамин ихтирои дигар 
њисобида мешаванд. 

285. Агар ихтирои арзшуда ба истифодаи сохтор, тарз, модда ё штамми 
маълум бо таъиноти нав дахл дошта бошад, маводи иловагї таѓйирдињандаи 
моњияти ихтироъ дониста мешавад, агар дар он ба таъиноти нави объекти 
маълум, ки дар маводи ибтидоии ариза тавсиф нагардида буд, ишора шуда 
бошад, ё агар маводи иловагї аломатњои дигареро дар бар гирифта бошад, 
ки барои тавсифи объекти маълум истифода шудаанд. 

286. Агар маводи иловагї маълумотеро дар бораи ихтирои арзшуда дар 
бар гирад, ки он маълумот дар маводи ибтидоии ариза мављуд набуд ва ба 
аломатњое, ки бояд ба формула дохил шаванд, алоќамандї надорад, дар ин 
сурат маводи иловагї таѓйирдињандаи моњияти ихтироъ њисобида 
намешавад. Мисоли ин гуна маълумот, чунин маълумот аст: маълумоти нав 
(иловагї) дар бораи шароити амалигардонии ихтироъ, мисолњои 
амалигардонии ихтироъ, ишора ба имконияти њосил кардани натиљаи нави 
техникї, маводи графикии тасњењшуда ва ѓ. 

Маводи иловагие, ки дар баробари аломатњои дар маводи ибтидоии 
ариза мављуднабуда ва ба формулаи ихтироъ дохилшаванда инчунин 
маълумоти дигареро дар бар мегирад, ки барои баррасии ариза зарур аст, 
танњо нисбат ба он ќисме, ки аломатњои зикргардидаро дар бар мегирад, 
таѓйирдињандаи моњияти ихтироъ дониста мешавад. 

Маълумоти дигар дар љараёни гузаронидани экспертиза ба эътибор 
гирифта мешавад. 

287. Дар рафти тафтиши формулаи аз љониби аризадињанда 
таѓйирдодашудаи ихтироъ, ки дар маводи иловагї оварда шудааст, муќаррар 
карда мешавад, ки оё таѓйирот ба ихтирои арзшуда дахл дорад. 

Он таѓйироти формулаи ихтироъ, ки воридкунии бандњои новобастаро 
ба формула пешбинї мекунад, агар ин бандњо ба ихтирои арзшуда дахл 
надошта бошанд, ба эътибор гирифта намешаванд ва аризадињанда дар ин 
бора огоњонида мешавад. 

288. Банди новобастаи ба формула воридшуда дар њолатњои зерин ба 
ихтироъ дахлдор дониста мешавад: 

- таѓйири ишораи намуди объект (сохтор, тарз ва модда), агар объекти 
нави ишорашуда назар ба объекти дар ибтидо ишорашуда ба аломатњои дар 
формулаи ибтидоии ихтироъ овардашуда бештар мувофиќ бошад; 

- иваз намудани объекти ибтидоии «истифода мувофиќи таъиноти нав» 
ба объекте, ки њамин таъиноти навро дорад, агар муќаррар гардида бошад, 
ки маълумот дар бораи таъиноти нави арзшудаи объект то санаи аввалияти 
ихтироъ дастраси умум нагардидааст; 

- иваз намудани объекти ќаблан арзшудаи ихтироъ ба объекти 
«истифода мувофиќи таъиноти нав», агар аз маълумоте, ки то санаи 
аввалияти ихтироъ дастраси умум гардидааст, маълум будани воситае, ки аз 
объекти арзшуда танњо бо таъиноташ фарќ мекунад, муќаррар шуда бошад; 
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- тартиб додани банди (ё якчанд банди) нави новобаста, ки дар натиљаи 
ислоњ кардани камбудињои дар сархатњои 14-15 банди 159 Ќоидањои мазкур 
зикргардида сурат гирифтааст. 

289. Агар маводи иловагї таѓйирдињандаи моњияти ихтирои арзшуда 
дониста шавад, ба аризадињанда (дар њуљљати навбатие, ки ба ў аз љониби 
бахши экспертиза фиристода мешавад) дар бораи он, ки кадоме аз маълумоти 
маводи иловагї асоси чунин хулоса гардид, хабар дода мешавад. 

 
§23. Табдили ариза 

 
290. Мутобиќи ќисми 1 моддаи 15 Ќонун ариза барои додани патентро 

дар давоми се соли баъди санаи пешнињод шуданаш ба воситаи пешнињоди 
дархости дахлдор ва дар сурати пардохти корбарї ба ариза барои додани 
нахустпатент табдил додан мумкин аст. 

291. Тибќи ќисми 2 моддаи 15 Ќонун то ќабули ќарори экспертизаи 
пешакї ариза барои додани нахустпатент ба воситаи пешнињоди дархости 
дахлдор ва дар сурати пардохти корбарї метавонад ба ариза барои додани 
патент табдил дода шавад.  

Дар сурати пешнињод гардидани ин гуна дархост тибќи замимањои 23 ва 
24 ба Ќоидањои мазкур дуруст тартиб додани он мувофиќи бандњои 108-113 
Ќоидањои мазкур тафтиш карда шуда, инчунин муќаррар карда мешавад, ки 
оё ин дархост то нашри маълумот оид ба ариза ворид шудааст ва оё якљоя бо 
дархост њуљљати тасдиќкунанадаи пардохт кардани пардохти корбарии 
дахлдор пешнињод шудааст. 

Агар дархост бе риояи талаботи муќарраршуда пешнињод шуда бошад, 
аризадињанда дар ин бора огоњонида мешавад. 

Агар дархост баъд аз нашри маълумот дар бораи ариза ба ихтироъ 
пешнињод шуда бошад, аризадињанда огоњонида мешавад, ки табдили ариза 
имконнопазир аст. 

Дар сурати якљоя бо дархост пешнињод нашудани њуљљат оид ба пардохт 
гардидани пардохти корбарї дархост пешнињоднашуда ба њисоб меравад ва 
аризадињанда дар ин бора огоњонида мешавад. 

Агар муайян гардад, ки дархост бо риояи талабот ва муњлати 
муќарраршуда ворид гардида, якљоя бо он расиди пардохти њатмї пешнињод 
шудааст, ба аризадињанда дар бораи табдил дода шудани ариза огоњинома 
фиристода мешавад. 

292. Агар аризадињанда то санаи воридшавии дархост оид ба табдили 
ариза маводи иловагии тасњењдињандаи ариза ё формулаи таѓйирдодашудаи 
ихтироъро пешнињод карда бошад, тафтиши ин мавод мувофиќи бандњои 
202-287 ва 280-289 Ќоидањои мазкур бояд то фиристода шудани огоњинома 
дар бораи натиљаи баррасии дархост оид ба табдилдињї гузаронида шавад. 

293. Табдилдињии аризањои бозхондшуда ва аризањое, ки бозхонда 
њисобида мешаванд, ба амал бароварда намешавад. 

294. Агар дархост оид ба табдил ба аризае дахл дошта бошад, ки 
мувофиќи ќисми њафтуми моддаи 19 Ќонун бозхонда њисобида шудааст ва 
агар якљоя бо дархост он, дархост оид ба барќароркунии муњлати 
гузаронидашуда пешнињод шуда бошад, ин дархост тибќи бандњои 131-134 
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Ќоидањои мазкур баррасї карда мешавад; дар сурати муќаррар гардидани 
имконпазирии барќароркунии муњлат аризадињанда дар ин бора ва дар бораи 
сурат гирифтани табдилдињии ариза хабардор карда мешавад. 

295. Агар аризадињанда то ба ў фиристодани огоњинома оид ба табдил 
дода шудани ариза хоњиш намояд, ки дархосташ оид ба табдил бозхонда 
шавад (бозхонди дархост дар бораи табдили ариза), табдили ариза 
суратнагирифта њисобида шуда, пардохти корбарии пардохтгардида 
баргардонида мешавад, ё бо тартиби муќарраршуда ба њисоб гирифта 
мешавад. 

296. Хоњиши аризадињанда дар бораи бозхонди дархост оид ба табдили 
ариза, агар он баъд аз фиристодани огоњинома дар бораи табдил дода 
шудани ариза расида бошад, барои табдили дубораи ариза ва баргардонии 
пардохти корбарї асос ба њисоб намеравад. 

 
§24. Нашри маълумот оид ба ариза ва додани њуљљати муњофизатї 

 
297. Маълумот дар бораи ариза дар он сурат нашр карда мешавад, ки 

агар ариза барои додани патент пешнињод шуда бошад, экспертизаи расмии 
он бо натиљаи мусбат ба итмом расида бошад ва ин ариза бозхонднашуда ва 
ё бозхонднашуда њисобида нашуда бошад. 

298. Њангоми нашри маълумот оид ба ариза, ки тибќи ќисми якум ва 
дуюми моддаи 23 Ќонун ба амал бароварда мешавад, Идораи патентї 
маълумоти зеринро дар бораи ариза интишор менамояд: 

- раќами ариза; 
- санаи пешнињоди ариза ба Идораи патентї;  
- ном ва (ё) унвони аризадињанда (гон); 
- номи мамлакати истиќомат ва (ё) љойгиршавии аризадињанда 

(аризадињандагон); 
- номи муаллиф (он) - и ихтироъ, агар ў (онњо) ба њамин сифат номбар 

нашуданаш (он) - ро њангоми нашри маълумот талаб накарда бошад; 
- раќам, сана ва мамлакати пешнињоди ариза (њо) - е (санаи пешнињоди 

маводи иловагї ба он), ки дар асоси он (онњо) санаи аввалияти ихтироъ 
дархост карда мешавад, агар аввалияти дархостшаванда аз санаи пешнињоди 
ариза ба Идораи патентї пештар бошад; 

- индекси (њои) сарлавња (њои) ТБП, ки дар натиљаи экспертизаи расмии 
ариза муќаррар карда шудааст; 

- номи ихтироъ; 
- формулаи ихтироъ дар он шакле, ки дар маводи ибтидоии ариза 

омадааст, ё агар он таѓйир дода шуда бошад, дар тањрири охирине, ки то 
гузаштании 12 моњ аз санаи воридшавии ариза пешнињод шудааст; 

- реферат ба забони англисї (агар онро аризадињанда пешнињод карда 
бошад). 

Ислоњоту таѓйироти њуљљатњои ариза, ки бо вайронкунии талаботи 
банди 84 Ќоидањои мазкур тартиб дода шудаанд, ё ба Идораи патентї пас аз 
воридшавии дархост дар бораи нашри маълумот оид ба ариза то гузаштани 
18 моњ аз санаи пешнињоди ариза ворид гардидаанд, њангоми нашри 
маълумот дар бораи ариза ба эътибор гирифта намешаванд. 
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Агар то санаи нашри маълумот дар бораи њуљљати муњофизатї, ки 
таркиби ин маълумот дар банди 301 Ќоидањои мазкур муќаррар гардидааст, 
интишори маълумот дар бораи ариза сурат нагирифта бошад, ба сифати 
санаи интишори маълумот дар бораи ариза санаи интишори маълумот дар 
бораи њуљљати муњофизатї њисобида мешавад. 

299. Пас аз интишори маълумот дар бораи ариза оид ба додани патент ба 
ихтироъ шахси дилхоњ метавонад бо маводи ариза шинос шавад. Идораи 
патентї дастрасии тавсифнома, формулаи ихтироъ, наќшањо (агар дар ариза 
бошанд), реферат ва инчунин маводи иловагиеро таъмин менамояд, ки 
њуљљатњои зикргардидаро тасњењ ё таѓйир медињанд, агар онњо бо тартиби 
муќарраршуда дар муддати 12 моњи пас аз санаи пешнињоди ариза пешнињод 
шуда бошанд. 

Нусхањои маводи зикргардида ба шахси дилхоњ аз рўйи тарифњои 
муќарраршуда барои хизматњо пешнињод шуда метавонанд. 

300. Дархости аризадињанда дар бораи нашри маълумот оид ба ариза то 
гузаштани 18 моњ аз санаи пешнињоди ариза мувофиќи ќисми дуюми моддаи 
23 Ќонун дар сурати пардохти маблаѓи дахлдор ќонеъ гардонида мешавад. 
Маълумот дар бораи ариза, ѓайр аз њолатњои бозхондшуда ё бозхондашуда 
њисобида шудани он, дар муддати 6 моњи баъд аз ворид шудани дархост 
интишор карда мешавад. Агар дархост то анљоми экспертизаи расмї ворид 
шуда бошад, њисоби муњлати зикргардида аз санаи ба аризадињанда 
фиристодани огоњинома дар бораи натиљаи мусбати экспертизаи расмї оѓоз 
мешавад. 

Бозхонди дархост ба эътибор гирифта мешавад, агар он то анљоми 
омодасозии маълумот барои интишор ворид шуда бошад. 

301. Њангоми мувофиќи моддаи 23 Ќонун нашр намудани маълумот оид 
ба додани њуљати муњофизатї Идораи патентї маълумоти зеринро интишор 
менамояд: 

- раќами патент; 
- индекси (њои) сарлавњаи (њои) ТБП, ки Идораи патентї барои ихтирои 

арзшуда муќаррар кардааст; 
- раќам ва санаи пешнињоди аризае, ки аз рўйи он њуљати муњофизатї 

дода шудааст; 
- санаи интишори маълумот оид ба ариза ва шумораи хабарномаи расмї; 
- раќам, сана ва рамзи (тибќи стандарти SТ.3 СУМЗ) мамлакати 

пешнињоди аризае (санаи пешнињоди маводи иловагї ба он), ки дар асоси он 
(њо) санаи аввалияти ихтироъ муќаррар шудааст, агар ин аввалият аз санаи 
пешнињоди ариза ба Идораи патентї пештар бошад; 

- номи муаллиф (он) - и ихтироъ, агар ў (онњо) ба њамин сифат номбар 
нашуданаш (он) - ро талаб накарда бошад (бошанд) ва номи дорандаи 
патент; 

- рамзи мамлакати истиќомати муаллиф (он) - и ихтироъ ва мамлакати 
истиќомати (љойгиршавии) соњиби патент мувофиќи стандарти SТ.3 СУМЗ; 

- номи ихтироъ; 
- формулаи ихтироъ; 
- реферат ба забони англисї ва дигар забонњо (агар онро аризадињанда 

пешнињод карда бошад); 
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- наќша (маводи графикї), агар зарурат ва имконияти техникии 
овардани он бошад. 

302. Хоњиши муаллифи ихтироъ дар бораи ба њамин сифат зикр 
накардани номи ў њангоми нашри маълумот оид ба ариза, агар ин дархост 
тибќи замимаи 25 ба Ќоидањои мазкур то анљоми омодакунии нашр 
пешнињод шуда бошад, ба эътибор гирифта мешавад. 

Дар худи њамин муњлат муаллиф метавонад хоњиши зикргардидаро 
бозпас гирад. 

303. Идораи патентї маълумотро дар бораи ворид намудани таѓйирот ба 
маълумоти интишоргардида оид ба аризањо ва њуљљатњои муњофизатии 
додашуда дар нашрияи расмї (Навиди патентї) интишор мекунад.  

304. Идораи патентї пас аз ба ќайд гирифтани ихтироъ дар Фењристи 
давлатї маълумотро дар бораи њуљљати муњофизатии додашуда бетаъхир дар 
хабарномаи расмї нашр мекунад. 


	115. Агар баъди пешнињод шудани ариза шахсе, ки њуљљати њифозатї ба номи ў дархост мешавад, њуќуќи гирифтани њуљљати муњофизатиро ба шахси дигар вогузор кунад, ба Идораи патентї дархост оид ба ворид намудани таѓйирот ба ариза дар барои додани њуљљати ...

