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§ 13. Ќарори Маљлиси намояндагони  
Маљлиси олии Љумњурии Тољикистон 

 
«Дар хусуси тасдиќи Санади Женевагии Созишномаи Гаага 
дар бораи баќайдгирии байналмилалии намунањои саноатї» 

 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ќарор мекунад: 

 
1. Санади Женевагии Созишномаи Гаага дар бораи баќайдгирии байналмилаии намунањои 

саноатї, ки 2 июли соли 1999 дар шањри Женева ба имзо расидааст, тасдиќ карда шавад. 
2. Њукумати Љумњурии Тољикистон бо тартиби муќарраргардида ба Директори генералии Созмони 

умумиљањонии моликияти зењнї тасдиќномаи Санади мазкурро ирсол намояд. 
 

Раиси 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон                                                                                          Ш. Зуњуров 

 
ш. Душанбе 
12 октябри соли 2011, №540 
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ЌОИДАЊОИ МУЌАДДИМАВЇ 

 
Моддаи 1 Ихтисорањо 

Дар Санади мазкур: 
(i) «Созишномаи Гаага» маънои Созишномаи Гаага дар бораи мањфуздории байналмилалии 

намунањои саноатиро дорад, ки минбаъд ба Созишномаи Гаага дар бораи баќайдгирии 
байналмилалии намунањои саноатї таѓйири ном кардааст; 

(ii) «Санади мазкур» маънои Созишномаи Гаагаро дорад, ки бо Санади мазкур ба расмият 
дароварда шудааст; 

(iii) «Дастурамал» маънои Дастурамал ба Санади мазкурро дорад; 
(iv) «муќарраршуда» маънои бо Дастурамал муќарраршударо дорад; 
(v) «Конвенсияи Париж» маънои Конвенсияи Париж оид ба њифзи моликияти саноатиро бо 

назардошти аз нав дида баромадан ва ислоњот дорад, ки дар Париж 20 марти соли 1883 ба имзо 
расидааст; 

(vi) «баќайдгирии байналмилалї» маънои баќайдгирии байналмилалии намунаи саноатиро дорад, 
ки мувофиќи Санади мазкур амалї шудааст; 

(vii) «арзномаи байналмилалї» маънои арзнома барои баќайдгирии байналмилалиро дорад; 
(viii) «Фењристи байналмилалї» маънои аз љониби Бюрои байналмилалї расман љамъ кардани 

маълумотро дар хусуси баќайдгирињои байналмилалї дорад, ки сабти онњоро Санади мазкур ва ё 
Дастурамал сарфи назар аз њомили ин маълумот талаб мекунад ва ё иљозат медињад; 

(ix) «шахс» маънои шахси воќеї ё њуќуќиро дорад; 
(x) «арзномадењ» маънои шахсеро дорад, ки аз номи ў арзномаи байналмилалї дода шудааст; 
(xi) «доранда» маънои шахсеро дорад, ки ба номи ў сабт дар бораи баќайдгирии байналмилалї дар 

Фењристи байналмилалї ба анљом расонида шудааст; 
(xii) «ташкилоти байнињукуматї» маънои ташкилоти байнињукуматиеро дорад, ки мувофиќи 

моддаи 27 (1) (ii) њуќуќ дорад иштирокчии Санадаи мазкур шавад; 
(xiii) «Тарафи ањдкунанда» маънои давлат ё ташкилоти байнињукуматиеро дорад, ки иштирокчии 

Санади мазур мебошад; 
(xiv) «Тарафи ањдкунандаи арзномадењ» маънои Тарафи ањдкунанда ва ё яке аз Тарафњои 

ањдкунандаро дорад, ки ба он арзномадењ њуќуќ ба пешнињоди арзномаи байналмилалиро пайдо 
мекунад, агар ин Тарафи ањдкунанда аќаллан ба яке аз шартњои дар моддаи 3 нишондодашуда љавобгў 
бошад; дар сурати мављуд будани ду ё якчанд Тарафи ањдкунанда, ки тибќи моддаи 3 арзномадењ 
метавонад барои пешнињоди арзномаи байналмилалї ба онњо њуќуќ пайдо намояд, «Тарафи 
ањдкунандаи арзномадењ» маънои он Тарафи ањдкунандаро дорад, ки дар арзномаи байналмилалї ба 
њамин сифат нишон дода шудааст; 

(xv) «њудуди Тарафи ањдкунанда» агар Тарафи ањдкунанда давлат бошад, маънои њудуди њамин 
давлатро дорад, агар Тарафи ањдкунанда ташкилоти байнињукуматї бошад – маънои њудудеро дорад, 
ки дар он шартномаи таъсиси ин ташкилоти байнињукуматї татбиќ мегардад; 

(xvi) «Идора» маънои маќомеро дорад, ки Тарафи ањдкунанда барои додани њифз ба намунањои 
саноатие, ки дар ќаламрави ин Тарафи ањдкунанда эътибор дорад, супориш додааст; 

(xvii) «Идорае, ки санљиш мегузаронад» маънои Идораеро дорад, ки ex officio санљиши арзномањои 
барои њифзи намунањои саноатї ба он пешнињодшавандаро бо маќсади муайян намудани њадди аќал 
навии намунаи саноатї мегузаронад; 
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(xviii) «нишондод» маънои дархост дар бораи амали баќайдгирии байналмилалї дар Тарафи 
ањдкунандаи муайянро дорад; инчунин маънои ворид намудани сабт доир ба дархост дар Фењристи 
байналмилалиро дорад; 

(xix) «Тарафи ањдкунандаи нишондодашуда» ва «Идораи нишондодашуда» мувофиќан маънои 
Тарафи ањдкунанда ва Идораи Тарафи ањдкунандаро дорад, ки ба онњо нишондод пањн мешавад; 

(xx) «Санади соли 1934» маънои Санади Созишномаи Гаагаро дорад, ки 2 июни соли 1934 дар 
Лондон ба имзо расидааст; 

(xxi) «Санади соли 1960» маънои Санади Созишномаи Гаагаро дорад, ки 28 ноябри соли 1960 дар 
Гаага ба имзо расидааст; 

(xxii) «Санади иловагии соли 1961» маънои Санадеро дорад, ки дар Монако 18 ноябри соли 1961 
љињати илова ба Санади соли1934 ба имзо расидааст; 

(xxiii) «Санади такмили соли 1967» маънои Санади такмилдињандаи Созишномаи Гаагаро бо 
назардошти ислоњот дорад, ки дар Стокголм 14 июли соли 1967 ба имзо расидааст; 

(xxiv) «Иттињод» маънои Иттињоди Гаагаро дорад, ки 6 ноябри соли 1925 бо Созишномаи Гаага 
таъсис ёфта, эътибораш бо Санадњои солњои 1934 ва 1960, Санади иловагии соли 1961, Санади такмили 
соли 1967 ва Санади мазкур нигоњ дошта шудааст; 

(xxv) «Маљмаъ» маънои Маљмае, ки дар моддаи 21 (1) (а) ќайд шудааст ва ё дигар маќоме, ки ин 
Маљмаъро иваз мекунад, дорад; 

(xxvi) «Созмон» маънои Созмони умумиљањонии моликияти зењниро дорад; 
(xxvii) «Директори генералї» маънои Директори генералии Созмонро дорад; 
(xxviii) «Бюрои байналмилалї» маънои Бюрои байналмилалии Созмонро дорад; 
(xxix) «тасдиќнома» маънои њуљљат доир ба ќабул ва ё тасвибро дорад. 
 

Моддаи 2 Истифодаи дигар навъњои њифзе, ки ќонунгузории Тарафњои ањдкунанда ва баъзе 
шартномањои байналмилалї пешнињод менамоянд 

(1) [Ќонунгузории Тарафњои ањдкунанда ва баъзе шартномањои байналмилалї] Ќоидањои Санади 
мазкур ба истифодаи њифзи дигари пурзўр, ки ќонунгузории Тарафи ањдкунанда метавонад пешнињод 
намояд, зарар намерасонад. Онњо инчунин ба њифзи барои асарњои санъат ва асарњои санъати амалї 
тибќи шартномањо ва конвенсияњои байналмилалї доир ба њуќуќи муаллиф пешнињодшуда, њамчунин 
ба њифзи барои намунањои саноатї пешнињодшуда тибќи Созишнома оид ба љанбањои тиљоратии 
њуќуќњо ба моликияти зењнї, ки дар замимаи Созишномаи таъсиси Созмони умумиљањонии савдо 
љойгир аст, зарар намерасонанд. 

(2) [Ўњдадории риояи Конвенсияи Париж] Њар як Тарафи ањдкунанда ўњдадор аст ќоидањои 
Конвенсияи Парижро нисбат ба намунањои саноатї риоя намояд. 

 
БОБИ I 

АРЗНОМАИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА БАЌАЙДГИРИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
 

Моддаи 3 Њуќуќи пешнињоди арзномаи байналмилалї 
Њар як шахсе, ки шањрванди давлати Тарафи ањдкунанда ё давлати аъзои ташкилоти 

байнињукуматии Тарафи ањдкунанда ба њисоб меравад ё љои истиќомати доимї ё муќаррарї дар 
њудуди Тарафи ањдкунанда дорад ва ё дар ин њудуд ташкилоти њаќиќї ва самараноки саноатї ё 
тиљоратї дорад, њуќуќ дорад арзномаи байналмилалиро пешнињод намояд. 

 
Моддаи 4 Тартиби пешнињоди арзномаи байналмилалї 

[Пешнињоди мустаќим ё ѓайримустаќим] (а) Арзномаи байналмилалї мумкин аст бо интихоби 
арзномадењ мустаќим ба Бюрои байналмилалї ва ё ба воситаи Идораи Тарафи ањдкунандаи 
арзномадењ пешнињод шавад. 

(b) Новобаста аз зербанди (а) њар як Тарафи ањдкунанда дар аризае, ки ба Директори генералї 
фиристода мешавад, метавонад огоњ намояд, ки арзномањои байналмилалї наметавонанд тавассути 
Идораи ў пешнињод карда шаванд. 

(2) [Бољ барои ирсол намудан дар њолати пешнињоди ѓайримустаќим] Идораи њар як Тарафи 
ањдкунанда метавонад аз арзномадењ ба фоидаи ин Идора барои ирсоли њар як арзномаи 
байналмилалї тавассути ин Идора пардохти бољро талаб намояд. 

 
Моддаи 5 Мазмуни арзномаи байналмилалї 

(1) [Мазмуни њатмии арзномаи байналмилалї] Арзномаи байналмилалї бояд бо забони 
муќарраршуда ва ё бо яке аз забонњои муќарраршуда мураттаб гардида, инњоро дар бар гирад ё бояд 
ба он њамроњ карда шаванд: 

(i) ариза дар бораи баќайдгирии байналмилалї мувофиќи Санади мазкур; 
(ii) маълумоти муќарраршуда нисбат ба арзномадењ; 
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(iii) миќдори муќарраршудаи нусхањои тасвир ва ё бо интихоби арзномадењ якчанд тасвири 
гуногуни намунаи саноатї, ки объекти арзномаи байналмилалї буда, бо тартиби муќарраршуда 
пешнињод шудааст; агар намунаи саноатї дученака бошаду тибќи банди 5 дар бораи ба таъхир 
гузоштани нашр дархост пешнињод гардад, ба љои тасвир ба арзномаи байналмилалї мумкин аст 
миќдори муќарраршудаи намунаи аслии ин намунаи саноатї њамроњ карда шавад; 

(iv) бо тартиби муќарраршуда нишон додани мањсул ё мањсулоте, ки намунаи саноатиро ташкил 
медињанд ва ё вобаста ба онњо намунаи саноатї истифода бурда мешавад; 

(v) номи Тарафњои ањдкунандаи нишондодашуда; 
(vi) бољњои муќарраршуда; 
(vii) маълумоти дигари муќарраршуда. 
(2) [Мазмуни иловагии њатмии арзномаи байналмилалї] (а) Њар як Тарафи ањдкунанда, ки Идорааш 

Идорае ба њисоб меравад, ки санљиш мегузаронад ва ќонунгузориаш њангоми тарафи Санади мазкур 
шудан бо маќсади муќаррар намудани санаи пешнињоди арзнома барои додани њифзи њуќуќї ба 
намунаи саноатї мувофиќи ин ќонунгузорї талаб менамояд, ки ин арзнома њар як унсури дар зербанди 
(b) номбаршударо дошта бошад, метавонад дар аризаи ба Директори генералї фиристодааш дар 
хусуси ин унсурњо огоњ намояд. 

(b) Унсурњое, ки дар огоњнома мувофиќи зербанди (а) мумкин аст дарљ гарданд: 
(i) нишондод нисбат ба шахсияти муаллифи намунаи саноатие, ки объекти ин арзнома ба њисоб 

меравад. 
(ii) тавсифи мухтасари тасвир ё аломатњои фарќкунандаи намунаи саноатие, ки объекти ин арзнома 

ба њисоб меравад; 
(iii) иддао. 
(с) Агар дар арзномаи байналмилалї Тарафи ањдкунандае нишон дода шуда бошад, ки тибќи 

зербанди (а) огоњнома додааст, вай инчунин бояд бо тартиби муќарраршуда њар як унсуреро, ки 
мавзўи ин огоњнома ба њисоб меравад, дар бар гирад. 

(3) [Унсурњои дигари эњтимолии мазмуни арзномањои байналмилалї] Арзномаи байналмилалї 
метавонад унсурњои дигареро, ки дар Дастурамал нишон дода шудаанд, дар бар гирад ё ба он њамроњ 
карда шаванд. 

(4) [Якчанд намунаи саноатї дар як арзномаи байналмилалї] Бо назардошти талаботе, ки мумкин аст 
муќаррар шуда бошанд, арзномаи байналмилалї метавонад ду ва ё якчанд намунаи саноатиро дар бар 
гирад. 

(5) [Дархост дар бораи ба таъхир монондани нашр] Арзномаи байналмилалї метавонад дархостро 
дар бораи ба таъхир монондани нашр дар бар гирад. 

 
Моддаи 6 Аввалият 

(1) [Иддао ба аввалият] (а) Арзномаи байналмилалї тибќи моддаи 4 Конвенсияи Париж метавонад 
аризаро дар бораи аввалияти як ва ё якчанд арзномањои пешин, ки ба давлати дилхоњи иштирокчии 
Конвенсияи Париж ва ё давлати аъзои Созмони умумиљањонии савдо ва ё нисбат ба њамин гуна давлат 
пешнињод шудааст, дар бар гирад. 

(b) Дар Дастурамал мумкин аст пешбинї гардад, ки аризаи дар зербанди (а) ёдрасшуда баъди 
пешнињоди арзномаи байналмилалї пешнињод мешавад. Дар чунин њолат дар Дастурамал мўњлати 
нињоие, ки то гузаштани он аризаи мазкурро пешнињод намудан мумкин аст, муайян карда мешавад. 

(2) [Арзномаи байналмилалие, ки барои иддао ба аввалият асос шуда метавонад] Арзномаи 
байналмилалї аз санаи пешнињод новобаста аз таќдири ояндааш ба пешнињоди дуруст ба расмият 
даровардашуда ба маънои моддаи 4 Конвенсияи Париж баробар мебошад. 

 
Моддаи 7 Бољњо барои нишондод 

(1) [Бољи муќарраршуда барои нишондод] Бољњои муќарраршуда бо назардошти банди (2) бољ барои 
нишондоди њар як Тарафи ањдкунандаро дар бар мегирад. 

(2) [Бољи алоњида барои нишондод] Њар як Тарафи ањдкунанда, ки Идорааш Идорае мебошад, ки 
санљиш мегузаронад ва Тарафи ањдкунандае, ки ташкилоти байналмилалї ба њисоб меравад, 
метавонанд дар аризаи ба Директори генералї фиристодашаванда огоњ намоянд, ки вобаста ба њар як 
арзномаи байналмилалї, ки дар он нишон дода шудаанд ва вобаста ба тамдиди њар як баќайдгирии 
байналмилалї, ки дар натиљаи пешнињоди чунин арзномаи байналмилалї амалї шудааст, бољи 
муќарраршуда тибќи банди 1 барои нишондод ба бољи алоњида барои нишондод таѓйир дода мешавад, 
ки миќдори он дар ариза нишон дода мешавад ва мумкин аст дар аризањои минбаъда таѓйир дода 
шавад. Ин андозаи бољ мумкин аст аз љониби Тарафњои ањдкунандаи зикршуда барои мўњлати аввали 
њифзи њуќуќї ва барои њар як мўњлати тамдиди њифз ва ё барои давраи нињоии њифз, ки Тарафи 
ањдкунандаи дахлдор иљозат медињад, муќаррар карда шавад. Зимнан, андозаи чунин бољ наметавонад 
аз маблаѓе, ки Идораи ин Тарафи ањдкунанда њуќуќ дорад аз арзномадењ барои пешнињоди њифз дар 
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давраи мувофиќ ба чунин миќдори намунањои саноатї ба даст орад, бо нигоњ доштани сарфа аз њисоби 
истифодаи расмиёти байналмилалї, зиёд бошад. 

(3) [Гузаронидани бољ барои нишондод] Бољњо барои нишондодро, ки дар бандњои (1) ва (2) пешбинї 
шудаанд, Бюрои байналилалї ба Тарафњои ањдкунанда, ки ба онњо ин бољњо пардохт шудаанд, 
мегузаронад.  

 
Моддаи 8 Ислоњи вайронкунињо 

(1) [Санљиши арзномаи байналмилалї] Агар Бюрои байналмилалї муайян кунад, ки арзномаи 
байналмилалї дар лањзаи ќабул аз љониби Бюрои байналмилалї ба талаботи Санади мазкур ва 
Дастурамал љавобгў нест, ба арзномадењ пешнињод менамояд, ки дар мўњлати муќарраршуда ислоњоти 
заруриро дохил намояд. 

(2) [Вайронкунињои ислоњнашуда] (а) Агар арзномадењ дар мўњлати муќарраршуда пешнињодро дар 
бораи даровардани ислоњот иљро нанамояд, корбарї аз рўи арзномаи байналмилалї бо назардошти 
зербанди (b) ќатъшуда ба њисоб меравад. 

(b) Дар њолати љой доштани вайронкунињо вобаста ба моддаи 5 (2) ё вобаста ба талаботи махсусе, 
ки Тарафи ањдкунанда мувофиќи Дастурамал Директори генералиро хабардор кардааст, агар 
арзномадењ дар мўњлати муќарраршуда пешнињодро дар бораи даровардани ислоњот иљро нанамояд, 
арзномаи байналмилалї нишондоди ин Тарафи ањдкунандаро надошта ба њисоб меравад. 

 
Моддаи 9 Санаи пешнињоди арзномаи байналмилалї 

(1) [Пешнињоди мустаќими арзномаи байналмилалї] Агар арзномаи байналмилалї мустаќим ба 
Бюрои байналмилалї пешнињод шавад, санаи пешнињод бо назардошти банди (3) санае мебошад, ки 
Бюрои байналмилалї арзномаро ќабул кардааст. 

(2) [Пешнињоди ѓайримустаќими арзномаи байналмилалї] Агар арзномаи байналмилалї тавассути 
Идораи Тарафи ањдкунандаи арзномадењ пешнињод карда шавад, санаи пешнињод аз рўи тартиби 
муќарраршуда муайян карда мешавад. 

(3) [Арзномаи байналмилалие, ки баъзе вайронкунињо дорад] Агар арзномаи байналмилалї дар санаи 
ќабул аз тарафи Бюрои байналмилалї дорои вайронкунињое бошад, ки бо тартиби муќарраршуда 
њамчун вайронкунињое баррасї мешавад, ки боиси ба таъхир гузоштани санаи пешнињоди арзномаи 
байналмилалї мегардад, санаи пешнињоди арзномаи байналмилалї санае мањсуб меёбад, ки Бюрои 
байналмилалї ислоњоти ин вайронкунињоро ќабул кардааст. 

 
Моддаи 10 Баќайдгирии байналмилалї, санаи баќайдгирии байналмилалї,  

нашр ва нусхањои махфии баќайдгирии байналмилалї 
(1) [Баќайдгирии байналмилалї] Бюрои байналмилалї њар як намунаи саноатиро, ки объекти 

арзномаи байналмилалї ба њисоб меравад, баъди ќабули ин арзнома ва ё агар ислоњ кардани он тибќи 
моддаи 8 пешнињод шуда бошад, бо гирифтани ислоњоти зарурї бе таъхир ба ќайд мегирад. Сарфи 
назар аз он, ки мутобиќи моддаи 11 нашр ба таъхир гузошта шудааст ё не, баќайдгирї амалї мегардад. 

(2) [Санаи баќайдгирии байналмилалї] (а) Бо назардошти зербанди (b) санаи баќайдгирии 
байналмилалї санаи пешнињоди арзномаи байналмилалї ба њисоб меравад. 

(b) Агар дар санаи аз тарафи Бюрои байналмилалї ќабул гаштани арзномаи байналмилалї 
вайронкунињо вобаста ба моддаи 5 (2) вуљуд дошта бошанд, санаи баќайдгирии байналмилалї санае, 
ки Бюрои байналмилалї ислоњи ин вайронкунињоро гирифтааст ва ё санаи пешнињоди арзномаи 
байналмилалї ба њисоб меравад, вобаста аз он, ки кадоме аз ин санањо дертар мебошад. 

(3) [Нашр] (а) Бюрои байналмилалї маълумотро дар бораи баќайдгирии байналмилалї нашр 
мекунад. Ин гуна нашр барои њамаи Тарафњои ањдкунанда кифоя дониста шуда, аз соњибњуќуќ ягон 
хел нашри дигар талаб карда намешавад. 

(b) Бюрои байналмилалї нусхаи маълумоти нашршударо дар бораи баќайдгирии байналмилалї ба 
њар як Идораи нишондодашуда мефиристад. 

(4) [Риоя кардани махфият то нашр] Бо назардошти банди (5) ва моддаи 11 (4) (b) Бюрои 
байналмилалї бояд махфияти њар як арзномаи байналмилалї ва њар як баќайдгирии байналмилалиро 
таъмин намояд. 

(5) [Нусхаи њуљљатњои махфї] (а) Бюрои байналмилалї бе таъхир баъд аз баќайдгирї нусхаи 
баќайдгирии байналмилалї, инчунин њама гуна арзномањои дахлдор, њуљљат ё намунаи аслие, ки 
арзномаи байналмилалиро њамроњї мекунад, ба њар як Идорае, ки дар арзномаи байналмилалї нишон 
дода шудааст ва ба Бюрои байналмилалї хоњиши гирифтани чунин нусхаро кардааст, равон мекунад. 

(b) То нашри баќайдгирии байналмилалї аз тарафи Бюрои байналмилалї Идора вазифадор аст 
махфиятро нисбат ба њар як баќайдгирии байналмилалие, ки нусхаи он ба нишонии ў аз тарафи Бюрои 
байналмилалї фиристода шуда буд, риоя намояд ва метавонад нусхаи мазкурро танњо бо маќсадњои 
санљиши баќайдгирии байналмилалии дахлдор ва арзнома барои њифзи намунањои саноатие, ки ба 
њамон Тарафи ањдкунанда ё аз номи ў дода шудааст, ки барои он ин Идора салоњиятдор мебошад, 
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истифода намояд. Аз љумла, Идора њуќуќ надорад мазмуни баќайдгирии байналмилалиро ба каси 
дигар, ки корманди Идора намебошад, ѓайр аз дорандаи ин баќайдгирии байналмилалї, ошкор 
намояд, ба истиснои мавридњое, ки муњокимаи маъмурї ё судї дар њолати мухолифат дар масъалаи 
њуќуќ ба додани арзномаи байналмилалї, ки дар асоси он баќайдгирии байналмилалї гузаронида 
мешавад, љой дорад. Дар њолати чунин муњокимаи маъмурї ё судї мундариљаи баќайдгирии 
байналмилалї мумкин аст ошкор карда шавад, ба шарте махфият аз тарафи иштирокчиёни ин гуна 
муњокимањо, ки ўњдадории махфї нигоњ доштани маълумоти ошкоршударо ба зимма мегиранд, риоя 
карда шавад. 

Моддаи 11 Батаъхиргузории нашр 
(1) [Муќаррароти ќонунгузории Тарафњои ањдкунанда дар масъалаи батаъхиргузории нашр] (а) Агар 

ќонунгузории Тарафи ањдкунанда таъхири нашри маълумотро дар бораи намунаи саноатї ба мўњлате 
пешбинї карда бошад, ки нисбат ба мўњлати муќарраршуда кўтоњтар мебошад, Тарафи ањдкунанда 
дар аризаи ба Директори генералї фиристодааш дар хусуси давомияти имконпазири таъхир огоњ 
менамояд.  

(b) Агар ќонунгузории Тарафи ањдкунанда таъхири нашри маълумотро дар бораи намунаи саноатї 
пешбинї накарда бошад, Тарафи ањдкунанда дар аризаи ба Директори генералї фиристодааш дар ин 
хусус огоњ менамояд. 

(2) [Батаъхиргузории нашр] Агар дар арзномаи байналмилалї дархост дар хусуси ба таъхир 
гузоштани нашр вуљуд дошта бошад, нашр дар мўњлати зерин карда мешавад: 

(i) дар њолате, ки њељ яке аз Тарафи ањдкунандаи дар арзномаи байналмилалї нишондодашуда 
мувофиќи банди (1) арз накарда бошад, бо гузаштани мўњлати муќарраршуда ё 

(ii) дар њолате, ки яке аз Тарафи ањдкунандаи дар арзномаи байналмилалї нишондодашуда тибќи 
банди (1) (а) арз карда бошад, бо гузаштани мўњлати дар ин ариза ќайдшуда ва ё њангоми мављуд 
будани якчанд Тарафи ањдкунандаи нишондодашуда - бо гузаштани мўњлати кўтоњтарини дар аризаи 
онњо ќайдшуда. 

(3) [Баррасии дархост дар хусуси батаъхиргузорї дар њолате, ки тибќи ќонунгузории татбиќшаванда 
ба таъхир гузоштан имконнопазир аст] Дар њолате, ки дархост дар хусуси батаъхиргузории нашр 
пешнињод гардида, яке аз Тарафи ањдкунандаи дар арзномаи байналмилалї нишондодашуда тибќи 
банди (1)(b) дар хусуси имконнопазирии  батаъхиргузорї тибќи ќонунгузориаш арз карда бошад,  

(i) бо назардошти зербанди (ii) Бюрои байналмилалї арзномадењро аз ин хусус огоњ менамояд. Агар 
дар давоми мўњлати муќарраршуда арзномадењ дар хабарномаи хаттии ба Бюрои байналмилалї 
фиристодааш нишондод ба ин Тарафи ањдкунандаро хориљ накунад, Бюрои байналмилалї дархостро 
дар бораи батаъхиргузории нашр ба назар намегирад; 

(ii) агар арзномаи байналмилалї ба љои тасвири намунаи саноатї намунаи аслии намунаи 
саноатиро дар бар гирад, Бюрои байналмилалї нишондоди ин гуна Тарафи ањдкунандаро ба назар 
намегирад ва арзномадењро дар ин хусус огоњ менамояд. 

(4) [Дархост дар бораи нашри пеш аз мўњлат ва ё пешнињоди дастрасии махсус ба маводи баќайдгирии 
байналмилалї] (а) Дар давоми мўњлати батаъхиргузорї, ки тибќи банди (2) татбиќ карда мешавад, 
доранда метавонад дар бораи нашри маълумот оид ба намунањои саноатии алоњида ва ё њамаи 
намунањои саноатї, ки объекти баќайдгирии байналмилалї ба њисоб мераванд, дархост намояд; дар ин 
њолат давраи батаъхиргузорї нисбат ба ин гуна намунаи саноатї ва ё намунањои саноатї аз рўзи 
ќабули чунин дархост аз тарафи Бюрои байналмилалї сипаришуда дониста мешавад. 

(b) Доранда њамчунин метавонад дар давоми мўњлати батаъхиргузорї, ки тибќи банди (2) татбиќ 
карда мешавад, ба Бюрои байналмилалї дар бораи ба ягон тарафи сеюм, ки доранда нишон додааст, 
пешнињод намудани нусха аз маводе, ки ба як ќисм ё ба њамаи намунањои саноатие, ки объекти 
баќайдгирии байналмилалї мебошад ва ё дар бораи додани иљозат ба ин тарафи сеюм барои 
гирифтани рухсат ба ин гуна мавод дархост намояд. 

(5) [Даст кашидан аз баќайдгирии байналмилалї ва мањдуд кардани амали он] (а) Агар дар давоми 
мўњлати батаъхиргузорї, ки тибќи банди (2) татбиќ карда мешавад, доранда аз баќайдгирии 
байналмилалї нисбат ба њамаи Тарафњои ањдкунандаи нишондодашуда даст кашад, маълумот дар 
бораи намунаи саноатї ё намунањои саноатие, ки объекти баќайдгирии байналмилалї ба њисоб 
мераванд, нашр карда намешавад. 

(b) Агар дар давоми мўњлати батаъхиргузорї, ки тибќи банди (2) татбиќ карда мешавад, доранда 
мўњлати амали баќайдгирии байналмилалиро нисбат ба њамаи Тарафњои ањдкунандаи нишондодашуда 
ба як ва ё якчанд намунаи саноатие, ки объекти баќайдгирии байналмилалї ба њисоб мераванд, мањдуд 
намояд, маълумот дар бораи намунањои саноатии боќимонда ё намунае, ки объекти баќайдгирии 
байналмилалї ба њисоб меравад, нашр намегардад. 

(6) [Нашр ва пешнињоди тасвирњо] (а) Бо гузаштани њар як давраи батаъхиргузорї, ки тибќи 
муќаррароти моддаи мазкур татбиќ карда мешавад, Бюрои байналмилалї маълумотро дар бораи 
баќайдгирии байналмилалї бо шарти пардохти бољи муќарраршуда нашр менамояд. Агар чунин 
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бољњо бо тартиби муќарраршуда пардохт нагарданд, баќайдгирии байналмилалї бекор гардида, 
маълумот нашр карда намешавад. 

(b) Агар мувофиќи моддаи 5 (1) (iii) ба арзномаи байналмилалї як ё якчанд намунаи аслии 
намунањои саноатї њамроњ шуда бошанд, доранда ба Бюрои байналмилалї миќдори муќарраршудаи 
нусхаи тасвирњои њар як намунаи саноатиеро, ки объекти ин арзнома мебошанд, дар давоми мўњлати 
муќарраршуда пешнињод менамояд. Агар доранда ин амалро иљро накунад, баќайдгирии 
байналмилалї бекор гардида, маълумот нашр карда намешавад. 

 
Моддаи 12 Раддия 

(1) [Њуќуќ ба радкунї] Идораи њар як Тарафи ањдкунандаи нишондодашуда дар њолате, ки нисбат ба 
намунаи саноатии алоњида ё њамаи намунањои саноатие, ки объекти баќайдгирии байналмилалї ба 
њисоб мераванд, шартњои пешнињоди њифз тибќи ќонунгузории он риоя нашуда бошанд, метавонад 
эътибори њар як баќайдгирии байналмилалиро дар њудуди ин Тарафи ањдкунанда пурра ё ќисман рад 
намояд; аммо ягон Идора наметавонад пурра ё ќисман эътибори баќайдгирии байналмилалиро дар он 
асос рад намояд, ки тибќи ќонунгузории Тарафи ањдкунанда талабот нисбат ба шакл ё мазмуни 
арзномаи байналмилалї ва ё талаботе, ки назар ба Санади мазкур ё Дастурамал изофа мебошанд ва ё 
аз онњо фарќ менамоянд, иљро нашудаанд. 

(2) [Огоњнома дар бораи рад] (а) Дар давоми мўњлати муќарраршуда Идора дар огоњнома дар бораи 
рад ба Бюрои байналмилалї дар хусуси рад намудани эътирофи эътибори баќайдгирии байналмилалї 
хабар медињад. 

(b) Дар њар як огоњнома дар бораи рад њамаи ангезањое, ки барои рад кардан асос мебошанд, баён 
мегарданд. 

(3) [Фиристодани огоњнома дар бораи рад; воситањои њимоя] (а) Бюрои байналмилалї нусхаи 
огоњномаро дар бораи рад бе таъхир ба доранда равон мекунад. 

(b) Доранда ба њамон гуна воситањои њимоя њуќуќ дорад, ки агар њар як намунаи саноатии объекти 
баќайдгирии байналмилалї объекти арзнома барои пешнињоди њифз мувофиќи ќонунгузории Идораи 
раддияро фиристода бошад. Ин гуна воситањои њимоя њадди аќал бояд эњтимолияти санљиши такрорї 
ё аз нав баррасї намудани раддия ва ё шикоят аз болои онро дар бар гирад. 

(4) [Бозхонди раддия] Њар як раддия њар ваќт мумкин аст пурра ё ќисман аз тарафи Идораи онро 
фиристода бозхонда шавад. 

 
Моддаи 13 Талаботи махсус нисбат ба ягонагии намунаи саноатї 

(1) [Огоњнома дар бораи талаботи махсус] Њар як Тарафи ањдкунанда, ки ќонунгузориаш дар лањзаи 
тарафи Санади мазкур шудан талаб мекунад, ки намунањои саноатии объекти њамон як арзнома ба 
талаботи ягонагии матлаб, ягонагии истењсол ё ягонагии истифода ва ё ба њамон як маљмўъ ё номгўи 
мањсулот тааллуќ дошта бошанд, ё ин ки объекти як арзнома танњо намунаи саноатии мустаќил ва 
алоњида бошад, дар аризаи ба Директори генералї фиристода метавонад дар ин хусус огоњ намояд. 
Зимнан, чунин ариза њуќуќи арзномадењро барои дар арзномаи байналмилалї мувофиќи моддаи 5(4) 
ворид намудани ду ва ё якчанд намунаи саноатї поймол карда наметавонад, њатто дар њолате, ки дар 
арзнома нишондод ба Тарафи ањдкунандаи аризаро фиристода вуљуд дошта бошад. 

(2) [Натиљаи фиристодани арзнома] Чунин арзнома ба Идораи Тарафи ањдкунандае, ки огоњнома 
медињад, тибќи моддаи 12 (1) њуќуќи рад намудани эътибори амали баќайдгирии байналмилалиро то 
даме медињад, ки талаботи дар огоњномаи ин Тарафи ањдкунанда мављудбуда иљро карда нашавад. 

(3) [Бољњои иловагие, ки њангоми таќсими баќайдгирї пардохт мешаванд] Агар вобаста ба раддияе, ки 
тибќи банди (2) амалї шудааст, ба Идораи дахлдор дар бораи таќсим намудани арзномаи 
байналмилалї бо маќсади бартараф кардани асосњо барои радкунї, ки дар огоњнома дарљ шудааст, 
дархост пешнињод гардад, ин Идора њуќуќ дорад барои њар як арзномаи байналмилалии иловагї, ки 
пешнињоди он барои бартараф намудани чунин асосњо барои радкунї зарур мебошад, бољ ситонад.  

 
Моддаи 14 Эътибори баќайдгирии байналмилалї 

 
(1) [Амале, ки ба пешнињоди арзнома тибќи ќонунгузории татбиќшаванда монанд мебошад] Аз санаи 

баќайдгирии байналмилалї он дар њар як Тарафи ањдкунандаи нишондодашуда њадди аќал мисли 
арзномаи дуруст ба расмият даровардашуда барои додани њифз ба намунаи саноатї мувофиќи 
ќонунгузории ин Тарафи ањдкунанда эътибор дорад.  

(2) [Амале, ки ба пешнињоди њифз тибќи ќонунгузории татбиќшаванда монанд мебошад] (а) Дар њар як 
Тарафи ањдкунандаи нишондодашуда, ки Идорааш мувофиќи моддаи 12 раддия нафиристодааст, 
баќайдгирии байналмилалї шурўъ карда аз санаи дертарини гузаштани мўњлате, ки барои ирсоли 
радкунї аз тарафи онњо пешбинї шудааст ва ё агар Тарафи ањдкунанда тибќи Дастурамал аризаи 
дахлдор карда бошад, шурўъ карда аз санаи дертарини дар њамин ариза нишондодашуда мисли 
пешнињоди њифз ба намунаи саноатї мувофиќи ќонунгузории ин Тарафи ањдкунанда эътибор дорад.  



МОЛИКИЯТИ ЗЕЊНЇ                                                         Санади Женевагии Созишномаи Гаага  
«Дар бораи баќайдгирии байналмилалии намунањои саноатї» 

 

348 
 

(b) Агар Идораи Тарафи ањдкунандаи нишондодашуда раддия фиристода бошад, баъд ќисман ва ё 
пурра онро бозхонда бошад, он ќисми баќайдгирии байналмилалї, ки ба он бозхонди рад тааллуќ 
дорад, дар ин Тарафи ањдкунанда шурўъ карда аз санаи дертарине, ки раддия бозхонд шуда буд, мисли 
пешнињоди њифз ба намунаи саноатї мувофиќи ќонунгузории ин Тарафи ањдкунанда эътибор дорад.  

(с) Амале, ки баќайдгирии байналмилалї мувофиќи банди мазкур дорад, ба намунаи саноатї ё ба 
намунањои саноатие, ки объекти ин баќайдгирї мебошанд, дар њамон намуде, ки аз Бюрои 
байналмилалї Идораи нишондодашуда гирифтааст ва ё бо назардошти ислоњот мувофиќи расмиёти 
истифодашавандаи њамин Идора то љое, ки ќобили татбиќ аст, пањн мегардад. 

(3) [Ариза нисбат ба эътибори нишондоди Тарафи ањдкунандаи арзномадењ] (а) Њар як Тарафи 
ањдкунанда, ки Идорааш Идорае мебошад, ки санљиш мегузаронад, метавонад дар аризае, ки ба 
Директори генералї фиристода мешавад, дар бораи он огоњ намояд, ки агар вай Тарафи ањдкунандаи 
арзномадењ ба њисоб равад, нишондоди ин Тарафи ањдкунанда дар баќайдгирии байналмилалї 
эътибор надорад. 

(b) Тарафи ањдкунандае, ки арзи дар зербанди (а) зикршударо кардааст, дар арзномаи 
байналмилалї њам ба сифати Тарафи ањдкунандаи арзномадењ ва њам Тарафи ањдкунандаи 
нишондодашуда ќайд шуда бошад, Бюрои байналмилалї нишондоди ин Тарафи ањдкунандаро ба 
эътибор намегирад.  

 
Моддаи 15 Беэътибор донистани баќайдгирии байналмилалї 

 
(1) [Талаби пешнињод намудани имконият барои њимоя] Ќарор дар бораи пурра ё ќисман беэътибор 

донистани баќайдгирии байналмилалї дар њудуди Тарафи ањдкунандаи нишондодашуда аз тарафи 
маќомоти салоњиятдори ин Тарафи ањдкунанда бидуни дар ваќти мувофиќ ба доранда пешнињод 
намудани имконияти њимояи њуќуќњои худ бароварда намешавад. 

(2) [Огоњнома дар бораи беэътибор донистани баќайдгирии байналмилалї] Идораи Тарафи 
ањдкунандае, ки дар њудуди он баќайдгирии байналмилалї беэътибор дониста шудааст, агар ба он 
чунин беэътибор дониста шудани баќайдгирии байналмилалї маълум бошад, Бюрои байналмилалиро 
дар ин хусус огоњ менамояд. 

 
Моддаи 16 Сабти таѓйирот ва дигар сабтњо нисбат ба баќайдгирии байналмилалї 

 
(1) [Воридсозии сабтњо дар бораи таѓйирот ва дигар сабтњо] Бюрои байналмилалї бо тартиби 

муќарраршуда ба Фењристи байналмилалї сабтњои зеринро ворид менамояд: 
(i) ивазшавии дорандаи баќайдгирии байналмилалї нисбат ба њамаи Тарафњои ањдкунандаи 

нишондодашуда ё ќисми онњо ва нисбат ба њамаи намунањои саноатии объекти баќайдгирии 
байналмилалї ё ќисми онњо, ба шарте дорандаи нав њуќуќи пешнињоди арзномаи байналмилалиро 
мувофиќи моддаи 3 дошта бошад; 

(ii) њамаи таѓйироти марбут ба ном ё нишонии доранда; 
(iii) таъин намудани намояндаи арзномадењ ё доранда ва тамоми дигар маълумоти марбут ба чунин 

намоянда; 
(iv) аз тарафи доранда радкунии баќайдгирии байналмилалї нисбат ба њама ё ќисми Тарафњои 

ањдкунанда; 
(v) аз тарафи доранда мањдудкунии амали баќайдгирии байналмилалї нисбат ба њама ё ќисми 

Тарафњои ањдкунандаи нишондодашуда ба як ё якчанд намунаи саноатї, ки объектњои баќайдгирии 
байналмилалї ба њисоб мераванд; 

(vi) аз љониби маќомоти салоњиятдори Тарафњои ањдкунандаи нишондодашуда беэътибор 
донистани баќайдгирии байналмилалї дар њудуди он нисбат ба њамаи намунањои саноатї ё намунаи 
саноатии алоњида, ки объекти баќайдгирии байналмилалї ба њисоб мераванд; 

(vii) тамоми маълумоти дахлдори дигари дар Дастурамал ќайдшуда, ки ба њуќуќ ба њамаи 
намунањои саноатї ва ё намунаи саноатии алоњида, ки объекти баќайдгирии байналмилалї ба њисоб 
мераванд, дахл доранд.  

(2) [Оќибати воридсозии сабт дар Фењристи байналмилалї] Воридсозии њар як сабти дар зербандњои 
(i), (ii), (iv), (v), (vi) ва зербанди (vii) банди (1) ќайдшуда њамон эътибореро доранд, ки агар ин сабт ба 
Фењристи Идораи њар як Тарафи ањдкунандаи дахлдор ворид шуда бошад, ба истиснои њолате, ки 
Тарафи ањдкунанда дар аризаи ба Директори генералї фиристодааш дар бораи он огоњ намояд, ки 
сабти дар зербанди (i) банди (1) ќайдшуда дар ин Тарафи ањдкунанда то аз љониби Идораи он 
гирифтани ариза ё њуљљатњои дар чунин ариза номбаршуда эътибор надорад. 

(3) [Бољњо] Барои воридсозии њамагуна сабтњо тибќи банди (1) мумкин аст бољ ситонида шавад. 
(4) [Нашр] Бюрои байналмилалї хабарномаро дар бораи воридкунии њамагуна сабтњо тибќи банди 

(1) нашр менамояд. Бюрои байналмилалї нусхаи нашршударо, ки хабарнома дорад, ба Идораи њар як 
Тарафи ањдкунандаи дахлдор мефиристад. 
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Моддаи 17 Мўњлати эътибор ва тамдиди баќайдгирии байналмилалї, мўњлати њифз 

 
(1) [Мўњлати эътибори баќайдгирии байналмилалї] Баќайдгирии байналмилалї дар ибтидо аз санаи 

баќайдгирии байналмилалї ба мўњлати панљ сол амалї карда мешавад. 
(2) [Тамдиди баќайдгирии байналмилалї] Баќайдгирии байналмилалї мумкин аст тибќи расмиёти 

муќарраршуда ва шарти пардохти бољи муќарраршуда ба даврањои иловагии панљсола тамдид карда 
шавад. 

(3) [Мўњлати њифз дар Тарафњои ањдкунандаи нишондодашуда] (а) Бо шарти тамдиди баќайдгирии 
байналмилалї ва бо назардошти зербанди (b) мўњлати њифз дар њар як Тарафи ањдкунандаи 
нишондодашуда аз санаи баќайдгирии байналмилалї 15 солро ташкил медињад. 

(b) Дар њолате, ки ќонунгузории Тарафи ањдкунанда нисбат ба намунаи саноатие, ки тибќи ин 
ќонунгузорї њифз пешнињод шудааст, мўњлати њифзи зиёда аз 15 солро пешбинї менамояд, бо шарти 
тамдиди баќайдгирии байналмилалї мўњлати њифз њамон мўњлате ба њисоб меравад, ки ќонунгузории 
ин Тарафи ањдкунанда пешбинї намудааст. 

(с) Њар як Тарафи ањдкунанда дар аризаи ба Директори генералї фиристодааш ўро аз мўњлати 
нињоии њифз, ки дар ќонунгузории он пешбинї шудааст, огоњ менамояд. 

(4) [Имконияти мањдудкунии эътибори тамдид] Тамдиди баќайдгирии байналмилалї мумкин аст 
нисбат ба њамаи Тарафњои ањдкунандаи нишондодашуда ё ќисми онњо ва нисбат ба њамаи намунањои 
саноатї ва ё ќисми онњо, ки объекти баќайдгирии байналмилалї ба њисоб мераванд, амалї карда 
шавад. 

(5) [Воридсозии сабтњо ва нашри маълумот оид ба тамдид] Бюрои байналмилалї сабтњоро дар бораи 
тамдид ба Фењристи байналмилалї дохил мекунад ва хабарномаро дар ин бора нашр мекунад. Бюрои 
байналмилалї нусхаи нашршударо, ки хабарнома дорад, ба Идораи њар як Тарафи ањдкунандаи 
дахлдор мефиристад. 

 
Моддаи 18 Иттилоот дар бораи баќайдгирињои байналмилалие,  

ки маълумот дар бораи онњо аллакай нашр шудааст 
 

(1) [Дастрасї ба иттилоот] Бюрои байналмилалї ба њар шахс бо хоњиши ў ва бо шарти пардохти 
бољи муќарраршуда иќтибос аз Фењристи байналмилалї ё иттилоот дар бораи мазмуни Фењристи 
байналмилалиро нисбат ба њар як баќайдгирии байналмилалї, ки маълумот дар бораи он аллакай 
нашр шудааст, пешнињод менамояд. 

(2) [Озоднамої аз ќонунигардонї] Иќтибосњо аз Фењристи байналмилалии пешнињоднамудаи Бюрои 
байналмилалї аз њама талаботи ќонунигардонї дар њар як Тарафи ањдкунанда озод карда мешаванд. 

 
БОБИ II 

ЌОИДАЊОИ МАЪМУРЇ 
 

Моддаи 19 Идораи ягонаи якчанд давлат 
 

(1) [Огоњнома дар бораи Идораи ягона] Агар якчанд давлате, ки нияти иштирокчии Санади мазкур 
шуданро доранд, ќонунгузории миллии худро доир ба намунањои саноатї ба њам мувофиќ намоянд ё 
якчанд давлати иштирокчии Санади мазкур дар ин хусус ба созиш оянд, онњо метавонанд Директори 
генералиро дар бораи он огоњ кунанд, ки: 

(i) Идораи ягона Идораи миллии њар яке аз ин давлатњоро иваз менамояд ва 
(ii) маљмўи њудуди онњо, ки дар он ќонунгузории ягона татбиќ мегардад, бояд барои маќсадњои 

моддањои 1, 3-18 ва 31 Санади мазкур њамчун як Тарафи ањдкунанда баррасї гардад. 
(2) [Замоне, ки огоњнома омода карда мешавад] Огоњномаи дар банди (1) зикршуда омода карда 

мешавад: 
(i) дар мавриди давлатњое, ки нияти иштирокчии Санади мазкур шуданро доранд, дар ваќти ба 

нигањдорї супоридани њуљљатњои дар моддаи 27 (2) ќайдшуда; 
(ii) дар мавриди давлатњои иштирокчии Санади мазкур – њар ваќт пас аз мувофиќ кардани 

ќонунгузории миллии онњо. 
(3) [Санаи эътибор пайдо кардани огоњнома] Огоњномаи дар бандњои (1) ва (2) ќайдшуда эътибор 

пайдо мекунанд: 
(i) дар мавриди давлатњое, ки нияти иштирокчии Санади мазкур шуданро доранд, аз лањзаи вобаста 

шудани ин давлатњо бо Санади мазкур; 
(ii) дар мавриди давлатњои иштирокчии Санади мазкур – пас аз гузаштани се моњ аз санаи хабаре, 

ки Директори генералї вобаста ба ин ба Тарафњои ањдкунандаи дигар медињад ва ё аз санаи дертари 
дар огоњнома нишондодашуда. 
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Моддаи 20 Аъзогї ба Иттињоди Гаага 

Тарафњои ањдкунанда аъзои њамон Иттињоде мебошанд, ки давлатњои иштирокчии Санади соли 
1934 ва Санади соли 1960 ба њисоб мераванд. 

 
Моддаи 21 Маљмаъ 

(1) [Њайат] (а) Тарафњои ањдкунанда аъзои њамон Маљмае ба њисоб мераванд, ки давлатњои бо 
моддаи 2 Санади такмили соли 1967 вобаста мебошанд. 

(b) Њар як аъзои Маљмаъ бо як намоянда муаррифї мешавад, ки метавонад муовинњо, мушовирон 
ва коршиносон дошта бошад, зимнан њар як намоянда метавонад танњо як Тарафи ањдкунандаро 
намояндагї кунад. 

(c) Аъзои Иттињод, ки аъзои Маљмаъ ба њисоб намераванд, дар љаласањо ба сифати нозирон роњ 
дода мешаванд. 

(2) [Вазифањо] (а) Маљмаъ: 
(i) њамаи масъалањои марбут ба нигоњдорї ва рушди Иттињод ва татбиќи Санади мазкурро баррасї 

менамояд; 
(ii) њуќуќњоеро амалї мекунад ва чунин вазифањоеро иљро менамояд, ки махсус ба ўњдааш гузошта 

шудаанд ва ё мувофиќи Санади мазкур ё Санади такмили соли 1967 ба ў супорида шудаанд; 
(iii) ба Директори генералї нисбат ба омодасозии конференсия дар бораи аз нав дида баромадан 

супориш медињад ва доир ба даъвати чунин конференсия ќарор ќабул мекунад; 
(iv) Дастурамалро таѓйир медињад; 
(v) њисобот ва фаъолияти Директори генералиро, ки ба Иттињод тааллуќ доранд, баррасї ва ќабул 

мекунад ва ба Директори генералї тамоми дастурњои заруриро, ки ба салоњияти Иттињод дохил 
мешаванд, медињад; 

(vi) барномаро муайян мекунад, буљети дусолаи Иттињод ва њисоботи молиявии онро ќабул 
мекунад; 

(vii) дастури молиявии Иттињодро ќабул мекунад; 
(vii) кумитањо ва гурўњњои кориеро, ки барои амалї намудани њадафњои Иттињод зарур мешуморад, 

ташкил менамояд; 
(ix) бо назардошти банди (1) (с) муайян менамояд, ки кадом давлатњо, ташкилоти байнињукуматї ва 

ѓайрињукуматї ба сифати нозирон дар љаласањои он иштирок карда метавонанд; 
(x) тамоми дигар њаракатњои дахлдорро барои ноил шудан ба њадафњои Иттињод амалї мекунад ва 

дигар вазифањои бо Санади мазкур ба ўњдааш вогузоршударо иљро менамояд.  
(b) Нисбат ба масъалањои барои дигар Иттињодњо низ манфиатнок, ки вазифањои маъмуриашонро 

Созмон иљро мекунад, Маљмаъ тавсияњои Кумитаи њамоњангсози Созмонро шунида, ќарор ќабул 
мекунад. 

(3) [Кворум] (а) Нисфи аъзои Маљмаъ, ки давлат мебошанд ва вобаста ба масъалаи мушаххас њуќуќи 
овоздињиро доранд, кворумро барои овоздињї аз рўи ин масъала ташкил медињанд. 

(b) Сарфи назар аз муќаррароти зербанди (а) агар дар ягон иљлосия шумораи давлатњои 
пешнињодшуда ва њуќуќи овоздињї барои масъалаи мушаххас дошта аз нисф камтар бошанд, вале 
баробар ва ё аз се як њиссаи давлатњои аъзои Маљмаи пешнињодшударо, ки аз рўи масъалаи мушаххас 
њуќуќи овоздињї доранд, ташкил намоянд, Маљмаъ метавонад ќарор ќабул кунад; зимнан, ќарори 
Маљмаъ, ѓайр аз ќарорњое, ки ба расмиёти худаш дахл доранд, танњо њангоми риоя кардани шартњои 
зерин њатмї мешаванд. Бюрои байналмилалї чунин ќарорњоро ба давлатњои аъзои Маљмаъ, ки њуќуќи 
овоздињї аз рўи ин масъала доранд, вале ба он пешнињод нашуда буданд, мефиристад ва онњоро даъват 
менамояд, ки ба таври хаттї дар муддати се моњ аз санаи фиристодани ќарор хабар дињанд, ки онњо ин 
ќарорњоро љонибдорї мекунанд, муќобиланд ё аз овоздињї худдорї менамоянд. Агар баъд аз 
гузаштани ин мўњлат шумораи давлатњои овоздода ва ё аз оводињї худдорї карда аќаллан ба шуморае, 
ки барои ноил шудан ба кворум дар худи иљлосия намерасид, баробар шавад, чунин ќарор бо шарте 
эътибор пайдо мекунад, ки дар як ваќт аксарияти зарурї мављуд бошад. 

(4) [Ќабули ќарорњо дар Маљмаъ] (а) Маљмаъ аз рўи имкон дар асоси созиш ќарорњои худро ќабул 
мекунад. 

(b) Дар њолати ѓайри имкон будани ќабули ќарор дар асоси созиш, ќарор аз рўи масъалаи 
муњокимашаванда ба тарзи овоздињї ќабул карда мешавад. Дар ин њолат: 

(i) њар як Тарафи ањдкунандае, ки давлат мебошад, танњо як овоз дорад ва танњо аз номи худ овоз 
медињад ва 

(ii) њар як Тарафи ањдкунандае, ки ташкилоти байнињукуматї мебошад, метавонад аз номи 
давлатњои аъзои худ овоз дињад, дар ин њолат шумораи овозњо бояд баробари шумораи давлатњои 
аъзои он, ки иштирокчии Санади мазкур ба њисоб мераванд, бошад ва чунин ташкилоти 
байнињукуматї наметавонад дар овоздињї иштирок кунад, агар яке аз давлати аъзои он аз њуќуќи худ 
оид ба иштирок кардан ва ё накардан дар овоздињї истифода барад. 
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(с) Доир ба масъалањое, ки танњо ба давлатњои ба муќаррароти моддаи 2 Санади такмили соли 1967 
вобаста дахл доранд, Тарафњои ањдкунандаи ба ин модда вобаста набуда њуќуќи овоздињиро надоранд 
ва доир ба масъалањои танњо ба Тарафњои ањдкунанда дахлдошта танњо онњо њуќуќи овоздињиро 
доранд. 

(5) [Аксарият] (а) Бо назардошти моддањои 24 (2), 26 (2) Маљмаъ ќарорњои худро бо аксарияти аз се 
ду њиссаи овозњои додашуда ќабул мекунад. 

(b) Овозњои бетараф њангоми овоздињї ба њисоб гирифта намешаванд. 
(6) [Иљлосияњо] (а) Маљмаъ ба иљлосияи навбатї љамъ мешавад, ки Директори генералї як маротиба 

дар ду сол, ба ѓайр аз њолатњои истисної дар як ваќт ва дар љое, ки Маљмаи умумии Созмон баргузор 
мегардад, онро даъват мекунад. 

(b) Маљмаъ ба иљлосияи ѓайринавбатї љамъ мешавад, ки Директори генералї бо талаби аз чор як 
њиссаи аъзои Маљмаъ ва ё бо ташаббуси худ даъват менамояд. 

(с) Директори генералї рўзномаи њар як иљлосияро омода месозад. 
(7) [Ќоидањои расмиёт] Маљмаъ ќоидањои расмиёти худро ќабул мекунад. 
 

Моддаи 22 Бюрои байналмилалї 
(1) [Вазифањои маъмурї] (а) Вазифањое, ки бо баќайдгирии байналмилалї алоќаманданд, инчунин 

дигар вазифањои маъмурии ба Иттињоди мазкур дахлдошта аз љониби Бюрои байналмилалї амалї 
карда мешаванд. 

(b) Бюрои байналмилалї њамчунин љаласањоро омода намуда, вазифаи Котиботи Маљмаъ ва он 
кумитаи коршиносон ва гурўњњои корие, ки Маљмаъ таъсис додааст, иљро менамояд. 

(2) [Директори генералї] Директори генералї шахси мансабдори асосии Иттињод ба њисоб рафта, 
Иттињодро намояндагї менамояд. 

(3) [Љаласањои дигар, ба ѓайр аз иљлосияи Маљмаъ] Директори генералї метавонад њар кумита ва 
гурўњи корие, ки Маљмаъ таъсис додааст ва њамаи дигар љаласањоро доир ба масъалањои ба Иттињод 
дахлдошта даъват намояд. 

(4) [Наќши Бюрои байналмилалї дар Маљмаъ ва дигар љаласањо] (а) Директори генералї ва шахсони аз 
тарафи ў таъиншуда дар тамоми љаласањои Маљмаъ, кумитањо ва гурўњњои кории аз љониби Маљмаъ 
таъсисёфта ва тамоми дигар љаласањои аз тарафи Директори генералї тањти унвони Иттињод 
даъватшуда бидуни њуќуќи овоздињї иштирок менамоянд. 

(b) Директори генералї ё узви њайати аз тарафи Директори генералї таъиншуда ex officio котиби 
Маљмаъ, кумитањо, гурўњњои корї ва дигар љаласањои дар зербанди (а) ќайдшуда ба њисоб мераванд. 

(5) [Конфронсњо] (а) Бюрои байналмилалї тибќи нишондоди Маљмаъ корњои тайёриро ба њар як 
конференсия дар хусуси аз нав дида баромадан амалї менамояд. 

(b) Бюрои байналмилалї метавонад, ки бо ташкилоти байнињукуматї ва ташкилоти 
байналмилалию миллии ѓайрињукуматї оид ба масъалањои ба корњои тайёрї дахлдори ќайдшуда 
машварат намояд. 

(с) Директори генералї ва шахсони аз тарафи ў таъиншуда дар муњокимаи масъалањои конфронс 
дар хусуси аз нав дида баромадан бидуни њуќуќи овоздињї иштирок менамоянд. 

(6) [Дигар вазифањо] Бюрои байналмилалї дигар вазифањоеро, ки бо Санади мазкур ба зиммааш 
гузошта шудаанд, иљро менамояд. 

 
Моддаи 23 Молия 

(1) [Буљет] (а) Иттињод дорои буљет аст. 
(b) Буљети Иттињод даромад ва харољоти танњо Иттињод ва аъзоњаќї ба буљети харољоти барои 

Иттињод умумї, ки вазифањои маъмуриро онњоро Созмон иљро мекунад, дар бар мегирад. 
(с) Харољоте, ки танњо харољоти Иттињод ба њисоб намераванд, инчунин марбут ба як ё якчанд 

Иттињоди дигаре мебошанд, ки вазифањои маъмуриашонро Созмон иљро менамояд, харољоти умумии 
Иттињодњо ба њисоб мераванд. Њиссаи Иттињод дар ин харољоти умумї ба манфиати он ба чунин 
харољот мувофиќ мебошад. 

(2) [Њамоњангсозї бо буљетњои Иттињодњои дигар] Буљети Иттињод бо назардошти талаботи 
њамоњангсозї бо буљетњои дигар Иттињодњо, ки вазифањои маъмуриашонро Созмон иљро мекунад, 
тањия карда мешавад. 

(3) [Сарчашмаи маблаѓгузории буљет] Буљети Иттињод аз њисоби сарчашмањои зерин маблаѓгузорї 
карда мешавад: 

(i) бољњо барои баќайдгирии миллї; 
(ii) пардохтњо барои дигар хизматрасонињои ба Иттињод мансуб аз тарафи Бюрои байналмилалї; 
(iii) даромад аз фурўши нашрияи Бюрои байналмилалї, ки мансуб ба Иттињод аст ва ё даромад аз 

њисоби пардохтњои литсензионї; 
(iv) њадя, маблаѓњои васиятшуда ва кўмаки молиявї; 
(v) рента, фоизњо ва даромадњои дигари гуногун. 
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(4) [Муќаррар намудани андозаи бољ ва пардохтњо; сатњи буљет] (а) Андозаи бољи дар банди 3(i) 
пешбинишуда бо пешнињоди Директори генералї аз љониби Маљмаъ муќаррар карда мешавад. 
Пардохтњои дар банди 3 (ii) пешбинишуда аз љониби Директори генералї муќаррар гардида, то дар 
иљлосияи навбатии Маљмаъ тасдиќ гардидан муваќќатан истифода бурда мешаванд. 

(b) Андозаи бољи дар банди 3 (i) пешбинишуда чунон муќаррар карда мешавад, ки даромади 
Иттињод аз њисоби бољ ва сарчашмањои дигар аќаллан барои њамаи харољоти Бюрои байналмилалї 
нисбат ба Иттињод кофї бошад. 

(с) Агар буљет то ибтидои давраи нави молиявї ќабул нашуда бошад, мувофиќи дастури молиявї 
буљет дар сатњи соли пештара истифода мешавад. 

(5) [Фонди воситањои гардон] Иттињод фонди воситањои гардонро дорост, ки аз њисоби даромадњои 
барзиёд ва агар он кофї набошад, аз њисоби пардохтњои яккаратаи њар як аъзои Иттињод ташкил 
карда мешавад. Агар фонди воситањои гардон нокифоя гардад, Маљмаъ дар хусуси афзудани он ќарор 
ќабул менамояд. Андозаи пардохти яккарата ва шарти пардохт аз љониби Маљмаъ бо пешнињоди 
Директори генералї муайян карда мешавад. 

(6) [Пешпардохт намудани давлати ќабулкунанда] (а) Дар созишнома оид ба ќароргоњ, ки бо давлате 
баста мешавад, ки дар њудуди он Созмон ќароргоњи худро дорад, пешбинї карда мешавад, ки дар 
њолати нокифоягии фонди воситањои гардон давлати мазкур пешпардохт менамояд. Маблаѓи 
пешпардохт ва шартњои пешнињоди он дар њар як њолат мавзўи созишномањои алоњида дар байни 
чунин давлат ва Созмон мегардад. 

(b) Њам давлати дар зербанди (а) ќайдшуда ва њам Созмон њуќуќ доранд бо роњи огоњкунии хаттї 
ўњдадории додани пешпардохтро бекор намоянд. Бекорнамої баъд аз се соли анљоми соле, ки огоњ 
карда шуда буд, эътибор пайдо мекунад. 

(7) [Тафтиши њисобњо] Тафтиши њисобњо аз љониби як ва ё якчанд давлати аъзои Иттињод ва ё 
тафтишкунандагони берунї тибќи дастури молиявї амалї мегардад. Онњо аз љониби Маљмаъ бо 
розигиашон таъин карда мешаванд. 

 
Моддаи 24 Дастурамал 

(1) [Соњаи батанзимдарорї] Дастурамал тартиби истифодаи Санади мазкурро ба танзим медарорад, 
аз љумла Дастурамал чунин муќарраротро дар бар мегирад: 

(i) талаботе, ки танзими онњоро Санади мазкур махсус дар Дастурамал пешбинї намудааст; 
(ii) дигар танзими муфассал нисбат ба муќаррароти Санади мазкур ё муфассалоти дигаре, ки барои 

татбиќи онњо муфид аст; 
(iii) њамагуна талаботи маъмурї, масъалањо ва ё расмиёт. 
(2) [Ислоњи баъзе муќаррароти Дастурамал] (а) Дар Дастурамал мумкин аст нишон дода шавад, ки 

ба баъзе муќаррароти Дастурамал ислоњот танњо бо ќарори якдилона ё аксарияти аз панљ чор њисса 
ворид карда мешавад. 

(b) Барои он ки талаботи якдилона ё аксарияти аз панљ чор њисса дар оянда ба дохил намудани 
ислоњот ба ягон муќаррароти Дастурамал пањн нашавад, ќарори якдилона талаб карда мешавад. 

(с) Барои он ки талаботи якдилона ё аксарияти аз панљ чор њисса дар оянда ба дохил намудани 
ислоњот ба ягон муќаррароти Дастурамал пањн шавад, аксарияти аз панљ чор њисса талаб карда 
мешавад. 

(3) [Ихтилоф байни Санади мазкур ва Дастурамал] Њангоми љой доштани ихтилоф байни Санади 
мазкур ва муќаррароти Дастурамал, муќаррароти Санад татбиќ карда мешаванд. 

 
БОБИ III 

АЗ НАВ ДИДА БАРОМАДАН ВА ДОХИЛ КАРДАНИ ИСЛОЊОТ 
 

Моддаи 25 Аз нав дида баромадани Санади мазкур 
(1) [Конфронсњо вобаста ба аз нав дида баромадан] Санади мазкур метавонад дар конфронси 

Тарафњои ањдкунанда аз нав дида баромада шавад. 
(2) [Аз нав дида баромадани баъзе моддањо ё ворид намудани ислоњот ба онњо] Ислоњот ба моддањои 

21, 22, 23 ва 26 метавонад дар конфронс вобаста ба аз нав дида баромадан ва ё аз љониби Маљмаъ 
мувофиќи муќаррароти моддаи 26 ворид карда шаванд. 

 
Моддаи 26 Аз љониби Маљмаъ ба баъзе моддањо дохил кардани ислоњот 

(1) [Таклифњо оид ба ворид кардани ислоњот] (а) Таклифњо ба Маљмаъ оид ба ворид кардани ислоњот 
ба моддањои 21, 22, 23 ва моддаи мазкур метавонанд аз љониби њар як Тарафи ањдкунанда ё Директори 
генералї пешнињод карда шаванд. 

(b) Чунин таклифњоро Директори генералї ба Тарафњои ањдкунанда њадди аќал 6 моњ пеш аз 
баррасии онњо дар Маљмаъ мефиристонад. 
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(2) [Аксарияти талабшаванда њангоми овоздињї] Њар як ислоњоти аз љониби Маљмаъ ќабулшуда 
нисбат ба моддањое, ки дар банди (1) пешбинї шудаанд, аксарияти аз чор се њиссаи овозњоро талаб 
мекунад, ба истиснои ислоњот ба моддаи 21 ва ё банди мазкур, ки барои ќабули онњо аксарияти аз панљ 
чор њиссаи овозњо талаб карда мешавад. 

(3) [Ба эътибор даромадан] (а) Ба ѓайр аз њолатњое, ки банди (2) татбиќ мешавад, тамоми ислоњот ба 
моддањои дар банди (1) ќайдшуда баъд аз як моњи огоњномаи хаттї оид ба ќабулро гирифтани 
Директори генералї, ки мувофиќи тартиби муќарраршудаи аз чор се њиссаи њамаи Тарафњои 
ањдкунанда, ки њангоми ќабули ислоњот аъзои Маљмаъ буданд ва њуќуќи ба ин ислоњот овоз доданро 
доштанд, амалї шудааст, ба эътибор медарояд. 

(b) Агар дар муддати шаш моњ аз санаи ќабули ислоњот аз љониби Маљмаъ Тарафи ањдкунанда 
Директори генералиро хабардор кунад, ки вай бо чунин ислоњот вобаста нест, ягон ислоњот ба моддаи 
21(3) ё (4) ва ё ба зербанди мазкур ба эътибор намедарояд. 

(с) Њар як ислоњоте, ки мутобиќи муќаррароти банди мазкур ба эътибор медарояд, барои њамаи 
давлатњо ва ташкилоти байнињукуматї, ки њангоми ба эътибор даромадани ин ислоњот Тарафи 
ањдкунанда мебошанд ва ё дар санаи дертар Тарафи ањдкунанда мешаванд, њатмї мебошад. 

 
Боби IV 

Ќоидањои хотимавї 
 

Моддаи 27 Иштирок дар Санади мазкур 
(1) [Шартњои иштирок дар Санад] Бо назардошти бандњои (2) ва (3) ва моддаи 28 
(i) њар давлати аъзои Созмон метавонад Санади мазкурро имзо намояд ва иштирокчии он гардад; 
(ii) њар ташкилоти байнињукуматї, ки дорои Идорае мебошад, ки дар он њифз намудани намунаи 

саноатї имконпазир аст ва дар њудуде амал мекунад, ки дар он шартномаи таъсиси ин ташкилоти 
байнињукуматї татбиќ мешавад, метавонад Санади мазкурро ба имзо расонад ва иштирокчии он 
гардад, ба шарте њадди аќал як давлати аъзои ин ташкилоти байнињукуматї аъзои Созмон бошад ва 
чунин Идора тибќи моддаи 19 объекти огоњшуда набошад. 

(2) [Тасдиќ ва ё њамроњшавї] Њар давлат ё ташкилоти байнињукуматии дар банди (1) ќайдшуда 
метавонад барои нигањдорї супорад:  

(i) тасдиќнома, агар онњо Санади мазкурро имзо карда бошанд ё 
(ii) санади њамроњшавї, агар онњо Санади мазкурро имзо накарда бошанд. 
(3) [Санаи супоридан барои нигањдорї] (a) Бо назардошти зербандњои (b)-(d) санаи супоридан барои 

нигоњдории тасдиќнома ва ё санади њамроњшавї санаи супоридани њуљљати дахлдор барои нигањдорї 
њисобида мешавад. 

(b) Санаи барои нигањдорї супоридани тасдиќнома ва ё санади њамроњшавии њар давлат, ки нисбат 
ба он намунаи саноатї танњо тавассути Идорае њифз карда мешавад, ки ташкилоти байнињукуматї 
дорад ва ин давлат аъзои он мебошад, санае ба њисоб меравад, ки барои нигањдорї њуљљати дахлдори 
ин ташкилоти байнињукуматї супорида шудааст, агар ин сана дертар аз санае, ки њуљљати ин давлат 
барои нигањдорї супорида шудааст, бошад. 

(с) Санаи барои нигањдорї супоридани тасдиќнома ё санади њамроњшавии дорои огоњнома ё бо 
огоњнома њамроњгардидаи дар моддаи 19 ќайдшуда санае њисобида мешавад, ки њуљљати охирони 
давлатњои аъзои гурўњи давлатњое, ки огоњномаи дахлдор кардаанд, барои нигањдорї супорида 
шудааст. 

(d) Тасдиќнома ё санади њамроњшавии давлат метавонад аризаеро дар бар гирад ва ё бо аризае 
њамроњ карда шавад, ки дар он ин њуљљат барои нигањдорї бо шарте супоридашуда њисобида мешавад, 
ки њамчунин барои нигањдорї њуљљати дигар давлат ё ташкилоти байнињукуматї ва ё њуљљатњои ду 
давлати дигар ё њуљљатњои як давлат ва як ташкилоти байнињукуматие, ки њуќуќи иштирокчии Санади 
мазкур шуданро дорад, бо нишондоди номгўи онњо супорида шуда бошад. Њуљљати дорои чунин ариза 
ё бо он њамроњишуда аз санае, ки шартњои дар ариза нишондодашуда иљро шудаанд, барои нигањдорї 
супоридашуда њисобида мешавад. Агар ягон њуљљати дар ариза нишондодашуда дар навбати худ 
аризаи чунин намудро дошта бошад ё њамроњї намояд, чунин њуљљат аз санаи иљрошавии шартњои дар 
аризаи охирон нишондодашуда барои нигањдорї супоридашуда њисобида мешавад.  

(е) Тамоми аризаи мувофиќи зербанди (d) пешнињодшуда њар ваќт метавонад пурра ё ќисман 
бозхонд гардад. Чунин бозхонд аз санаи гирифтани огоњномаи дахлдор аз тарафи Директори генералї 
ба эътибор медарояд. 

 
Моддаи 28 Санаи мавриди амал ќарор гирифтани тасдиќ ва њамроњшавї 

(1) [Њуљљатњое, ки ба эътибор гирифта мешаванд] Дар моддаи мазкур фаќат тасдиќномањо ё санади 
њамроњшавии барои нигањдорї супоридашудаи давлатњо ва ё ташкилоти байнињукуматии дар моддаи 
27(1) ќайдшуда ва мувофиќи моддаи 27(3) дорои санаи барои нигањдорї супорида шудан ба назар 
гирифта мешаванд.  
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(2) [Ба эътибор даромадани Санади мазкур] Санади мазкур баъд аз се моњи барои нигањдорї 
супоридани тасдиќнома ё санади њамроњшавии шаш давлат ба эътибор медарояд, ба шарте тибќи 
маълумоти омории њарсолаи охирони аз тарафи Бюрои байналмилалї љамъоварда аќаллан се давлати 
мазкур ба яке аз шартњои зерин љавобгў бошанд: 

(i) дар давлати дахлдор ё нисбат ба он аќаллан 3 000 арзнома барои њифзи намунањои саноатї 
пешнињод шуда бошад ва ё 

(ii) дар давлати дахлдор ё нисбат ба он аќаллан 1 000 арзнома барои њифзи намунањои саноатї аз 
тарафи ањолии ягон давлати дигар пешнињод шуда бошад.  

(3) [Ба эътибор даромадани тасдиќнома ва њамроњшавї] (а) Давлат ё ташкилоти байнињукуматие, ки 
тасдиќнома ё санади њамроњшавиро се моњ пеш аз санаи баэътибордароии Санади мазкур барои 
нигањдорї супоридааст, аз санаи баэътибордароии Санади мазкур бо муќаррароти он вобаста 
мешавад. 

(b) Тамоми давлат ё ташкилоти байнињукуматии дигар бо гузаштани се моњ аз санае, ки онњо 
тасдиќнома ё санади њамроњшавиро супоридаанд ё аз санаи баъдтаре, ки дар њуљљати дахлдор нишон 
дода шудааст, ба Санади мазкур алоќаманд мегарданд. 

 
Моддаи 29 Манъ будани тавзењот 

Ба Санади мазкур ягон тавзењот роњ дода намешавад. 
 

Моддаи 30 Аризаи Тарафњои ањдкунанда 
(1) [Замоне, ки аризаро пешнињод намудан мумкин аст] Тамоми ариза мувофиќи моддањои 4 (1) (b), 5 

(2) (a), 7 (2), 11 (1), 13 (1), 14 (3), 16 (2) ё 17 (3) (c) мумкин аст пешнињод гардад: 
(i) њангоми барои нигањдорї супоридани ягон њуљљати дар моддаи 27 (2) ќайдшуда – дар ин њолат 

ариза аз санае ба эътибор медарояд, ки давлат ё ташкилоти байнињукуматии чунин аризаро 
пешнињодкарда бо Санади мазкур алоќаманд мегарданд ё 

(ii) баъди барои нигањдорї супоридани ягон њуљљати дар моддаи 27 (2) ќайдшуда – дар ин њолат 
ариза баъд аз се моњи санае, ки онро Директори генералї гирифтааст ё санаи дигари дертари дар ариза 
нишондодашуда ба эътибор медарояд, вале танњо нисбат ба баќайдгирии байналмилалие татбиќ 
мегардад, ки санааш бо санаи баэътибордароии ариза мувофиќ аст ё аз он дертар мебошад. 

(2) [Аризаи давлатњои дорои Идораи ягона] Сарфи назар аз банди (1) тамоми аризањои дар ин банд 
ќайдшудаи давлате, ки њамроњи дигар давлат ва ё дигар давлатњо Директори генералиро мувофиќи 
моддаи 19 (1) дар хусуси он огоњ намудаанд, ки Идораи ягона Идораи миллии онњоро иваз менамояд, 
бо шарте ба эътибор медарояд, ки дигар давлат ё давлатњо ариза ё аризањои дахлдор пешнињод 
намоянд. 

(3) [Бозхонди ариза] Тамоми аризаи дар банди (1) ќайдшуда мумкин аст њар ваќт бо фиристодани 
огоњнома ба Директори генералї бозхонд шавад. Чунин бозхонд бо гузаштани се моњ аз санаи 
огоњномаро гирифтани Директори генералї ва ё санаи дертари дар огоњнома нишондодашуда эътибор 
пайдо мекунад. Дар њолати мувофиќи моддаи 7 (2) огоњ намудан амали огоњнома ба арзномањои 
байналмилалие, ки то эътибор пайдо кардани бозхонди мазкур пешнињод шудаанд, пањн намегардад. 

 
Моддаи 31 Татбиќи Санадњои солњои 1934 ва 1960 

(1) [Муносибати байни давлатњое, ки иштирокчии њам Санади мазкур ва њам Санадњои солњои 1934 ва 
1960 мебошанд] Ба муносибатњои байнињамдигарии давлатњое, ки иштирокчии њам Санади мазкур ва 
њам Санади соли 1934 ё Санади соли 1960 мебошанд, танњо Санади мазкур татбиќ мегардад. Нисбат ба 
намунањои саноатие, ки дар Бюрои байналмилалї то санаи татбиќи Санади мазкур ба муносибатњои 
байнињамдигарии ин давлатњо мањфуз гардидаанд, вобаста ба њолати дахлдор ин давлатњо дар 
муносибатњои байнињамдигарї Санади соли 1934 ё Санади соли 1960-ро татбиќ менамоянд. 

(2) [Муносибати байни давлатњое, ки иштирокчии њам Санади мазкур ва њам Санади соли 1934 ё 1960 
мебошанд, бо давлатњое, ки иштирокчии Санади соли 1934 ё 1960 буда, вале иштирокчии Санади мазкур 
нестанд] (а) Давлати иштирокчии њам Санади мазкур ва њам Санади соли 1934 татбиќи Санади соли 
1934-ро дар муносибати худ бо давлатњое, ки иштирокчии Санади соли 1934 мебошанд, вале 
иштирокчии Санади соли 1960 ё Санади мазкур нестанд, давом медињад. 

(b) Њар давлате, ки иштирокчии њам Санади мазкур ва њам Санади соли 1960 мебошад, татбиќи 
Санади соли 1960-ро дар муносибати худ бо давлатњое, ки иштирокчии Санади соли 1960 мебошанд, 
вале иштирокчии Санади мазкур нестанд, давом медињад. 

 
Моддаи 32 Бекор кардани Санади мазкур 

(1) [Огоњнома] Њар як Тарафи ањдкунанда метавонад Санади мазкурро бо роњи фиристодани 
огоњнома ба Директори генералї бекор кунад. 

(2) [Санаи ба эътибор даромадан] Бекор кардан бо гузаштани як сол аз санаи огоњномаро гирифтани 
Директори генералї ва ё аз санаи дертари дар огоњнома нишондодашуда ба эътибор медарояд. Бекор 
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кардан ба татбиќи Санади мазкур нисбат ба арзномањои байналмилалие, ки дар рафти баррасї ќарор 
доранд ва њар як баќайдгирии байналмилалие, ки нисбат ба Тарафи ањдкунандаи бекорнамуда 
њангоми ба эътибор даромадани бекоркунї амал мекунад, таъсир намерасонад. 

 
Моддаи 33 Забонњои Санади мазкур; имзокунї 

(1) [Матнњои аслї; матнњои расмї] (а) Санади мазкур дар як нусха ба забонњои англисї, арабї, 
испанї, чинї, русї ва франсавї имзо карда мешавад, зимнан њамаи матнњо баробар аслї мебошанд. 

(b) Матнњои расмиро Директори генералї пас аз машварат бо њукуматњои манфиатдор ба забонњои 
дигаре, ки Маљмаъ муайян мекунад, тайёр менамояд. 

(2) [Мўњлат барои имзокунї] Санади мазкур дар ќароргоњи Созмон бо гузаштани як сол аз ќабул 
шуданаш барои имзокунї кушода аст. 

 
Моддаи 34 Мањфуздоранда 

Директори генералї мањфуздорандаи Санади мазкур мебошад. 


