ЌОИДАЊОИ
пешнињоди эътирозномањо, аризањо ба
Шўрои шикоятї ва тартиби баррасии онњо
1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
1. Ќоидањои пешнињоди эътирозномањо, аризањо ба Шўрои шикоятии
Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди
иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон ва тартиби барасии онњо (минбаъдЌоидањо), тибќи ќисми 1 моддаи 20 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
ишорањои љуѓрофї» ва ќисми 1 моддаи 36 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи тамѓањои молї ва тамѓањои хизматрасонї» тањия карда шуда, тартиби
пешнињоди эътирозномањо ва аризањо ба Шўрои шикоятї, мўњлатњои
пешнињод ва баррасии онњоро мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи ихтироъ», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи намунањои
саноатї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи њуќуќии
топологияњои микросхемаи интегралї» ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї,
муайян менамояд.
2. ЭЪТИРОЗЊО ВА АРИЗАЊОЕ, КИ ДАР ШЎРОИ ШИКОЯТЇ
БАРРАСЇ КАРДА МЕШАВАНД
2. Дар доираи ваколатњои худ, Шўрои шикоятї эътирозњо ва аризањои
зеринро баррасї менамояд:
- оид ба ќарори радди ќабули арзнома барои баррасї, ки дар натиљаи
экспертизаи расмї ќабул карда шудааст;
- оид ба ќарори радди додани њуљљати њифозатї ба ихтироъ ва намунаи
саноатї, ки дар натиљаи экспертизаи моњиятї ќабул карда шудааст;
- оид ба ќарори радди баќайдгирии тамѓаи молї, тамѓаи хизматрасонї,
номи љойи пайдоиши мол, ки дар натиљаи экспертизаи ифодаи
пешнињодшуда ќабул карда шудаанд, њамчунин радди ќатъи баќайдгирии
тамѓаи молї, ки дар натиљаи экспертизаи ифодаи пешнињодшуда дар асоси
ќисмњои 1, 2 ва 5 моддаи 5 Созишномаи Мадрид ќабул карда шудааст;
- зидди додани патент ва нахустпатент ба ихтироъ;
- зидди додани патент ба намунаи саноатї;
- зидди баќайдгирии тамѓаи молї, аз он љумла дар асоси банди 6 моддаи 5
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Созишномаи Мадрид;
- зидди баќайдгирии номи мањали истењсоли мол;
- зидди амали њуљљати њифозатї;
- барои радди баќайдгирии шартномаи литсензионї;
- барои радди баќайдгирии шартномаи вогузории њуќуќ;
- ариза дар бораи пеш аз мўњлат ќатъ шудани њифзи њуќуќии тамѓаи
молї бинобар сабаби истифода нашуданаш;
- оид ба кори Комиссияи аттестатсионии масъалањои аттестатсияи
намояндагони патентї.
Дар доираи салоњияти худ дигар бањсњоро оид ба санљиш ва баќайдгирии
объектњои моликияти саноатї баррасї менамояд;
3. Шўрои шикоятї бањсњоро мувофиќи арзномањое, ки аз љониби
шахсони манфиатдор ё намояндагони онњо пешнињод гардидаанд, баррасї
менамояд. Шахсони воќеие, ки дар хориљ зиндагї менамоянд, шахсони
њуќуќии хориља ё намояндагони онњо ба воситаи намояндагони патентие, ки
дар МД ММПИ ба ќайд гирифта шудаанд, ба Шўрои шикоятї эътирознома
пешнињод ва мукотибаро ба роњ мемонанд, агар мувофиќи созишномаи
дуљонибаи Љумњурии Тољикистон ё санадњои њуќуќии байналмилалие, ки
онњоро Љумњурии Тољикистон эътироф намудааст, тартиби дигар пешбинї
нашуда бошад.
4. Ба эътирозномае, ки аз љониби намояндаи эътироздењ (аз он љумла
намояндаи патентї) пешнињод мегардад, ваколатномаи мувофиќи талаботи
ќонунгузорї тартибдодашуда замима карда мешавад.
Эътирознома ва маводњои иловагї дар маљмўи иборат аз ду нусха бо
замимањояш пешнињод мегардад.
Пешнињод накардани нусхањои эътирознома ё замимањои дахлдор,
вобаста ба шумораи парванда ва шахсони манфиатдор, њамчунин нусхаи
аслии ваколатнома сабаби ба таъхир гузоштани баррасии эътироз
мегардад ва пас аз гузаштани мўњлати 3 (се) моња аз таърихи пешнињод,
шикоят ё эътироз бозхонда њисобида мешавад.
5. Шикоят ва эътирозњое, ки мувофиќи сархатњои 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
банди дуюми боби дуюм пешбинї шудаанд, дар давоми мўњлатњои дар
ќонунњои дахлдори Љумњурии Тољикистон муќарраргардида, аз таърихи ба
арзномадењ
расидани
ќарор
ё
нусхаи
маводњои
ба
арзнома
муќобилгузошташуда, ки аз МД ММПИ талаб карда шудаанд, ба шарте, ки
дархости онњо аз љониби арзномадењ дар давоми мўњлатњои дар ќонунњои
дахлдори Љумњурии Тољикистон муќарраргардида аз рўзи гирифтани ќарор
сурат гирифта бошад, пешнињод карда мешаванд.
Шикоят ва эътирозњое, ки дар сархати 2 банди дуюми боби дуюми
Ќоидањои мазкур пешбинї шудаанд, дар давоми мўњлатњои дар ќонунњои
дахлдори Љумњурии Тољикистон муќарраргардида аз таърихи ба арзномадењ
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расидани ќарор ё маводњои ба арзнома муќобил гузошташуда, ки аз МД
ММПИ талаб карда шудаанд, ба шарте, ки дархости онњо аз љониби
арзномадењ дар муддати 3 моњ аз рўзи гирифтани ќарор сурат гирифта бошад,
пешнињод карда мешавад.
6. Шўрои шикоятї эътирозњо шикоятњо ва аризањоро оид ба пурра
ё ќисман беэътибор шуморидани њуљљати њифозатї (патент ва нахустпатент
ба ихтироъ, патент ба намунаи саноатї, шањодатнома ба тамѓањои молї ва
тамѓањои хизматрасонї, номи мањали истењсоли мол, топологияи
микросхемањои интегралї) баррасї менамояд, ки мувофиќи сархати 8
банди дуюм дар давоми мўњлати эътибори њуљљати њифозатї, дар њолатњои
дар ќонунгузории амалкунанда, њамчунин моддаи 32 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи ихтироъ», моддаи 27 Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи намунањои саноатї» ва моддаи 34 Ќонуни Љумњуоии
Тољикистон «Дар бораи тамѓањои молї ва тамѓањои хизматрасонї» пешнињод
шудаанд, баррасї менамояд.
7.
Ба эътирозњо, шикоятњо ва аризањое, ки ба Шўрои шикоятї
пешнињод мешаванд, бояд аз чунин љузъњо иборат бошанд:
- таърихи имзо ва ё фиристода шудан;
- маълумот дар бораи таърихи пешнињод ё њуљљати њифозатие, ки
мувофиќи рамзњои INID арз шудааст.
- барои ихтироот, моделњои судманд, намунањои саноатї:
- (11), (21), (22), (51), (54), (71), (73) ва (74);
- суроѓа барои мукотиба;
- телефон.
- барои тамѓањои молї ва тамѓањои хизматрасонї ва номи љойи
пайдоиши мол:
- (110), (210), (220), (510), (540), (730) ва (740);
- суроѓа барои мукотиба;
- телефон.
- маълумоти љониби эътирозкунанда (насаб, ном, суроѓа, телефон ва ѓ.);
8. Эътирозњо, шикоятњо ва аризањое, ки мувофиќи банди дуюми
Ќоидањо пешнињод карда мешаванд бояд чунин асоснокунињоро доро бошад:
- ишора ба моддањои мушаххаси ќонун ва бандњои Ќоидањо;
- мазмуни мухтасари далелњо;
- талаботи љониби эътирозкунанда;
- номгўй ва њаљми замимањо, шумораи умумии сањифањо;
- шўмораи нусхањо;
- имзои љониби эътирозкунанда ё шахси ваколатдор;
- ба шикоят, эътироз ва ариза бояд њуљљате, ки пардохти коргузориро
барои пешнињод ва баррасии шикоят, эътироз ва ариза ба андозаи
муќарраршуда тасдиќ мекунад, замима карда шавад.
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Шикоят, эътироз ё ариза бе њуљљати тасдиќкунандаи пардохти коргузорї
ба андозаи муќарраршуда, шикоят, эътироз ва ариза пешнињоднашуда
њисобида мешавад.
9. Мўњлати гузаштаи пешнињоди шикоят ва эътироз аз љониби
арзномадењ бо дархости арзномадењ барќарор шуда метавонад.
Дархост барои барќарор намудани мўњлати гузаштаи пешнињоди шикоят
ва эътироз бояд њамчун ќисми таркибии он ё замима пешнињод карда шавад.
Дархост барои барќарор намудани мўњлати гузаштаи пешнињоди шикоят
ва эътироз бояд на дертар аз шаш моњ аз рўзи ба охир расидани мўњлати
пешнињод, пешнињод карда шавад.
10. Дархост оид ба барќарор кардани мўњлати гузаштаи пешнињоди
шикояту эътироз бояд њуљљати тасдиќкунандаи сабабњои узрноки гузаштани
мўњлати пешнињоди шикояту эътирозро дошта бошад ва ба он њуљљати
тасдиќкунандаи супурда шудани пардохти њатмї барои барќарор
намудани мўњлати гузашта ва пардохти коргузорї барои пешнињоди
шикояту эътироз ба андозаи тасдиќшуда, замима карда шавад.
Њангоми њамроњи дархосте, ки сабабњои узрноки гузаштани мўњлати
пешнињоди шикоят ва эътирозро дар бар мегирад, пешнињод нашудани
њуљљати тасдиќкунандаи супурда шудани пардохти њатмї ва пардохти
коргузорї ба андозаи муќарраргардида, дархости шикоят ва эътироз
пешнињоднашуда њисобида мешавад.
11). Шикоят ва эътирозњое, ки мувофиќи сархатњои 1 ва 3 банди дуюми
боби дуюми Ќоидањои мазкур пешбини шудаанд, бояд далелњои
тасдиќкунандаи нодурустии ќарори Раёсати экспертизаи давлатии объектњои
моликияти саноатиро дошта бошанд, ва ба як арзнома ба объекти намунаи
саноатї тааллуќ дошта бошанд.
12. Шикоят ва эътирозњое, ки мувофиќи сархатњои 4 ва 8 банди дуюми
боби дуюми Ќоидањои мазкур пешбинї шудаанд, бояд далелњои
тасдиќкунандаи мављуд будани асосњо барои ќисман ё пурра беэътибор
шуморидани њуљљати њифозатиро дошта бошанд ва ба як њуљљати њифозатї ё
сабт тааллуќ дошта бошанд.
13. Пешнињоди маводњои иловагї бо њамроњии шикоят ва эътирозњое,
ки мувофиќи сархатњои 4 ва 7 банди дуюми боби дуюми Ќоидањои мазкур
пешбинї шудаанд, агар онњо далелњои дигари мубоњисаноки њуљљати
њифозатиро нисбат ба шикоят ва эътирози пешнињодшуда дошта бошанд,
иљозат дода намешаванд. Чунин маводњо метавонанд, мувофиќи шартњои
пешнињоди шикоят ва эътирози дар Ќоидањои мазкур пешбинишуда, њамчун
шикоят ва эътирози алоњида тартиб дода шуда, пешнињод карда шаванд.
14. Дар шикоят ва эътирозњое, ки мувофиќи сархатњои 4 ва 5 банди
дуюми боби дуюми Ќоидањои мазкур пешбини шудаанд, бояд хоњиши
ќисман ё пурра беэътибор донистани њуљљати њифозатї изњор карда шавад.
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Хоњиши беэътибор донистани њуљљати њифозатї дар њолати мувофиќат
накардани объекти њифзшавандаи моликияти саноатї ба њаљми банди
мустаќили (бандњои мустаќил, агар онњо якчандто бошанд) формулаи
ихтироъ, љамъи шартњои њифзпазирии дар суратњо тасвирёфта ва дар асоси
моддањои мувофиќи санадњои ќонунгузорї ба рўйхати аломатњои асосии
намунаи саноатї воридшуда, аз он љумла дар њолати дар формулаи ихтироъ,
номгўи сифатњои асосии намунаи саноатї мављуд будани аломатњое, ки дар
маводњои аввалаи арзнома љой надоштанд ва истиснои онњо маљмўи сифатњои
боќимондаи ихтироъ, намунаи саноатиро ба талаботи шартњои њифзпазирї
љавобгў намегардонанд, ба пуррагї оварда мешавад.
15. Хоњиши беэътибор донистани њуљљати њифозатї дар њолатњои зерин
ќисман оварда мешавад:
- дар формулаи ихтироъ, модели судманд, номгўи аломатњои асосии
намунаи саноатї мављуд будани аломатњое, ки дар маводњои аввала мављуд
набуд ва истиснои онњо барои бо њаљми маљмўи аломатњои боќимонда ба
талаботи њифзпазирї љавобгў набудани ихтироъ, намунаи саноатї асос
намешаванд;
- номувофиќатии як ихтироъ ё ќисми ихтироот аз гурўњи ихтирооти
њифзшаванда, як вариант ё ќисми вариантњои намунаи саноатї аз гурўњи
вариантњои њифзшавандаи намунаи саноатї, дар њаљми банди новобастаи
формулаи ихтироъ, номгўи маљмўи аломатњои асосии варианти намунаи
саноатї ба шартњои њифзпазирии мутаносибан ихтироъ ва намунаи саноатї;
- мављуд будани банди вобаста дар формулаи ихтироъ, ки бо
назардошти он ихтирои њифзшаванда ба шартњои њифзпазирї љавобгў шуда
наметавонад.
16. Дар эътирози зидди сабти тамѓаи молї, ки дар сархати 6, банди
дуюми боби дуюми Ќоидањои мазкур пешбинї шудааст, бояд дархости
ќисман ё пурра беэътибор донистани сабт оварда шавад.
Дархости ќисман беэътибор донистани сабти тамѓаи молї дар њолати
мављуд будани тамѓаи молї ва тамѓаи хизматрасонии ба дараљаи омезиш
монанд ё агар нисбат ба онњо дар њудуди Љумњурии Тољикистон ба номи касе
нисбат ба молу хизматњои якхелаи ќисман мувофиќаткунанда арзнома
пешнињод шуда бошад, пешнињод карда мешавад.
Дар њама њолатњои дигари вайрон кардани талаботи муќаррарнамудаи
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тамѓањои молї ва тамѓањои
хизматрасонї», дархости пурра беэътибор донистани сабт пешнињод карда
мешавад.

3. БАЌАЙДГИРЇ, ЌАБУЛИ ЭЪТИРОЗЊО ВА АРИЗАЊО
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17. Эътирозномањои ба Шўрои шикоятї воридшуда ба ќайд гирифта шуда,
ба онњо раќами воридшавї гузошта мешаванд.
18. Ба шахси эътирознома пешнињоднамуда дар мўњлати дуњафтаина, аз
таърихи воридшавии он ба Шўрои шикоятї, хабарнома оид ба баррасї ќабул
шудани эътирознома фиристода шуда, дар он таърихи ба наќшагирифташудаи
баргузоршавии маљлиси Шўрои шикоятї нишон дода мешавад.
19. Оид ба баррасї ќабул карда шудани эътирозе, ки дар сархатњои 4, 5,
7, 8 банди дуюми боби дуюми Ќоидањои мазкур нишон дода шудаанд,
њамзамон ба дорандаи њуљљати њифозатии мавриди бањс ќароргирифта низ
хабарнома бо нусхаи эътироз ва замимањояш фиристода мешавад.
20. Дар хабарномае, ки бевосита ба суроѓаи дорандаи њуљљати њифозатї,
(тамѓаи молии мувофиќи Созишномаи Мадрид оид ба баќайдгирии
байналмиллалии тамѓањои молї ва Протокол ба Созишномаи Мадрид дар
бораи баќайдгирии тамѓањо ба ќайд гирифташуда) фиристода мешавад, дар он
хабар дода мешавад, ки пешнињоди фикру аќида аз љониби онњо оид ба
далелњои мубоњисавии њуљљати њифозатї ва минбаъд пеш бурдани кор оид
ба баррасии эътироз метавонад, ба воситаи намояндаи патентие, ки дар
МД ММПИ, чї хеле, ки дар банди сеюми Ќоидањо пешбинї шудааст, сурат
гирад.
21. Шўрои шикоятї ба шахсони манфиатдор имконият медињад, ки дар
давоми се моњ бо маводњо ва нусхаи замимањои эътироз шинос шуда, фикру
аќидањои худро оид ба далелњои мубоњисавии њуљљати њифозатї, то таърихи
банаќшагирифташудаи гузаронидани маљлиси Шўрои шикоятї, пешнињод
намоянд.
22. Таърихи баргузоршавии маљлиси Шўрои шикоятї, вобаста аз
талаботи ба анљом расонидани баррасии эътироз ва мўњлати дар ќонун
муќарраршуда, таъин карда мешавад.
23. Агар арзномаи ба Шўрои шикоятї воридшуда талаботи банди њафт
ва
банди шонздањуми Ќоидањо љавобгў набошад ба шахси эътироз
пешнињоднамуда, дар мўњлати ду њафта аз рўзи ба Шўрои шикоятї ворид
шудани он, талабнома оид ба пешнињоди маводњои иловагї фиристода
мешавад. Маводњои иловагї бояд дар мўњлати на дертар аз се моњ, аз
таърихи фиристодани талабнома, пешнињод карда шаванд. Њангоми сари
ваќт пешнињод шудани маводњои иловагї таърихи пешнињоди эътирознома
таърихи пешнињоди маводњои иловагї ба Шўрои шикоятї њисобида мешавад.
Дар ин њолат МД ММПИ дар давоми ду њафта хабарнома мефиристад, ки
њуљљатњои воридшуда эътироз њисобида шудаанд.
24. Шахси эътирознома пешнињоднамуда ё намояндаи он метавонад то
замони эълон шудани ќарори Шўрои шикоятї эътирози пешнињодшударо
бозхонанд. Дар ин њолат, пардохти коргузории барои пешнињоди
эътирознома пардохтшуда бозгардонида намешавад.
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4. ТАРТИБИ БАРРАСИИ ЭЪТИРОЗЊО ДАР ШЎРОИ ШИКОЯТЇ
25. Барои баррасии шикоят ва эътирозњо коллегияи Шўрои шикоятї таъин
карда мешавад, ки он на камтар аз 3 аъзоёни Шўрои шикоятї иборат аст.
26. Шикоят ва эътирозњои ба МД ММПИ воридшудааст, мувофиќи бобби
дуюми Ќоидањои мазкур пешбинї шудаанд, ба котиби Шўрои шикоятї
супорида мешаванд.
27. Котиб аз шўъбањои дахлдор маводњои заруриро талаб намуда,
парвандаро тартиб медињад ва ба Раиси Шўрои шикоятї пешнињод менамояд.
28. Таърихи маљлиси Шўрои шикоятї ва њайати он барои баррасии
парвандаи мушаххас аз љониби Раиси Шўрои шикоятї тасдиќ карда мешавад.
29. Шўрои шикоятї ба тамоми шахсони манфиатдор имконият медињад,
ки нуќтаи назари худро ба таври хаттї баён намуда, шахсан ё ба восита
пешнињод намоянд.
30. Мактуб ва шикоятњои беимзо ба инобат гирифта намешаванд ва ба
маводњои парванда њамроњ карда намешаванд.
31. Котиб маводњои парвандаро барои омўзиш ба аъзои коллегияи
Шўрои шикоятї пешнињод менамояд, фикру аќидањои онњоро љамъоварї
намуда тањлил менамояд. Ќарори охирон дар маљлиси Шўрои шикоятї ба
таври овоздињии оддї, аз рўи овозњои бисёрии аъзоёни коллегия ќабул карда
мешавад.
32. Дар баррасии эътироз шахси эътироз пешнињоднамуда, арзномадењ,
дорандаи њуљљати њифозатии мавриди бањс ќароргирифта ва намояндаи онњо
ширкат менамоянд. Тарафњо њуќуќ доранд ба таври хаттї аз Шўрои шикояти
хоњиш намоянд, ки эътироз шикоят ва ё ариза бе иштироки онњо баррасї гардад ва
нусхаи ќарори ќабул намудаи Шўрои шикояти ба онњо ирсол карда шавад.
33. Шахси эътироз пешнињоднамуда, арзномадењ, дорандаи њуљљати
њифозатии мавриди бањс ќароргирифта дар баррасии эътироз метавонанд
шахсан ё ба воситаи намояндаи худ, ки салоњияташ бояд ба
воситаи ваколатнома тасдиќ шуда бошад, ширкат намоянд. Кормандони
МД ММПИ намояндаи шахсони мазкур шуда наметавонанд.
34. Њозир нашудани њар кадоме аз шахсоне, ки њуќуќи дар баррасї
ширкат намудан доранд ва оид ба макон ва замони баргузоршавии маљлиси
Шўрои шикоятї хабардор карда шудаанд, барои баррасии эътироз монеъ
шуда наметавонанд. Аммо Раиси Шўрои шикоятї њуќуќ дорад дар чунин
њолатњо низ муњокимаи парвандаро мавќуф гузорад.
35. Шўрои шикоятї њуќуќ дорад, ки имкон надоштани баргузоршавии
баррасии эътирозро ба инобат гирифта, мўњлати гузаронидани маљлисро ба
таъхир гузорад, ки аз ин хусус шахсони манфиатдор огоњонида мешаванд.
36. Шўрои шикоятї баррасии эътирозро ќатъ менамояд, агар яке аз
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љонибњо дуруст ва ќонунї будани аќидаи љониби дигарро бо таври хаттї
эътироф намуда, аз бањс даст кашад. Оид ба ќатъ гардидани баррасии
эътироз Шўрои шикоятї таъинот содир менамояд. Дар ин њолат,
мурољиати дубора оид ба бањси байни њамин љонибњо оид ба њамин асосњо
танњо њангоми муайян гардидани њолати нав пайдогардида, ки барои њалли
бањси мазкур ањамияти њалкунанда дорад, љой дошта метавонад.
37. Баррасии моњиятии эътироз бо маърўзаи Раис ё яке аз аъзоёни
коллегияи Шўрои шикоятї оид ба моњияти парванда оѓоз мегардад.
Идомаи баррасии парванда ба тартиби зерин сурат мегирад:
-баромади шахси эътироз пешнињоднамуда ва ё намояндаи он;
-баромади намояндаи Раёсатњои экспертизаи давлатии объектњои
моликияти саноатї, дар њолати пешнињоди шикоят ё эътироз зидди ќарори
Раёсатњои экспертизаи давлатии объектњои моликияти саноатї;
-баромади дорандаи њуљљати њифозатї ё намояндаи он;
-посухи љонибњо ба пурсишњои аъзоёни коллегияи Шўрои шикоятї.
38. Муњокимаи баромадњо ва ќабули ќарор танњо аз љониби аъзоёни
коллегияи Шўрои шикоятї сурат мегирад.
5. ЌАБУЛИ ЌАРОРИ ШЎРОИ ШИКОЯТЇ АЗ РЎИ НАТИЉАИ
БАРРАСИИ ЭЪТИРОЗ ВА АРИЗА
39. Баъди баррасии моњиятии эътироз коллегияи Шўрои шикоятї ќарор
ќабул мекунад. Ќарор дар маљлис аз рўи натиљањои муњокимаи тамоми
њолатњои бањс дар асоси ќонунгузории љорї, њолатњои воќеї ва маводњои
парванда, ќабул карда мешавад.
40. Ќарор бо овоздињии ќисми зиёди аъзоёни коллегияи Шўрои шикоятї
ќабул карда мешавад. Њангоми баробарии овозњо овози Раиси коллегия
њалкунанда мебошад. Ќарор дар бланки намунавї тартиб дода шуда, аз
љониби Раис ва тамоми аъзоёни коллегия имзо карда мешавад ва нусхаи он ба
парванда њамроњ карда мешавад. Фикру аќидаи асосии аъзоёни коллегия аз
рўи арзнома ба парванда њамроњ карда мешавад. Аъзоёни коллегия њуќуќи
аз овоздињї худдорї карданро надоранд.
41. Ќарори Шўрои шикоятї аз ќисми муќаддимавї, тавсифї, асосноккунї
ва ќарор иборат буда, дар ин маврид:
- дар ќисми муќаддимавї раќами парванда, таърихи ќабули ќарор,
њайати коллегияи Шўрои шикоятї, ному насаби намояндагони тарафайн, ки
дар баррасии эътироз ширкат менамоянд, дигар ширкаткунандагони
баррасии бањсњо нишон дода мешаванд;
- ќисми тавсифї бояд аз баёни мухтасари талаботи шахси
эътироздињанда, баёни мухтасари љавоби љониби дигар, баёни мухтасари
баёноту дархости тарафайн ва намояндагони онњо, баёни мухтасари шарњи
8

ширкаткунандагони дигари баррасии бањс, тавсифї амалњои аз љониби Шўрои
шикоятї содиршуда иборат мебошад;
- дар ќисми асосноккунї бояд вазъияти бањс, ки аз тарафи Шўрои
шикоятї муќаррар карда шудааст, далелњо, ки дар асоси онњо Шўрои шикоятї
дархости тарафњоро ќабул ё рад намудааст, ишора ба ќонунгузорї (ба моддаи
мушаххаси ќонун, дигар санадњои меъёрии њуќуќї), ки Шўрои шикоятї
њангоми ќабули ќарор ба он такя намудааст, ифода меёбанд;
- ќисми ќарор бояд аз хулосабарорї мувофиќи талаботи арзшуда, оид ба
ќонеъ гардонидан ё ин, ки пурра ё ќисман ќонеъ нагардонидани он иборат
бошад.
42. Ќарор бояд аз љониби Шўрои шикоятї дар давоми як моњ тартиб
дода шавад.
6. МАВРИДИ АМАЛИ ЌАРОР
43. Ќарори Шўрои шикоятї ба шахсе, ки эътироз пешнињод намудааст,
њамчунин дар њолати мавриди бањс ќарор гирифтани њуљљати њифозатї ё
сабт, ба дорандаи њуљљати њифозатї, дар мўњлати як моњ аз таърихи
баргузоршавии маљлиси коллегияе, ки дар он ќарор ќабул карда шудааст,
фиристода шуда, як нусхаи аслии он ба парванда њамроњ карда мешавад.
44. Дар њолати љой доштани фикру аќидаи махсуси њар яке аз аъзои
коллегия, он ба нусхаи ќарор дохил карда шуда, баъди аз љониби аъзоёни
коллегия ба имзо расидан, ба парвандаи арзнома ё њамчун замима ба он
њамроњ карда мешавад.
45. Ќарор далел ва ишорањоеро, ки дар маљлиси коллегия баррасї
нагардидаанд, дар бар гирифта наметавонад.
46.Ќарори Шўрои шикоятї, аз таърихи ба шахсони дар банди 43-уми
Ќоидањои мазкур нишондодашуда фиристода шуданаш, мавриди амал
ќарор мегирад.
47. Ќарори мавриди амал ќароргирифтаи Шўрои шикоятї барои Раёсати
дахлдори экспертизаи давлатии объектњои моликияти саноатї њатмї ба њисоб
меравад.
48. Ќарори Шўрои шикоятї метавонанд дар суд аз санаи мавриди амал
ќарор гирифтанаш дар муддати шаш моњ тибќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон мавриди баррасї ќарор гиранд.
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