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Тарљумаи ѓайрирасмї 
 
 

 
ПРОТОКОЛ 

БА КОНВЕНСИЯИ ПАТЕНТИИ АВРУОСИЁГӢ 
АЗ 9 СЕНТЯБРИ СОЛИ 1994 

ДАР БОРАИ ҲИФЗИ НАМУНАҲОИ САНОАТӢ 
 

Давлатҳо - иштирокчии Протоколи мазкур (минбаъд - Давлатҳои 
аҳдкунанда) дар шахсияти ҳукуматҳо, 

зарурияти васеъкунии низоми авруосиёгии ҳифзи объектҳои моликияти 
саноатиро дар назар гирифта, 

бо кӯшиши таъсиси додани низоми байнидавлатии ҳифзи намунаҳои 
саноатӣ дар асоси патенти ягонаи авруосиёгии дар ҳудуди ҳамаи Давлатҳои 
аҳдкунанда амалкунанда, 

бо мақсади рушди бозорҳои дохилии Давлатҳои аҳдкунанда ва 
баландбардории ҷалбсозандагии ҳудудҳои онҳо барои рушди савдо ва 
фаъолияти сармоягузорї ба мувофиќаи зерин омаданд: 

 
ҚИСМИ I 

МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 
 

Моддаи 1 
Вазъи Протокол 

(1)  Протоколи мазкур бо худ созишномаи махсусро мутобиќи моддаи 19 
Конвенсияи Париж оид ба ҳифзи моликияти саноатӣ аз 20 марти соли 1883 
(минбаъд - Конвенсияи Париж) ифода мекунад. 

(2)  Бо Протоколи мазкур Давлатҳои аҳдкунанда вазифаҳои Ташкилоти 
патентии Авруосиёгиро (минбаъд - Ташкилот) дар соҳаи ҳифзи объектҳои 
моликияти саноатӣ, ки бо Конвенсияи патентии Авруосиёгӣ аз 9 сентябри соли 
1994 (минбаъд - Конвенсия) пешбинӣ шудаанд, васеъ менамоянд. 

(3)  Протоколи мазкур ба ҳуқуқҳои њама гуна Давлатҳои аҳдкунанда оид ба 
додани патентҳои миллӣ ё ҳуҷҷатҳои муњофизатии дигар нисбати намунаҳои 
саноатӣ дахолат намекунад. 

 
Моддаи 2 

Низоми патентии Авруосиёгӣ 
(1)  Низоми патентии Авруосиёгӣ, ки тибқи моддаи 1 (1) Конвенсия таъсис 

дода шудааст ва Ташкилот бо ҳамаи мақоми худ, ки тибқи моддаи 2 (1) 
Конвенсия таъсис дода шудааст, нисбати ҳифзи ихтироъ, ки мутобиќи 
Конвенсия пешниҳод карда мешавад ва нисбати ҳифзи намунаҳои саноатӣ, ки 
мутобиќи Протоколи мазкур пешниҳод карда мешавад, фаъолият мекунанд. 

(2)  Барои мақсадҳои ҳифзи намунаҳои саноатӣ ҳудуде, ки дар он 
Конвенсия амал мекунад ҳудуди Давлатҳои аҳдкунанда эътироф карда 
мешавад. 
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(3)  Ташкилот ҳуқуқ дорад, бо қарори Шӯрои маъмурии Ташкилот, ки бо 
овози якдилонаи намояндагони ваколатдори (муовинони онҳо) ҳамаи 
Давлатҳои аҳдкунанда қабул шудааст, иштирокчии шартномаи байналмилалии 
пешбиникунандаи баќайдгирии байналмилалии намунаҳои саноатї гардад. Бо 
вуљуди ин, ҷузъиётњои ба тартиботи дар доираи низоми авруосиёгии ҳифзи 
намунаҳои саноатӣ истифодашаванда дахлдошта бо Дастурамали патентї ба 
Конвенсия муқаррар карда мешаванд. 

 
ҚИСМИ II 

МЕЪЁРҲОИ МОДДИИ ҲУҚУҚ НИСБАТ БА НАМУНАҲОИ САНОАТӢ 
 

Моддаи 3 
Намунаҳои саноатии патентпазир 

(1)  Намунаи саноатие, ки ба он ҳифзи ҳуқуқӣ пешниҳод карда мешавад, 
ҳалли намуди зоҳирии маҳсулоти саноатӣ ё косибї - ҳунармандӣ эътироф карда 
мешавад, ки мутобиќи Дастурамали патентї ба Конвенсия патентпазир 
мебошад. 

(2)  Ба њалњои зерин њамчун намунаи саноатӣ ҳифзи ҳуқуқӣ дода 
намешавад: 

(i) Њадди аќќал дар яке аз Давлатҳои аҳдкунанда хилофи манфиатҳои 
ҷамъиятӣ, принсипҳои инсондўстї ва ахлоқӣ бошад; 

(ii) рамзҳои расмӣ (аз он ҷумла рамзҳо ва нишонњои давлатї), номҳои 
ихтисоршуда ё пурраи ташкилотҳои байналмилалӣ ё байниҳукуматиро бе 
розигии мақомоти салоҳиятдори давлатҳо, ташкилотҳое манфиатҳояшон дахл 
карда мешавад дар бар мегиранд, муаррифї ва ё пайравї мекунанд. 

(iii) номҳои расмӣ ё тасвирҳои объектҳои мероси фарњангї (аз он ҷумла 
этникӣ ва динӣ), қисмҳои шинохташавандаи онҳоро бе ризоияти мақомоти 
салоҳиятдори Давлатҳои аҳдкунандае, ки манфиатҳои онҳо дахл карда 
мешавад дар бар мегиранд, муаррифї ва ё пайравї мекунанд. 

Номгӯйи ҳалҳо ва объектҳои дигаре, ки ба онњо њамчун намунаи саноатї 
ҳифзи ҳуқуқӣ дода намешавад бо Даструамали патентӣ ба Конвенсия муқаррар 
карда мешавад. 

 
Моддаи 4 

Шахсоне, ки ҳуқуқи гирифтани патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатиро 
доранд 

(1)  Ҳуқуқ ба гирифтани патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ ба 
муаллифи намунаи саноатӣ тааллуқ дорад, яъне ба шахси воқеие, ки бо меҳнати 
эҷодии ў намунаи саноатӣ офарида шудааст, ё ба вориси ҳуқуқии ў. 

Мансубияти ҳуқуқ ба гирифтани патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ, 
ки аз ҷониби муаллиф дар доираи муносибатҳои меҳнатӣ ё шаҳрвандї - ҳуқуқӣ 
офарида шудааст мутобиќи қонунгузории давлате муайян карда мешавад, ки 
чунин муносибатҳоро танзим менамояд. 

(2)  Бо мақсадҳои тартибот дар Идораи патентии Авруосиёгӣ (минбаъд - 
Идораи Авруосиёгӣ) аризадиҳанда дорои ҳуқуқ ба гирифтани патенти 
Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ ҳисобида мешавад. 
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Моддаи 5 

Ҳуқуқи аввалият 
Ҳуқуқи аввалият нисбат ба намунаи саноатӣ мутобиќи Конвенсияи Париж 

эътироф карда мешавад. 
 

Моддаи 6 
Патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ 

(1)  Патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ муаллифӣ, аввалият ва ҳуқуқи 
истиноиро ба намунаи саноатӣ тасдиқ мекунад. 

(2)  Бо назардошти муқаррароти Протоколи мазкур патенти Авруосиёгӣ ба 
намунаи саноатӣ дар як вақт дар ҳудуди ҳамаи Давлатҳои аҳдкунанда амал 
мекунад. 

 
Моддаи 7 

Ҳаҷми ҳифзи ҳуқуқии намунаи саноатӣ 
Ҳаҷми ҳифзи ҳуқуқии бо патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ 

пешниҳодшаванда бо маҷмӯи аломатҳои асосии намунаи саноатӣ, ки дар 
тасвирҳои маҳсулот инъикос ёфтаанд муайян карда мешавад. 

 
Моддаи 8 

Муҳлати амали патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ 
(1)  Муҳлати амали патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ аз санаи 

пешниҳод намудани ариза барои додани патенти Авруосиёгӣ ба намунаи 
саноатӣ (минбаъд - аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ) панҷ солро ташкил 
медиҳад. 

(2)  Муҳлати амали патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ метавонад бо 
дархости дорандаи патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ нисбат ба ҳудуди 
ҳамаи Давлатҳои аҳдкунанда, ки дар онҳо патент амал мекунад, ҳар дафъа 
барои панҷ сол тамдид карда шавад. Бо вуљуди ин, муҳлати умумии амали 
патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ набояд аз бисту панҷ сол аз санаи 
пешниҳод аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ зиёд бошад. 

Муҳлати амали патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ бо шарти пардохт 
намудани боҷи дахлдор ба Идораи патентии Авруосиёгӣ тамдид карда 
мешавад. 

 
Моддаи 9 

Ҳуқуқ ба намунаи саноатӣ 
(1)  Ба муаллифи (ҳаммуаллифони) намунаи саноатӣ, ки нисбати он 

патенти Авруосиёгӣ дода шудааст, ҳуқуқи муаллифӣ, яъне ҳуқуқи муаллифи 
намунаи саноатӣ эътироф шудан, тааллуқ дорад. 

(2)  Ба дорандаи патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ ҳуқуқи истисноие 
тааллуқ дорад, ки дар доираи он ҳуқуқи истифодабарии намунаи саноатї, 
инчунин њуќуќи иҷозат додан ё манъ кардани шахсони дигар дар 
истифодабарии намунаи саноатї фањмида мешавад. 
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Амалҳое, ки нисбат ба намунаи саноатӣ иҷро мешаванд ва истифодабарии 
он дониста мешаванд мутобиќи қонунгузории Давлатҳои аҳдкунанда муайян 
карда мешаванд. 

Дорандаи патенти Авруосиёгӣ дар давраи амали патент метавонад аз санаи 
нашри маълумот дар бораи додани он дар нашрияи расмии Идораи Авруосиёгӣ 
сар карда, ҳуқуқи истисної ба намунаи саноатиро ихтиёрдори намояд. 

 
Моддаи 10 

Ихтиёрдории ҳуқуқи истисноӣ ба намунаи саноатӣ. 
Гузариши ҳуқуқи истисноӣ 

(1)  Дорандаи патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ ҳуқуқи ба шахсони 
дигар вогузор кардани ҳуқуқи истисноӣ ба намунаи саноатӣ, тариќи шартномаи 
иҷозатномавӣ пешниҳод кардани ҳуқуқи истифодабарии намунаи саноатӣ, ба 
гарав додани ҳуқуқи истисноӣ ба намунаи саноатиро дорад. 

Вогузории ҳуқуқи истисноӣ, ки бо патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ 
тасдиқ шудааст, ба шахси дигар танҳо нисбати ҳудуди ҳамаи Давлатҳои 
аҳдкунандае иҷозат дода мешавад, ки патент дар он амал мекунад. 

Дорандаи патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ ихтиёрдории ҳуқуқи 
истисноиро бо дигар тарз нисбати Давлати аҳдкунандаи алоҳида дорад, агар 
мутобиќи қонунгузории Давлати аҳдкунандаи дахлдор чунин идоракунӣ иҷозат 
дода шуда бошад. 

(2)  Ҳуқуқи истисноӣ ба намунаи саноатӣ тибќи тартиби дигари ворисї 
танњо ба шакли пурра метавонад ба мерос гузарад. 

(3)  Бақайдгирии гузариши ҳуқуқи истисноӣ ба намунаи саноатӣ, аз он 
ҷумла дар ҳолати вогузории он аз рӯйи шартнома ва инчунин бақайдгирии 
гарафи ин гуна ҳуқуқи истисноӣ бо Идораи Авруосиёгӣ иҷро карда мешавад. 

Бақайдгирии шартномаи иҷозатномавӣ, инчунин шартномаи дар асоси 
қисми сеюми банди (1) моддаи мазкур мутобиќи қонунгузории Давлати 
аҳдкунанда басташуда аз љониби идораи патентии миллии Давлати 
аҳдкунандае анљом дода мешавад, ки нисбати њудуди он шартномаи дахлдор 
баста шудааст. 

 
Моддаи 11 

Беътибор донистани патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ 
(1)  Патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ метавонад аз љониби Идораи 

Авруосиёгӣ тибќи тартиби бекоркунии маъмурӣ бо асосњо ва тартиби бо 
Протоколи мазкур ва Дастурамали патентӣ ба Конвенсия пешбинӣ шуда ва ё аз 
љониби мақомоти судӣ ва ё салоҳиядори дигари Давлатҳои аҳдкунанда бо 
асосҳои бо Протоколи мазкур ва Дастурамали патентӣ ба Конвенсия 
пешбиншуда, тибќи тартиби бо қонунгузории Давлати аҳдкунандаи дахлдор 
пешбинишуда метавонад беэътибор дониста шавад. 

Эътироз оид ба беэътибор донистани патенти Авруосиёгӣ ба намунаи 
саноатӣ тибќи тартиби бекоркунии маъмурӣ метавонад, аз ҷумла аз љониби 
идораи миллӣ пешниҳод карда шавад, агар ҳуқуқи идораи миллӣ барои 
пешниҳоди эътироз бо қонунгузории Давлати аҳдкунандаи дахлдор пешбинӣ 
шуда бошад. 
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(2)  Ќарори Идораи Авруосиёгӣ, ки аз рӯйи натиҷаҳои баррасии эътироз 
оид ба беэътибор донистани патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ тибќи 
тартиби бекоркунии маъмурӣ қабул карда шудааст, метавонад бо тартиб ва 
муҳлатҳои бо Дастурамали патентӣ ба Конвенсия муқарраршуда эътироз карда 
шавад. 

Қарори Идораи Авруосиёгӣ дар бораи беэътибор донистани патенти 
Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ бо гузаштани муҳлати эътирози он, ки бо 
Дастурамали патентӣ ба Конвенсия муқаррар шудааст мавриди амал ќарор 
гирифта нисбати ҳудуди ҳамаи Давлатҳои аҳдкунанда амал мекунад. 

(3)  Қарор дар бораи беэътибор донистани патенти Авруосиёгӣ ба намунаи 
саноатӣ, ки аз љониби мақомоти судӣ ё салоҳиятдори дигари Давлатҳои 
аҳдкунанда қабул шудааст, метавонад бо тартиб ва муҳлатҳои бо қонунгузории 
Давлати аҳдкунандаи дахлдор муқаррар карда эътироз карда шавад. Қарори 
мутобиќи банди мазкур қабулшуда бо гузаштани муҳлати эътирози он мавриди 
амал ќарор гирифта, нисбати ҳудуди Давлати аҳдкунандае амал мекунад, ки аз 
љониби мақомоти судӣ ва дигари салоҳиятдори он қабул шудааст. 

Давлати аҳдкунанда Идораи Авруосиёгиро дар бораи қарори қабулшуда 
оид ба беэътибор донистани патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ хабардор 
мекунад. 

Аз лаҳзаи қувваи қонунӣ пайдо кардани қарор дар бораи беэътибор 
донистани патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ, ки аз љониби мақомоти 
судӣ ё салоҳиятдори дигари Давлати аҳдкунанда қабул шудааст, ҳифзи ҳуқуқии 
ягонаи намунаи саноатӣ қатъ мегардад. Зимнан патенти Авруосиёгӣ ба намунаи 
саноатӣ амали худро дар ҳудуди Давлатҳои аҳдкунандае, ки нисбати онҳо ин 
гуна қарор қабул нашудааст, нигоҳ медорад. 

(4)  Мақомоти судӣ ё салоҳиятноки дигари Давлатҳои аҳдкунанда, ки 
баҳсҳоро оид ба эътиборнокии патенти Авруосиёгӣ баррасӣ мекунанд, ҳуқуқ 
доранд, ки пешниҳод намудани тарҷумаи патенти Авруосиёгӣ ба намунаи 
саноатиро бо забони давлатии Давлати аҳдкунандаи дахлдор талаб кунанд. 

 
Моддаи 12 

Баҳсҳои бо ҳимояи ҳуқуқҳо алоқаманд 
(1)  Баҳсҳои бо ҳимояи ҳуқуқҳо алоқаманд, ки мутобиќи Протоколи мазкур 

ва Дастурамали патентӣ ба Конвенсия пешниҳод мегарданд, бо истиснои 
баҳсҳое, ки бо моддаҳои 11 ва 14 Протоколи мазкур пешбинӣ шудаанд, дар 
асоси меъёрҳои моддї ва мурофиавии ҳуқуқии Давлати аҳдкунандае, ки дар 
ҳудуди он ҳифзи ин ҳуқуқҳо дархост карда мешавад, ҳал карда мешаванд. 

(2)  Мақомоти судӣ ё салоҳиятдори дигари Давлатҳои аҳдкунанда, ки 
баҳсҳоро мутобиќи банди (1) модддаи мазкур баррасӣ мекунанд, ҳуқуқи талаби 
пешниҳоди тарҷумаи патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатиро ба забони 
давлатии Давлати аҳдкунандаи дахлдор доранд. 

 
ҚИСМИ III 

МЕЪЁРҲОИ ТАРТИБИИ ҲУҚУҚ НИСБАТ БА НАМУНАҲОИ 
САНОАТӢ 
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Моддаи 13 
Аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ 

(1)  Аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ ба Идораи Авруосиёгӣ 
пешниҳод карда мешавад, ба ғайр аз ҳолатҳое, ки бо банди (2) моддаи мазкур 
пешбинӣ шудаанд. 

(2)  Аризадиҳандагони Давлати аҳдкунанда аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи 
саноатиро ба воситаи Идораи миллӣ пешниҳод менамоянд, агар ин бо 
қонунгузории Давлати аҳдкунандаи мазкур пешбинӣ шуда бошад. аризаи 
Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ, ки ба воситаи идораи миллӣ пешниҳод 
шудааст, тавре ки вай дар ҳамон як рӯз ба Идораи Авруосиёгӣ пешниҳод шуда 
бошад ҳамон як оқибатҳоро дорад, бо шарте, ки вай аз љониби Идораи миллӣ 
ба Идораи Авруосиёгӣ дар муҳлати бо Дастурамали патентӣ ба Конвенстия 
муқаррар шуда фиристонида шавад. 

(3)  Ҳангоми бевосита ба Идораи Авруосиёгӣ пешнињоди кардани аризаи 
Авруосиёгї боҷи ягонаи корбарї ба Идораи Авруосиёгӣ пардохт карда 
мешавад. 

Ҳангоми бо воситаи Идораи миллӣ пешниҳод кардани аризаи авруосиёгї 
ба намунаи саноатӣ, ба идораи миллӣ боҷ барои коркард ва фиристонидани 
аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ пардохт карда мешавад, агар он бо 
қонунгузории Давлати аҳдкунандаи дахлдор муқаррар карда шуда бошад, дар 
њамин вақт боҷи ягонаи корбарӣ ба Идораи Авруосиёгӣ пардохт карда 
мешавад. 

(4)  Ҳуқуқ ба гирифтани патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ 
метавонад бо тартиб ва шартҳои бо дастурамали патентӣ ба Конвенстия 
пешбинишуда ба шахси дигар вогузор карда шавад. 

 
Моддаи 14 

Баррасии аризаи Авруосиёгӣ 
ба намунаи саноатӣ 

(1)  Аз рӯи аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ Идораи Авруосиёгӣ 
экспертизаи пешакиро мегузаронад, ки дар рафти он риояи талабот ба ариза, 
шартҳо барои муайянкунии санаи пешниҳоди ариза, иҷрои шартҳои дигари ба 
пешниҳоди ариза дахлдошта, ки бо муқаррароти Протоколи мазкур ва 
Дастурамали патентӣ ба Конвенстия пешбинӣ шудаанд санљида мешавад, 
инчунин санљида мешавад, ки оё намунаи саноатӣ ба ҳаллҳое дахл надошта 
бошад, ки ба манфиатҳои ҷамъиятӣ, принсипҳои инсондустї ва ахлоқї њади 
ақал дар яке аз Давлатњои аҳдкунанда мухолифат мекунанд. 

(2)  Идораи Авруосиёгӣ мутобиќи Дастурамали патентӣ ба Конвенстия 
аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи саноатиро, ки аз рӯйи он экспертизаи пешакӣ бо 
натиҷаи мусбӣ анҷом ёфтааст, нашр мекунад ва аз рӯйи он экспертиза 
моҳиятиро мегузаронад. 

(3)  Нисбати аризаи авруосиёгии нашршуда ба намунаи саноатӣ ба Идораи 
Авруосиёгӣ, аз он ҷумла бо Идораи миллӣ, агар ин бо қонунгузории Давлати 
аҳдкунандаи дахлдор пешбинӣ шуда бошад, метавонад эътироз зидди додани 
патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ бо асосҳои бо Протоколи мазкур ё 
Дастурамали патентӣ ба Конвенстия муқаррар шуда пешниҳод карда шавад. 
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Тартиб ва муҳлатҳои пешниҳод ва баррасии эътирозҳо зидди додани 
патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ бо Дастурамали патентӣ ба 
Конвенстия муқаррар карда мешаванд. 

(4)  Қарор дар бораи додан ё радди додани патенти Авруосиёгӣ ба намунаи 
саноатӣ аз љониби Идораи Авруосиёгӣ бо назардошти натиљањои баррасии 
эътирозномаҳои зидди додани патенти Авруосиёгӣ, ки ба Идораи Авруосиёгӣ 
ворид шудаанд қабул карда мешавад. 

(5)  Қарори Идораи Авруосиёгӣ, аз он ҷумла қарор дар бораи додан ё 
радди додани патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ, метавонанд аз ҷониби 
аризаи бо роҳи пешниҳод кардани аризаи норизоӣ ба Идораи Авруосиёгӣ бо 
тартиб ва муҳлатҳи бо Дастурамали патентӣ ба Конвенстия муқарраршуда 
зътироз карда шавад. 

 
Моддаи 15 

Бақайдгирии намунаи саноатӣ ва додани 
патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ 

(1)  Дар асоси қарор дар бораи додани патенти Авруосиёгӣ ба намунаи 
саноатӣ Идораи Авруосиёгӣ намунаи саноатиро дар феҳристи патентҳои 
Авруосиёгӣ ба намунаҳои саноатӣ ба қайд мегирад. 

(2)  Таркиби маълумоте, ки ба феҳристи патентҳои Авруосиёгӣ ба 
намунаҳои саноатӣ дохил карда мешавад, ва тартиби пешбурди феҳристи 
номбурда бо Дастурамали патентӣ ба Конвенстия муайян карда мешаванд. 

(3)  Идораи Авруосиёгӣ маълумотро дар бораи додани патенти Авруосиёгӣ 
ба намунаи саноатӣ дар нашрияи расмии Идораи Авруосиёгӣ нашр мекунад. 
Таркиби маълумоти нашршаванда ва муҳлатҳои нашр бо Дастурамали патентӣ 
ба Конвенстия муқаррар карда мешаванд. 

(4)  Идораи Авруосиёгӣ ба аризаи патенти Авруосиёгӣ ба намунаи 
саноатиро пас аз нашр гардидани маълумот дар бораи додани он бе таъхир 
медињад. 

(5)  Бақайдгирии намунаи саноатӣ, нашри маълумот дар бораи додани 
патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатї ва додани патент ба намунаи саноатї 
аз љониби Идораи Авруосиёгӣ бо шарти пардохт шудани боҷи дахлдор аз 
ҷониби аризадињанда анҷом дода мешавад. 

(6)  Иқтибосҳо аз феҳристи патентҳои Авруосиёгӣ ба намунаҳои саноатӣ, 
ки бо мақсади пешнињод кардани онҳо дар яке аз Давлатҳои аҳдкунанда 
дархост карда мешаванд, аз ҳар гуна қонунигардонӣ озод карда мешаванд. 

 
Моддаи 16 

Намояндагӣ 
(1)  Ҳар гуна шахсе, ки ҳуқуқи дар назди Идораи миллӣ намоянда буданро 

дорад ва дар идораи Авруосиёгӣ ба сифати намояндаи патентӣ ба қайд гирифта 
шудааст, метавонад ҳамчун намоянда дар назди Идораи Авруосиёгӣ баромад 
кунад (минбаъд - намояндаи патентӣ). 

(2)  Аризаи, ва инчунин дорандаи патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ, 
ки дар ҳудуди ягон Давлати аҳдкунанда ҷойи истиқомати доимӣ ё ҷойгиршавии 
доимиро надоранд, бояд бо воситаи намояндаи патентӣ муаррифӣ шаванд. 
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(3)  Аризадиҳандае, ки ҷойи истиқомати доимӣ ё ҷойгиршавии доимиро 
дар ҳудуди дилхоҳ аз Давлатҳои аҳдкунанда дорад, метавонад аризаиҳои 
авруосиёгиро ба намунаи саноатӣ пешниҳод кунад ва инчунин корҳоро бо 
Идораи Авруосиёгӣ оид ба чунин аризањо ва патентҳои Авруосиёгӣ ба 
намунаҳои саноатӣ пеш барад: 

(i) мустақилона; 
(ii) ба воситаи намояндаҳои патентӣ; 
(iii)  ба воситаи намояндаҳое, ки намояндаҳои патентӣ намебошанд. 

 
Моддаи 17 

Табдилдињии аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ ба аризаи миллӣ 
(1)  То гузаштани муҳлати шаш моҳ аз санаи фиристонидани қарор дар 

бораи радди додани патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ ва ё қарор дар 
бораи ради қонеъгардонии эътирози барои чунин қарор додашуда аз љониби 
Идораи Авруосиёгӣ, аризадиҳанда метавонад ба Идораи Авруосиёгӣ дархостро 
бо ишора намудани Давлатҳои аҳдкунандае, ки дар онҳо мехоњад патент ба 
намунаи саноатиро тибќи низоми миллӣ ба даст орад пешниҳод кунад. 

(2)  Дар ҳар як Давлати аҳдкунандаи чунин тарз ишорашуда аризаи 
Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ, ки нисбати он чунин қарор қабул шудааст ва 
предмети чунин дархост мебошад, аризаи дуруст тартиб додашудаи миллии ба 
идораи миллӣ пешниҳодшуда бо ҳамон як санаи пешниҳод ва агар чунин 
бошад, санаи аввалият, ҳамчун аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ, бо 
ҳамаи оқибатҳое, ки бо қонунгузории миллии Давлати аҳдкунандаи дахлдор 
пешбинӣ шудааст, ба ҳисоб меравад, ва ба тартиботи минбаъда дар идораи 
миллӣ воҷиб мебошад, бо шарте, ки аризадиҳанда ба Идораи миллӣ боҷҳои 
талабшавандаи миллиро пардохт менамояд. 

 
Моддаи 18 

Боҷҳо 
(1)  Барои анљомдињии амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳамиятнок, ки нисбати 

аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ ё патенти Авруосиёгӣ ба намунаи 
саноатӣ мутобиќи муқаррароти Протоколи мазкур ва Дастурамали патентӣ ба 
Конвенсия анљом дода мешаванд, ба Идораи Авруосиёгӣ боҷҳо пардохт карда 
мешаванд, ки бо назардошти бандҳои (2) ва (3) моддаи мазкур ба Ташкилот 
тааллуқ доранд. 

(2)  Боҷ барои коркард ва фиристониши аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи 
саноатӣ ба Идораи Авруосиёгӣ, ки дар моддаи 13 (3) Протоколи мазкур зикр 
шудааст, ба идораи миллӣ, ки аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ ба он 
пешниҳод карда шудааст, пардохт карда мешавад ва тааллуқ дорад. 

(3)  Боҷҳое, ки ба идораи Авруосиёгӣ дар мувофиқат бо моддаҳои 8 (2) ва 
15 (5) Протоколи мазкур пардохт карда мешаванд, дар байни Ташкилот ва 
Давлатҳои аҳдкунанда мутобиќи қарори Шӯрои маъмурии Ташкилот, ки аз 
ҷониби аксарияти аз ду се њиссаи намояндаҳои ваколатдори Давлатҳои 
аҳдкунанда (муовинони онҳо), ки дар овоздиҳӣ иштирок мекунанд қабул 
шудааст, тақсим карда мешаванд. Зимнан дар ихтиёри Ташкилот бояд на кам аз 
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панҷ як ҳиссаи боҷи зикршуда боқӣ монад, қисми боқимондаи онњо ба 
идораҳои миллии дахлдор интиқол дода мешавад. 

 
ҚИСМИ IV 

ДАСТУРАМАЛИ ПАТЕНТӢ БА КОНВЕНСИЯ 
 

Моддаи 19 
Муқаррароти умумӣ 

Дастурамали патентӣ ба Конвенсия, ба ғайр аз тафсилоте, ки дар моддаҳои 
14 ва 19 Конвенсия муайян шудаанд, тафсилотеро дар бар мегирад, ки ба 
меъёрҳои моддї ва тартибии ҳуқуқ оид ба намунаҳои саноатии мутобиќи 
Протоколи мазкур ҳифзшаванда дахл доранд. 

 
Моддаи 20 

Меъёрҳои моддии ҳуқуқ 
Дастурамали патентӣ ба Конвенсия тафсилоти мутаалиќ ба меъёрҳои 

моддии ҳуқуқро, ки дар қисми II Протоколи мазкур муќаррар шудаанд дар бар 
мегирад, аз ҷумла: 

(i) талаботњо ба намунаи саноатӣ ва шартҳои патентпазирии он; 
(ii) ҳолатҳое, ки ба эътирофи патентпазир донистани намунаи саноатӣ 

мамониат намекунанд; 
(iii)  ворисии ҳуқуқї нисбати аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ; 
(iv)  вогузории ҳуқуқ ба гирифтани патенти Авруосиёгӣ ба намунаи 

саноатӣ; 
(v) ҳуқуқи аввалият; 
(vi)  ҳифзи ҳуқуқии муваққатӣ; 
(vii) њаљми ҳифзи ҳуқуқии намунаи саноатӣ; 
(viii)  ҳуқуқи истисноӣ ба намунаи саноатӣ; 
(ix)  ворисии ҳуқуқ нисбати патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ; 
(x) шартнома дар бораи вогузории ҳуқуқи истисноӣ ба намунаи саноатӣ, 

шартномаи иҷозатномавӣ ва шартномаҳои дигар дар соҳаи гардиши ҳуқуқи 
истисноӣ на намунаи саноатӣ; 

(xi)  воқеияти патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ, асосҳои беэътибор 
донистани он. 

 
Моддаи 21 

Меъёрҳои мурофиавии ҳуқуқ 
Дастурамали патентӣ ба Конвенсия тафсилотеро дар бар мегирад, ки ба 

меъёрҳои мурофиавии ҳуқуқ, ки бо қисми III Протоколи мазкур муайян шудаанд, 
дахл доранд, аз ҷумла: 

(i) талабот ба шакл, таркиб, мӯҳтавои аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи 
саноатӣ; 

(ii) коргузорӣ оид ба аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ ва патенти 
Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ; 

(iii)  талаботњо ба намояндаҳои патентӣ, тартиби аттестатсия ва 
бақайдгирии онҳо; 
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(iv)  муайянкунии санаи пешниҳодкунии аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи 
саноатӣ; 

(v) ҳисобкунии муҳлатҳо, оқибатҳои гузаронидани онҳо, шартҳо ва 
тартиби давомдиҳии коргузорӣ ва барқароркунии ҳуқуқҳо; 

(vi)  дархости аввалият; 
(vii) тартиб ва муҳлатҳои пардохти боҷҳо; 
(viii)  воридкунии тағйирот ва ислоҳот ба аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи 

саноатӣ; 
(ix)  экспертизаи аризаи Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ, аз он ҷумла 

пешакӣ ва моҳиятӣ, қарорҳои аз рӯйи натиҷаҳои онҳо қабул шаванда, инчунин 
пешниҳод ва баррасии эътирозҳо; 

(x) ҳуҷҷатҳо ва хизматрасониҳои иттилоотии Идораи АувруОсиёгӣ 
нисбати намунаҳои сноатӣ; 

(xi)  бақайдгирии намунаҳои саноатӣ дар феҳристи патентҳои Авруосиёгӣ, 
таркиби маълумоте, ки ба феҳристи зикршуда ворид карда мешавад, тартиби 
пешбурди он ва пешниҳодкунии иқтибосҳо аз он; 

(xii)  додани патенти Авруосиёгӣ ба намунаҳои саноатӣ; 
(xiii)  нашри маълумот дар бораи аризањои Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ 

ва патентҳои Авруосиёгӣ ба намунаҳои саноатӣ; 
(xiv)  нашрияи расмии Идораи Авруосиёгӣ дар бахши намунаҳои саноатӣ; 
(xv)  тартиби беэътибор донистани патентҳои Авруосиёгӣ ба намунаҳои 

саноатӣ; 
(xvi)  табдилдиҳии аризањои Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ ба аризањои 

миллӣ; 
(xvii) тамосҳои Идораи Авруосиёгӣ дар бахши намунаҳои саноатӣ бо 

аризадиҳандагон, дорандагони патентҳои Авруосиёгӣ ба намунаҳои саноатӣ, 
намояндаҳо ва шахсони дигар ва тартиби шиносшавии шахсони зикршуда бо 
ҳуҷҷатҳои Идораи Авруосиёгӣ дар қисми намунаҳои саноатӣ. 

 
ҚИСМИ V 

МУАҚРРАРОТИ ХОТИМАВӢ 
 

Моддаи 22 
Имзокунӣ. Эътибор пайдо кардани Протокол 

(1) Протоколи мазкур ба забони русӣ имзо карда мешавад. 
(2) Аъзогӣ дар Протоколи мазкур барои ҳар гуна давлат-аъзои Созмони 

Милали Муттаҳид, ки бо Конвенсия, инчунин бо Конвенсияи Париж 
алоқаманданд, кушода аст. 

Барои иштирокчии Протоколи мазкур шудан, давлат бояд ё ки 
Протоколро имзо кунад ва ба депозитария барои маҳфуздорӣ ҳуҷҷати тасдиқро 
супорад ё ки ба депозитария барои маҳфуздорӣ санадро дар бораи ҳамроҳшавӣ 
супорад. 

Протоколи мазкур барои имзокунӣ дар конфронси байналмилалӣ дар 
шаҳри Нур - Султони Ҷумҳурии Қазоқистон пас аз қабулшавии он, ва пас дар 
қароргоҳи Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ пеш аз эътибор пайдо 
кардани он кушода аст. 
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Протоколи мазкур барои ҳамроҳшавии давлати дилхоҳ, ки дар қисми 
якуми банди мазкур зикр шудааст ва Протоколро имзо накардааст, кушода аст. 

(3) Нисбати Протоколи мазкур ҳеҷ гуна эзоҳҳо иҷозат дода намешаванд. 
(4) Протоколи мазкур нисбати се давлати якуми онро тасдиқ намуда ё ба 

он ҳамроҳ шуда, пас аз се моҳ баъди аз љониби давлати сеюм ба депозитария 
барои маҳфуздорӣ супоридани яке аз ҳуҷҷатҳои зикршуда эътибор пайдо 
мекунад. Нисбати давлати дилхоҳи дигар Протоколи мазкур пас аз се моҳ баъд 
аз барои маҳфуздорӣ супоридани ҳуҷҷати тасдиқи худ ё ки барои маҳфуздорӣ 
супоридани санад дар бораи ҳамроҳшавӣ эътибор пайдо мекунад. Зимнан 
патенти Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ дар ҳудуди чунин давлат амал 
мекунад, агар аризаи дахлдори Авруосиёгӣ ба намунаи саноатӣ пас аз эътибор 
пайдо кардани Протоколи мазкур нисбати ин давлат пешниҳод шуда бошад. 

 
Моддаи 23 

Муқаррароти гузариш 
То он вақте, ки ҳамаи давлатҳо-иштирокчиёни Конвенсия Давлатҳои 

аҳдкунанда нашаванд, қарорҳои Шӯрои маъмурии Ташкилот оид ба 
масъалаҳое, ки ба салоҳияти он дар мувофиқат бо моддаи 3 (3) (vi) – (ix) 
Конвенсия ва Протоколи мазкур дохил мешаванд, нисбати намунаҳои саноатӣ аз 
ҷониби намояндаҳои ваколатноки Давлатҳои аҳдкунанда (муовинони онҳо) қабул 
карда мешаванд. 

 
Моддаи 24 

Танзимкунии баҳсҳо оид ба Протокол 
Дар ҳолати ба вуҷуд омадани ягон хел баҳс дар байни Давлатҳои 

аҳдкунанда оид ба масъалаҳои тафсир ё истифодабарии Протоколи мазкур 
Директори генералии Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ бо хоҳиши ҳар 
гуна аз тарафи дар баҳс ширкаткунанда, барои љалби тарафњо барои ҳалли баҳс 
ба сифати миёнарав баромад мекунад. 

 
Моддаи 25 

Аз нав дида баромадани протокол 
(1)  Протоколи мазкур аз љониби Давлатҳои аҳдкунанда ҳар гуна вақт 

метавонад аз нав дида баромада шавад. 
(2)  Масъала дар бораи даъвати конфронси Давлатҳои аҳдкунанда бо 

мақсадҳои аз нав дида баромадани Протоколи мазкур аз љониби Шӯрои 
маъмурии Ташкилот ҳал карда мешавад. Шӯрои маъмурии Ташкилот инчунин 
масъалаҳоро дар бораи қоидаҳои тартибот ва тафсилоти дигар, ки ба аз нав 
дида баромадани Протоколи мазкур дахл доранд, ҳал менамояд. 

 
Моддаи 26 

Бекоркунии протокол 
(1)  Давлатњои аҳдкунанда бо роҳи фиристонидани огоҳинома ба 

Директори генералии Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ ҳуқуқи 
денонсатсия (бекор) кардани Протоколи мазкурро доранд. Чунин денонсатсия 
пас аз дувоздаҳ моҳ аз рӯзи қабулкунии огоҳиномаи дахлдор аз ҷониби 
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Директори генералии Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ эътибор пайдо 
мекунад. 

(2)  Патентҳои авруосиёги ба намунаҳои саноатии бо арзањои то оѓози 
эътибори денонсатсия дода шуда дар ҳудуди давлати беэътибор донистаи 
Протоколи мазкурро дар давоми тамоми муҳлати амали онҳо амал мекунанд, 
аз ҷумла ҳолатҳои тамдидкунии чунин муҳлат, ки бо Протоколи мазкур 
имконпазир аст. 

Моддаи 27 
Депозитарияи Протокол 

Директори генералии Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ 
депозитарияи Протоколи мазкур мебошад. 

Дар шаҳри Нур - Султони Љумњурии Ќазоќистон «___» сентябри соли 2019 
дар як нусхаи аслӣ ба забони русӣ анҷом дода шуд. 

 

Аз љониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Озарбойҷон 

 
Аз љониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Қирғизистон 

 
Аз љониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Арманистон 

 
Аз љониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Беларус 

 
Аз љониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Қазоқистон 

 
Аз љониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Аз љониби Ҳукумати 
Федератсияи Россия 

 
Аз љониби Ҳукумати 

Ҷумҳурии Туркманистон 

 
(имзо) 

 
 

(имзо) 
 
 

(имзо) 
 
 

(имзо)  
 
 

(имзо) 
 
 

(имзо) 
 
 

(имзо) 
 
 

(имзо) 
 

[хотимаи ҳуҷҷат] 


