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1. Ќоидањои пешнињод ва баррасии ариза барои додани патент ба 

намунаи саноатї (минбаъд - Ќоидањо) мутобиќи моддаи 11 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи намунањои саноатї» (минбаъд - Ќонун) интишор 
шуда, шарњу тавзењоти маќоми давлатии Љумњурии Тољикистон оид ба њифзи 
моликияти санотиро нисбат ба татбиќи ин Ќонун дар бар мегирад. 

2. Дар Ќоидањои мазкур мафњумњои зерин истифода мешаванд: 
- Конвенсияи Париж - Конвенсияи Париж оид ба њифзи объектњои 

моликияти саноатї аз 20 марти соли 1883; 
- схемаи эргономї – схемае, ки таносуби андозањои объекти намунаи 

саноатиро дар системаи «инсон - мошин» инъикос мекунад; 
- харитаи конфексионї - намунаи матоъњои бофтаю трикотажї, чарм, 

маводи ороишї ва ѓайра, ки барои тайёр намудани мањсулот тавсия карда 
мешаванд (дар сурати пешнињоди ариза оид ба намунаи саноатие, ки ба 
саноати сабук дахл дорад, тартиб дода мешавад); 

- хабарномаи расмї - нашрияи расмии даврии маќоми давлатї оид ба 
њифзи объектњои моликияти саноатї; 

- шартњои патентпазирї - шартњои бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи намунањои саноатї» (минбаъд - Ќонуни мазкур) муќарраршудаи 
додани њифзи њуќуќї ба намунаи саноатї. 

 
БОБИ 1. ТАРТИБДИЊЇ ВА ПЕШНИЊОДИ АРИЗА БАРОИ 

ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БА НАМУНАИ САНОАТЇ 
 

§1. Пешнињоди ариза 
 
3. Мутобиќи моддаи 8 ва ќисми якуми моддаи 11 Ќонуни мазкур ариза 

аз номи шахсе пешнињод карда мешавад (минбаъд - аризадињанда), ки њуќуќи 
гирифтани патентро дорад, аз љумла муаллифи намунаи саноатї, корфармо, 
вориси њуќуќии муаллиф ва ё корфармо. 

4. Муаллифи намунаи саноатї - шахсе, ки бо мењнати эљодкоронаи вай 
намунаи саноатї офарида шудааст, дар њолатњои зерин њуќуќи пешнињоди 
аризаро барои гирифтани патент дорад: 



- намунаи саноатї набояд дар алоќамандї бо иљрои вазифањои хизматї 
ва ё супориши мушаххаси аз корфармо гирифтааш офарида шуда бошад; 

- муаллиф намунаи саноатиро дар алоќамандї бо иљрои вазифањои 
хизматї ва ё супориши мушаххаси аз корфармо гирифтааш офарида бошад, 
яъне намунаи саноатї хизматї мебошад, аммо шартномаи байни муаллиф ва 
корфармо њуќуќи муаллифро барои гирифтани патент дар назар дошта 
бошад; 

- корфармо дар давоми чор моњи баъди рўзи ўро дар бораи намунаи 
саноатии хизматии офаридашуда огоњ кардани муаллиф ариза пешнињод 
накарда бошад, ба шахси дигар њуќуќи пешнињод намудани аризаро гузашт 
накарда бошад ва ба муаллиф дар бораи махфї нигоњ дошта шудани намунаи 
саноатї хабар надода бошад. 

Тасдиќи њуќуќи гирифтани патент бо ягон њуљљат талаб карда 
намешавад. 

 
§2. Низоми пешнињоди ариза 

 
5. Ариза бевосита ба Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту 

иттилоот»-и Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон 
(минбаъд - Идораи патентї) пешнињод карда мешавад, ё ба суроѓаи он ба 
воситаи почта фиристода мешавад ва ё тариќи электронї пешнињод карда 
мешавад. 

6. Пешнињоди ариза аз љониби худи аризадињанда ё ба воситаи 
намояндаи патентии дар Идораи патентї баќайдгирифташуда сурат мегирад. 

7. Мувофиќи моддаи 4 Ќонун шахсони воќеие, ки ба таври доимї берун 
аз њудуди Љумњурии Тољикистон истиќомат мекунанд ва шахсони њуќуќии 
хориљї ё намояндагони онњо корњоро бо Идораи патентї ба воситаи 
намояндагони патентии дар Идораи патентї баќайдгирифташуда пеш 
мебаранд, агар бо шартномањои байналхалќие, ки Љумњурии Тољикистон 
аъзои онњост, тартиби дигаре муќаррар нашуда бошад. 

 
§3. Ариза ба намунаи саноатї 

 
8. Ба сифати намунаи саноатї тарњи бадеию конструктории мањсулот, 

ки намуди зоњирии онро муайян менамояд, њифз карда мешавад. Зимнан дар 
зери мафњуми мањсулот ашёњои (предметњои) истењсолоти саноатї ва косибї 
дар назар дошта мешаванд, аз он љумла маснуоти таркибї, компонентњои 
алоњида барои мураттабсозии маснуаоти таркибї, баста, борачасп, эмблема, 
њуруф ва ороишоти графикї фањмида мешавад.  

9. Њалли бадеию конструктории маснуот бо маљмўи аломатњои асосие, 
ки хусусиятњои эстетикї ва ё эргономии намуди зоњирии маснуотро муайян 
мекунанд, тавсиф карда мешавад. 

10. Намуди зоњирии маснуотро, аз љумла, шакл, суробњо, хатњо, омезиши 
рангњо, сохт ва ё хосияти мавод тартиб медињанд. 

11. Намунањои саноатї метавонанд њаљмї (моделњо), сатњї (расмњо) 
бошанд ва ё якљояшавии онњоро тартиб дињанд. 



12. Намунањои саноатии њаљмї бо худ композитсияи структураи сеченака 
доштаро ифода мекунанд, ки структураи њаљмию масоњатї, масалан њаллњои 
бадеию конструктории муайянкунандаи намуди зоњирии дастгоњ, мошини 
кишоварзї, мотосикл, мотори овезони завраќ ва ѓайра асоси он мебошанд. 

13. Намунањои саноатии сатњї бо худ композитсияи дученака доштаро 
ифода мекунанд, ки он бо таносуби хаттию графикии элементњои аслан њаљм 
надошта тавсиф карда мешавад, масалан, њаллњои бадеию конструкторие, ки 
намуди зоњирии ќолин, сарбанд, рўймол, матоъ ва ѓайраро муайян мекунанд. 

14. Ба намунаи саноатї њифзи њуќуќї дода мешавад, агар он ба талаботи 
патентпазирї, ки бо муќаррароти моддаи 5 Ќонун пешбинї шудааст љавобгў 
бошад. 

15. Мувофиќи ќисми њаштуми моддаи 5 Ќонун тарњњои зерин 
патентпазир њисоб карда намешаванд: 

- тарњњое ки танњо аз таъиноти техникии мањсул бармеоянд; 
- тарњи объектњои меъморї (ѓайр аз шаклњои хурди меъморї), иншооти 

саноатї, гидротехникї ва иншооти дигари собит; 
- мањсулоти чопї дар навъи худаш; 
- тарњи объектњои шаклашон ноустувори аз моддањои моеъ, газмонанд, 

пошхўранда ва амсоли онњо сохташуда; 
- тарњи мањсулоте ки хилофи манфиатњои љамъиятї, принсипњои 

инсондўстї ва ахлоќ мебошад. 
 

§4. Талаботи ягонагии намунаи саноатї 
 

16. Ариза бояд ба як намунаи саноатї ва ё гуруњи намунањои саноатии то 
дараљае бо њам алоќаманд, ки ѓояи ягонаи намунаи саноатиро ташкил 
медињанд, дахл дошта бошад (ќисми сеюми моддаи 11 Ќонун). 

17. Талаботи ягонагии намунаи саноатї дар њолатњои зерин риояшуда ба 
њисоб меравад:  

- дар тасвирњои маснуот як намунаи саноатии бо худ ифодакунандаи 
њалли бадеию конструктории маснуоти ягона пешнињод шуда бошад. Сохтаи 
ягона гуфта њам сохтаи бутун, масалан автомобил, њам сохтаи ягон хел ќисми 
сохтаи бутун буда, масалан бампер, фара, њамчунин маљмўи сохтањои 
таъиноти умумї ва истифодаи комплексї дошта (масалан гарнитураи мебел, 
сервиз ва ѓайра) - ро мефањманд. 

- дар тасвирњо гурўњи намунањои саноатии то ба андозае бо њам 
алоќаманд буда пешнињод карда шудааст, ки онњо ѓояи ягонаи эъљодкориро 
ташкил мекунанд ва ба њалли њамон як маснуот дахл доранд, аломатњои 
умумии асосї доранд, унсурњои асосии бартаридоштаи композитсиониро 
тавсиф мекунанд, хусусиятњои якхелаи асосии эстетикї ва ё эргономии 
маснуотро муайян мекунанд ва бо ќисми начандон зиёди аломатњои асосие 
фарќ мекунанд, ки онњо аломатњои умумї (вариантњо) - и номбаршударо 
пурра мекунанд. 

18. Тибќи ќисми чоруми моддаи 11 Ќонун ариза бояд њуљљатњои зеринро 
дар бар гирад:  



- дархост (ба забони давлатї) дар бораи додани патент бо нишон додани 
номи намунаи саноатї, муаллиф(он)-и намунаи саноатї ва шахс(он)-е, ки ба 
номи ў (онњо) патент дархост карда мешавад, инчунин їои истиќомат ва ё 
мањалли ҷойгиршавии онњо (Замимаи 1); 

- маҷмўи тасвирњо ки дар бораи намуди зоњирии мањсулот тасаввуроти 
пурраю мукаммал медињанд; 

- тавсифи намунаи саноатї; 
- наќшаи намуди умумии мањсулот, схемаи эргономї, харитаи 

конфексионї, агар онњо барои ошкор намудани моњияти намунаи саноатї 
зарур бошанд. 

Ба ариза њуҷҷати тасдиќкунандаи пардохти боҷ барои пешнињоди ариза 
ва ё њуҷҷати тасдиќкунандаи асосњо барои насупурдани боҷ ё кам кардани 
андозаи он илова карда мешавад. Њуҷҷатњои мазкурро якҷоя бо ариза ва ё 
дар муддати се моњи баъд аз санаи пешнињоди ариза ба Идораи патентї 
супоридан мумкин аст. 

19. Ба аризае, ки ба воситаи намояндаи патентї ё намояндаи дигар 
пешнињод мешавад, ваколатномаи ба ў аз љониби аризадињанда додашуда, ки 
ваколатњои намояндаро тасдиќ менамояд, ё нусхаи ин ваколатнома замима 
карда мешавад. 

20. Ваколатнома барои намояндагї намудан дар назди Идораи патентї 
дар шакли оддии хаттї дода мешавад ва тасдиќи нотариалиро талаб 
намекунад. Ваколатнома бояд бо тартибе тањия гардад, ки онро 
ќонунгузории мамлакате, ки ваколатнома дар он љо тартиб дода шудааст, 
пешбинї менамояд ва дар консулгарии Љумњурии Тољикистон ба расмият 
дароварда шавад, ба истиснои њолатњое, ки чунин тартиби ба расмият 
даровардан дар асоси принсипи муомилаи мутаќобила ё бинобар 
шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон нолозим дониста шуда 
бошад. 

21. Ваколатнома якљоя бо ариза ё на дертар аз ду моњи пас аз 
воридшавии ариза пешнињод карда мешавад. Ваколатномае, ки аз љониби 
аризадињанда ба номи намояндаи патентї ё дигар намоянда дода мешавад, 
бояд љавобгўи талаботи зерин бошад: 

- аз љониби аризадињанда имзо шуда бошад; 
- ба номи шахси воќеие, ки дар Идораи патентї ба сифати намояндаи 

патентї ба ќайд гирифта шудааст, дода шуда бошад; 
- дар он бояд њаљми ваколатњои ба намоянда додашаванда муайян 

гардида бошад; 
- дар ваколатнома бояд санаи дода шудани он ишора шуда бошад, ки бе 

чунин ишора ваколатнома беэътибор дониста мешавад. 
22. Муњлати амали ваколатнома аз се сол зиёд буда наметавонад. Агар 

муњлати муњлати амали ваколатнома, ки дар он нишон дода шудааст, аз се 
сол зиёд бошад, ваколатнома  дар давоми се сол пас аз санаи дода шудани он 
боэътибор дониста мешавад.  

23. Агар ваколатнома ба номи якчанд намояндаи патентии дар Идораи 
патентї ба ќайд гирифташуда дода шуда бошад, корњои марбут ба 
гирифтани њуљљати муњофизатиро њар кадоми онњо бурда метавонанд. 



Њар як амали намояндаи патентї, ки ў ба иљрои он бо ваколатнома 
ваколатдор гардидааст, њамчун амали аризадињанда арзёбї карда мешавад. 

24. Ваколатномаро ба намояндаи патентии дар Идораи патентї 
баќайдгирифташуда барои намояндагї намудани манфиатњои шахси воќеии 
берун аз Љумњурии Тољикистон сукунатдошта ва ё шахси њуќуќии хориљї њам 
худи њамон шахс ва њам намояндаи патентие дода метавонад, ки 
ваколатномаи дахлдори аз љониби аризадињанда додашударо дорад. Дар 
њолати охирин њарду ваколатномаи номбаршуда (силсилаи ваколатномањо) 
пешнињод карда мешаванд. 

25. Мувофиќи ќисми дуюми моддаи 17 Ќонун ба аризае, ки нисбати он 
аввалияти конвенсионї (минбаъд - аввалияти конвенсионї) пурсида шудааст 
нусхаи аризаи якум, ки онро аризадињанда дар давлати иштирокчии 
Ковенсияи Париж оид ба њифзи моликияти саноатї (минбаъд - аризаи якум) 
пешнињод намудааст. замима карда мешавад. Нусхаи аризаи якум дар 
муњлати на дертар аз се моњ аз санаи воридшавии аризаи конвенсионї ба 
Идораи патентї пешнињод карда мешавад. Агар аризањои якум якчандто 
бошанд, нусхањои њамаи ин аризањо то гузаштани муњлати се моња аз санаи 
барваќттари пешнињоди аризањои зикршуда пешнињод карда мешаванд.  

26. Дар њолати дархост кардани аввалияти конвенсионї аз рўи аризае, ки 
баъд аз гузаштани шашмоња аз рўзи пешнињоди аризаи якум, аммо на дертар 
аз ду моњи баъди ба итмом расидани муњлати шашмоња ворид шудааст, 
њуљљате замима мегардад, ки дар он сабабњои аз аризадињанда новобаста, ки 
монеаи пешнињоди аризаи дар муњлати зикргардидаи шашмоња шудаанд, 
нишон дода шуда, инчунин асосњои тасдиќкунандаи ин сабабњо дар сурате, 
ки маълум набудани ин сабабњо ба Идораи патентї мусаллам набошанд 
оварда мешаванд 

27. Хоњишро дар бораи муќаррар намудани аввалияти конвенсионї 
њангоми пешнињоди ариза (дар сатри дахлдори ариза дар бораи додани 
патент ќайд карда мешавад) ва ё дар давоми ду моњи баъд аз санаи 
пешнињоди ариза ба Идораи патентї пешнињод кардан мумкин аст (Замимаи 
2). 

28. Аввалияти намунаи саноатї аз рўи санаи дар намоишгоњи расмї ва ё 
расман шинохташудаи байналмилалї гузошта шудани намунаи саноатї 
муќаррар карда шуданаш мумкин аст, агар аризае, ки аввалият аз рўи он 
дархост карда мешавад, ба Идораи патентї дар давоми шаш моњи баъди 
санаи дар намоишгоњ љойгиронидани намунаи саноатї ворид шуда бошад. 

 
§5. Пешнињоди ариза 

 
29. Дархост дар бораи додани патент бо забони давлатї ё русї пешнињод 

карда мешавад. Њуљљатњои дигари ариза метавонанд бо дигар забон 
пешнињод карда шаванд. 

Агар њуљљатњои ариза бо забони дигар пешнињод шуда бошанд, ба ариза 
тарљумаи онњо ба забони давлатї ва ё русї замима карда мешавад. 
Тарљумаро ба забони давлатї ва ё русї дар давоми се моњи баъди 
воридшавии ариза, ки ин њуљљатњоро бо забони дигар дарбар мегирад, ба 



Идораи патентї пешнињод кардан мумкин аст. Њангоми риоя шудани ин 
шарт њуљљатњое, ки бо забони дигар пешнињод карда шудаанд, дар рўзи ба 
Идораи патентї ворид шудани онњо пешнињодшуда њисоб карда мешаванд. 

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

30. Ба тариќи илова дар ариза барои додани патент бо њуруфоти криллї 
нишон додани номњо, номњои аниќ ва нишонињо, њамчунин барои дар 
хабарномаи расмии Идораи патентї бо забони англисї нашр намудан ва 
минбаъд истифодаи забони англисї иљозат дода мешавад. 

31. Њуљљатњои ариза, ки дар банди 18 Ќоидањои мазкур номбар шудаанд, 
пешнињод карда мешаванд: 

- дархост - дар чор нусха 
- тавсиф, наќшањои намудашон умумї - дар чор нусха; 
- тасвирњои маснуот, намуд ва ё расми намудаш умумї - дар шаш нусха, 

тасвирњои дигар – дар ду нусха; 
- њуљљатњои боќимонада - дар як нусха. 
Агар њуљљатњо на бо забони давлатї ва ё русї тартиб дода шуда ё 

навиштаљот дошта бошанд, пас онњо дар як нусха пешнињод карда мешаванд, 
ба миќдори нусхањои дар боло овардашуда бошад, тарљумаи њуљљатњо ба 
забонњои давлатї ва ё русї ва њуљљатњои навиштаљотњои ба забонњои давлатї 
ва ё русї тарљума кардашуда пешнињод карда мешаванд. 

 
§6. Мундариљаи њуљљатњои ариза 

 
32. Дархост дар бораи додани патент аз рўи намунаи дар замимаи 1 

Ќоидањои мазкур овардашуда пешнињод карда мешавад. 
Агар маълумотро пурра дар сатрњои дахлдор љой додан мумкин 

набошад, онњоро аз рўи њамон шакл дар вараќи иловагї меоранд ва дар 
сатри дахлдори дархост ибораи «ниг. давомаш дар вараќи иловагї»-ро љой 
медињанд. 

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

34. Дар сутунчаи «нишонї барои мукотиба» нишонии пурраи почтавї 
дар њудуди Љумњурии Тољикистон ном ва ё номи аниќи нишонидор оварда 
мешаванд. Раќамњои телефон, телекс, факс ва почтаи электронї (Email:) (агар 
онњо бошанд) ба таври илова оварда мешаванд. 

Ба сифати нишонї барои мукотиба метавонад аз он љумла нишонии 
љойи истиќомати аризадињанда (яке аз аризадињандагон) - шахси воќеии дар 
њудуди Љумњурии Тољикистон сукунатдошта ва ё нишонии љойгиршавии 
аризадињанда дар Љумњурии Тољикистон - шахси њуќуќї, ё ин ки макони 
љойгиршавии намояндаи патентии дар Идораи патентї ба ќайд гирифташуда 
нишон дода шавад. 

Дар њолати дар дархост набудани нишонї барои мукотиба, нишонии 
макони љойгиршавии намояндаи патентї, агар ў таъин шуда бошад, дар акси 
њол - њангоми мављуд будани нишонї дар њудуди Љумњурии Тољикистон - 



нишонии аризадињанда (агар аризадињандагон якчандто бошанд - нишонии 
аввалин) њамчун нишонї ба њисоб меравад. 

35. Дар сутунчаи зери рамзи (54) номи намунаи саноатї (гурўњи 
намунањои саноатї) - е оварда мешавад, ки он бояд бо номи дар тавсиф 
овардашудаи намунаи саноатї мувофиќат кунад. 

36. Дар сутунчаи зери рамзи (71) маълумот дар бораи аризадињанда: 
насаб, ном ва номи падари шахси воќеї (агар он бошад), зимнан насаб пеш аз 
ном оварда мешавад ва ё номи расмии аниќи шахси њуќуќї (мувофиќи 
њуљљати таъсисдињанда), њамчунин мувофиќан маълумот дар бораи љойи 
истиќомат, љойи сукунати онњо, аз љумла номи расмии мамлакат, нишонии 
пурраи почтавї ва мувофиќи стандарти СУМЗ ST. 3 (агар он муќаррар шуда 
бошад) рамзи мамлакат оварда мешаванд. 

Барои ташкилотњои миллї, ки патент ба номашон дархост мешавад, 
рамзи РУКМ (рамзи умумии корхонаву ташкилотњо) нишон дода мешавад. 
Агар рамзи РУКМ муќаррар нашуда бошад, дар љойи дахлдор «муќаррар 
нашудааст» гуфта ќайд карда мешавад. 

Агар аризадињандагон якчанд нафар бошанд, маълумоти номбаршуда 
барои њар кадоми онњо оварда мешаванд. 

37. Дар сутунчаи зери рамзи (74) маълумот дар бораи шахсе оварда 
мешавад, ки аризадињанда ўро барои аз номи худ бо Идораи патентї пеш 
бурдани корњо таъин намудааст: насаб, ном ва номи падар (агар он бошад), 
нишонии љойи истиќомат (љойи сукунат) дар Љумњурии Тољикистон, раќами 
телефон, телекс, факс (агар он бошад) оварда мешавад.  

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

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

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

40. Дар сатри “Асосњои ба вуљуд омадани њуќуќи пешнињоди ариза ва 
гирифтани патент” бо гузоштани аломати “Х” асос (асосњо) барои пешнињод 
ва гирифтани патент ќайд карда мешаванд. Сатри номбаршуда дар њолатњое 
пур карда мешавад, ки агар патент ба номи аризадињанда (аризадињандагон) 



дархост карда шавад, ба истиснои њолатњое, ки агар аризадињанда муаллиф 
бошад ва ё, агар аризадињандагон якчанд нафар бошанд, њамаи онњо 
муаллифи намунаи саноатї бошанд. 

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

42. Агар муаллиф ба аризадињанда њуќуќи гирифтани патентро вогузор 
карда бошад, дар сатре, ки аз тарафи рости сатри дорои рамзи (97) љойгир 
шудааст, имзои вай ва санаи имзокунї гузошта мешавад. 

43. Сатре, ки бевосита дар зери сатрњои дорои рамзњои (72) ва (97) 
љойгир шудааст, танњо њамон ваќт пур карда мешавад, ки агар муаллиф 
(муаллифон) хоњиши ба њамин сифат номбар нашудани худро дар ваќти 
нашри маълумот оид ба ариза ва ё додани патент изњор карда бошад. Дар ин 
њолат сатрњои номувофиќ хат зада шуда, насаб, ном ва номи падари (агар дар 
шиноснома бошад) њар кадоме аз муаллифон, ки хоњиши дар нашри 
маълумот номбар нашуданашонро изњор доштанд, оварда мешаванд.  

44. Сатри пеш аз сатри охири сањифаи дуюми дархост танњо њамон ваќт 
пур карда мешавад, ки агар њуќуќи пешнињод намудани аризаро ба шахс 
вориси њуќуќии муаллиф дода бошад. Дар он маълумоти зерин дар бораи 
вориси њуќуќ оварда мешавад: агар ворис шахси воќеї бошад -насаб, ном ва 
номи падар (агар дар шиноснома бошад), нишонии љойи истиќомат, имзои 
ворис ва санаи имзо; агар ворис шахси њуќуќї бошад - номи расмї ва 
нишонии љойгиршавии шахси њуќуќї, имзои роњбар, ва санаи имзо. 

45. Ба љои пур кардани он сатрњои дархостро, ки дар бандњои 42 – 44 
Ќоидањои мазкур нишон дода шудаанд, њамзамон ба дархост њуљљатњоеро 
пешнињод кардан мумкин аст, ки маълумот ва имзоњои бо ин бандњо 
пешбинишударо дарбар мегиранд. 

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

Дар њолати ба воситаи намояндаи патентї пешнињод шудан дархостро 
намояндаи патентї имзо мекунад. 

47. Имзоњои дар сатрњои дархост, ки дар боло дар бандњои 44 ва 46 
Ќоидањои мазкур зикр шудаанд, бо нишондоди ному насаби шахси 
имзокунанда мушаххас карда мешаванд. 

Њангоми пешнињоди  ин ё он маълумоте, ки имзокуниро талаб менамояд 
имзоњо бо њамин тартиб оварда мешаванд.  

Мављудияти имзои аризадињанда ё намояндаи патентї дар њар як вараќи 
иловагї њатмї аст. 

 
§7. Маљмўи тасвирњои маснуот 



 
48. Тасвири ифодакунандаи намуди зоњирии маснуот њуљљати асосї 

мебошад, зеро он дар бораи намунаи саноатии арзшуда тамоми иттилоотро 
дар бар мегирад. 

Тасвирњо бояд дар бораи намуди зоњирии маснуот тасаввуроти пурраю 
амиќ дода, њамаи элементњои онро дар бар гирад.  

Њаљми њифзи њуќуќии намунаи саноатї аз рўи маљмўи аломатњои асосии 
намунаи саноатї, ки дар тасвирњои он (макет, сурат) ифода ёфтаанд, муайян 
карда мешавад.  

49. Ариза барои намунаи саноатии њаљмї бояд тасвирњои намуди умумии 
маснуоти њаљмиро дар ракурси 3/4 аз пеш, њамчунин њамон миќдор намудњои 
тасвирњои маснуот (масалан аз пеш, аз чап, аз рост, аз ќафо, аз боло, аз поён) 
- ро дар бар гирад, ки онњо тасаввуроти амиќи њалли умумии намуди зоњирии 
маснуотро таъмин мекунанд. 

50. Барои маснуотњои саноати дўзандагї бошад намудњо аз пеш ва ќафо 
(њангоми зарурат дар манекен) кифоя буда метавонанд. 

Барои намунаи саноатии сатњї тасвири як намуд оварда мешавад. 
Намунањои саноатии сатњии маснуотњои нассољї дар тасвир бояд бо 
раппорти такроршаванда пешнињод карда шаванд. 

Маљмўи маснуотњо бояд бо тасвирњои намудашон умумї, яъне бо њамаи 
маснуотњое, ки ба маљмўъ дохил мешаванд, ифода мешаванд. Ѓайр аз ин, њар 
кадом маснуоти ба маљмўъ дохил буда ба таври илова бо њамаи намудњои 
талабшуда дар тасвири алоњида пешнињод мешавад. Танњо дар он њолате, ки 
агар ба таври техникї дар як тасвири намудаш умумї пурра пешнињоди 
маљмўи маснуотњо мумкин набошад, дар тасвирњои алоњида пешнињоди 
ќисматњои маљмўъ иљозат дода мешавад. 

Њар як маснуот аз гурўњи намунањои саноатї бояд дар тамоми намудњои 
талабшаванда бо маљмўи алоњидаи тасвирњо пешнињод шавад. 

Маснуотњое, ки пўшида мешаванд, љамъ мешаванд, табдил дода 
мешаванд ва ѓайра бояд дар шакли пўшида ва ё кушода (масалан яхдонњо, 
хоначањои телефон) ва ё дар шакли васл кардашуда (масалан комбайнњои 
ошхона, чангкашакњо) бо тасвирњои ин маснуотњо пешнињод шаванд. 

51. Дар он њолатњое, ки њалли рангнавис кардашуда (њалли бадеию 
колористї) яке аз аломатњои асосии намунаи саноатї мебошад, бояд њамаи 
тасвирњои пешбинишудаи банди 49 Ќоидањои мазкур ранга пешнињод карда 
шаванд. 

52. Тасвир бояд аниќ ва равшан бошад. Ќисматњои алоњидаи намунаи 
саноатї дар тасвирњо бояд натанњо аз тарафњои равшан, балки боз аз 
тарафњои соя низ ба осонї дида шаванд. 

Тасвири маснуот бояд дар заминаи бетараф бе предметњои бегона 
пешнињод карда шавад. 

53. Тасвирњо дар намуди сурат ба андозаи 18х24 см, тасвирњои дигар 
бошанд ба андозаи А4 пешнињод мешаванд. 

Барои маснуотњо ва ё намудњои њаљмашон начандон калон, масалан 
соати дастї (кисагї), микрокалкуляторњо, оташафрўзакњои кисагї ва ѓайра 
бо андозањои 13х18 ва ё 9х12 тасвирњои ќолабашон хурд пешнињод шуда 



метавонанд. Тасвирњои ќолабашон хурд дар вараќњои коѓазї часпонидашуда 
ва ё бо риояи талаботњои нисбати ќолаб ва сифати коѓаз муќаррар гардида 
пешнињод мешаванд. 

54. Тасвирњо бо тартиби зерин раќамгузорї карда мешаванд, намуди 
зоњирї, намудњои дигар, тасвири аналоги наздиктарин (агар аризадињанда 
онро пешнињод карда бошад). 

Тасвирњои як намуд зери як раќам оварда мешаванд. 
Барои маљмўъ ва гурўњи намунањои саноатї тасвирњо мувофиќан 

раќамгузорї карда мешаванд. 
55. Дар тарафи рўи вараќњои тасвир дошта (барои суратњо - дар тарафи 

муќобил) пайдарњам раќамњои тасвир, номи намунаи саноатї, њамчунин 
маънидодкунињои: “намуди умумї”, “намуд аз пањлу”, “намуд аз пеш”, 
“намуд аз ќафо”, “намуд аз боло”, барои вариантњо - њамчунин “варианти 1”, 
“варианти 2” ва ѓайра нишон дода мешаванд. 

Ба њамин монанд барои тасвири маснуоти ба сифати аналоги 
наздиктарин интихоб кардашуда (дар њолати аз љониби аризадињанда 
пешнињод шудани он) ѓайр аз раќами тасвир ва номи намунаи саноатї 
маъидодкунии: «аналоги наздиктарин» оварда мешавад. 

 
§8. Тавсифи намунаи саноатї 

 
56. Тавсифи намунаи саноатї намуди зоњирии маснуоти дар тасвирњо 

инъикосёфтаро бояд дар шакли матн (калима, ибора) ошкор кунад. 
Тавсиф бо номи намунаи саноатї оѓоз мешавад. Дар њолати муќаррар 

шудани индекси сарлавњаи тањрири амал кардаистодаи ТБНС, ки намунаи 
саноатии арзшуда ба он дахл дорад, индекси ин сарлавња пеш аз ном оварда 
мешавад. 

57. Тавсиф фаслњои зеринро дар бар мегирад: 
- таъинот ва соњаи татбиќи намунаи саноатї; 
- аналогњои намунаи саноатї; 
- номгўйи тасвирњо ва маводњои дигари пешнињодшудае, ки намунаи 

саноатиро мусаввар мекунанд (наќша, схемаи эргономї, картаи 
конфексионї- дар њолати пешињод шудани онњо); 

- ошкор намудани моњияти намунаи саноатї. 
58. Бо истинод ба манбае, ки он маълумоти зарурї (манбаи адабї, 

тавсифи аризаи пештар, тавсифи њуљљати муњофизатї ва ѓайра) - ро дар бар 
мегирад, иваз намудани фасли тавсиф мумкин нест. 

Тартиби баёни тавсиф метавонад аз асосњои дар боло овардашуда фарќ 
кунад, агар тартиби дигар бо назардошти хусусиятњои намунаи саноатї ба 
бењтар фањмидан ва њарчи мухтасартар баён намудан мусоидат намояд. 

59. Номи намунаи саноатї бояд кўтоњ ва аниќ бошад.  
Номи намунаи саноатї чун ќоида таъиноти онро тавсиф мекунад ва дар 

шакли танњо оварда мешавад. Номњое, ки мувофиќи ќоидањои имло ва ба 
таври маќбули умум танњо дар шакли љамъ истеъмол мешаванд, истисно 
мебошанд. 

Номи намунаи саноатї бояд чун ќоида ба ТБНС, њангоми набудани 



имконият ба истилоњоти ба таври умум ќабул кардашуда мувофиќ бошад. 
Ном чун ќоида бояд ба кадом навъи объектњо дахл доштани маснуотро 

нишон дињад.  
Ном чун ќоида структураи зеринро дорад: нишондоди мафњуми навъ 

(масалан, “дастгоњ”), баъд нишондодро ба мафњуми хел (масалан, 
“харротї”), баъд аз он њангоми зарурат – таъиноти махсус ва ё номи махсус 
(масалан, “барои сохтани асбобњои оптикї”). Номи пурра барои мисоли 
мазкур: “Дастгоњи харротї барои сохтани асбобњои оптикї”. 

Номи маљмўи маснуотњо бояд аз калимањои «маљмўъ» сар шавад. 
Номи гурўњи намунањои саноатї номи умумии маснуот, намунањоро дар 

бар мегирад, ки он бо калимаи дар ќавс нишон додашудаи “вариантњо” ва 
шумораи вариантњо пурра карда шудааст. 

Дар номи намунаи саноатї истифода намудани номњои шахсї, номњои 
аниќи насабї, ихтисорањо, ифодањои шифоњии тамѓањои молї ва тамѓањои 
хизматрасонї, номњои аниќи эълонї (рекламавї), номњои фирмавї ва номњои 
дигари махсус, ишорањои љуѓрофї (номњои љойи пайдоиши молв мањалли 
пайдоиши мол), калимањои “ва ѓайра” ва калимањои ба онњо монанд тавсия 
карда намешавад. 

60. Дар фасли  таъинот ва соњаи татбиќи намунаи саноатї маълумот дар 
бораи «Таъинот ва соњаи татбиќи намунаи саноатї» арзшуда оварда 
мешавад, њамчунин соњаи бартариятдори истифодаи он нишон дода мешавад. 

61. Дар фасли аналогњои намунаи саноатї маълумот дар бораи 
аналогњои ба аризадињанда маълуми намунаи саноатї оварда мешаванд. Ба 
сифати аналоги намунаи саноатї њалли маснуоти намуди зоњириаш монанд 
ва чун ќоида њамон хел таъинот доштаю аз маълумоти то рўзи аввалияти 
намунаи саноатї дастраси умумшуда маълум гардида нишон дода мешавад. 

Њангоми тавсиф намудани њар яки аналогњо бевосита дар матн 
маълумоти китобдории манбањои иттилоот, ки он дар вай ошкор карда 
шудааст, аломатњои аналог бо нишон додани аломатњои бо аломатњои 
асосии намунаи саноатии арзшуда мувофиќаткунанда, оварда мешаванд. 

Аз аналогњои овардашуда, аналоги аз рўи маљмўи аломатњои асосии дар 
тасвирњои маснуот инъикоскардашуда ва дар номгўйи аломатњои асосї 
(аналоги наздиктарин) овардашудаи бештар ба намунаи саноатии арзшуда 
наздик буда људо карда шуданаш мумкин аст. 

Дар њолати мављуд будани гурўњи намунањои саноатї (вариантњо), чун 
ќоида як аналоги ба њамаи вариантњо бештар наздик оварда мешавад. 

62. Дар фасли номгўйи тасвирњои маснуот ва маводњои дигари пешнињод 
гардидаи барои ошкор намудани моњияти намунаи саноатї зарур буда, 
тасвирњои намуди зоњирии маснуот, њамчунин наќшањо, схемањо, картањои 
конфексионї, слайдњо ва ѓайра, агар онњо мувофиќи раќамњояшон пешнињод 
шуда бошанд, номбар карда мешаванд ва нишондоди мухтасари он чизе, ки 
дар онњо тасвир карда шудааст оварда мешавад. 

63. Моњияти намунаи саноатї дар аломатњои асосии дар тасвирњои 
маснуот аксшуда ки бо хусусиятњои эстетикї ва ё эргономии нишондодаи 
аризадињанда намуди зоњирии маснуотро муайян мекунанд, ифода карда 
мешавад. 



Аломатњо ба аломатњои асосї дахл доранд, агар онњо хусусиятњои 
эстетикї ва ё эргономии намуди зоњирии маснуот, масалан шакл, 
конфигуратсия, ороиш ва љилои рангњо (ќисми шашуми моддаи 5 Ќонун) - ро 
муайян кунанд. 

Њамаи аломатњои асосии тавсифкунандаи намунаи саноатии арзшуда 
нишон дода мешаванд, зимнан аломатњои асосии намунаи саноатии арзшуда 
људо карда мешаванд, ки аз аналоги бештар наздик, агар он нишон дода 
шуда бошад, фарќ мекунанд. 

Њангоми нишон додани аломатњои асосї ба элементњои тасвир 
(њамчунин ба наќшаи намуди умумии маснуот, схемаи эргономї, картаи 
конфексионї, агар онњо бошанд) истинодњо оварда мешаванд. 

Дар фасли мазкури тавсиф хусусиятњои эстетикї ва ё эргономии дар он 
маснуоти намунаи саноатии арзшуда ифодашуда ќайд карда мешаванд 
(хусусиятњои эргономї танњо дар њолати дар намуди зоњирї аён шуданашон 
ќайд карда мешаванд) ва агар ин аниќ бошад, ба ташаккулёбии тарњи 
зоњирии маснуоти хусусиятњои номбурдаро дошта таъсир расонидани 
аломатњои ба аломатњои асосї нисбат додашуда баён карда мешавад. 

Дар ин фасли тавсиф асосњои бо кадом аломатњои нишон додаи 
аризадињанда дастрас шудани хусусиятњои эстетикї ва ё эргономии намуди 
зоњирии маснуот оварда мешаванд, масалан: 

- возењии бадеию иттилоотї; 
- дурустии шакл, яклухтии композитсия; 
- эргономият. 
Хусусиятњои эстетикї ва ё эргономии намуди зоњирии маснуот масалан 

дар: 
- нисбати элементи бартаридошта таъмин намудан ва ба њам тобеъ 

будани ќисмњо, ки ба яклухт ќабул карда шудани композитсия мусоидат 
мекунад (барои объектњои структураашон васеъ инкишофёфта); 

- бо назардошти мунатазамии истифода намудан ва дастрасии њар 
кадоми ќисматњо (барои пултњои идоракунии кабинањои пилотњо, 
автомобилњо ва ѓайра) таъмин карда шудани дастрасии пурраи ќисматњои 
идоракунї; 

- бо намуди тасвири тасдиќ кардашудаи љанбаи ќадимона оро дода 
шудани баста, тамља бошад, ба папируси пўсида монанд аст (барои навъњои 
коллексия кардашавандаи чой ва мувофиќан шаробњои навъи махсус); 

- таъмин намудани бањисобгирии таъсиррасонии муњит ва њифз аз 
вандализм; 

- тарзи таркиб додани шаклњо мураккабии миёнаи истеъмолї, намоиши 
ќиматнок ва сифати устуворро (барои аудио-видеотехникаи дараљаи олии 
рўзгор) ошкор мекунад;  

- хусусиятњои таъинот ва ќулай будани истифодабарї (асбоб ва 
таљњизоти варзишї, афзори артиш, техникаи мураккаби барќии рўзгор) 
ошкор карда шудаанд; 

- симои ба назар намоёни ѓайриистењсолї, хусусиятњои њаётии мошинро 
инъикос мекунад (барои минитракторе, ки дар кори боѓу полез истифода 
мешавад); 



- бо маќсади љуброни психологии ноќисии љисмонии кўдак дар тавсиф 
кардани симои мошин нињон будани таъиноти махсуси хоса (барои 
веломобили ба кўдакони маљрўњ пешнињодшуда); 

- хусусияти варзишии љавононро муайян карда ташаккул додани симои 
сохтаи навъи атраксионї ифода ёфта метавонанд. 

Дар њамин фасли тавсиф нишон додани бартариятњои маснуот, ки бо 
хусусиятњои ќайд кардашудаи намуди зоњирии он асоснок карда шудаанд, 
мумкин аст. 

64. Барои њангоми тавсиф намудани намуди зоњирии асбобњо, дастгоњо 
ва дигар намунањои саноатии њаљмї тасдиќ намудани хусусиятњои эргономї, 
нисбати инсон кор кардан ва ё истифода намудани маснуот, барои ошкор 
намудани хусусиятњои робитаи дутарафаи инсон ва маснуот амали дутарафаи 
элементњо, ќисматњо ва деталњои композитсионию зоњирии маснуотро тавсиф 
кардан зарур аст. 

Њангоми тавсиф намудани маљмўъи маснуотњои ба таркиби он 
дохилшавандаю иљрокунандаи функсияњои амалигардонандаи таъиноти 
умумї ва имконияти истифодаи комплексї нишон дода мешаванд. Њамаи 
элементњои маљмўи маснуот бояд бо истифодаи принсипи ягонаи фасењ ва ё 
тарзии њалл сохта шаванд ва дар тасвиру маљмўи аломатњои асосї инъикос 
карда шаванд. Ба ѓайри умумї, барои њама маснуотњои маљмўи аломатњо, 
аломатњое нишон дода мешаванд, ки хусусиятњои маснуотњои алоњидаро 
тавсиф мекунанд. 

Њангоми тавсиф намудани гурўњи намунањои саноатие, ки вариантњоро 
ташкил менамоянд, маљмўи аломатњои асосї бо нишон додани аломатњои 
барои њама вариантњои умумии бартаридоштаи масалан тавсифкунандаи 
элементњои асосии композитсионї ва љойгиршавї, шакл, аз нав кор кардани 
пластикї ва њоказои тасдиќкунандаи ѓояи ягонаи эъљодкорї пурра тавсиф 
карда мешавад ва аломатњои вариантњоро аз якдигараш фарќкунанда људо 
карда мешаванд. Аломатњои вариантњоро аз якдигараш фарќкунанда чун 
ќоида ба аломатњои асосї иловагї буда аз нав кор кардани элементњои 
асосии композитсионї, њалли колористї, ќисмњою элементњои иловагї, аз 
нав кор кардани онњо ва ѓайраро тавсиф мекунанд. 

65. Њангоми ошкор намудани моњияти намунаи саноатї дар шакли 
мафњумњои алтернативии тавсифкунандаи њаргуна шаклњои амалигардонии 
аломат ифода карда шудани он мумкин нест. Агар шаклњои њархелаи 
амалигардонии аломат якљоя бо аломатњои дигар бо њамон як хусусиятњои 
эстетикї ва ё эргономї намуди зоњирии маснуотро муайян кунанд, пас он 
вариантњои намунањои саноатї тавсиф карда мешаванд, ки ба њар кадоми 
онњо аломати тавсифкунандаи танњо яке аз шаклњои нишон додашудаи 
амалигардонї хос аст. Барои мисол њамчун “доирашакл ва ё квадратшакл” ё 
“доирашакл, квадратшакл” гуфта нодуруст тавсиф кардани шакли ягон чиз. 
Дар як вариант овардани тавсифи “доирашакл”, дар варианти дигар 
овардани тавсифи “квадратшакл” лозим аст. 

Аломатњоеро, ки умуман дар маснуот ва ё дар элементи он мазмунњои 
маъногии ифодањои шифоњиро ифода мекунанд, барои тавсиф кардани 
намунаи саноатї истифода намудан лозим нест, зеро мазмунњои маъногї ба 



хусусиятњои эстетикї ва ё эргономии намуди зоњирии маснуот таъсир 
намерасонанд. 

Иваз кардани тавсифи аломат бо истинод ба манбаи иттилоот, ки ин 
аломат дар он ошкор карда шудааст, мумкин нест. 

Аломатњои барои тавсиф кардани њаллњои бадеию конструктории 
маснуотњо истифодашаванда. 

65. Барои тавсиф намудани њаллњои бадеию конструктории сохтањои 
композитсияи мураккаб дошта, ки структураи њаљмию масоњатии инкишоф 
ёфта (барои мисол, дастгоњ, мошини кишоварзї, мотосикл ва ѓайра) асоси он 
мебошад, масалан аломатњои зерин истифода мешаванд: 

- таркиб ва љойгиршавии байнињамдигарии элементњои композитсионї; 
- шакл, аз љумла кор кардани пластикии элементњои композитсионї. 
Барои тавсиф намудани њаллњои бадеию констурктории композитсияи 

блоки ягона дошта (масалан, телевизор, ќабулкунаки мављњои радио, асбоби 
панљара, љаъба), њамчунин њаллњои бо таносуби њаљмњои муќаррарии 
геометрї сохташуда (масалан, блоки ба сексияњо људошавандаи мебел), 
аломатњои зерин истифода мешаванд: 

- таркиб ва љойгиршавии байнињамдигарии элементњои композитсионї; 
- њалли пластикї, графикї, ранга, тобишдори ин элементњо, ки чун ќоида 

дар сатњи рў ба рўи маснуот љойгир шудаанд. 
66. Барои тавсифи њаллњои бадеию конструктории композитсияи сатњї 

дошта (барои мисол, матоъњо, сарбандњо, рўмолњо) аломатњои зерин 
истифода мешаванд: 

- сохти композитсионї; 
-таносуби хаттию графикии элементњо, асосњои наќш; 
- кор кардани асосњои наќш; 
- њалли рангомезона; 
- хусусияти тобиш (ба њам печидани риштањои матоъ). 
67. Барои тавсиф намудани њалли конструкторию бадеии либос барои 

мисол аломатњои зерин истифода мешаванд: 
- шакле, ки тавсифи њаљмии либос мебошад; 
- таносубњое, ки дар байни худ муносибатњои бо дидан даркшавандаи 

ќисмњоро муайян мекунанд; 
- суробе, ки тавсифи сатњии модел мебошад; 
- раванде, ки пайдарњамии ягон хел элементњоро баробар муайян 

мекунад; 
- деталњо, яъне элементњое, ки ба њар кадом ќитъаи сатњи пўшок гузошта 

мешаванд, шакли онњо; 
- ороиш, яъне элементи аз нуќтаи назари татбиќи амалї ањамияти 

функсионалї надоштае, ки дар њалли модел наќши декоративї бозида 
истифода намудани он дар як ваќт метавонад усули технологї бошад, (барои 
мисол, кор кардани канораи либос, сахт дўхтани чоки пайвасткунандаи 
деталњо ва ѓайра); 

- фурнитура (тугмањо, чангчањо ва ѓайра), ки барои пайвасту људо 
кардани ќисмњои алоњидаи маснуот ба структураи он дохил мешавад, 
њамчунин наќши элементи декоративиро мебозанд. 



- мавод бо хусусиятњои декоративиаш.  
67. Барои тавсиф намудани њаллњои декоративию конструктории 

пойафзол масалан аломатњои зерин истифода мешаванд:  
- шакле, ки тавсифи њаљмии модел мебошаду аз љумла шакли ќолабро 

дар бар мегирад; 
- конструксияи рўя ва таг; 
- таркиб, шакл ва љойгиршавии байнињамдигарии элементњои маснуот 

(рўчармњо, пушт, соќ, пошна ва ѓайра); 
- мавод бо хусусиятњои декоративии он; 
- деталњои ороиш; 
- фурнитура; 
- њалли рангорангї. 
68. Барои тавсиф намудани њаллњои бадеию рангомезонаи маљмўи 

маснуотњо, ѓайр аломатњои дар тавсифи њаллњои бадеию рангомезї 
(колористии) маснуотњои дахлдор истифодашаванда, масалан аломатњои 
инъикоскунанда истифода мешаванд: 

- хусусияти амали дутарафаи ќисмњо; 
- ба њам тобеъ будани элементњо; 
- сохти таносубии њам худи элементњои ибтидої ва он маснуотњое, ки дар 

асоси истифода намудани ин элементњо офарида шудаанд, њам умуман 
тамоми маљмўъ. 

69. Њангоми тавсиф намудани њаллњои бадеию колористии мањсулоти 
чопї (барои мисол, муќовањо, борчаспкоѓазњо, ярликњо, часпакњо ва ѓайра) 
аз љумла аломатњои инъикоскунандаи:  

- сохти композитсионї; 
- кор кардани элементњои графикї, асосњои тасвирї, наќш; 
- љойгиронидан ва иљро кардани графикаи њарфњо (бе мазмуни маъногї 

ва ё фонетикии навиштаљотњо); 
- њалли колористї истифода мешаванд. 
70. Њангоми тавсиф намудани њаллњои бадеию колористии маснуотњое, 

ки намуди зоњириашон бо ду њолат: пўшида (љамъ кардашуда) ва кушода 
(барои мисол, љевонњо, яхдонњо, асбобњо дар корпуси пўшида, хоначањои 
телефон ва ѓайра) муайян карда мешаванд, аломатњое истифода шуда 
метавонанд, ки њам намуди зоњирї ва њам намуди дохилиро тавсиф намоянд. 

Њангоми тавсиф намудани њалли мураккаби бадеию конструкторї дар 
њолати имконнопазир будани тавсифи шифоњии тавсифкунандаи аломат, ин 
аломат њамчунин бо роњи нишон додан ба мувофиќ омадани намуди зоњирии 
маснуот ва ё элементи он бо намуди зоњирии маснуоти маълуми таъиноташ 
дигар ифода карда шуданаш мумкин аст. 

71. Дар фасли дар банди 70 овардашуда њамчунин маълумот дар бораи 
имконияти амалї намудани намунаи саноатии арзшуда, яъне имконияти бо 
тарзи саноатї ва ё косибї сохта шудани онро ифодакунанда ва агар зарур 
шавад бо нишон додани маводњою равандњои технологї таъиноти нишон 
додашударо амалї намудани аризадињанда оварда мешаванд. 

Дар њолати дар њалли бадеию конструктории маснуот мављуд будани 
объектњои дигари моликияти саноатї, ки аризањо ба онњо пешнињод шудаанд 



ва ё њуљљатњои муњофизатї гирифта шуда дар бораи онњо ба аризадињанда 
маълум аст, нишон додани маълумоти ба дарёфт намудани манбаи иттилоот 
дар бораи ин њуљљатњо кифоя буда зарур аст. 

 
§9. Маводњои моњияти намунаи саноатиро маънидодкунанда 

 
72. Маводњое, ки моњияти намунаи саноатиро маънидод мекунанд, 

метавонанд дар шакли тасвирњои графикии маънидодкунанда (наќшањо, 
схемањои эргономї, расмњо ва ѓайра), картањои конфексионї, нусхањои асл ва 
ё макетњои сохтањо ё ќисмњои онњо ба расмият дароварда шаванд. 

73. Наќшаи намуди умумї дар њолате пешнињод карда мешавад, ки агар 
он барои маънидод кардани моњияти намунаи саноатї, муайян кардани 
њаљмњои он, таносуби байни андозањои намуди зоњирии сохта зарур бошад. 

74. Схемаи эргономии маснуот дар њолате пешнињод карда мешавад, ки 
агар он барои маънидод намудани хусусиятњои эргономии намуди умумии 
маснуот, ки онњоро аризадињанда нишон додааст, зарур бошад. 

75. Расмњои маънидодкунанда дар он њолате пешнињод карда мешаванд, 
ки агар намунаи саноатиро бо наќшањо ва схемањо оро додан мумкин 
набошад. 

76. Наќшањо, схемањо ва расмњо бояд дар матни тавсиф маънидод карда 
шаванд. 

Дар наќша ва ё схема андозањои њаљмии маснуот ва элементњои он 
(баландї, васеъгї, чуќурии љойгиршавии воситањои инъикос кардани 
иттилоот ва узвњои идоракунї, сатњи корї, масофаи байни элементњои 
наздик љойгир будаи шакл ва ѓайра) нишон дода шуданашон мумкин аст, ки 
онњо барои муњокима рондан дар бораи љойгиршавии элементњои асосї дар 
минтаќањои функсионалии фаъолияти инсон, дар бораи ќулай ва бехатар 
будани истифодаи маснуот имконият медињанд. 

Дар наќшањо ва ё схемањо элементњо ба монанди тавсиф бо раќамњои 
арабї ифода карда мешаванд. Њамон як элемент дар якчанд љисмњои наќша 
(схемањо) бо њамон як раќам ифода карда мешавад. Ифодањои истинодии дар 
тавсиф, наќшањо (схемањо) хотиррасон карданашуда, гузошта намешаванд ва 
баръакс.  

Тасвир дар наќша чун ќоида бояд дар проексияњои росткунї 
(ортогоналї) (дар њаргуна намудњо, буришњо ва буришњои кўндаланг) 
пешнињод карда шавад. Барои аёният дар проексияи аксонометрї пешнињод 
кардани он иљозат дода мешавад. Њар кадом элемент дар наќша нисбати 
њамаи элементњои дигар мутаносиб иљро карда мешавад, ба истиснои 
њолатњое, ки агар барои равшан ифода кардани элемент њархела будани 
таносубњо лозим бошад. 

 Њар кадом наќша њамчун љисм, масалан љисми 1, љисми 2 ва ѓайра 
новобаста аз намуди тасвир, мувофиќи пайдарњамии дар матн хотиррасон 
карда шудани онњо раќамгузорї карда мешавад. Агар тавсиф бо як љисм 
маънидод карда шавад, пас он раќамгузорї карда намешавад. 



Наќшањо, схемањо ва расмњои маънидодкуннада дар як вараќи алоњида, 
ки дар кунљи рости болоии он овардани номи намунаи саноатї тавсия карда 
мешавад, пешнињод карда мешаванд. 

Наќшахо, схемахо ва расмњои маънидодкунанда дар тавсиф ва номгўйи 
аломатњои асосии намунаи саноатї оварда намешаванд.  

77. Картаи конфексионї (намунаи маводњои бофта, кешбофї, чарм, 
фурнитура, ороиш ва ѓайра, ки барои истењсоли маснуот тавсия карда 
мешаванд) дар њолате пешнињод карда мешавад, ки агар намунаи саноатї ба 
маснуотњои саноати сабук ва бофандагї дахл дошта бошад. Намунаи 
маводњои расми такроршаванда дошта (маводњои декоративї, ќолинњо, 
матоъњо ва ѓайра) ба андозаи раппорти расм пешнињод карда мешавад. 

 
§10. Элементњои ѓайри ќобили ќабули ариза 

 
78. Ариза на бояд ифодањо, наќшањо, расмњо, суратњои фотографї, 

тасвирњо ва маводњои дигари хилофи манфиатњои љамъиятї (аз љумла 
хилофи тартиботи љамъиятї) ва ахлоќи ќабул кардашуда (њам хилофи 
принсипњои умумибашарї, њам хилофи принсипњои шањрвандї, оилавї, динї 
ва ѓайра бударо, ки вайрон кардани онњо ба љомеа ва ё ба ќисми он ё 
намояндагони алоњидаи он зарари маънавї мерасонад) буда, њамчунин: 

- гуфторњои ношоистаро нисбати мањсулот ва ё равандњои технологї, 
њамчунин нисбати аризањо ва ё патентїои шахсони дигар; 

- суханњо, ифодањои ношоиста ва ё тањќиркунанда ё њамин хел маъно 
дошта; 

- ифодањо ва ё маълумоти кушоду равшан ба намунаи саноатї дахл 
надошта ва ё барои ба талаботи Ќоидањои мазкур мувофиќ њисоб кардан 
зарур набударо дар бар гирад. 

79. Ба таври муќаррарї нишон додани норасогињои намунањои саноатии 
маълум, ки дар фасли “Аналогњои намунаи саноатї” оварда шудаанд, 
элементи иљозат доданашуда нест. 

 
§11. Истилоњот ва ифодањо 

 
80. Њангоми истифода намудани истилоњњо ва ифодањои татбиќи васеъ 

надошта маънои онњо дар ваќти аввалин маротиба истеъмол намудан дар 
матн маънидод карда мешавад. 

81. Њамаи ифодањои шартї маънидод карда мешаванд. Дар тавсиф ва 
номгўйи аломатњои асосї ягонагии истилоњот риоя карда мешавад, яъне 
њамон як аломатњо дар матни тавсиф ва номгўйи аломатњои асосї як хел 
номбар карда мешаванд. Талаботи ягонагии истилоњот њамчунин ба 
андозањои воњидњои табиї ва ба ифодањои шартии истифодашаванда дахл 
дорад. 

82. Номи намунаи саноатї њангоми зарурат рамзњои алифбои лотинї ва 
раќамњои арабиро дар бар гирифта метавонад. Дар номи намунаи саноатї 
истифода намудани алифбо ва аломатњои махсуси намунаи саноатї мумкин 
нест. 



83. Бузургињои воќеї бештар дар воњидњои Системаи байналхалќии 
воњидњои амалкунанда ифода карда мешаванд. 

 
§12. Тартиб додани њуљљатњои ариза 

 
84. Њамаи намудњои њуљљатњо њамин хел тартиб дода мешаванд, ки ба 

миќдори номањдуди нусхањо бевосита нусхањои чопї кардани онњо 
имконпазир бошад. 

Њар кадом вараќ танњо аз як тараф ба тарафи хурди вараќ параллел 
љойгир будани сатрњо истифода бурда мешавад. 

85. Њуљљатњои ариза дар коѓази устувор, сафед, суфта, бељило тартиб 
дода мешаванд. 

Тасвирњоро (ѓайр аз суратњои фотографї) дар коѓази бељило пешнињод 
намудан лозим аст. 

86. Њар кадом њуљљати ариза аз вараќи алоњида сар мешавад. Вараќњо 
ќолаби 210 х 297 мм - ро доранд. Андозаи хурдтарини њошияњои вараќњои 
тавсиф ва номгўйи аломатњои асосиро дар баргиранда: 

- болої - 20-30; 
- поёнї – 15-25;  
- чап - 25-30; 
- рост - 15-25 мм ташкил медињад. 
Ќолаби суратњои фотографї њамин хел интихоб карда мешавад, ки аз 

андозањои муќаррар кардашудаи вараќњои њуљљатњои ариза зиёд набошад. 
Суратњои фотографии ќолабашон хурд бо риоя кардани талаботи нисбат ба 
ќолаб ва сифати вараќ муќаррар кардашуда ба вараќњои коѓаз часпонида 
пешнињод карда мешаванд. 

87. Раќамгузории вараќњо бо раќамњои арабї, пайдарњам аз як сар карда 
бо истифода намудани силсилаи алоњидаи раќамгузорї ба амал бароварда 
мешавад. Ба силсилаи якўми раќамгузорї - ариза, ба силсилаи дуюм - 
тасвирњои намунаи саноатї, ба силсилаи сеюм - тавсиф дахл доранд. Агар 
ариза наќшањо ва дигар маводњоро дар бар гирад, онњо ба таври алоњида 
раќамгузорї карда мешаванд. 

88. Њуљљатњо бо таъмин намудани имконияти бо онњо шинос шудани 
шахсони манфиатдор ва бевосита зиёд кардани нусхањои чопї бо њуруфоти 
рангаш сиёњ чоп карда мешаванд. Матнњои тавсиф ва номгўйи аломатњои 
асосї баъди 1,5 фосила бо баландии на камтар аз 2,1 мм сарњарфњо (бе ба 
сутунчањо таќсим кардан) чоп карда мешаванд. 

Рамзњои графикї, номњои аниќи лотинї ва њарфњои юнонї бо хамира ва 
ё туши рангаш сиёњ навишта шуданашон мумкин аст. 

Њамаи ифодањои њуруфии дар формулањои риёзї буда ошкор карда 
мешаванд. 

Барои ифода кардани фосилањои байни бузургињои мусбї истифода 
намудани аломати ÷  (аз ва то) мумкин аст. Дар њолатњои дигар бо калимањои 
“аз” ва “то” навиштан лозим аст. 

Хангоми бо фоиз ифода карда шудани бузургињо аломати фоиз (%) 
баъди раќам гузошта мешавад. Агар бузургињо якчандто бошанд, пас 



аломати фоиз пеш аз номбаркунии онњо гузошта шуда аз онњо бо ду нуќта 
људо карда мешавад. 

89. Маълумоти китобдории манбањои иттилоот хамин хел нишон дода 
мешаванд, ки манбаи маълумот аз рўи онњо ёфта шавад. 

 
БОБИ 2. КОРБАРЇ БО ИДОРАИ ПАТЕНТЇ ДАР  

МАСЪАЛАИ ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ 
 

§13. Таъин намудани намоянда 
 

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

91. Шахсони воќеие, ки доиман берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон 
зиндагї мекунанд, ё шахсони њуќуќии хориљї ё намояндагони патентии онњо 
корњои марбут ба гирифтани патентро ба воситаи намояндагони патентии 
дар Идораи патентї ба ќайд гирифташуда анљом медињанд. Дар њолатњои бо 
шартномаи байналхалќии Љумњурии Тољикистон пешбинишуда шахсони 
воќеии доиман берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон сукунатдошта ё 
шахсони њуќуќии хориљї метавонанд мустаќилона ариза пешнињод намоянд, 
бољњои патентиро пардохт намоянд ва амалњои дигарро мувофиќи 
шартномаи байналхалќии Љумњурии Тољикистон анљом дињанд. 

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

93. Идораи патентї дар бораи таъин кардани намоянда ба воситаи 
пешнињоди ваколатнома ё бо ишораи дахлдор дар аризаи аз љониби 
аризадињанда имзошудаи оид ба додани патент хабардор карда мешавад. 

Агар намояндаи аризадињанда намояндаи патентї бошад, ваколатнома 
тибќи дархости Идораи патентї дар њолати зарурї пешнињод карда мешавад.      

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

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

96. Дар сурати иљро нагардидани аќаллан яке аз талаботи зикргардида ё 
ба таври зарурї тартиб дода нашудани ваколатнома Идораи патентї шахси 



ба сифати намоянда номбаршударо дар бораи зарурати дар давоми ду моњи 
пас аз гирифтани огоњинома бартараф кардани номувофиќињои 
ошкоргардида огоњ мекунад. 

97. Агар ваколатнома мутобиќи талабот тартибдодашуда дар мўњлати 
зикргардида пешнињод нагардад, амалњои шахс нисбат ба ариза беэътибор 
дониста ва ў дар ин бора хабардор карда мешавад. 

 
§14. Бурдани мукотиба бо Идораи патентї 

 
98. Мукотибаро аризадињанда ва ё намояндаи ба ин кор ваколатдоштаи 

ў аз рўи њар кадом ариза алоњида пеш мебаранд. Мавод ба Идораи патентї 
бевосита пешнињод карда мешавад ё ба воситаи почта фиристода мешавад. 

99. Маводе, ки баъди додани ариза пешнињод карда мешавад, бояд 
раќами ариза ва имзои аризадињанда ва ё намояндаи ўро, дошта бошад. 

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

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

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

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

103. Агар мукотибаро аз рўи ариза намояндаи аризадињанда ба амал 
барорад, мўњлатњои анљом додани амалњо аз љониби намоянда аз мўњлатњое, 
ки барои аризадињанда муќаррар шудаанд, фарќ надоранд, аз љумла, дар 
сурати аз рўзи муросиларо гирифтани Идораи патентї њисоб шудани мўњлат 
муросиларо гирифтани намоянда њамчун муросиларо гирифтани 
аризадињанда баррасї мешавад. 

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

Ба маводе, ки аризадињанда бо забонњои дигар пешнињод мекунад, бояд 
тарљумаи он ба забони давлатї ё русї замима карда шавад. Дар айни замон, 



барои маќсадњои муайян намудани риоя гардидани мўњлатњои 
муќарраршудаи пешнињоди њуљљатњо, маводи ба забони дигар пешнињодшуда 
дар санаи ба Идораи патентї расиданаш пешнињодгардида њисобида 
мешавад, агар тарљумаи он дар давоми ду моњи пас аз санаи расидани он ба 
забони дигар ба Идораи патентї ворид гардида бошад; дар акси њол мавод 
дар санаи ворид гардидани тарљумаи он пешнињодгардида њисобида 
мешавад. 

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

 
§15. Дохил намудани тасњењ ва ислоњот ба њуљљатњои ариза  

 
106. Ба њуљљатњои ариза дохил намудани таѓйиротњо бо роњи пешнињод 

кардани вараќњои ислоњкунанда ба амал бароварда мешавад. Вараќњои 
ивазкунанда барои њар кадом нусхаи њуљљати дахлдори ариза бо забони 
давлатї ва ё бо забони русї пешнињод карда мешаванд. Агар баъди дохил 
намудани таѓйирот матне, ки пештар як вараќ њам набуд, аз он зиёд шавад, 
њамчунин пешнињод намудани вараќњои минбаъда зарур аст. 

107. Дар мактуби њамроњикунандаи вараќњои ивазкунанда 
маънидодкунињои мухтасари таѓйироти пешнињодшуда оварда мешаванд. 
Агар таѓйирот бо ташаббуси аризадињанда дохил карда шаванд, 
маънидодкунињо дар дархости мувофиќи сарсатри дуюми банди 8 Ќоидањои 
мазкур ба расмият даровардашуда, ки њуљљати мувофиќи андозаи муќаррар 
кардашуда пардохта шудани бољро тасдиќкунанда ба он замима карда 
мешавад, оварда мешаванд. 

108. Барои дар давоми се моњи баъди рўзи пешнињод карда шудани ариза 
бо ташаббуси аризадињанда ба њуљљатњои ариза дохил кардани таѓйирот бољ 
ситонида намешавад. 

109. Агар ислоњњо ба тасњењот, хатогињо дар нишон додани маълумоти 
китобдорї ва ѓайра дахл дошта бошанду нисбати аниќии ислоњ кардани 
њуљљат њангоми бевосита нусхањои зиёди чопї кардан боиси оќибатњои 
манфї нагарданд, зарурати ворид намудани ислоњњо дар дархост ифода 
карда шуданаш мумкин аст. Дар ин њолат пешнињод кардани вараќњои 
ислоњкунанда шарт нест. 

110. Агар таѓйирот ба номи аризадињанда, намояндаи аризадињанда бо 
шарти њамон шахси пештара будани он ва ё нишонии ў ё нишонї барои 
мукотиба дахл дошта бошанд, дархост дар ин бора метавонад ба якчанд 
аризаи њамон як аризадињанда дахл дошта бошад. Дар ин њолат нусхаи асли 
дархост аз рўи яке аз аризањо пешнињод карда мешавад, аз рўи њар кадоме аз 
аризањои боќимонда бошад, бо нишон додани аризае, ки нусхаи асли дархост 
дар он мебошад, нусхаи ариза пешнињод карда мешавад. 

Агар таѓйирот ба номи аниќи аризадињанда дахл дошта бошаду натиљаи 
аз нав ташкил додани шахси њуќуќї бошад, ба ариза дар бораи он нусхаи 
њуљљате замима карда мешавад, ки онро маќомоти салоњиятдор тартиб 



додааст ва ин њуљљат иљро шудани аз нав ташкилдињиро тасдиќ мекунад. 
111. Мувофиќи моддаи 13 Ќонун аризадињанда њуќуќ дорад, ки то аз рўи 

ариза ќабул карда шудани ќарор ба маводњои ариза ислоњњо ва 
аниќкунињоро ворид созад. 

112. Њангоми гузашт кардани њуќуќ ба гирифтани патент ва ё дар 
натиљаи таѓйир додани номи аризадињанда, таѓйир додани нишонии 
аризадињанда то рўзи баќайдгирии намунаи саноатї дар фењристи намунањои 
саноатї ба амал бароварда шуданаш мумкин аст.  

Дар њуљљатњои ариза ислоњ кардани хатоњои назаррас ва техникї 
њамчунин то рўзи баќайдгирии намунаи саноатї дар Фењристи намунањои 
саноатї ба амал бароварда шуданаш мумкин аст. Ислоњ бояд назаррас 
бошад, яъне аз донишњои ба њама маълум барои мутахассис бояд маълум 
бошад, ки ба ѓайр аз ислоњи пешнињодшуда ќабул кардани ягон чизи дигар 
мумкин нест. 

 
§16. Вогузории њуќуќ барои гирифтани патент 

 
113. Агар аризадињанда баъди пешнињод кардани ариза њуќуќи 

гирифтани патентро ба шахси дигар вогузор кунад, ба Идораи патентї 
дархости дахлдорро пешнињод менамояд, ки он нишондодро дар бораи ба 
шахси дигар вогузории њуќуќ, розигии шахси дар дархост нишон додашуда 
ва маълумоти дар бораи онро дар бар мегирад (Замимаи 3). 

114. Дархостро мувофиќи тартиби пешбинї намудаи бандњои 46 ва 47 
Ќоидањои мазкур аризадињандаи гузашткунандаи њуќуќ ба гирифтани патент 
ва шахси номбар кардашудаи соњиби ин њуќуќ шудаистода имзо мекунанд. 

Агар дархостро танњо яке аз шахсони номбар кардашуда имзо намуда 
бошад, ба ариза њуљљате замима карда мешавад, ки он таѓйирдињии дархост 
карда шудаистодаи аризадињандаро тасдиќ мекунад. 

115. Ба ариза нусхаи њуљљат оид ба тасдиќи супорида шудани бољи 
дахлдор замима карда мешавад. 

 
§17. Шинос намудани аризадињанда бо маводњои ариза ва маводњои аз 
љониби экспертиза дар рафти дида баромадани ариза ишорашуда 

 
116. Аризадињанда (намояндаи вай) метавонад бо аризаи пешнињод 

кардааш ва маводњои мукотибаи байни ў ва Идораи патентї аз рўи ин ариза, 
њам бо роњи бевосида дар Идораи патентї ва бо маслињати пешакии 
мувофиќаи сана ва ваќти шиносої ва њам бо роњи дарости нусхањои 
маводњои зикршуда ва ё ќисмњои он шинос шавад. 

117. Мувофиќи ќисми шашуми моддаи 19 Ќонун аризадињанда аз 
Идораи патентї нусхањои маводњои дар дархост, ќарори санљиш ва ё 
љустуљўи иттилоотї нишон додашударо талаб карда метавонад. Нусхањои 
маводњои дархост дар давоми ду моњи баъд аз санаи ворид гардидани 
дархости аризадињанда равон карда мешаванд. 

118. Аризадињанда бо њуљљатњои аризаи муќобил гузошташуда дар 
ќисме, ки барои он дар дархост, ќарор ва ё њисобот дар бораи љустуљўи 



иттилоотї аз рўи аризаи дида баромадашаванда нишондод мављуд аст, 
бевосита дар Идораи патентї шинос карда шуданаш мумкин аст. Ба вай 
нусхањои ин гуна аризањо равон карда намешаванд. 

 
§18. Баррасии ариза бо иштироки аризадињанда 

 
119. Баррасии масъалањое, ки бо ариза алоќаманданд, бо иштироки 

аризадињанда мувофиќи таклифи Идораи патентї ва ё бо хоњиши 
аризадињанда баъди бо ин масъалањо шинос кардани њарду тараф ба амал 
бароварда мешавад. Саволњои экспертиза дар дархосте (Замимаи 4), ки дар 
он ба таври илова дар бораи мувофиќи маќсад будани гузаронидани вохўрї 
хабар дода мешавад, саволњои аризадињанда бошанд дар дархост (Замимаи 
5) дар бораи гузаронидани он оварда шуданашон мумкин аст. 

120. Дар њолати дархост кардан новобаста аз он, ки аризадињанда дар 
дида баромадани ариза иштирок кардан мехоњад ё не, ў љавобро ба он дар 
мўњлати.муќаррар намудаи Ќонун медињад. 

121. Санаи баррасии ариза пешакї маслињат карда мешаванд. Дар 
сурати таѓйир ёфтани вазъият тарафи дар ваќти муќарраргардида дар дида 
баромадани ариза имконияти иштирок кардан надошта дар ин бора базудї 
ба тарафи дигар хабар медињад. 

122. Агар Идораи патентї ва ё аризадињанда якљоя дида баромадани 
аризаро барваќт ва ё ба маќсад номувофиќ њисоб кунанд, таклифи Идораи 
патентї ва ё хоњиши аризадињанда бо оварда шудани далелњои дахлдор 
мавќуф гузошта шуданашон мумкин аст. 

Дар њолати бе маслињати пешакї ба Идораи патентї омадани 
аризадињанда хоњиши вай дар бораи дар якљоягї барраси намудани ариза 
метавонад рад карда шавад. 

Дар дида баромадани ариза намояндаи аризадињанда иштирок карданаш 
мумкин аст, агар ин аз ваколатњои дар ваколатнома овардашудаи вай 
бармеомада бошад. 

Шахсе, ки аризадињандаи ягона нест, њангоми набудани 
аризадињандагони дигар дар дида баромадани ариза, танњо дар њолати 
мављуд будани ваколатнома барои намояндагї кардан иштирок карда 
метавонад. 

Дар дида баромадани ариза якљоя бо аризадињанда ба сифати 
маслињатчї њамчунин шахси дигар њам иштирок карда метавонад. Дар дида 
баромадани ариза бо хоњиши намояндаи аризадињанда њамчунин иштирок 
намудани шахси дигар њам мумкин аст, агар ваколати дахлдор аз 
ваколатномаи ба вай додашуда бармеомада бошад. 

123. Бо иштироки аризадињанда дида баромадани ариза бо роњи 
гуфтушунид ва ё дар маљлиси машваратии экспертњо ба амал бароварда 
мешавад. 

124. Гуфтушунид дар њолате гузаронида мешавад, ки агар масаъалањоро 
бевосита худи эксперт ва аризадињанда њал кунанд, маљлиси машваратии 
экспертњо бошад, дар њолати барои њалли масъалањо аз тарафи санљиш 
иштирок намудани як ќатор мутахассисон талаб карда шавад. 



125. Аз рўи натиљањои гуфтушунидњо ва ё маљлиси машваратии 
экспертњо мувофиќи шакли муќаррар кардашуда дар ду нусха протоколе 
тартиб дода мешавад, ки он маълумотро дар бораи иштироккунандагон, 
далелњо ва таклифњои овардаи тарафњо ва хулосањоро дар бораи коргузории 
минбаъда дар бар мегирад. 

126. Дар протокол оварда шудани тањрири дархост дар бораи бозхонда 
шудани ариза, масъалањои таќозокунандаи маънидодкунии хаттии санљиш ва 
ѓайра мумкин аст. 

127. Протоколро њамаи иштироккунандагони дида баромада имзо 
мекунанд. Як нусха ба маводњои ариза замима карда нусхаи дигар ба 
аризадињанда дода мешавад. 

128. Дар њолати аз рўи масъалањои муњокимашаванда набудани розигї 
дар протокол аќидањои махсуси иштирокчиёни дида баромадан ќайд карда 
шуданашон мумкин аст. Нусхаи протоколи хулосањои дахлдорро доштаи ба 
аризадињанда (намояндаи вай) дода шаванда метавонад огоњиномаро дар 
бораи бозхонда шудани ариза ва ё дархости санљишро иваз кунад, ки ингуна 
ивазкунї бо навиштаи дахлдор ба протокол ба расмият дароварда мешавад. 

129. Протокол љавоби аризадињандаро ба дархости санљиш иваз карда 
метавонад (агар њангоми он мўњлатњои барои пешнињод кардани љавоб 
муќаррар кардашуда вайрон карда нашаванд). Дар ин њолат ба протокол 
навиштаи дахлдор дохил карда мешавад.  

130. Ба њуљљатњои ариза ворид намудани таѓйироти дар протокол 
овардашуда бо тартиби пешбинї намудаи банди 9 Ќоидањои мазкур ба амал 
бароварда мешавад. 

 
§19. Дароз намудани мўњлати пешнињоди маводи дархостшаванда 

 
131. Мувофиќи ќисми шашуми моддаи 18 ва ќисми чоруми моддаи 19 

Ќонун муњлати маводњои дархостшавандаро пешнињод намудани 
аризадињанда аз рўи дархости (Замимаи 6) мувофиќи бандњои 98 - 105 
Ќоидањои мазкур ба расмият даровардашудаи вай дароз карда шуданаш 
мумкин аст. 

132. Ба дархост њуљљати мувофиќи андозаи муќаррар кардашуда 
пардохта шудани бољро тасдиќкунанда замима карда мешавад. 

133. Њангоми дар мўњлати муќаррар кардашуда пешнињод накардани 
њуљљати мувофиќи андозаи муќаррар кардашуда пардохта шудани бољро 
тасдиќкунанда дархост дида баромада намешавад ва аризадињанда дар ин 
бора огоњ карда мешавад. 

134. Аризадињанда дар бораи дароз кардани мўњлати пешнињод 
намудани маводњои дархост кардашаванда огоњ карда мешавад. 

135. Њангоми риоя накардани мўњлати пешнињод намудани дархости 
аризадињанда дархост ќонеъ гардонида намешавад ва аризадињанда дар ин 
бора огоњ карда мешавад. 

 
§20. Барќарор намудани мўњлати гузаронидашуда њангоми баррасии 

ариза дар идораи патентї 



 
136. Мувофиќи ќисми нуњуми моддаи 19 Ќонун барќарор кардани 

мўњлатњои зерини гузаронидаи аризадињанда мумкин аст: 
- мўњлати пешнињод кардани маводи иловагї аз рўи дархости (Замимаи 

7) дар зинаи экспертизаи моњиятии ариза буда. 
137. Аризадињанда дархостро дар бораи барќарор кардани мўњлати 

гузаронидашуда якљоя бо њуљљатњо ё маводњои иловагии аз рўи дархости 
экспертиза омодагардида ва ё дархост дар бораи дароз кардани мўњлати 
пешнињоди онњо на дертар аз дувоздањ моњи баъди санаи ба охир расидани 
мўњлати гузаронидашуда пешнињод мекунад.  

138. Ба дархост њуљљати мувофиќи андозаи муќаррар кардашуда 
пардохта шудани бољи дахлдорро тасдиќкунанда замима карда мешавад. 

139. Њангоми пешнињод накардани њуљљате, ки дар мўњлати нишон 
додашуда ба андозаи муќаррар кардашуда пардохтани бољро тасдиќ 
мекунад, дархост пешнињод нашуда њисоб карда шуда дар ин бора ба 
аризадињанда хабар дода мешавад.  

140. Аризадињанда дар бораи барќарор карда шудани мўњлати 
гузаронидашуда огоњ карда мешавад. 

141. Агар муќаррар карда шавад, ки яке аз талаботи болотар дар 
сарсатри дуюми банди мазкур нишон додашуда риоя карда нашудааст, 
дархост ќонеъ гардонида нашуда аризадињанда дар ин бора огоњ карда 
мешавад. 

 
§21. Бозхонди ариза 

 
142. Аризадињанда мувофиќи моддаи 14 Ќонун њуќуќи бозхонди аризаро 

дорад. 
143. Дархост дар бораи бозхонди ариза на дертар аз рўзи дар Фењристи 

давлатии намунањои саноатї ба ќайд гирифта шудани намунаи саноатї 
пешнињод кардан мумкин аст (Замимаи 8). 

144. Њангоми дар мўњлати муќарраршуда ворид шудани ингуна дархост 
ба аризадињанда огоњинома дар бораи бозхонда шудани ариза равон карда 
мешавад (Замимаи 9). 

Баъди ба аризадињанда равон карда шудани огоњинома дар бораи 
бозхонда шудани ариза коргузорї нисбати ин ариза ќатъ карда мешавад. 

145. Њуќуќїои аризадињанда минбаъд ба ин ариза асос ёфта 
наметавонанд (масалан, мувофиќи ќисмњои дуюм, сеюм ва шашуми моддаи 
16 Ќонун дархост карда шудани аввалият мумкин нест). 

146. Ќонеъ гардонидани хоњиши аризадињанда дар бораи он ки аризаи 
баъди ба аризадињанда равон кардани огоњинома дар бораи бозхонди аризаи 
вай ворид шуда беэътибор њисоб карда шавад, мумкин нест. 

 
БОБИ 3. БАРРАСИИ АРИЗА ДАР ИДОРАИ ПАТЕНТЇ 

 
§22. Тартиби корбарї бо маводњои ариза 

 



147. Њуљљатњои ба Идораи патентї воридшуда бо гузошта шудани рўзи 
ворид шуданашон њамчун ариза ба намунаи саноатї ба ќайд гирифта 
мешаванд, агар ин њуљљатњо дар бораи додани патент ба намунаи саноатї бо 
забони давлатї дар бар гиранд. 

148. Ба ариза раќами шашададаи баќайдгирии Идораи патентї дода 
мешавад (ду адади разрядњои калон дошта соли пешнињод карда шудани 
ариза, чор адади боќимонда - раќами тартибии аризаро ифода мекунанд). 

149. Аризадињанда бо маълум карда шудани раќами баќайдгирї ба ў ва 
рўзи ворид шудани њуљљатњо дар бораи далели ворид шудани њуљљатњои 
ариза огоњ карда мешавад (Замимаи 10). 

150. Дар њолати ба воситаи факс ворид шудани њуљљатњои ариза 
баќайдгирї њангоми ворид шудани нусхаи аслии ариза дар бораи додани 
патент ба амал бароварда мешавад. 

151. Аризаи ба ќайдгирифташуда бозпас гардонида намешаванд. 
 

§23. Экспертизаи расмии ариза 
 
152. Тибќи муќаррароти моддаи 18 Ќонун экспертизаи расмии ариза бо 

гузаштани се моњ аз санаи пешнињоди ариза ба Идораи патентї гузаронида 
мешавад.  

153. Аз рўйи дархости хаттии аризадињанда экспертизаи расмии аризаро 
то ба охир расидани муњлати семоња оѓоз намудан мумкин аст (Замимаи 11). 

154. Њангоми гузаронидани экспертизаи расмии ариза маводњои зерин 
тафтиш карда мешавад: 

- мављуд будани њуљљатњое, ки бояд дар ариза бошанд ва ё ба он замима 
карда шаванд ва риоя карда шудани талаботи муќаррар гардида ба 
њуљљатњои ариза; 

- ба андозаи муќаррар кардашуда мувофиќ будани андозаи бољи 
пардохташуда; 

- дар њолатњои пешбинї намудаи моддаи 4 Ќонун риоя кардани тартиби 
пешнињод намудани ариза, мављуд будани ваколатнома барои намояндагї 
кардан ва ба талаботи муќаррар кардашуда мувофиќ будани он; 

- риоя карда шудани талаботи ягонагии намунаи саноатї. Тафтиши 
ариза барои ба талаботи муайяншуда мувофиќ будан бе тањлил кардани 
намунаи арзшуда гузаронида мешавад. 

- риоя карда шудани талаботи муќаррар кардашудаи пешнињод 
намудани маводњои иловагї (банди 9 Ќоидањои мазкур); 

- аз рўи ТБНС дуруст будани синфбандии намунаи саноатї, ки онро 
аризадињанда ба амал баровардааст (ва ё ингуна синфбандї ба амал 
бароварда мешавад, агар ин корро аризадињанда накарда бошад). 

155. Агар дар рафти экспертизаи расмии ариза муќаррар карда шавад, ки 
ариза бо вайрон кардани талабот ба њуљљатњои он ба расмият дароварда 
шудааст, ба аризадињанда дархост бо нишон додани норасоињои ошкор 
кардашуда, овардани далелњои зарурии хусусияти њуќуќї дошта ва таклиф 
дар бораи дар давоми се моњи баъди рўзи гирифтани он пешнињод намудани 
њуљљатњои набуда ва ё ислоњ кардашуда равон карда мешавад (Замимаи 12). 



Асосњо барои дархост: 
- дар ариза набудани яке аз њуљљатњои пешбинї намудаи банди 18 

Ќоидањои мазкур ва ё ба миќдори камтар аз миќдори муќаррар кардашуда 
пешнињод кардани њуљљатњои ариза; 

- набудани њуљљате, ки андозаи муќарраркардашудаи пардохти бољро 
тасдиќ мекунад ва ё набудани њуљљати тасдиќкунандаи асос дар бораи аз 
пардохтани бољи патентї озод намудан, кам кардани андозаи он ё ба мўњлати 
дигар гузаронидани пардохта шудани бољ; 

- набудани тарљумаи њуљљатњои ариза ба забони давлатї ва ё русї, агар 
онњо бо забони дигар пешнињод карда шуда бошанд; 

- вайрон карда шудани тартиби пешнињод намудани ариза;  
- набудани ваколатнома барои намояндагї кардан, агар аризаро 

намояндаи патентї ё намояндаи аризадињанда имзо карда бошад ва ё вайрон 
карда шудани талабот барои ба расмият даровардани ваколатнома; 

 - дар ариза оиди додани патент набудани маълумоти зарурї, имзоњо, 
нусхаи мўњр (њангоми зарурат) ва ё мусодирањои дигари пешбинї намудаи 
Ќоидањои мазкур; 

- дар омодасозии њуљљатњо ошкор намудани норасоињое, ки ба бевосита 
нусхаи чопї намудан, нашр кардан, нигоњ доштани онњо монеъ мешаванд ва 
ё бо онњо шинос шудани шахсони манфиатдорро (вайрон кардани талабот ба 
ќолаби вараќњо, андозањои њошияњо ва ѓайра, сифати тасвирњо, наќшањо, 
чопи матн, ки хондани маводњои аризаро мушкил мекунад ва ѓайра) 
имконнопазир мегардонанд; 

- дар тавсифи намунаи саноатї набудани фаслњои структурии дар 
назардштаи Ќоидањои мазкур, њамчунин дар тавсиф ё бо истинод ба манбаи 
иттилоот иваз карда шудани тавсифномаи аломат, ки ин аломат дар он 
ошкор карда шудааст; 

- дар ариза мављуд будани истинодњо ба манбаъњое, ки дастраси умум 
нестанд ва ё мављуд будани нишондодњо ба имконнопазирии нашр кардани 
ин ё он маълумоти дар ариза буда (бе назардошти маълумот дар бораи 
муаллифони хоњиши њангоми нашр кардани маълумот дар бораи ариза ва ё 
патент бо њамин тариќ нишон дода шуданашонро надошта); 

- ба њамдигар мувофиќ наомадани њуљљатњои ариза (номи намунаи 
саноатии дар ариза овардашуда ба номи дар тавсиф овардашуда мувофиќат 
намекунад, наќшањои маснуот ба њамдигар ва ё ба тавсифи намунаи саноатї 
мувофиќат намекунанд ва ѓайра); 

- мављуд будани вайронкунињои дигари талаботи Ќоидањои мазкур ба 
њуљљатњои ариза, ки бе тањлил кардани моњияти намунаи саноатии арзшуда 
(гурўњи намунањои саноатї) муќаррар карда мешавад. 

156. Дар дархост ба аризадињанда пешнињод кардани тавсифи аниќ 
кардашуда ба як намунаи саноатї ва ё ба гурўњи намунањои саноатие, ки бо 
пардохтани дахлдори бољ ѓояи ягонаи эъљодкориро ташкил мекунанд, 
таклиф карда шуданаш мумкин аст, агар он зарур шавад. 

157. Њангоми пардохти бољ, ки дар ќисми 5 моддаи 11 Ќонун омадааст, 
ба андозаи камтар аз андозаи муќарраршуда, аризадињанда оиди зарурати 
дар мўњлати семоњаи баъди рўзи пешнињоди ариза бо андозаи муќарраршуда 



мувофиќ кунонидани маблаѓи бољи пардохташуда огоњ карда мешавад, агар 
њамин гуна мувофиќакунї таъмин карда шавад. 

158. Дархости њуљљатњои намерасидагї ва ислоњ кардашуда чанд 
маротибае, ки барои бартараф намудани норасогињои ариза ва њуљљатњои он 
зарур бошад ба аризадињанда равон карда мешавад. 

159. Њуљљати ислоњ намудаи аризадињанда, ки дар баробари ислоњњои 
мувофиќи дархост ворид кардашуда, њамчунин ислоњњои бо ташаббуси 
аризадињанда дохил кардашударо дар бар мегиард, бо риояи шартњои 
бандњои 20 Ќоидањои мазкур пешнињод карда мешавад. 

160. Агар аризадињанда дар мўњлати муќарраршуда њуљљатњои 
дархостшуда ва ё бо риояи шартњои дар назар доштаи банди 14 Ќоидањои 
мазкур дархостро дар бораи дароз кардани мўњлати пешнињодкунии онњо 
пешнињод накунад, ариза бозхондашуда њисоб карда мешавад. Ба 
аризадињанда хабарнома дар бораи бозхонди ариза равон карда мешавад. 
Агар норасогињои бартараф накардаи аризадињанда барои мувофиќи банди 
172 Ќоидањои мазкур муќаррар кардани рўзи пешнињоди ариза монеъ 
набошанд, дар хабарнома дар бораи бозхонди ариза рўзи пешнињод карда 
шудани ариза нишон дода мешавад (Замима 13). 

162. Коргузорї аз рўи ариза дар њолати мўњлати гузаронидашударо 
барќарор кардани Идораи патентї давом дода шуданаш мумкин аст (банди 
15 Ќоидањои мазкур). 

163. Идораи патентї бо маќсади мавзўи аризаро бо ин, ё он соњаи татбиќ 
шуданаш муќоиса намудан намунањои саноатии арзшударо мувофиќи ТБНС 
синфбандї мекунад. 

164. Тасвири маснуот њангоми синфбандї намудан барои интихоби 
индекси синфбандї асос мебошад. Барои њарчи аниќтар синфбандї кардани 
тавсифи намунаи саноатї, њамчунин наќшањо, схемаи эргономї ва картаи 
конфексионї (агар онњо дар ариза бошанд) љалб карда мешаванд. Агар ариза 
якчанд объектњои ба њаргуна сарлавњањои ТБНС дахл доштаро дар бар 
гирад, њамаи индексњои зарурии синфбандї муќаррар карда мешаванд. 
Зимнан интихоби индекси якум бо номи намунаи саноатї муайян карда 
мешавад. 

165. Индексњои синфбандии дар зинаи экспертизаи расмї муќарраршуда 
дар рафти экспертизаи моњиятии ариза таѓйир дода шуданашон мумкин аст. 

 
§25. Огоњинома дар бораи ба талаботи муќарраршуда мувофиќ набудани 

ариза 
 

166. Агар дар натиљаи дида баромадани ариза бо вайрон кардани 
талаботи ягонагии намунаи саноатї пешнињод карда шудани ариза муќаррар 
шавад, ба аризадињанда дар ин бора огоњинома равон карда шуда таклиф 
карда мешавад, ки дар давоми се моњи баъди рўзи гирифтани он дар бораи 
дида баромадани кадоме аз намунањои саноатї хабар дињад ва њангоми 
зарурат ба маводњои ариза ислоњотро дохил кунад. 

167. Агар аризадињанда дар мўњлати муќарраршуда дар бораи дида 
баромадани кадоме аз намунањои саноатї хабар надињад ва њуљљатњои аниќ 



кардашударо пешнињод накунад, экспертиза нисбати намунаи саноатие якум 
нишон дода шуда гузаронида мешавад. 

168. Агар маводњои иловагї умуман ва ё ќисман моњияти намунаи 
саноатии арзшударо таѓйир дињанд ва ё бо риоя нашудани шартњои пешбинї 
намудаи банди 20 Ќоидањои мазкур пешнињод шуда бошанд, аризадињанда 
њангоми гузаронидани экспертиза дар бораи умуман ва ё дар ќисми дахлдор 
ба мадди назар гирифта нашудани онњо огоњ карда мешавад. 

169. Дар њолати муќаррар шудани он, ки маводњои иловагї, њуљљатњои 
ислоњкунанда ва ё аниќкунандаи ариза бо вайрон кардани талаботи банди 9 
Ќоидањои мазкур пешнињод шудаанд, аризадињанда дар ин бора огоњ карда 
мешавад. 

170. Аризадињанда дар бораи вайронкунињои номбар кардашуда 
њамчунин дар дархост агар барои ин асосњо бошанд, огоњ карда шуданаш 
мумкин аст. 

171. Агар ариза њамаи њуљљатњои заруриро дар бар гирад ва нисбати 
онњо талаботи муќаррар намудаи Ќоидањои мазкур риоя шуда бошанд, 
аризадињанда дар бораи натиљаи мусбии экспертизаи расмї ва дар бораи 
рўзи мувофиќи банди 172 Ќоидањои мазкур муќарраршудаи пешнињод 
кардани ариза хабардор карда мешавад (Замимаи 14). 

172. Мувофиќи моддаи 12 Ќонун санаи ба Идораи патентї ворид шудани 
ариза дар бораи додани патент, маљмўи тасвирњои маснуот, тавсифи намунаи 
саноатї дошта, санаи пешнињод карда шудани ариза њисоб карда мешавад. 
Њангоми дар як ваќт пешнињод нашудани њуљљатњои номбаршуда санаи 
ворид шудани њуљљати охирин санаи пешнињод шудани ариза њисоб карда 
мешавад. 

173. Агар ариза талаботи сарсатри пешинаи банди мазкурро ќонеъ 
нагардонад ва ё дар маљмўи тасвирњои маснуот ягон хел тасвири пешбинї 
намудаи банди 49 Ќоидањои мазкур набошад ва ё дар гурўњи намунањои 
саноатї тасвири ягон хел маснуот набошад, ба аризадињанда дарњол дархост 
бо таклифи дар давоми се моњи баъди санаи гирифтани дархост бартараф 
намудани ин норасогињо равон карда мешавад. 

174. Њангоми пешнињод то гузаштани се моњ аз санаи дархости 
аризадињанда, ки дар сарсатри пешнинаи банди мазкур омадааст, маводњои 
иловагие, ки норасогињои ќайдшудаи аризаро бартараф мекунад, ба сифати 
санаи пешнињоди ариза санаи ворид шудани тасвирњои дар сарсатри 
пешинаи банди мазкур омада ва ё санаи иљрои талаботњои сарсатри якуми 
банди мазкур ва ё санаи он, муќаррар карда мешавад, вобаста аз он, ки 
кадоми аз онњо дертар аст. 

175. Агар аризадињанда дар мўњлати дар сарсатри 2 банди мазкур нишон 
додашуда Идораи патентиро дар бораи бозгашта гирифтани тасвирњои 
намерасидагии маснуот огоњ карда бошад, агар ин бе расонидани зарар ба 
пуррагии тавсифи маснуоти боќимонда ва ё гурўњи маснуотњо имконпазир 
бошад, санаи пешнињоди ариза то санаи ворид шудани њуљљатњои ариза 
муќаррар карда мешавад. 

176. Агар дар мўњлати дар сарсатри дуюми банди мазкур нишон 
додашуда норасогињои ариза бартараф карда нашуда бошанд, ариза 



бозхондашуда эътироф карда мешавад. Ба аризадињанда оиди бозхонди 
ариза огоњинома фиристода мешавад.  

 
§26. Экспертизаи моњиятии ариза 

 
177. Њангоми экспертизаи моњиятии ариза амалиётњои зерин гузаронида 

мешаванд: 
- дар рафти экспертизаи моњиятии ариза аввалияти намунаи саноатї 

муќаррар карда шуда, шартњои патентпазирии намунаи саноатї мувофиќи 
моддаи 5 Ќонуни мазкур тафтиш карда мешаванд; 

- мувофиќи банди 20 Ќоидањои мазкур тафтиш кардани маводњои 
иловагиро, агар аризадињанда ингуна маводњоро пешнињод карда бошад; 

- санљиши мувофиќати намунаи саноатии дар тасвири маснуот оварда 
шуда ва дар тавсифнома шарњдодашуда, муайян кардани шартњои 
патентпазирии бо Ќонун муќарраршуда дар асоси натиҷањои їустуїўи 
иттилоотњ бо ќабул намудани ќарор дар бораи додан ва ё радди додани 
патент ё бозхондашуда эътироф кардани ариза.  

179. Экспертизаи моњиятии ариза баъд аз бо натиљаи мусбї ба охир 
расонидани экспертизаи расмии ариза гузаронида мешавад. 

180. Мувофиќи ќисми якуми моддаи 16 Ќонун аввалияти намунаи 
саноатї аз рўи санаи пешнињоди ариза ба Идораи патентї муќаррар карда 
мешавад. 

181. Њангоми аз љониби аризадињанда дархост шудани аввалияти 
намунаи саноатї аз рўи санаи нисбати санаи пешнињод шудани ариза ба 
Идораи патентї, риоя шудани шартњои дар ќисмњои дуюм - панљуми моддаи 
16 ва дар кисми якуми моддаи 17 Ќонун нишон додашуда муќаррар карда 
мешавад, зимнан тафтиши риоя шудани шартњои ошкор намудани намунаи 
саноатии арзшуда дар маводњое, ки асоси аввалияти дархост шудаистода 
мебошанд, танњо дар њолате гузаронида мешавад, ки агар тафтиши 
њаќќонияти даъво ба аввалият бо муќаррар намудани патентпазирандагии 
намунаи саноатї пешнињодшуда алоќаманд бошад.  

182. Мувофиќи моддаи 17 Ќонун њангоми аввалияти конвенсиониро 
дархост намудани аризадињанда шартњои зерин тафтиш карда мешавад: 

- пешнињоди ариза ба Идораи патентї ба аризадињандаи аризаи якум дар 
давлати иштирокчии Конвенсияи Париж оид ба њифзи объектњои моликияти 
саноатї ва ё вориси њуќуќии он на дертар аз шаш моњ баъд аз санаи 
пешнињоди аризаи якум аввалияти конвенсионї дархост карда мешавад. 
Мўњлати нишондодашударо мумкин аст дароз намудан, аммо на зиёда аз ду 
моњ, агар он мувофиќи њолатњои аз аризадињанда вобаста набуда риоя 
нашуда бошад. Агар ариза дар давоми ду моњи номбар кардашуда пешнињод 
шуда бошад, ингуна њолатњоро номбар кардани аризадињанда тафтиш карда 
мешавад ва агар онњо номбар карда шуда бошанд, бо њуљљат тасдиќ намудан 
ва љой доштани ин њолатњо муќаррар карда мешавад; 

- ба Идораи патентї пешнињод кардани дархост дар бораи то гузаштани 
ду моњ аз санаи ба он пешнињод кардани аризае, ки аввалияти конвенсионї аз 
рўи он дархост карда мешавад, муќаррар намудани аввалияти конвенсионї; 



- ба Идораи патентї то ба охир расидани ду моњи баъди санаи пешнињод 
карда шудани ариза, аввалияти конвенсионї аз рўи он дархост карда 
мешавад, пешнињоди нусхаи тасдиќ кардашудаи аризаи ибтидої (агар 
аризањои якум якчандто бошанд, пас аз санаи пешнињод карда шудани 
аризаи барваќттар). 

183. Њангоми аз санаи ворид шудани маводњои иловагї ба аризаи 
пештар пешнињод гардида аввалияти намунаи саноатиро дархост кардани 
аризадињанда (мувофиќи ќисми дуюми моддаи 16 Ќонун) риоя карда шудани 
шартњои зерин тафтиш карда мешавад: 

- ба Идораи патентї дар давоми се моњи баъди санаи огоњиномаи 
Идораи патентиро дар бораи бо сабаби таѓйирдињандаи моњияти намунаи 
саноатии арзшуда њисоб карда шудани маводњои иловагї имконнопазир 
будани ба мадди назар гирифта шудани онњо аризаеро пешнињод кардани 
аризадињандаи аризаи ибтидої ва ё вориси њуќуќии вай, ки ингуна аввалият 
аз рўи он дархост карда мешавад. Дар он њолате, ки агар хулоса дар бораи 
таѓйирдињандаи моњият њисоб карда шудани маводњои иловагї дар натиљаи 
дар маљлиси машваратии санљишї дида баромадани ариза ба даст оварда ва 
дар протокол ба ќайд гирифта шуда бошад, санаи нусхаи протоколро 
гирифтани аризадињанда санаи огоњиномаи номбар кардашударо гирифтани 
аризадињанда њисоб карда мешавад; 

- аризае, ки бо он маводњои иловагї пешнињод шудааст барои дархост 
кардани аввалият асос буда, бозхонда нашудааст ва то санаи пешнињод 
кардан бозхондашуда эътироф нашудааст ва аввалият аз рўи он дархост 
карда мешавад. 

184. Њангоми дархости аввалияти намунаи саноатї аз тарафи 
аризадињанда аз рўи санаи ба Идораи патентї пешнињод шудани аввалияти 
пештараи он (мувофиќи ќисми сеюми моддаи 16 Ќонун) риояи шартњои зерин 
тафтиш карда мешавад: 

- ба Идораи патентї дар давоми шаш моњи баъди санаи пешнињод 
шудани аризаи пештар ба намунаи саноатї аризаеро пешнињод намудани 
аризадињандаи аризаи пештар пешнињод шуда ва ё вориси њуќуќии ў, ки 
аввалият мувофиќи ин ариза дархост карда мешавад; 

- аз рўи аризаи пештар пешнињодшуда назар ба санаи пешнињод шудани 
аризаи пештар аввалияти пештар дархост карда нашуда бошад; 

- аризаи пештар пешнињод шуда то санаи пешнињод шудани аризае, ки аз 
рўи он аввалият дархост карда шуда буд, бозхонда нашудааст ва бозхонда 
эътироф карда нашудааст. 

185. Њангоми дар асоси якчанд аризањои пештар пешнињодшуда дархост 
шудани аввалият шартњои номбаршуда бояд нисбати њар кадоми онњо риоя 
шуда бошанд. 

186. Дар њолати бо аввалияти номбаршуда дархост шудани ариза, аризаи 
пештар пешнињодшуда бозхонда њисоб карда шуда аризадињанда дар ин бора 
огоњ карда мешавад. 

187. Аризаи пешнињодшуда људо кардашуда њисоб мешавад, агар 
намунаи саноатии дар он арзшуда аз рўи њаљми њифзи дархост шудаистода ва 



аз рўи дарки биноии тасвири намунаи саноатии дар аризаи якум бапуррагї 
арзшударо такрор накунад. 

188. Њангоми аз рўи аризаи људо кардашуда аввалияти намунаи 
саноатиро дархост намудани аризадињанда (мувофиќи ќисми шашуми 
моддаи 16 Ќонун) риоя шудани шартњои зерин тафтиш карда мешавад: 

- то аз рўи аризаи якум ба намунаи саноатї ќабул шудани ќарор дар 
бораи радди додани патент, ки имконияти аз рўи ин ќарор эътироз баён 
намудан аз даст рафтааст ва ё дар њолати аз рўи аризаи якум ќабул шудани 
ќарор дар бораи додани патент то санаи дар Фењристи давлатии намунањои 
саноатї ба ќайд гирифта шудани намунаи саноатї ба Идораи патентї аризаи 
људо кардашударо пешнињод намудани аризадињандаи аризаи якум ва ё 
вориси њуќуќии ў; 

- аризаи якум то санаи пешнињод кардани аризаи људокардашуда 
бозхонда нашудааст ва бозхондашуда эътироф карда намешавад. 

189. Њангоми риояи шартњои номбар кардашуда аввалияти намунаи 
саноатї аз рўи санаи аризаи якум, дар њолати мављуд будани њуќуќи аввалият 
аз рўи аризаи якум - аз рўи санаи њамин аввалият муќаррар карда мешавад. 
Агар аризаи якум конвенсионї бошад, пас агар хоњиши аризадињанда бошад, 
санаи ба Идораи патентї пешнињод карда шудани аризаи конвенсионї санаи 
пешнињод шудани аризаи људокардашуда њисоб карда мешавад.  

190. Дар он њолате, ки агар аризадињанда якчанд аввалиятро дархост 
кунад (мувофиќи ќисми чоруми моддаи 16 Ќонун), вобаста аз асосњои барои 
дархост намудани ингуна аввалиятњо нишондодаи аризадињанда риояи 
шартњои дар банди 177 Ќоидањои мазкур номбар шуда, муќаррар карда 
мешавад. 

191. Агар аризадињанда њангоми дархост кардани якчанд аввалият 
санањои онњоро ба бандњо таќсим накарда бошад, ба аризадињанда нишон 
додани ба кадом бандњо мувофиќ омадани санањои аввалияти дархост 
кардашаванда таклиф карда мешавад, зимнан аризадињанда дар бораи он 
огоњ карда мешавад, ки дар њолати пешнињод накардани маълумоти дахлдор, 
нисбати њамаи бандњо аввалият аз рўи санаи дертар, муќаррар карда 
мешавад. 

192. Нисбати намунаи саноатии арзшуда аввалияти дархост шудаистода 
њангоми риояи талаботи дар бандњои 177-188 Ќоидањои мазкур нишон 
додашуда муќаррар карда мешавад. 

193. Њангоми ошкор карда шудани риояи яке аз шартњои дар бандњои 
боло нишон додашуда, аввалияти намунаи саноатї мувофиќи банди 180 
Ќоидањои мазкур (дар ин бора пешакї огоњ кардани аризадињанда) муќаррар 
карда мешавад. Агар шарти номбаршуда нисбати ягон хел намунаи саноатии 
гурўњи намунањои саноатї риоя нашуда бошад, аввалият аз рўи санаи ба 
Идораи патентї пешнињод карда шудани ариза танњо барои њамин намунаи 
саноатї муќаррар карда мешавад. 

194. Њангоми тафтиши риояи шарти бо дар маводњои пешакї пешнињод 
гардида ошкор намудани ифодаи арзшуда алоќаманд будаю дар њолати 
пешбинї намудаи банди 181 Ќоидањои мазкур гузаронида шаванда дар 
тасвирњои дар маводњо будае, ки барои дархост кардани аввалият асос шуда 



хизмат кардаанд, намунаи саноатии арзшуда овардашуда ва дар тасвирњои 
сохтаи аризаи дида баромадашаванда инъикоси худро ёфта муќаррар карда 
мешавад. 

195. Њангоми тафтиши шарти номбаршуда дар њолати аз рўи аризаи 
људо кардашуда дархост кардани аввалият дар аризаи якум ошкор карда 
шудани намунаи саноатї муќаррар карда мешавад. 

196. Дар њолати дархост карда шудани аввалияти конвенсионї њангоми 
тафтиш кардани иљрошавии шартњои номбаршуда аз аризадињанда 
пешнињод намудани тарљумаи аризаи якуми дар давлати иштирокчии 
Конвенсияи Париж пешнињод кардаи ў талаб карда шуданаш мумкин аст. 

197. Тафтиши патентпазирии пешнињоди арзшуда бо муайян намудани 
он, ки вай метавонад њамчун ба намунањои саноатї дахлдор эътироф карда 
шавад, оѓоз меёбад. 

198. Пешнињоди арзшуда мувофиќи дастури ќисми якуми моддаи 5-и 
Ќонун њамчун ба намунањои саноатї дахлдор эътироф мегардад, агар он ба 
њалли бадеию конструктории маснуот, ки намуди зоњирии онро муайян 
мекунад тааллуќ дошта бошад. Дар ин сурат намунаи саноатї бояд ба 
мањсули истењсолоти саноатї ва ё дастї марбут бошад. 

199. Агар муайян шуда бошад, ки намунаи саноатї ба мањсули 
истењсолоти саноатї ва ё дастї марбут буда наметавонад, онгоњ тафтиши 
навї ва аслии он гузаронда намешавад. 

Њамчунон тафтиш карда мешавад, ки пешнињоди арзшуда мувофиќи 
дастури ќисми њаштуми моддаи 5-и Ќонун ба ќатори њалњои эътироф 
нагардидаи патентпазирии маснуот марбут аст ё не. 

200. Ба њалњои мањсулоти мухолифи манфиатњои иљтимої, шартњои 
одамдўстї ва ахлоќї, ки мувофиќи ќисми њаштуми моддаи 5-и Ќонун њамчун 
патентпазиранда эътироф нагардида аст, тасвирњои нигоњ дошта шуда ва (ё) 
калимањо ва (ё) аломатњои луѓавии то дараљаи омезиш ва ё таљдид шабењ 
тааллуќ доранд, аз љумла: 

- тамѓањои молї ва тамѓањои хизматрасонї, номи љои пайдоиши молњо, 
њуќуќе, ки дар он дар муносибат ба мањсули якхелаи молњо ба аризадињанда 
мансуб нест ва бо Ќонуни љумњурии Тољикистон «Дар бораи тамѓањои молї 
ва тамѓањои хизматрасонї» ва дигар санадњои байналмиллалии 
эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон њифз мешаванд, ё, 

- номњои фирмањои дар њудуди Љумњурии Тољикистон машњур (ё љузъи 
онњо), ки ба дигар ашхос мансубанд ва пеш аз санаи ворид шудани ариза дар 
муносибат ба мањсули якхелаи молњо њуќуќ барои нишони саноатиро 
гирифтаанд, ё, 

- љузъиёти рамзи давлатї (мисол, парчамњо, нишонњо ва дигар 
аломатњои давлатї), номњои расмии давлатњо, пойтахтњои онњо, марказњои 
маданї ва/ё динї ва калимаву иборањои аз онњо њосилшуда, номњои пурра ё 
мухтасари ташкилотњои байналхалќии байнињукуматї, нишонњо, парчамњо 
ва дигар аломатњои онњо, тамѓљањои мањак, расмиву назоратї ва 
кафолатдињанда, мўњрњо, мукофотњо ва дигар нишонњо, агар онњо дар 
асосњои ќонунї истифода нашуда бошанд, ё, 



- тасвирњо ва номњои расмии объектњои махсусан муњими мероси 
мадании халќњои Љумњурии Тољикистон, ё ин ки объектњои мероси маданї ва 
ё табиии умумиљањонї ва инчунин бо тасвирњои арзишњои мадании дар 
коллектсияњо, маљмўањо ва хазинањо нигоњ дошта шаванда, агар њифзи 
њуќуќї ба номи ашхосе пурсида шавад, ки моликњо (соњибон)-и онњо нестанд 
ва розигии моликњоро надоранд ва ё ашхоси аз љониби моликњо барои 
гирифтани њифзи њуќуќии чунин аломатњо ба сифати намунањои саноатї ба 
он вакил карда шудаанд, ё, 

- номњои дар Љумњурии Тољикистон машњури асарњои илм, адабиёт ва 
санъат, ќањрамонњо ё иќтибосњо аз чунин асарњо, асарњои санъат ва ё 
порчањои онњо бе розигии соњиби њуќуќи муаллиф, ё ворисони њуќуќии он, 
агар њуќуќїо ба ин асарњо пеш аз санаи афзалиятдори намунаи саноатии 
арзшуда ба вуљуд омада бошанд, ё, 

- ному насаб, тахаллус ё аломатњои аз онњо њосилшуда, суратњо ва 
факсимилеи ашхоси бе розигии ин ашхос ва ё ворисони онњо дар санаи 
додани ариза маълум, ё, 

- мафњумњои маънии ношоиста, жаргонї ва беор дошта ва ё ќодири 
дорандаи он буда, шаъни одамї, эњсоси миллї ё мазњабиро тањќир намудан. 

201. Дар сурати ба мањсулот нисбат додани пешнињоди арзшудаи 
пешкаш карда шудае, ки дар истењсолоти саноатї ё дастиву косибї ва 
инчунин дар рўйхати пешнињодоти њамчун њалњои патентарзандаи маснуот 
эътироф нагардида, ба аризадињанда дархост бо баёноти далелњои мувофиќ 
фиристода мешавад. 

202. Нисбат ба пешнињоди арзшудае, ки дар бораи ба мањсулоти дар 
истењсолоти саноатї ё дастиву косибї сохта нашаванда мансуб будани он 
хулоса бароварда нашудааст ва инчунин ба њифзи истисно гардидаи онњо 
мувофиќи шартњои навї ва аслї тафтиш карда мешавад. 

203. Хусусиятњои тафтиши патентпазирї дар њолатњое, ки агар ариза чї 
тавре ба як банд рўйхат дорад, њамон тавр ба якчанд бандњо дошта бошад. 

204. Дар сурати муайян намудани санаи ошкор шудани иттилоот 
мутобиќи сарчашмаи аниќ бояд амал намуд. 

205. Њангоми тафтиши патентпазирии намунаи саноатии арзшуда 
сарчашмањои дар бар гирандаи иттилооти ба ин намунаи саноатї дахлдор, 
ки аз љониби муаллиф, аризадињанда ё њама гуна ашхоси аз онњо ин 
маълумотро бевосита ва ё бавосита гирифта, ошкор гардидааст, ба назар 
гирифта намешаванд, њамон тарзе, ки маълумотњо дар бораи моњияти 
намунаи саноатї дастраси умум гардиданд, агар ариза барои намунаи 
саноатї ба Идораи патентї на дертар аз шаш моњи санаи ошкор гардидани 
маълумот дода шуда бошад. 

206. Мувофиќи ќисми сеюми моддаи 5 Ќонун намунаи саноатї њамон 
ваќте њамчун нав эътироф мегардад, агар маљмўи аломатњои воќеии он, ки 
дар тасвирњои маснуот инъикос гардидаанд аз маълумотњои то санаи 
афзалиятдори намунаи саноатии дар љањон дастраси умум гардида, маълум 
набошад. 

207. Намунаи саноатї њамчун ба шарти навї мувофиќ эътироф карда 
намешавад, агар маљмўи аломатњои аслии он, ки дар тасвири маснуот 



инъикос ёфтаанд аз маълумотњои то санаи афзалиятдори намунаи саноатии 
дар љањон дастраси умум гардида, маълум бошад. 

208. Маълумотњое дастраси умум гардида њисобида мешаванд, ки дар 
манбаи иттилоот бо он њама гуна ашхос метавонад худ шинос шавад, ё ин ки 
дар бораи мазмуни он ба ў шояд бо роњи ќонунї хабар дода шавад. 

209. Санаи муайянкунандаи дохилшавии манбаи иттилоот ба 
маълумотњои дастраси умум гардида инњоянд: 

- барои тасвирњои ба њуљљатњои њифзкунанда нашр карда шуда, ки дар 
онњо санаи нашр нишон дода шудааст; 

- барои нашрияњои чопии ватанї ва нашрияњои ба табъ расидаи ИЉШС, 
ки дар онњо санаи имзогузорї ба нашр нишон дода шудааст; 

- барои нашрияњои чопии ватанї ва нашрияњои ба табъ расидаи ИЉШС, 
ки дар онњо санаи имзогузорї ба нашр нишон дода нашудааст ва инчунин 
барои дигар нашрияњои чопї – санаи нашри онњо ва дар сурати набудани 
имконияти барќарор намудани он – санаи охирини моњ ё 31 декабри соли дар 
нашрия нишон дода шуда, агар ваќти нашр фаќат мувофиќи моњ ва сол 
муќаррар карда шавад; 

- барои дастнависњои ба нигањдорї супурдашудаи маќолањо, тафсирњо, 
рисолањо ва дигар маводњо – санаи ба нигањдорї супурдани онњо; 

- барои њисобот оиди корњои илмї-тадќиќотї, руќъањои тавзењї ба 
корњои таљрибавию конструкторї ва дигар њуљљатњои конструкторї, 
технологї ва лоињавї, ки дар идорањои иттилооти илмї-техникї мављуд 
мебошанд – санаи ворид гаштани онњо ба ин идорањо; 

- барои њуљљатњои меъёрї-техникї – санаи ба ќайд гирифта шудани вай 
дар идораи ба он вакил кардашуда; 

- барои маводњои диссертатсияњо ва авторефератњои диссертатсияњо, ки 
њамчун дастнавис ба табъ расидаанд – санаи ворид шудани онњо ба 
китобхона; 

- барои корњои ба конкурс гирифташуда – санаи натиљаи њисоби онњо 
барои шиносої, ки бо њуљљатњо тасдиќ шуда ба гузаронидани конкурс 
тааллуќ доранд; 

- барои манбаъњои иттилооти ќабул карда шудаи муоинашаванда 
(плакатњо, моделњо, мањсулот ва ѓ.) – санаи ба таври њуљљатї тасдиќшудае, ки 
бо он мушоњидаи онњо имконпазир гашта бошад;  

- барои нигорањои дар намоишгоњ љойдода – санаи ба таври њуљљатї 
тасдиќшудаи оѓози намоиш додани онњо;  

- барои ба воситаи телевизион ва синамо хабар додан – санаи чунин 
иттилоот, агар он дар пањнкунандаи муносиби иттилооти ба таври муайян 
дар санаи муќарраршуда амалкунанда ќайд карда шуда бошад; 

- барои маълумот дар бораи маснуот дар натиљаи истифодаи он 
маълумгашта – санаи дар асоси њуљљат тасдиќшудае, ки бо он ин маълумотњо 
дастраси умум гардидаанд; 

- барои маълумотњои дар намуди электронї дастрасшуда – ба воситаи 
Интернет, ба воситаи роњ дар хат (онлайн)-и аз шабакаи Интернет 
фарќкунанда ва инчунин CD ва DVD-ROM дискњо – ё ин ки санаи нашри 
њуљљатњое, ки бо ёрии фазои электронии муќарраршуда дастрас шудаанд, 



агар ин сана набошад – санаи љой додани маълумотњо дар ин фазои 
электронї, ба шарте ки он дар асоси њуљљат тасдиќ шуда бошад. 

210. Ба доираи маълумотњои аз санаи афзалиятдор дастраси умум 
гардида, њамчунин тамоми намунањои саноатии дар Љумњурии Тољикистон 
(аз љумла бо њамон шахс) патент гирифта (яъне, намунањои саноатие, ки дар 
Реестрњои давлатии дахлдори ИЉШС ва Љумњурии Тољикистон, реестрњои 
тибќи санадњои байналмиллї ва минтаќавї таъсидодашудае, ки Љумњурии 
Тољикистон эътироф намудааст, ба ќайд гирифта шуда) дохил карда 
мешаванд. 

211. Намунањои саноатии дар њудуди Љумњурии Тољикистон 
њифзпазиргардида дар давраи аз санаи афзалиятдор то санаи нашри 
маълумотњо дар бораи њуљљатњои њифзкунанда танњо нисбати тасвирњои ба 
табърасидаи онњо ба њисоб гирифта мешаванд, илова бар ин аз рўи њуљљатњои 
њифзкунандаи ИЉШС њамаи аломатњои дар тасвирњои аксёфтаи намунаи 
саноатии ба табърасида ба назар гирифта мешаванд, вале аз рўи патентїои 
Љумњурии Тољикистон фаќат онњое, ки ба рўйхати аломатњои воќеї дохил 
карда шудаанд ва бо он баќайдгирии намунаи саноатї баргузор гардидааст. 

212. Ариза ба намунаи саноатї бо санаи аз њама пештараи афзалиятдор 
ба доираи маълумотњои дастраси умум гардида (фаќат барои тафтиши навї) 
аз њамин сана дароварда мешавад, њангоми риояи маљмўи шартњои зерин: 

- ариза дар Љумњурии Тољикистон дода шуда бошад; 
- ариза тариќи низомњои байналмиллалї ё минтаќавї бо нишондоди 

Љумњурии Тољикистон пешнињод шуда бошад; 
- ариза аз љониби шахси дигар, яъне аризадињандаи дигар дода шуда 

бошад; 
- ариза бозхонда нашуда, инчунин бозхонда њисоб намешавад. 
213. Ариза бо санаи хеле пештараи афзалиятдор нисбати тасвирњо, 

тавсифњо, ки дар њамин ариза дар санаи додани он нигоњ дошта шудаанд, ба 
њисоб гирифта мешавад. Агар ин сана хеле дертар аз санаи афзалиятдори 
аризаи дидабаромада бошад, онгоњ аризаи бо афзалияти хеле пештара ба 
доираи маълумотњои дар ќисмати мазмуни он маълуми ба мазмуни њуљљатњо 
мувофиќ, ки њамчун асос барои барќарор намудани афзалият хизмат 
менамоянд, дохил карда мешавад. 

214. Дар сурате, ки манбаи иттилооти воситаи ба талаботњои Ќоидањои 
мазкур љавобгў аз он маълум бошаду ариза бо афзалияти хеле барваќта ва бо 
маводњои њоло њама гуна ашхос њуќуќи бо он шинос шуданро надошта ва 
инчунин аризаи бозхонданашуда ва њамчун бозхондашуда ба њисоб 
намерафтагї бошад, онгоњ дар бораи мављуд будани чунин ариза (бе нишон 
додани аризадињандаи он ва бе ошкор намудани мазмун) ба аризадињанда 
хабар дода мешавад. Инчунин ба аризадињанда дар бораи он хабар дода 
мешавад, ки бо сабаби муайян ин ариза дар њамин лањза наметавонад 
њангоми тафтиши навї аз рўи аризаи дидабаромада ба назар гирифта шавад 
ва додани патент метавонад аз рўи аризаи дидабаромада (ба шарте, ки 
намунаи саноатии арзшуда ба шартњои дигари патентарзандагї мувофиќат 
намояд) ба вуќўъ ояд, аммо агар дар оянда маълумотњо дар бораи ин ариза 
њангоми додани патент аз рўи он њамчун нашршуда ба њисоб раванд ва ба 



њама гуна ашхос барои шиносої бо маводњои он имконият пайдо шавад, 
онгоњ патенти додашуда метавонад мувофиќи моддаи 27 Ќонун мавриди 
мубоњиса ќарор дода шавад. Њамчунон ба аризадињанда хабар дода мешавад, 
ки вай метавонад ба маљмўи аломатњои асосии дар тасвирњои мањсулот 
ифодаёфта таѓйиротњо дарорад, то ки мављуд будани ариза бо афзалияти хеле 
барваќта натавонад барои хулоса дар бораи мувофиќат накардани намунаи 
саноатии арзшуда ба талаботи навї њамчун асос бошад, ё ин ки муоинаи 
аризаро то расидани аниќї аз рўи ариза бо афзалияти хеле барваќта мавќуф 
гузорад. Њангоми норозигии аризадињанда бо пешнињодоти эксперт муоинаи 
ариза бо тартиби муќарраршудаи Ќоидањои мазкур давом дода мешавад. 

215. Њангоми муайян намудани набудани навии намунаи саноатї, 
мумкин аст ба аризадињанда дархост бо баёноти далелњои экспертиза ва бо 
пешнињоди пешкаш намудани аќидаи худ дар хусуси ин далелњо равона карда 
шавад ва њангоми зарурат – маљмўи аломатњои асосии дар тасвирњои 
мањсулот ифодаёфтаи намунаи саноатии бо њисоби талаботњои Ќоидањои 
мазкур тасњењ карда шуда. 

216. Нисбати намунаи саноатї муќаррар шудааст, ки њангоми 
номуносибї ба шарти навї, тафтиши аслият гузаронида намешавад. 

217. Мувофиќи ќисми панљуми моддаи 5 Ќонун намунаи саноатї њамон 
ваќт оригиналї њисобида мешавад, ки агар аломатњои воќеии он ба хосияти 
эљодии хусусиятњои эстетикии маснуот боис шуда бошанд. Ба аломатњои 
воќеии намунаи саноатї аломатњое марбут мебошанд, ки муайянкунандаи 
хусусиятњои эстетикї (зебоҷ) ва (ё) эргономикї (мењнатомўзї) – и намуди 
зоњирии маснуот, чунончи, шакл, конфигуратсия (суроб), наќшу нигор ва 
якљояшавии рангњо бошанд. 

218. Аломатњои воќеие, ки намунаи саноатиро тавсиф менамоянд, ба 
хосияти эљодии хусусиятњои маснуот (бо њисоби истисноњои банди мазкур 
боис мешаванд, агар: 

- њадди аќќал барои яке аз аломатњои фарќкунандаи дар тасвирњои 
намунаи саноатї инъикосшуда њалњое ошкор нашудаанд, ки ин аломат ба он 
хос боша два ё 

- чунин њалњо нишон дода шудаанд, вале ин аломат дар намунаи 
саноатии дидабаромада мављуд будани хусусиятњоеро, ки ба њалњои нишон 
додашуда хос нестанд, таъмин менамояд. 

Тафтиши риояи шартњои мазкур метавонад инњоро дар бар гирад: 
- муайян намудани монандии наздиктарин; 
- нишон додани аломатњои воќеие, ки бо онњо намунаи саноатии 

арзшудаи дар тасвирњо пешнињодшуда ва аз ҷониби аризадињанда  дар 
рўйхати аломатњои воќеї тавсиф додашуда, аз монандии наздиктарин 
(аломатњои воќеии фарќкунанда) тафовут дорад; 

- аз маълумотњои то санаи афзалиятдор дар їањон дастраси умум гардида 
нишон додани маълумотњо дар бораи њалњои дорандаи аломатњои ба 
аломатњои фарќкунандаи намунаи саноатии дидабаромада мувофиќомада; 

- муќоисаи хусусиятњои намунаи саноатии баррасигардидаи бо 
аломатњои воќеии фарќкунандаи ба он боисшуда ва хусусиятњои њалњои 



нишон додашудаи аз ҷониби  аломатњое, ки ба аломатњои фарќкунандаи 
њалњои нишон додашуда мувофиќ омадаанд, боисшуда. 

219. Намунањои саноатии аз монандии наздиктарин бо як ва ё якчанд 
аломатњои воќеї фарќкунанда, ки дар тасвирњои маснуот инъикос ёфтаанд 
њамчун ба шарти аслият мувофиќ эътироф карда намешаванд. Барои онњо ба 
воситаи санҷиш муќаррар шудааст, ки таъсири ин аломатњо ба хусусиятњои 
аз ҷониби аризадињанда муќаррашудаи њалли ин маснуот дар асоси далелњои 
овардаи аризадињанда, ё тањлили мустаќилонаи ба таври назариявњ 
овардашуда, агар њалњои дарбаргирандаи аломатњои мувофиќ ба аломатњои 
воќеии фарќкунандаи намунаи саноатии баррасигардидаи дар боло 
зикргардида ва таъминкунандаи мањз чунин таъсир ба хусусиятњои њалли 
мањсули аз ҷониби аризадињанда муќарраршуда нишон дода шуда бошанд. 

Агар монандии наздиктарин нишон дода нашуда бошад, онгоњ 
дастурамали зербанди мазкур нисбат ба як ва ё якчанд (агар тариќањое арз 
шуда бошанд, ки њар кадоме аз онњо дар навбати худ ба сифати монанд яке аз 
тариќањои ташкилдињандаи гурўњи намунањои саноатиро дошта бошад) 
монандињои нишон додашудаи намунаи саноатї истифода бурда мешаванд. 

220. Њангоми эътироф гардидани номувофиќатии намунаи саноатии 
арзшуда ба шарти оригиналї дар асосњои мазкур, экспертиза метавонад 
далел орад, бинобар ин далелњои аз љониби аризадињанда овардашуда барои 
исботи таъсири аломатњои муњокимавї ба хусусиятњои мањсули аз љониби 
аризадињанда нишон додашуда дар мавридњои зерин беасос њисобида 
мешаванд: 

- намунаи саноатии арзшуда хусусиятњоеро доро мебошад, ки ба таври 
биниш фарќ намудани онро аз њалли маълуми маснуот (намунаи саноатї бо 
њалли маълуми маснуот то дараљаи омезиш шабоњат дорад) имконият 
намедињанд; 

- намунаи саноатии арзшуда хусусиятњое дорад, ки ба таври биниш фарќ 
намудани онро аз њалли маълуми маснуот имконият медињанд, аммо ба ин 
хусусиятњо хосияти эљодї хос нест, агар хусусиятњо чунин ташкил дода шуда 
бошанд: 

- аз њисоби таѓйир додани фаќат њаљмњои тамоми маснуот (миќёси 
маснуот) бо нигоњдории тамоми аломатњои боќимондаи он (нигоњдории 
шаклњо, таносубњои ташкилдињандаи ќисмњо ва (ё) љузъиёти њалли 
колористикї ва ѓ.);  

- аз њисоби таѓйир додани фаќат ранги тамоми маснуот (аммо на њалли 
колористикї); 

- аз њисоби њалли маснуот фаќат дар намуди шаклњои оддии геометрї ва 
ё љисмњо: доирањо, њалќањо, бисёркунљањо, курањо, конусњо, пирамидањо, 
призмањо, параллелепипедњо, торњо бе даровардани ягон хел таѓйирот ба ин 
шаклњои геометрї ва ё љисмњо; 

- аз њисоби таѓйир додани фаќат шуморањои љузъњои якшакла (вале бе 
таѓйир додани таркиб ва ё тартиби љойгиршавии онњо) дар њалли маснуот бе 
таъсири ин таѓйирот ба хусусиятњои њалли маснуоти аз љониби аризадињанда 
нишон додашуда; 



- аз њисоби фаќат такрор шудани шаклњои ба маснуотњои таъиноти 
муќарраршуда махсус, вале дар дигар асоси техникї иљро кардашуда 
(масалан, маснуотњои аз моддаи полимерии мањсули ба таври анъанавї аз 
дарахт иљро кардашударо монанд карда нишон дода), яъне бе таъсири ин 
таѓйирот дар хусусиятњои њалли маснуоти аз љониби аризадињанда нишон 
додашуда; 

- аз њисоби фаќат мутаќобил (дутарафа) будани намуди зоњирии маснуот 
дар объектњои маълуме, ки бо намуди зоњирии маснуот намуди зоњирии 
монанди биниш доранд, ба шарти маълум будани аќаллан дуто чунин 
объектњои њамчун бо таъиноти маснуот, њамон тавр байни худ њам таъиноти 
мухталиф дошта; 

- аз њисоби фаќат тартиб додани маљмўи маснуотњои алоњидаи маълум бе 
таѓйир додани намуди зоњирии онњо. 

Дар сурати бањогузории хосияти эљодии хусусиятњои маснуот дараљаи 
озодии зебосоз (дизайнер) њангоми тайёр намудани намунаи саноатї ба назар 
гирифта мешавад. 

221. Намунаи саноатї аз сабаби осонї ва кушодагии зоњирии љанбањои 
эљодкунандаи хусусиятњои он дар маводњои ариза њамчун номувофиќ ба 
аслият баррасї намегардад, агар чунин кушодагї на аз маълумотњои 
намунаи саноатии то санаи афзалиятдор дастраси умумгардида, балки фаќат 
аз маводњои ариза маълум шуда бошад.  

222. Агар набудани аслияти намунаи саноатии арзшуда муќаррар шуда 
бошад, онгоњ ба аризадињанда мумкин аст дархост бо баёноти далелњои 
муносиб ва пешнињоди пешкаш намудани аќидаи худ дар бобати ин далелњо 
ва инчунин њангоми зарурат - аломатњои аслии намунаи саноатии дар 
тасвирњо овардашударо дар асоси маводњои аввалаи ариза тасњењ кардашуда, 
равона карда мешавад. 

223. Агар гурўњи намунањои саноатї арз карда шуда бошад, онгоњ 
тафтиши патентпазирї нисбати њар яке аз намунањои саноатии ба он 
воридшаванда гузаронда мешавад. Патентпазирии гурўњи намунањои 
саноатї мумкин аст фаќат њамон ваќт эътироф карда шавад, ки тамоми 
намунањои саноатии гурўњ патентпазиранда бошанд. 

224. Агар муќаррар шуда бошад, ки на тамоми намунањои саноатии 
гурўњ патентпазиранд, онгоњ дар ин бора ба аризадињанда хабар дода 
мешавад ва пешнињод намудани аќидаи худ нисбат ба далелњои овардашуда 
инчунин њангоми зарурат аз рўйхат баровардани бандњое, ки дар онњо 
намунањои саноатии патентпазир набуда, тавсиф дода шудаанд, ё ин ки 
пешнињод намудани ин бандњо дар намуди тасњењ кардашуда, пешкаш карда 
мешавад. 

225. Агар дар мавридњои пештар баёншуда аз љониби аризадињанда 
банди таѓйир додашудаи рўйхат пешнињод карда шавад, онгоњ баррасии 
минбаъдаи ариза нисбати намунаи саноатии дар њамин банди рўйхат тавсиф 
додашуда гузаронда мешавад. 

226. Дар сурате агар аризадињанда далелњои раднамудаи хулосаи 
экспертиза, ё ин ки рўйхати таѓйир додашударо наоварда, ба додани патент 
бо рўйхати пештар баёншудаи он истодагарї кунад, онгоњ баррасии 



минбаъдаи ариза гузаронда намешавад ва дар бораи инкор намудани додани 
патент ќарор бароварда мешавад. 

227. Мутобиќи ќисми сеюми моддаи 19 Ќонун дархости маводњои 
иловагї, танњо дар сурате ба аризадињанда равона карда мешавад, агар бе 
чунин маводњо гузарондани санљиши моњиятии ариза, њамчунин баровардани 
ќарор имконнопазир бошад (Замимаи 15). 

228. Њолатњои зерин, алалхусус барои дархост асос буда метавонанд: 
- зарурати равшан намудани масоили ба дурустии пардохти бољ ва 

пардохти корбарї алоќаманд; 
- зарурати њалли масоили ба тафтиши патентпазирии намунаи саноатии 

арзшуда алоќаманд; 
- зарурати њалли масоили бо баррасии ариза ба намунањои саноатии 

айниятдошта алоќаманд, ки њамон як санаи аваллиятдорро соњиб мебошанд. 
229. Дар сурати муќаррар намудани патентпазирии намунаи саноатии 

баррасигардида, дар ин бора ба аризадињанда дар дархости равонашаванда 
хабар дода мешавад ва аз нав тасњењ намудани рўйхат бо роњи аз он 
баровардани тавсифномаи намунаи саноатї, ки нисбати он бањогузории 
патентпазирњ гузаронида нашудааст, ё ин ки бо роњи їудо карда додани ин 
намунаи саноатї дар банди алоњидаи рўйхат (ба шарти риоя намудани 
талаботи ягонагии намунаи саноатї) бо пардохти боҷи муносиби патентї 
пешнињод карда мешавад. Дар ин сурат аризадињанда огоњонида мешавад, ки 
њангоми аз ҷониби ў дар мўњлати муќарраршуда пешкаш нагардидани 
маводњои дархостгардида, ё ин ки гувоњнома дар бораи дароз намудани 
мўњлати муќарраршуда, аризадињанда њамчун бозхондашуда эътироф карда 
мешавад. 

230. Дархост дар сурате равона карда мешавад, агар нисбат ба намунаи 
саноатї хулоса оиди патентпазирњ ќабул гардида шуда бошад, аммо 
аризадињанда барои аз рўйхати аломатњои воќеї баровардан инкор 
менамояд: 

- аломатњои ҷавобгў набуда; 
- банди нави рўйхати аз ҷониби аризадињанда баъди додани ариза 

пешнињодгардида ва мутобиќи банди 20 Ќоидањои мазкур ба назар гирифта 
нашуда. 

Дар дархости равонагардида ба аризадињанда пешкаш намудани 
рўйхати аломатњо ва ё банди муќарраршударо надошта, пешнињод карда 
мешавад ва инчунин хабар дода мешавад, ки њангоми пешкаш накардани 
маводњо ва ё гувоњномаи дар мўњлати муќарраршуда дар бораи дароз 
намудани мўњлати пешнињоди онњо талаб кардашуда, ариза метавонад 
њамчун бозхондашуда эътироф гардад. 

231. Дар дархости ба аризадињанда равона кардашуда дар баробари 
баёноти њолати барои гузарондан ё хотима додани экспертизаи моњиятї 
монеа гардида, ё ин ки ќабул намудани њал аз рўи натиҷањои баррасї 
намудани ариза, њамаи масоил, мушоњидот ва пешнињодоти њангоми 
баррасии ариза пайдогардида, оварда мешаванд. 

Мулоњизањои дар дархост овардашудаи экспертиза аз рўи ягон масъала 
бо далелњои мувофиќ, аз он ҷумла бо хосияти њуќуќї таќвият дода мешавад. 



Њангоми зарурат ба адабиёт аз рўи масоили бадеии тартиб додан, адабиёти 
илмї-техникї ва инчунин ба Ќоидањои мазкур ва дигар њуҷҷатњои меъёрї 
истинодњо оварда мешаванд. 

Њангоми ба аризадињанда равона кардани пешнињодоти ба тасњењ 
намудани рўйхати аломатњои воќеї алоќаманд, ба мисли муќаррар намудани 
аломати воќеї, аз рўйхати арзшуда баровардани аломати фаръї ва ѓ., нишон 
додан ба натиҷањои њуќуќии чунин тасњењнамої ва инкор аз он мувофиќи 
маќсад мебошад. 

232. Дар сурате, агар дар дархост истинод ба манбаи иттилоот оварда 
шавад, онгоњ тамоми маълумотњои библиографии он, ки барои пайдо 
намудани ин манбаъ заруранд ва инчунин дигар маълумотњои (сањифа, сатр, 
раќами шакли тасвирњои графикї ва ѓ.) барои дар манбаи он маълумотњои 
заруре, ки њангоми баррасии ариза ба назар гирифта шуда буданд, бояд 
нишон дода шаванд. 

234. Дар сурате, агар барои дархост зарурати муќаррар намудани 
рўйхати аломатњои воќеї аз рўи натиҷањои тафтиши патентпазирии намунаи 
саноатии арзшуда њамчун асос бошад ва муайян намудани рўйхат чунин 
сурат гирад, ки шарњу баёни муносиби маълумотњои тавсиф ва (ё) лоињањо ва 
(ё) наќшаи мењнатомўзї (эргономикї) зарур бошанд, онгоњ ба аризадињанда 
мумкин аст пешкаш намудани тавсиф ва (ё) лоињањо ва (ё) наќшаи 
мењнатомўзї (ё вараќањои ивазкунанда) пешнињод карда шавад. 

235. Њамчун асос барои дархост зарурати пешкаш намудани њуҷҷати 
тасдиќкунандаи пардохти боҷи патентї ба андозаи муайян мебошад, агар 
номуносибии боҷи патетї нисбат ба андозаи муайяншуда муќаррар шуда 
бошад, ки дар давраи экспертизаи расмњ бартараф карда нашудааст. 

236. Агар аризадињанда ба пардохти боҷи патентии нишон додашуда ба 
андозаи хурдтар аз пардохти муќарраргардидаи мўњлати эътибори он дароз 
кардашуда ё дар озод кардан аз пардохти чунин боҷ њуќуќ дошта бошад, 
онгоњ њуҷҷати тасдиќкунандаи мавїудияти сабабњо барои дароз намудани 
мўњлати эътибори пардохт, озод намудан аз пардохти боҷи патентї, ё ин ки 
хурд намудани андозаи он дар як ваќт бо додани патент пешнињод карда 
мешавад. 

237. Агар боҷи патентї ба андозаи хурдтарин нисбат ба муќарраршуда 
пардохта шуда бошад, онгоњ ба аризадињанда дархост бо нишондоди 
зарурати дар мўњлати ду моњ аз санаи гирифтани дархост барои овардани 
маблаљи боҷи патентии мувофиќи андозаи муќарраргардида пардохташуда 
равона карда мешавад, ё ин ки таљирот даровардан ба рўйхати аломатњои 
воќеї, агар таносуби нишон додашуда бо њамин роњ фароњам оварда шавад. 

238. Њангоми пешнињод нагардидани иттилоот ва (ё) њуҷҷатњои дар 
дархости такрорї нишон додашуда, аризадињанда дар ин бора ва њамчунин 
дар бораи он, ки њангоми мавҷуд будани асосњои дар Ќоидањои мазкур 
нишон додашуда экспертизаи моњиятї мутобиќи ќавоиди дар он мавҷудбуда 
гузаронида мешавад, огоњонида мешавад. Њангоми мавҷуд набудани чунин 
асосњо (далелњо) аризадињанда огоњонида мешавад, ки экспертизаи 
моњиятїнаметавонад бо њалномаи ба ў равонагардида дар бораи њамчун 
бозхондашуда эътибор гардидани ариза гузаронида шавад. 



239. Дархост метавонад њамон ќадаре ба аризадињанда равона карда 
шавад, ки чњ ќадаре он барои баррасї намудани ариза  лозим бошад. 

240. Њангоми муќаррар намудани таносуби намунаи саноатии арзшуда 
(аммо агар гурўњ арз шуда бошад – њар кадом намунаи  саноатии гурўњро), ки 
бо маїмўи аломатњои воќеии дар тасвирњо инъикосёфта ва дар рўйхати 
овардашудаи аз ҷониби аризадињанда пешнињодгардида тавсиф карда 
шудааст ба тамоми шартњои патентпазирњ, њалнома оиди додани патент бо 
њамин рўйхат ќабул карда мешавад (Замимаи 16). 

241. Ќарор дар бораи додани патент дар он сурате низ ќабул карда 
мешавад, агар аз рўи натиҷањои баррасї намудани ариза хулоса оиди 
имконнопазирии додани патент ќабул гардида бошад, аммо дар ҷавоби 
аризадињанда ба огоњиномаи худ дар ин бора, ки дар мўњлати 
муќаррагардида пешнињод шудааст, хулосањое мавїуд мебошанд, ки хулосаи 
пештар ќабулнамудаи экспертизаро рад менамоянд. 

242. Дар сурате, агар рўйхати аломатњои воќеии намунаи саноатї, ки аз 
ҷониби аризадињанда пешнињод гардидааст, дар имло, дар гузоштани 
аломатњои китобатї ва ѓ. хатоњо дошта бошад, онгоњ њангоми омода 
намудани ќарор оиди додани патент ба рўйхат тасњењоти мувофиќ дароварда 
мешавад. 

243. Агар Идораи патентї дар натиљаи гузаронидани экспертизаи 
моњиятии ариза муќаррар намояд, ки намунаи саноатии арзшуда дар њаљми 
аз љониби аризадињанда дархостшудаи њифзи њуќуќї ба шартњои 
патентпазирии намунаи саноатї, ки моддаи 5 Ќонун муайян намудааанд, 
мувофиќат намекунад, дар бораи ради додани патент ќарор бароварда 
мешавад(Замимаи 17). 

244. Њангоми муќаррар намудани номуносибии намунаи саноатии 
арзшудаи бо аломатњои дар тасвирњо инъикосёфта тавсиф карда шуда, ки аз 
љониби аризадињанда пешнињодгардидаанд, њатто бо яке аз шартњои 
патентпазирї љавобгў набудан ба аризадињанда огоњинома равона карда 
мешавад, дар он асосњои барои хулосаи нишон додашуда боисгардида 
батафсил изњор карда мешаванд. Њамчунон дар барои он хабар дода 
мешавад, аризадињанда њаќ дорад дар муддати се моњ аз санаи фиристодани 
огоњинома хулосањои худро аз рўи сабабњои дар огоњинома овардашуда, ки 
њангоми омода намудани ќарор аз рўи натиљањои экспертизаи моњиятї ба 
назар гирифта мешаванд, пешнињод намояд. 

245. Бо гузаштани мўњлати нишон додашуда дар бораи инкор дар додани 
патент ќарор ќабул карда мешавад, агар дар мўњлати муќаррашуда љавоби 
аризадињанда ворид нагардида бошад ва инчунин агар љавоб ворид шуда 
бошад, аммо хулосањои дар он мављудбуда хулосаи пештар ќабулнамудаи 
экспертизаро таѓйир надода бошанд (агар дигар илоље набошад дар ќарор 
оиди инкори додани патент натиљаи тањлили хулосањои аризадињанда оварда 
мешавад). 

246. Агар дар ќарор ба манбаи иттилоот истинод оварда шавад, онгоњ 
њангоми нишон додани маълумотњои китобшиносии (библиографии) он бояд 
мазкур оварда шуда риоя карда шавад. 

247. Агар патентпазирии намунаи саноатї аз рўи аризаи баррасигардида 



муќаррар шуда бошад, вале аризаи дигари бозхонда нашуда ва ё њамчун 
бозхондашуда эътироф нагардида ба намунаи саноатии айниятдоштаи 
аризадињандаи дигар мављуд бошад, ки њамон санаи афзалиятдорро соњиб 
аст, онгоњ ба аризадињандагони чунин аризањо огоњинома равона карда 
мешавад, ки дар он дар бораи мутобиќи ќисми њафтуми моддаи 16 Ќонун 
додани патент ба чунин объект мумкин аст фаќат аз рўи яке аз аризањо ба 
шахси бо маслињати байни аризадињандаон муайянгардида, хабар дода 
мешавад. Дар огоњинома њамчунон раќами аризае, ки намунаи саноатии 
айниятдоштаро соњиб аст, санаи додани он ва нишонї барои мукотибот бо 
аризадињандаи њамин ариза нишон дода мешавад. Ба аризадињандаи аризаи 
баррасигардида хабар додани ягон маълумоти библиографии аризаи аз 
љониби аризадињандаи дигар додашудае, ки намунаи саноатии 
айниятдоштаро соњиб аст ва ошкор намудани мазмуни он бо розигии 
аризадињандаи аризаи дигар ба он, иљозат дода мешавад. 

248. Агар аризањо ба намунањои саноатии айниятдошта аз љониби њамон 
як аризадињанда дода шуда бошанд, онгоњ дар огоњинома ба ў хабар дода 
мешавад, ки додани патент фаќат аз рўи як аризаи нишондињанда 
имконпазир аст. 

250. Дар муддати 12 моњ аз санаи гирифтани огоњинома, аризадињанда 
бояд хабар дињад, ки аз рўи кадом ариза ва ба кї бояд патент дода шавад, 
вале аризадињанда аризањои ба намунањои саноатии айниятдоштаро - дар 
бораи интихоби худ хабар дињад. Њангоми додани патент аз рўи яке аз 
аризањо њамаи муаллифони дар аризањо номбар карда шуда нисбат ба 
намунаи саноатии айниятдошта њамчун њаммуаллиф эътироф карда 
мешаванд. 

Њангоми дар мўњлати муќарраршуда ворид нагардидани иттилооти 
нишон додашуда ва ё гувоњнома дар бораи дароз намудани ин мўњлат бо 
тартиби муайяннамудаи банди 14 Ќоидањои мазкур, аризањо њамчун 
бозхонданашуда эътибор карда мешаванд. 

251. Айният аз рўи њаљми њифзи њуќуќии намунањои саноатї дар асоси 
маљмўи аломатњои воќеии дар тасвирњои маснуот инъикосёфта ва нисбати 
онњо бораи имконияти додани патент хулоса бароварда шудааст, муќаррар 
карда мешавад. 

252. Намунањои саноатї аз рўи њаљми њифзи њуќуќї њамчун айниятдошта 
эътироф карда намешаванд, агар пурра ва ё то дараљаи омезиши биної фаќат 
тасвирњои маснуотњое, ки дар онњо намунањои саноатї ба амал бароварда 
шудаанд, ба њамдигар мувофиќ оянд.  

 
§27. Тафтиши маводњои иловагї 

 
251. Мутобиќи моддаи 13 Ќонун аризадињанда њуќуќ дорад, ки ба 

њуљљатњои ариза бе таѓйир додани моњияти намунаи саноатии арзшуда то аз 
рўи њамин ариза ќабул гардидани ќарор дар бораи додани патент ё ќарор дар 
бораи рад шудани додани патент, ислоњу тасњењот дарорад. 

Њангоми ворид гардидани маводњои иловагии ба њуљљатњои ариза 
даровардани таѓйиротњоро пешбиникунанда ва бо гузаштани се моњ аз санаи 



додани аризаи пешнињодшаванда, тафтиш намудан лозим аст, ки оё 
таѓйироти мазкур ба маводњои бо ташаббуси аризадињанда даровардашуда 
дахл доранд ва агар онњо ба чунин маводњо дахл дошта бошанд, онгоњ 
њамроњи маводњои мазкур њуљљати тасдиќкунандаи пардохти бољ ва пардохти 
корбарї ба андозаи муќарраргардида пешнињод шудааст ё не. 

Њангоми пешнињод накардани њуљљати мазкур њамроњи маводњои 
иловагї, боќимонда њангоми баррасї намудани ариза ба назар гирифта 
намешаванд, ки дар ин бора аризадињанда огоњонида мешавад, чунин огоњї 
мумкин аст ба мазмуни њуљљати навбатии экспертиза ба аризадињанда 
равонагардида дароварда шавад. 

Њангоми њал намудани масъала дар бораи он, ки таѓйироти њуљљатњои 
ариза ба маводњои бо ташаббуси аризадињанда даровардашуда дахл доранд, 
ё не чунин амал намудан зарур мебошад:  

- таѓйиротњои њуљљати аризаи аз љониби аризадињанда пешнињодгардида 
чї тавре баъди аз љониби ў гирифтани ягон маълумоти хаттии экспертиза, аз 
он љумла дархост, њамон тавр бе гирифтани чунин маълумот низ њамчун бо 
ташаббуси аризадињанда даровардашуда њисобида намешаванд, агар ин 
таѓйиротњо барои бартараф намудани риоя накардани талабот ба њуљљати 
ариза, ки њангоми омода намудани он роњ дода шудааст равона карда шуда 
бошанд; 

- таѓйиротњои њуљљати аризаи аз љониби аризадињанда пешнињодгардида 
чї тавре пас аз љониби ў гирифта шудани ягон маълумоти хаттии экспертиза, 
аз он љумла дархост, њамчун бо ташаббуси аризадињанда даровардашуда 
њисобида намешаванд, агар ин таѓйиротњо ба мазмуни чунин маълумоти 
хаттии экспертиза, алоќаманд бошанд. 

Тамоми таѓйиротњои дигари њуљљатњои аризаи аз љониби аризадињанда 
пешнињодгардида чї тавре баъди аз љониби ў гирифта шудани ягон 
маълумоти хаттии экспертиза, аз он љумла дархост, њамон тавр бе гирифтани 
чунин маълумот низ њамчун таѓйиротњои њуљљатњои ариза бо ташаббуси 
аризадињанда ба њисоб меравад. Мутобиќи моддаи 13 Ќонун чунин 
таѓйиротњо метавонанд аз љониби аризадињанда то аз рўи ариза ќабул 
гардидани ќарор дар бораи додани патент ва ё ќарор дар бораи рад шудани 
додани патент дохил карда шаванд. 

252. Нисбат ба маводњои иловагие, ки аз љониби аризадињанда бо 
дархости Идораи патентї пешнињод гардидаанд, ба мўњлатњои 
муќарраргардидаи пешнињоди онњо риоя намудани аризадињанда тафтиш 
карда мешавад. 

Маводњои нишон додашуда бояд дар муддати се моњ аз санаи гирифтани 
дархост аз љониби аризадињанда, пешнињод карда шаванд. 

Дар сурате агар аризадињанда нусхаи маводњои ба ариза муќобил 
гузошташударо дархост кунад, онгоњ маводњои иловагї метавонанд дар 
муддати се моњ аз санаи гирифтани нусхањои мазкур аз љониби аризадињанда, 
пешнињод карда шаванд ба шарте, ки онњо дар муддати як моњ аз санаи 
гирифтани дархости санљиш аз љониби вай, дархост карда шуда бошанд. 



Њангоми тафтиши риояи мўњлатњои муќарраргардида аз љониби 
аризадињанда бояд мувофиќи сарсатри шашуми банди 8 Ќоидањои мазкур 
амал намуд. 

Агар муќаррар шуда бошад, ки аризадињанда маводњои иловагиро бо 
риоя накардани мўњлатњои мазкур пешнињод кардааст, онгоњ дарбораи 
бозхонда шудани ариза ќарор ќабул карда мешавад. 

253. Њангоми ворид гардидани маводњои иловагие, ки аз ҷониби 
аризадињанда бо ташаббуси ў ё бо дархости Идораи патентї пешнињод карда 
шудаанд ва мавриди баррасї ќарор дода шудаанд, моњияти намунаи 
саноатии арзшударо таљир надодани онњо тафтиш карда мешавад. Маводњои 
иловагї њамчун таљирдињандаи моњияти намунаи саноатии арзшуда эътироф 
карда мешаванд, агар онњо аломатњои барои дохилшавњ ба рўйхати 
аломатњои воќеии намунаи саноатї боисгардида ва дар санаи додани ариза  
ба тасвирњои маснуот мавїуд набударо дошта бошанд. Аломатњо њамчун 
барои дохилшавњ ба рўйхати аломатњои воќеии намунаи саноатї 
боисгардида на танњо дар сурате агар онњо дар рўйхати тасњењ карда шудаи 
аз ҷониби аризадињанда пешнињодгардидаи аломатњои воќеї мавїуд бошанд, 
балки агар аризадињанда барои зарурати ба рўйхати аломатњои воќеии 
намунаи саноатї дохил намудани чунин аломатњо фаќат ишора кунад њам, 
њисобида мешаванд. 

254. Маводњои иловагие, ки маълумотњои дар бораи намунаи саноатии 
арзшудаи дар маводњои аввалаи ариза  набударо соњибанд ва ба аломатњои 
барои дохилкунњ ба рўйхати аломатњои воќеї даркор, марбут нестанд, 
њамчун таљйирдињандаи моњияти намунаи саноатии арзшуда њисобида 
намешаванд. Ба чунин маълумотњо метавонанд хусусан маълумотњои нав 
(иловагї) дар бораи шартњои ба вуҷуд омадани намунаи саноатї (тайёр 
намудани маснуот), мисолњои баамалбарории он, маводњои графикии 
тасњењгардида ва ѓ. марбут дониста шаванд. 

255. Маводњои иловагие, ки дар ќатори аломатњои дар санаи додани 
ариза ба тасвирњои маснуот мавҷуд набудаи барои дохил намудан ба рўйхати 
лозимњ ва инчунин дигар маълумотњои барои баррасї намудани аризаи 
лозим, фаќат дар ќисми дар бар гирандаи аломатњои мазкур њамчун 
таљирдињандаи моњият эътироф карда мешаванд. Дар ин сурат маълумотњои 
дигар њангоми гузарондани экспертиза ба њисоб гирифта мешаванд. 

256. Дар сурати эътироф гардидани маводњои иловагии таљирдињандаи 
моњияти намунаи саноатии арзшуда, ба аризадињанда (дар њуҷҷати навбатии 
ба ў равонагардидаи экспертиза) хабар дода мешавад, ки аз маълумотњои ба 
маводњои иловагї дохил карда шуда кадомашон барои чунин хулосаи 
экспертиза њамчун асос гардидаанд. Дар ин сурат баррасии минбаъдаи ариза 
нисбат ба рўйхати аломатњои воќеии дар ин маводњои иловагї 
пешнињодгардида идома дода мешавад, вале бе ба њисоб гирифтани 
аломатњои дар боло нишон дода шуда. 

257. Тасвирњои таѓйир додашудаи маснуоти дар маводњои иловагї 
пешнињодгардида, ки намунаи саноатиро таҷассум менамояд ва ба намунаи 
саноатии арзшуда номарбут дар санаи додани ариза (таѓйирдињандаи 



моњияти он) ба назар гирифта намешаванд ва дар ин бора аризадињанда 
огоњонида мешавад. 

258. Маводњои иловагї бо њисоби њамчун таѓйирдињандаи моњияти 
намунаи саноатии арзшуда эътироф карда намешаванд, чунончи дар 
мавридњои: 

- иваз намудани маснуот ба ќисми он, агар ин ќисм дар тасвирњои 
маснуот инъикос ёфта бошад ва ба рўйхати аломатњои воќеие, ки дар ариза  
дар санаи додани он мавїуданд, пешнињод гардида бошад; 

- иваз намудани тавири ќисми маснуот ба тасвири пурраи он, агар 
тамоми маснуот дар тасвирњои маснуот инъикос ёфта бошад ва ба рўйхати 
аломатњои воќеие, ки дар ариза дар санаи додани он мавҷуданд, пешнињод 
гардида бошад; 

- иваз намудани тасвири як ќисми маснуот ба тасвири ќисми дигари он, 
агар ин ќисми дигар дар тасвирњои маснуот инъикос ёфта бошад ва ба 
рўйхати аломатњои воќеие, ки дар ариза дар санаи додани он мавҷуданд, 
пешнињод гардида бошад; 

- аз тасвири аввалаи маснуот баровардани ҷузъиёти он, агар дар 
маводњои аввалаи ариза дар санаи додани он, ки ин їузъиёт тавсиф карда 
шудаанд, аломатњо ба рўйхати аломатњои воќеии намунаи саноатї гузаронда 
нашуда бошанд ва (ё) дар тавсиф њамчун ба хусусиятњои њалномаи намуди 
зоњирии маснуот таъсиркунанда, ба ќайд гирифта нашуда бошанд. 

 
§28. Нашри маълумотњо дар бораи додани патент 

 
259. Њангоми нашри маълумотњо дар бораи додани патент мутобиќи 

моддаи 20 Ќонун Идораи патентї дар бюллетени расмї бо чунин тартиб 
нашр менамояд:  

- раќами патент; 
- индекс (њо)-и ТБНС, ки аз љониби Идораи патентї барои намунаи 

саноатии мазкур муќаррар гардидааст (гардидаанд); 
- раќам ва санаи додани аризае, ки аз рўи он патент дода шудааст; 
- раќам, сана ва рамз (код) мутобиќи андоза (стандарт)-и ST.3 СУМЗ 

кишварњои аризадињанда (санаи ворид гардидани маводњои иловагї аз рўи 
он), ки дар асоси он (онњо) аввалияти намунаи саноатї муќаррар гардидааст, 
агар аз рўи ариза санаи аз њама пештараи аввалиятдор назар ба санаи ворид 
гардидани ариза ба Идораи патентї муќаррар шуда бошад; 

- номи муаллиф, агар охирин ба чунин сифат номбар шуданро рад 
накарда бошад ва ному насаби соњиби патент; 

- код (њо)-и кишвари љойи истиќомати муаллиф (њо)-и намунаи саноатї 
ва љойи истиќомат (макон)-и соњиби патент мутобиќи стандарти ST.3 СУМЗ. 

- номи намунаи саноатї; 
- рўйхати аломатњои воќеии намунаи саноатї; 
- тасвири намунаи саноатї (гурўњи намунањои саноатї). 
260. Хоњиши муаллифи намунаи саноатї барои ба чунин сифат номбар 

шудан дар малумотњои нашршавандаоиди додани додани патент њангоми 



нашри ин маълумотњо ба њисоб гирифта мешавад, агар он то анљоми тайёрии 
техникї ба нашр, ворид гардида бошад. 

Хоњиши номбаршуда мумкин аст мањз дар њамон мўњлат аз љониби 
муаллиф бозхонда шавад. 

261. Идораи патентї дар хабарномаи расмї иттилоотро дар бораи 
даровардани таѓйиротњо ба маълумотњои интишоршуда оиди патентњои 
додашуда нашр менамояд. 


