


Китоби мазкур бо кўмаки мардуми Амрико эљод шудааст, ки он аз тариќи Агентии 
ИМА оид ба рушди байналмилалї (USAID) расонида мешавад.  Мазмун  ва мундариљаи 
ин эљод мањсули Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон буда, 
метавонад бо нуќтаи назари USAID ва Њукумати ИМА мувофиќат накунад. 
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ПЕШГУФТОр

Созишномаи  умумї оид ба тарифњо ва савдо 1 январи соли 1948 ќабул шудааст. 
Њуљљати  мазкур дорои матни комили Созишнома бо тамоми таѓйирот аст, ки аз замони 
ќабул шудани Ќарорнома  эътибор пайдо  кардааст. Матни мазкур ба матне, ки њамчун 
Љилди 4 дар силсилаи «Воситањои бунёдї ва санадњои интихобшуда»-и соли 1969 чоп 
шудааст, монанд аст.  Роњнамо, барои манбањои њуќуќии муќаррароти Созишнома дар 
замима оварда шудааст. Замимаи тањлилї бо эзоњот оид ба тањияи лоиња, тарљума ва 
татбиќи моддањои Созишнома аз љониби котибот омода карда шудааст. Чопи дувум, 
дорои матнест, ки дар натиљаи силсилаи музокирањои тиљоратии чандљониба дар 
Токио (1973-1979) ба миён омадааст ва такмилдињандаи он ба шумор меравад. 

Созишномаи умумї ба тамоми тарафњои ањдкунандаи он шартан  дахл дорад. 
Тарафњои асосии ањдкунандаи Созишнома ва њамчунин ќаламрави собиќи Белгия, 
Фаронса, Голландия ва Британияи Кабир (Шоњигарии муттањида) пас аз ба даст 
овардани  истиќлолият ба Созишномаи  умумї мутобиќи моддаи XXVI:5 (c) шомил 
шуданд ва Созишномаи  умумї оид ба тарифњо ва савдо мутобиќи Протоколи 
татбиќи муваќќатї истифода гардид, ки матни он дар ин љилд оварда шудааст. Чилї 
Созишномаи умумї оид ба тарифњо ва савдоро мутобиќи Протоколи махсус дар моњи 
сентябри 1948 истифода кард. Тарафњои ањдкунандаи  созишнома, ки аз соли 1948 ба 
ин тараф онро ќабул кардаанд, Созишномаи умумиро мутобиќи протоколи вобастаи 
пайвастшавї пазируфтаанд. 

Барои осон шудан ба хонанда ќисматњои матн бо ситорача ишорагузорї шудааст, 
ки бояд њамроњ бо эзоњот ва муќаррароти такмилкунанда дар Замимаи 1-и Созишнома 
хонда шавад. 

Мутобиќи Моддаи XXXIV, Замимањои аз A то I ќисми интегралии Созишнома 
аст. Љадвали тарифњо ба Созишномаи Умумї инчунин замима шудааст (на дар ин 
матн)  мутобиќи Моддаи II:7, ќисми интегралии Созишнома аст. 

Мутобиќи ќарор аз 23 марти соли 1965 ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА  номи 
роњбари ГАТТ-ро аз «Котиби иљроия» ба «Директори генералї» таѓйир доданд. Ба њар 
њол, бо сабаби ворид нашудани иловањо ба Созишномаи умумї бояд ин таѓйиротро 
дар назар гирем, ки унвони «Котиби иљроия» дар матни Моддањои XVIII:12(e), 
XXIII:2 ва XXVI:4, 5 ва 6 боќї мондааст.  Ќарор аз 23 марти соли 1965 чунин заминаро 
фароњам мекунад, ки вазифа ва салоњиятњои вогузоршуда ба Котиби иљроия аз љониби 
Созишномаи умумї «бояд ба шахсе вогузор шавад, ки вазифаи Директори генералї ва 
инчунин  шахсе, ки вазифаи котиби иљроияро адо менамояд». 
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СОЗИШНОМАИ  УМУМЇ ОИД БА ТАрИФЊО ВА САВДО

Њукуматњои ФЕДЕРАТСИЯИ АВСТРАЛИЯ, ШОЊИГАРИИ БЕЛГИЯ, ИЁЛОТИ 
МУТТАЊИДАИ БРАЗИЛИЯ, БИРМА, КАНАДА, СЕЙЛОН, ЉУМЊУРИИ 
ЧИЛЇ, ЉУМЊУРИИ ЧИН, ЊИНДУСТОН, ЛУБНОН, ГЕРТСОГИИ КАБИРИ 
ЛЮКСЕМБУРГ, ШОЊИГАРИИ НИДЕРЛАНДИЯ, ШОЊИГАРИИ НОРВЕГИЯ, 
ПОКИСТОН, РОДЕЗИЯИ ЉАНУБЇ, СУРИЯ, ИТТИЊОДИ АФРИЌОИ ЉАНУБЇ, 
ШОЊИГАРИИ МУТТАЊИДАИ БРИТАНИЯ ВА ИРЛАНДИЯИ ШИМОЛЇ ВА 
ИЁЛОТИ МУТТАЊИДАИ АМРИКО:

Бо эътирофи он ки муносибатњои байнињамдигарї  дар соњаи савдо ва фаъолияти  
иќтисодї бояд бо маќсади  баланд бардоштани сатњи зиндагї, кафолати таъмини 
пурра бо шуѓл, њаљми бузург ва афзояндаи даромади воќеї ва талаботи самаранок, 
таъмини истифодаи пурраи захирањои љањонї ва тавсеаи истењсолот ва мубодилаи мол 
амалї карда шавад,

Бо изњори хоњиши њамкорї намудан ба ин њадафњо бо амалисозии чорањои 
муштараки мутаќобилан судманди марбут, ки  ба љиддан коњиш додани тарифњо ва 
монеањои дигар дар савдо ва бартарафсозии низоми мањдудкунии њуќуќї дар тиљорати 
байналмилалї равона гардидааст, 

Ба воситаи  намояндагони худ  ба ќарори  зерин омаданд:
 
 

Ќисми I

Моддаи I
 Низоми  умумии мусоидати бештар  

1.  Нисбат ба њама намуди бољњо ва пардохтњои гумрук, ки вобаста ба воридоту 
содирот ва ё аз интиќоли пардохтњои байналмилалии марбут ба воридоту содирот 
ситонида мешаванд, нисбат ба усулњои  ситонидани чунин бољу пардохтњо, нисбат 
ба тамоми ќоида ва расмияти марбут ба воридоту содирот ва нисбат ба тамоми 
масоили мављуда,  ки  дар бандњои  2 ва 4-и Моддаи III* ишора шудааст, њама 
гуна бартарї, мусоидат, имтиёз ё масуният, ки аз љониби узви шартнома ба моли 
дилхоњи ин ё он кишвар мансуббуда ё ба кишваре равонашуда дода мешавад, 
нисбат ба моли шабењи дар ќаламрави тамоми кишварњои аъзо истењсолшуда  ё ба 
онњо равонашуда фавран ва бе ягон шарт бояд пешнињод карда шавад. 

2.  Муќаррароти банди 1-и Моддаи мазкур аз байн бурдани имтиёзњои гумрукиро 
нисбат ба  бољњову пардохтњои воридотие, ки дар њудуди муќаррарнамудаи банди  
4-и њамин Модда пешбинї ва ба шарњи зер мувофиат мекунад, талаб  намекунад: 

(a) Имтиёзњое, ки истисноан байни ду ва ё зиёда ќаламрави дар Замимаи А 
номбаршуда, вобаста ба шартњои дар он муќарраргардида амал мекунанд;

(b) Имтиёзњое, ки истисоноан байни ду ва ё зиёда ќаламраве, ки то 1 июли 
соли 1939 бо истиќлолияти умумї ё робитаи њимоявї ё њукмронии сюзерен 
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пайваст шудаанд ва дар Замимањои B,C ва D бо риояи шартњои дар онњо 
зикргардида ишора гардидааст;

(c) Имтиёзњое, ки истисноан байни ИМА ва Љумњурии Куба амал мекунад;

(d) Имтиёзњое, ки истисноан байни кишварњои њамсояи дар Замимањои E ва 
F ишора шуда мављуд аст.

3.  Муќаррароти банди  1 ба имтиёзњои кишварњои ќаблан дар њайати Империяи 
Оттоман буда ва аз он 24 июли соли 1923 баромада, дахл надорад, ба шарте ки 
чунин имтиёзњо тањти банди  51-и Моддаи XXV, ки дар ин робита дар партави 
банди  1-и Моддаи XXIX истифода мегардад, тасдиќ шуда бошад.  

4.  Фарќияти бартарият  ба њар мол, ки мутобиќи банди 2 Моддаи мазкур  имтиёз 
иљозат дода шудааст, вале ба таври махсус њамчун њудуди бартарияти  њадди аксар 
дар Рўйхати дахлдор људо карда нашудааст ва  ба Созишномаи  мазкур замима 
гардидааст, набояд бештар аз мавридњои зерин бошад: 

а) нисбат ба бољњо ва пардохтњо барои њар моле, ки ба чунин Рўйхат ворид 
карда шудааст, фарќияти байни меъёри мусоидати бештар ва меъёри 
имтиёзї, ки дар  чунин Рўйхат нишон дода шудааст; дар њолате, ки њељ гуна 
нархи имтиёзї пешбинї нашудааст, барои њадафњои банди мазкур меъёри 
имтиёзие истифода мешавад, ки то 10 апрели соли 1947 вуљуд дошт ва дар 
њолате, ки меъёри мусоидати бештар пешбинї нашудааст, пас фарќият 
набояд аз фарќияти меъёри мусоидати бештар ва меъёри имтиёзие, ки то 10 
апрели соли 1947 вуљуд дошт, бештар бошад;  

b) дар мавриди пардохтњо ё бољњо ба њар моле, ки дар Рўйхати  марбута зикр 
нашудааст, фарќият миёни меъёри мусоидати бештар ва меъёри  имтиёзї, ки 
то 10 апрели соли 1947 вуљуд дошт. 

Дар мавриди тарафњои ањдкунанда, ки дар Замимаи G нишон дода шудааст, 
таърихи 10 апрели соли 1947, ки дар зербандњои (a) ва (b)-и банди мазкур зикр шудаст, 
бояд ба таърихњои дахлдори зикршуда дар Замимаи мазкур иваз карда шавад. 

Моддаи II

Рўйхати гузаштњо

1. (a) Њар як тарафи ањдкунанда ба тиљорати тарафњои дигари ањдкунанда низоми  
на камтари мусоидро пешнињод менамояд, ки дар ќисми дахлдори Рўйхати ба ин 
Созишнома  замимашуда пешбинї шудааст.

b) Молњое, ки дар Ќисми I-уми Рўйхат нишон дода шудааст ва ба дилхоњ 
тарафи ањдкунанда тааллуќ дорад ва молњои њудуди дигар тарафњои 
ањдкунанда мебошад, њангоми ворид намудан ба њудуде, ки Рўйхат ба он 
таллуќ дорад ва бо шарти риояи ќайду шартњое, ки дар ин Рўйхат оварда 

1 Дар матни асли сањван сухан дар бораи «банди 5 (а) меравад.
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шудааст, аз бољњои муќаррарии гумрукие озод карда мешавад, ки он аз 
бољњои  муќаррар ва пешбинишуда зиёд аст. Чунин молњо, ки барои воридот ё 
дар робита бо воридоти барзиёд дар таърихи Созишномаи  мазкур муќаррар 
шудааст, аз њама гуна бољу уњдадорињои дигар низ озод карда мешавад ё 
минбаъд бо эътибори ќонун, ки дар ин таърих дар њудуди воридкунанда 
амал мекунад, бевосита ё бо тартиби њатмї ситонида мешавад.

c) Молњое, ки дар ќисми II-уми Рўйхат ишора шуда, ба дилхоњ тарафи 
ањдкунанда тааллуќ доранд ва молњои њудуде мебошанд, ки , мутобиќи 
Моддаи I њангоми воридоти онњо ба њудуде њуќуќ доранд аз низоми  имтиёзї 
бархўрдор бошанд, ки Рўйхат ба он тааллуќ дорад. Дар лањзаи воридот ба 
чунин њудуд ва бо шарти риояи ќайду шартњое, ки дар ин Рўйхат оварда 
шудааст, аз бољњои муќаррарии гумрукие озод карда мешаванд, ки аз бољњои 
дар ќисми II-уми ин Рўйхат муќаррар ва пешбинишуда зиёд аст. Чунин молњо 
аз њама гуна бољу уњдадорињои дигар низ озод карда мешаванд, ки барои 
воридот ё дар робита бо воридоти барзиёд дар таърихи Созишномаи мазкур 
муќаррар шудааст, ё минбаъд бо эътибори ќонун, ки дар ин таърих дар 
њудуди воридкунанда амал мекунад, бевосита ё бо тартиби њатмї ситонида 
мешавад. Дар моддаи мазкур ба дилхоњ тарафи ањдкунанда барои талаботи 
худро њифз намудан аз рўи Созишномаи мазкур оид ба кадом молро бо 
меъёри бољњои имтиёзї ворид намудан чизе монеъ намегардад.  

2. Дар моддаи мазкур ба дилхоњ тарафи ањдкунанда чизе монеъ намешавад, ки њар 
ваќт барои воридоти амволи гуногун:

(a) бољ ситонад, ки бо андози дохилї муодил буда, мутобиќи муќаррароти 
банди 2-уми Моддаи III* аз моли шабењи ватанї ё моле ситонида мешавад, 
ки моли воридшаванда пурра ё ќисман аз он омода ё истењсол шудааст;

(b) њар гуна бољи зиддидемпингї ё љубронї ситонад, ки мутобиќи 
муќаррароти Моддаи VI* татбиќ мешавад;

(c) пардохте ситонад, ки бо арзиши хидмати  таъминшуда баробар аст.

3.  Њељ яке аз тарафи ањдкунанда наметавонад он тартиби њисоби арзишии бо маќсади 
ситонидани бољ ё табодули асъор пешбинишудаи худро,  чунон таѓйир дињад, ки 
ањамияти дилхоњ гузашти дар Рўйхати дахлдор пешбинї ва ба Созишномаи  мазкур 
замима шударо, коњиш созад.

4.  Агар ягон тарафи ањдкунанда барои воридоти њама гуна мол, ки дар Рўйхати дахлдор 
зикр ва ба Созишномаи мазкур замима шудааст, ба таври расмї ё воќеї, монополия 
муќаррар намояд, њифз намояд ё ба он иљозат дињад, пас чунин монополия, ба 
истиснои мавридњое, ки дар ин Рўйхат пешбинї ё байни љонибњо, ки дар ибтидо 
оид ба гузаштњо музокирот доштанд, ба таври дигар мувофиќа шуда бошад, ба 
ин васила эътибор надорад, ки муњофизатро пешнињод менамояд ва ин њимоят 
ба њисоби аз њаљми муњофизат зиёдтар аст, ки дар ин Рўйхат пешбинї шудааст. 
Муќаррароти банди мазкур истифодаи њар гуна шаклњои кўмакро аз љониби 
тарафњои ањдкунанда ба истењсолкунандагони ватанї, ки тавассути муќаррароти 
дигари Созишномаи мазкур иљозат дода шудааст, мањдуд намекунад*.

5.  Агар ягон тарафи ањдкунанда чунин пиндорад, ки молро аз љониби дигари тарафи 
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ањдкунанда мутобиќи низоме ба даст намеорад, ки ба аќидаи љониби якуми тарафи 
ањдкунанда, бо гузашт муќаррар шудааст ва дар Рўйхати дахлдор пешбинї ва 
ба Созишномаи мазкур замима гардидааст, ў таваљљуњи љониби  дигари тарафи 
ањдкунандаро бевосита ба ин масъала љалб менамояд. Агар охирї ба он розї 
шавад, ки низоми муайян ба он мутобиќ аст, ки якумин тарафи ањдкунанда 
талаб менамояд, вале изњор менамояд, ки чунин низомро наметавон бо он сабаб 
пешнињод кард, ки суд ё дигар шохаи њокимияти дахлдор ќарор баровардааст, 
ки ин молро мутобиќи ќонунгузории тарифавї наметавон аз тарафи ањдкунанда 
тавре гурўњбандї кард, ки он низоми  дар Созишномаи  мазкур муќарраршударо 
фаро гирад, пас њарду тарафи ањдкунанда, якљоя бо дилхоњ тарафњои ањдкунандаи 
манфиатдор бо маќсади тањияи таѓйироту иловањои љубронкунанда фавран ба 
музокироти минбаъдї шуруъ мекунанд.

6. (a) Бољу пардохтњои махсус, ки ба Рўйхат ворид шуда, ба тарафњои ањдкунандае 
тааллуќ дорад, ки аъзоёни Хазинаи байналмилалии асъор мебошанд ва тафовути 
имтиёзї дар бољу пардохтњои махсус, ки ин тарафњои ањдкунанда њифз менамоянд, 
бо асъори мувофиќ ва бо њампоягие ифода мешавад, ки дар таърихи Созишнома  
Хазина ќабул ё ќаблан эътироф кардааст. Мутобиќан, дар мавриде агар њампоягии 
ќабулшуда мутобиќи моддањои Созишнома дар бораи Хазинаи байналмилалии 
асъор беш аз 20% коњиш дода шавад, чунин бољу пардохтњои махсус ва тафовутњои 
имтиёзиро метавон таѓйир дод, то ин ќоњиш ба назар гирифта шавад; ба шарте агар 
ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА (яъне њамон тарафњои ањдкунанда, чи тавре моддаи 
XXV пешбинї  кардааст, якљоя амал кунанд) њамраъй бошанд, ки чунин таѓйирот 
арзиши гузаштњои дар Рўйхати дахлдор ё дар ягон ќисми дигари Созишнома  
пешбинишударо коњиш намедињад, њамзамон таваљљуњи зарурї ба њамаи омилњое 
зоњир карда мешавад, ки метавонад ба зарурат ё фаврияти чунин таѓйирот таъсир 
расонад.

(b) Муќаррароти ба ин монанд ба њар гуна тарафи ањдкунанда, ки аъзои 
Хазина нест, аз рўзе, ки чунин тарафи ањдкунанда аъзои Хазина мешавад ё 
мутобиќи моддаи XV созишномаи махсуси асъорї мебандад, татбиќ карда 
мешавад.

7.  Рўйхатњое, ки ба Созишномаи мазкур замима шудааст, ќисми таркибии ќисми I-уми 
Созишномаи  мазкурро ташкил медињад.

ЌИСМИ II

Моддаи III*
Низоми  миллї оид ба андозбандї  ва танзими дохилї

1. Тарафњои ањдкунанда эътироф менамоянд, ки андозњо ва дигар пардохтњои дохилї, 
ќонунњо, ќоидањо ва талаботе, ки фурўши дохилиро фаро мегиранд, пешнињод оид 
ба фурўш, харид, њамлу наќл, таќсимот ё истифодаи мол ва ќоидањои дохилии 
танзими миќдорї, ки омезиш, коркард ва ё истифодаи молњоро бо миќдор ё њиссаи 
муайян талаб менамояд, набояд ба молњои воридотї ё дохилї тавре татбиќ шаванд, 
ки он боиси њифзи  истењсолоти ватанї гардад*. 
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2. Молњое, ки  аз њудуди ягон тарафи ањдкунанда ба њудуди тарафи дигари ањдкунанда 
ворид карда мешаванд, мустаќиман ё ѓайримустаќиман, мавриди андозбандии 
дохилї ё њар гуна пардохтњои дохилии дигар ќарор намегиранд, ки бевосита ё 
бавосита аз андозњову пардохтњои ба молњои шабењи ватанї татбиќшаванда, 
зиёданд. Ѓайр аз ин, њељ як аз тарафњои ањдкунанда андозњои дохилї ё дигар 
пардохтњои дохилиро ба молњои воридшуда ё ватанї ба таври дигар татбиќ 
наменамояд, ки  он  бо принсипњои дар банди 1 дарљшуда муќобил бошад*.

3. Дар робита бо њар гуна андози мављудбудаи дохилї, ки бо муќаррароти банди 
2 мутобиќ нест, вале бар асоси созишномаи тиљоратї, ки аз 10 апрели соли 1947 
эътибори ќонунї дорад, махсус иљозат дода шудааст, бо он бољи воридотї аз 
мањсулоти андозбандишуда бар зидди афзоиш алоќаманд аст, тарафи ањдкунандае, 
ки чунин андозро муќаррар менамояд, метавонад татбиќи муќаррароти банди 2-ро 
дар робита бо чунин андоз то лањзае ба таъхир гузорад, ки тавонад аз уњдадорињо 
дар доираи чунин созишномаи тиљоратї бо њадафи гирифтани иљозатномаи баланд 
бардоштани чунин бољ то сатње озодї ба даст орад, ки барои љуброни рафъи унсури 
муњофизатии андоз зарур аст.

4. Ба моле, ки аз њудуди ягон тарафи ањдкунанда ба њудуди тарафи дигари ањдкунанда 
ворид карда мешавад, низоми  на камтари мусоид аз низоме пешнињод карда 
мешавад, ки ба моли шабењи истењсоли ватанї дар робита бо њамаи ќонунњо, 
ќоидањо ва талаботи фарогирандаи фурўши дохилї, пешнињод барои фурўш, 
харид, њамлу наќл, таќсимот ва истифодаи мол пешбинї гардидааст. Муќаррароти 
ин банд ба татбиќи пардохтњои таќозоии дохилї барои њамлу наќл, ки истисноан 
ба нишондињандањои иќтисодии воситањои наќлиёт, вале на ба тавлиди миллии 
мањсулот асос ёфтааст, монеъ намешавад.

5. Њељ яке аз тарафњои ањдкунанда ягон танзими миќдории дохилиеро вобаста ба 
омезиш, коркард ё истифодаи мол ба миќдор ё таносуби муайян муќаррар ё њифз 
намекунад, ки бевосита ё бавосита талаб намояд то ягон миќдор ё њиссаи муайяни 
ягон мањсулот, ки мавзуи танзим аст, бояд аз сарчашмањои дохилї таъмин шавад. 
Ѓайр аз ин, њељ яке аз тарафњои ањдкунанда, ягон танзими миќдории дохилиеро ба 
таври дигар татбиќ наменамояд, ки ба принсипњои дар банди 1 изњоршуда муќобил  
бошад*.

6. Муќаррароти банди 5 ба њар гуна танзими миќдории дохилие татбиќ намешавад, 
ки дар њудуди ягон тарафи ањдкунанда  аз 1 июли соли 1939, 10 апрели соли 1947 
ё 24 марти соли 1948 бо интихоби њамин тарафи ањдкунанда эътибор дорад; ба 
шарте агар њар гуна  чунин танзим, ки бар хилофи муќаррароти банди 5 аст, бар 
зиёни воридот таѓйир дода намешавад ва барои њадафњои музокирот њамчун бољи 
гумруки баррасї мешавад.

7. Ягон танзими миќдории дохилие, ки бо омезиш, коркард ё истифодаи молњо бо 
миќдор ё њиссаи муайян вобаста аст, тавре татбиќ намешавад, ки њар миќдор ё 
њисса байни сарчашмањои берунии таъминот таќсим шавад.

8. (a) Муќаррароти моддаи мазкур ба ќонуну  ќоидањо ё талаботе ки хариди моли 
барои эњтиёљоти давлатї харидшавандаро ба танзим медарорад, вале на барои 
хариду фурўши тиљоратї ё истифода барои истењсоли мол бо маќсадњои фурўши 
тиљоратї равона шудаанд, татбиќ намешавад.

(b) Муќаррароти моддаи мазкур ба пардохти мусоидати молиявї (субсидияњо)   
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истисноан ба истењсолкунандагони ватанї, аз љумла мусоидати молиявї 
(субсидияњо) ба истењсолкунандагони ватанї аз њисоби воридоти андозњо ё 
пардохтњои дохилї, ки мутобиќи муќаррароти моддаи мазкур ва мусоидати 
молиявї (субсидияњо) дар шакли харидњои давлатии моли ватанї татбиќ 
мегардад, монеъ намешавад.

9. Тарафњои ањдкунанда эътироф менамоянд, ки чорабинињои дохилї оид ба назорати 
нархњои хеле баланд, њарчанд дар мутобиќат бо муќаррароти дигари моддаи мазкур 
ќарор дошта бошад њам, метавонанд натиљаи таъсиррасонандае дошта бошанд 
то манфиатњои тарафњои ањдкунандаро, ки моли воридотиро тањвил менамоянд, 
мањдуд кунад. Мутобиќан, тарафњои ањдкунандае, ки чунин тадбирњоро татбиќ 
менамоянд, манфиатњои тарафњои содироткунандаи ањдкунандаро бо он маќсад ба 
эътибор мегиранд то аз дараљаи пурратар ва дар амал асоснокшудаи мањдудсозии 
манфиатњо канораљўї намоянд.

10.  Муќаррароти моддаи мазкур ба ягон тарафи ањдкунанда  дар муќаррар ё њифз 
кардани танзими миќдории дохилї, ки ба филмњои ба намоишгузошта вобастааст 
ва талаботи моддаи IV-ро ќонеъ мегардонад, монеъ намешавад.

Моддаи IV*
Муќаррароти махсус вобаста ба филмњо

Агар ягон тарафи ањдкунанда  танзими дохилии миќдориро муќаррар ё њифз 
намояд, ки филмњои ба намоиш гузошташударо фаро мегирад, чунин танзимот дорои 
хусусияти квотаи намоишї буда, ба талаботи зерин мутобиќ аст:

(a) квотаи намоишї метавонад намоиши кинофилмњои истењсоли 
ватаниро дар тўли њиссаи муайяни њадди аќали њамаи њаљми ваќти воќеан 
истифодашавандаи намоишї дар муддати давраи муќарраршуда на камтар 
аз як сол барои намоиши тиљоратии њамаи филмњои аслашон гуногун талаб 
намояд ва бояд бар асоси ваќти намоиш дар кинотеатр дар як сол ё бо дигар 
усули муодил њисоб шавад;

b) бар истиснои ваќти намоиш, ки мутобиќи квотаи  намоишї барои 
филмњои истењсоли ватанї људо мешавад, ваќти намоиш, ба шумули ваќте, 
ки аз ваќти намоиши  барои филмњои истењсоли ватанї људошуда аз дастури 
маъмурї озод аст, расман ё воќеан байни сарчашмањои таъминот таќсим 
карда намешавад;

c) новобаста аз муќаррароти зербанди (b)-и моддаи мазкур, дилхоњ тарафи 
ањдкунанда метавонад квотаи намоишии худро мутобиќи талаботи зербанди 
(a)-и моддаи мазкур њифз намояд, ки ѓайр аз филмњои тарафњои ањдкунанда, 
ки чунин имтиёзњои намоиширо муќаррар менамоянд, њиссаи њадди аќали 
ваќти намоишро барои филмњои баромадашон муайян људо кунанд; ба 
шарте агар чунин њиссаи њадди аќали ваќти намоишї набояд аз сатње зиёд 
бошад, ки ба 10 апрели соли 1947 вуљуд дошт;

(d) квотаи намоишї мавзуи музокирот љињати мањдудият, озодкунї ё 
боздоштан мебошад.
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Моддаи V
Озодии транзит

1. Молњо (аз љумла баѓољ), инчунин киштињо ва дигар воситањои наќлиёт дар њоли 
транзит тавассути ќаламрави тарафи ањдкунанда ваќте њисобида мешавад, ки 
убур аз тариќи ин ќаламрав, бо ё бе интиќол аз як наќлиёт ба наќлиёти дигар, 
љойгирсозї дар анборњо, таќсимоти бор ё таѓйир додани воситаи наќлиёт, танњо 
як љузъи хатсайр мебошад, ки берун аз ќаламрави гумрукии тарафи ањдкунанда, 
ки њаракати бор аз њудудаш сурат мегирад, оѓоз ва анљом меёбад. Њаракати дорои 
чунин хусусият дар моддаи мазкур њамчун “интиќоли транзитї” муќаррар мешавад.

2. Озодии њамлу наќл (транзит) аз ќаламрави њар як тарафи ањдкунанда бо хатсайрњое 
муќаррар карда мешавад, ки барои транзити байналмилалї, барои њамлу наќли 
транзитї дар ќаламрав ва аз њудуди дигар тарафњои ањдкунанда  мусоид аст. Ба 
парчами киштињо, макони тавлид, баромад, вуруд, хуруљ ё таъйинот, ё њар гуна 
вазъияте, ки бо моликият ба мол, киштињо ё дигар воситањои наќлиёт тааллуќ 
дошта бошад, ягон гуна тафовуте гузошта намешавад.

3. Тарафи ањдкунанда  метавонад талаб намояд то њамлу наќли транзитї аз ќаламрави 
он тавассути идораи мутобиќи гумрук сурат гирад, вале бар истиснои мавридњои 
номутобиќатї бо ќонуну ќоидањои татбиќшавандаи гумрукї чунин њамлу наќлњое, 
ки аз ќаламрави дигар тарафњои ањдкунанда ё дар њудуди онњо амалї мешавад, 
ба ягон таъхир ё мањдудиятњои зиёдатї мубтало намешавад ва аз бољи гумрукї 
ва аз њамаи пардохтњои транзитиву пардохтњои дигар, ки дар робита бо транзит 
муќаррар шудааст, бар истиснои пардохтњо барои њамлу наќл ё пардохтњои 
мутаносиб бо харољоти маъмурї, ки аз транзит ё арзиши хизмати расонидашаванда 
бармеояд, озод карда мешавад.

4. Њамаи пардохтњову ќоидањое, ки тарафњои ањдкунанда барои њамлу наќли транзитї 
дар њудуд ё аз ќаламрави дигар тарафњои ањдкунанда муќаррар кардаанд, бояд бо 
дарназардошти шартњои њамлу наќл ќобили ќабул бошад.

5. Дар робита бо њамаи пардохтњо, ќоидањо ё расмиёте, ки ба транзит алоќаманд аст, 
њар як тарафи ањдкунанда ба њамлу наќли транзитие, ки ба њудуд ё аз ќаламрави 
ягон тарафи дигари ањдкунанда мегузарад, дар муќоиса бо низоме, ки ба њамлу 
наќл ба ягон кишвари севум ё аз он фароњам оварда шудааст, низоми на камтар 
мусоидро муњайё менамояд*.

6. Њар як тарафи ањдкунанда ба молњое, ки тавассути ќаламрави тарафи дигари 
ањдкунанда дар транзит ќарор доштанд, низоми на камтар мусоидро нисбат  
ба низоми молњои шабење, ки аз макони баромад ба макони таъйинот бе убури 
ќаламрави дигар тарафи ањдкунанда интиќол дода мешаванд, муњайё менамояд. 
Вале, њар тарафи ањдкунанда метавонад талаботи худро дар бораи ирсоли мустаќим 
нигоњ дорад, ки дар таърихи Созишномаи  мазкур дар робита бо њар гуна молњое 
вуљуд доштанд, ки барои онњо чунин ирсоли мустаќим шарти њатмии бархўрдор 
шудан аз њуќуќи воридоти молњо бо њаљми имтиёзии бољ мебошад, ё бо усули 
арзёбї барои њадафњои ситонидани бољ алоќаманд аст, ки тарафи ањдкунанда 
муќаррар намудааст.

7. Муќаррароти моддаи мазкур на ба њаракати транзитии њавопаймоњо, балки ба 
транзити њавоии молњо (аз љумла баѓољ) татбиќ мешавад.
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Моддаи VI
Бољњои зиддидемпингї ва љубронї

1. Тарафњои ањдкунанда эътироф менамоянд, ки демпинг, ваќте молњои як кишвар 
ба бозори кишвари дигар бо нархи камтар аз арзиши муќаррарии онњо ворид 
мешавад,  агар он ба саноати дар ќаламрави тарафи ањдкунанда таъсисёфта зиёни 
моддї расонад ё ба расонидани зиёни моддї тањдид намояд ё таъсиси саноати 
ватаниро аз нигоњи моддї боздорад, бояд мањкум карда шавад.  Барои њадафњои 
моддаи мазкур, мол ба бозори кишвари воридкунанда бо нархи камтар аз арзиши 
муќаррарии он воридшуда њисобида мешавад, агар нархи моли аз як кишвар ба 
кишвари дигар содиршаванда:

(a) дар рафти муќаррарии савдо, ба моли шабењ аз нархи муќоисавї пасттар 
бошад, ваќте он барои истеъмол дар кишвари содиркунанда таъйин шуда 
бошад ё

(b) дар сурати набудани чунин нархи дохилї камтар бошад аз:

(i) нархи баландтарини муќоисавии моли шабењ, ки барои содирот 
ба њар гуна кишвари севум, дар рафти муќаррарии савдо таъйин шуда 
бошад, ё

(ii) арзиши аслии истењсоли мол дар кишвари тавлид тавассути бо 
њаљми оќилона илова кардани харољоти фурўш ва даромад.

Дар њар як маврид вобаста ба тафовутњо дар шароити фурўш, тафовутњо дар 
андозбандї ва тафовутњои дигар тасњењ ворид карда мешавад, ки ба ќобили ќиёс 
будани нархњо таъсир мерасонад*.

2. Бо њадафи барњам додан  ё пешгирї кардани демпинг тарафи ањдкунанда метавонад 
аз моле, ки мавзуи демпинг аст, бољи зиддидемпингї ситонад, ки аз меъёри демпинг 
барои чунин мол зиёд нест. Барои њадафњои моддаи мазкур, зери мафњуми меъёри 
демпинг тафовуте дар нархњое фањмида мешавад, ки мутобиќи муќаррароти банди 
1 муайян шудааст*.

3. Ягон бољи љубронї ба њар гуна мол аз ќаламрави тарафи дилхоњи ањдкунанда, ки ба 
ќаламрави дигар тарафи ањдкунанда ворид шудааст, аз андозаи бањогузоришудаи 
дотатсия ё субсидия, ки муайян ва пешнињод гардидааст, мустаќиман ё 
ѓайримустаќиман барои тањия, истењсол ё содироти чунин мол дар  кишвари тавлид 
ё кишвари содиркунанда (аз љумла њар гуна субсидияи махсус ба њамлу наќли 
моли муайян), барзиёд муќаррар карда намешавад. Зери мафњуми “бољи љубронї” 
пардохти махсусе фањмида мешавад, ки бо маќсадњои барњам додлани  эътибори 
њар гуна дотатсия ё субсидияи мустаќим ё ѓайримустаќим барои тањия, истењсол ё 
содироти њар гуна моли пешнињодшуда ситонида мешавад*.

4. Њељ як моле, ки  аз ќаламрави дилхоњ тарафи ањдкунанда  ба ќаламрави њар тарафи 
дигари ањдкунанда ворид карда мешавад, бо сабаби озод будани чунин мол аз бољ 
ё андозњои барои молњои шабењ ситонидашаванда љињати истеъмол дар кишвари 
тавлид ё содирот ё бо сабаби бозпардохти чунин бољ ё пардохтњо,  мавриди 
ситонидани бољи зиддидемпингї ё љубронї ќарор намегирад.
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5.  Њељ як моле, ки аз ќаламрави дилхоњ тарафи ањдкунанда ба ќаламрави њар 
тарафи дигари ањдкунанда ворид карда мешавад, барои љуброни вазъи шабењи  
зиддидемпингї ва мусоидати молиявї (субсидия) ба содирот,  якбора мавриди 
ситонидани  њам  бољњои зиддидемпингї ва њам бољњои љубронї ќарор намегирад. 

6.  (a) Њељ яке аз тарафњои ањдкунанда, њар гуна бољи зиддидемпингї ё љуброниро 
аз воридоти дилхоњ мол аз ќаламрави тарафи дигари ањдкунанда то он замоне 
намеситонад агар муќаррар намояд, ки таъсири демпинг ё мусоидати молиявї 
(субсидия), вобаста аз маврид, чунон аст, ки ба саноати мављудаи ватанї зиёни 
моддї мерасонад ё бо расонидани зиёни моддї тањдид менамояд ё чунин аст, ки 
метавонад аз нигоњи моддї таъсиси саноати ватаниро ба таъхир андозад.

(б) ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА метавонанд аз иљрои талаботи зербанди 
(a)-и банди мазкур озоди барои он муќаррар намоянд, то ба тарафи 
ањдкунанда барои ситонидани бољи зиддидемпингї ё љубронї аз воридоти 
њар гуна мол бо маќсади љуброни демпинг ё мусоидати молиявї (субсидия) 
иљозат дињанд, агар ба саноати дар ќаламрави тарафи дигари ањдкунандае, 
ки чунин молро ба ќаламрави тарафи ањдкунандаи воридкунанда тањвил 
менамояд, зиёни моддї мерасонад ё тањдид менамояд. ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА аз иљрои талаботи зербанди (a)-и банди мазкур ба он хотир 
озод менамоянд, то ситонидани бољи љуброниро дар мавридњое иљозат 
дињанд, ваќте онњо муќаррар менамоянд, ки мусоидати молиявї (субсидия) 
ба саноати дар ќаламрави тарафи дигари ањдкунандае, ки  чунин молро  ба 
ќаламрави тарафи ањдкунандаи воридкунанда  содир менамояд, зиёни моддї 
мерасонад ё тањдид менамояд*.

(c) Вале, дар мавридњои истисної, њангоме ки таъхир метавонад зиён расонад 
ва ислоњ кардани он душвор аст, тарафи ањдкунанда барои маќсадњое, ки 
дар зербанди (b)-и банди мазкур пешбинї шудааст, бе гирифтани мувофиќаи 
ќаблии ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА метавонад бољи љубронї ситонад; 
ба шарте, агар ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА дар ин бора фавран огоњ 
ќарда шаванд ва бољи љубронї бояд зуд бозхонда шавад, агар ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА онро тасдиќ накунанд.

7. Низоми босуботи  нархњо ё фоидањои дохилии истењсолкунандагони ватании ашёи 
хом, новобаста аз љунбиши нархњои содиротї, ки дар натиљаи он баъзан фурўши 
моли содиротї бо нархи камтар аз нархи муќоисашаванда сурат мегирад, ки 
барои харидорони моли шабењ дар бозори дохилї муќаррар мегардад, бо маънии 
банди 6 њамчун расонандаи зиёни моддї пиндошта намешавад, агар дар натиљаи 
машваратњои байни тарафњои ањдкунанда, ки ба чунин мол њавасмандии назаррас 
доранд, муќаррар шавад, ки:

(a) низом њамчунин ба фурўши моли содиротї бо нархи зиёдтар аз нархи 
муќоисашаванда, ки барои харидорони моли шабењ дар бозори дохилї 
муќаррар шудааст, натиља додааст ва

(b) низом тавре фаъолият мекунад, ки ё дар натиљаи танзими муассири 
истењсолот ё бо сабабњои дигар, он ба таври зарурї ба содирот њавасманд 
наменамояд ё ба таври дигар мафиатњои тарафњои дигари ањдкунандаро ба 
таври љиддї мањдуд намекунад.
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Моддаи VII
Бањодињии мол барои  њадафњои гумрукї

1. Тарафњои ањдкунанда амали принсипњои умумии бањодињиро эътироф мекунанд, 
ки дар бандњои минбаъдии моддаи мазкур муќаррар шудааст ва уњдадор мешаванд 
ин принсипњоро дар робита бо њамаи молњо татбиќ намоянд, ки аз онњо бољ ё 
пардохтњои дигар ситонида мешавад* ё тањти мањдудиятњои воридоту содирот 
ќарор мегирад, ки бар арзиш асос ёфтааст ё бо ягон шакле вобаста аз арзиш танзим 
мешавад. Илова бар  ин, бо дархости тарафи дигари ањдкунанда бо дарназардошти 
ин принсипњо онњо амали њар гуна ќонун ё ќоидањои худро, ки ба арзиш тааллуќ 
дорад, барои њадафњои гумрук баррасї менамоянд. ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА 
метавонанд аз тарафњои ањдкунанда дар бораи тадбирњое, ки онњо барои иљрои 
муќаррароти моддаи мазкур меандешанд, гузориш талаб намоянд.

2. (a) Бањодињии моли воридшуда барои њадафњои гумрукї бояд ба арзиши воќеии 
мањсулоти воридшуда асос ёбад, ки дар робита бо он бољ ё моли шабењ татбиќ 
мегардад ва набояд ба арзиши молњои истењсоли ватанї ё бар арзиши озод ё сохта 
асос ёбад*. 

(b) Зери мафњуми “арзиши воќеї” нархе бояд фањмида шавад, ки мутобиќи 
он, дар ваќте ва љое, ки ќонунгузории кишвари воридот муќаррар намудааст, 
њамин мол ё моли шабењ бо рафти муќаррарии савдо дар шароитњои раќобати 
комил фурўхта мешавад ё барои фурўш пешнињод мегардад. То он андозае, 
ки миќдори чунин мол  ё моли шабењ аз рўи муомилоти алоњида ба нарх 
таъсир мерасонад, нархи баррасишаванда бояд яксон ё (i) бо миќдорњои 
ќобили ќиёс ё (ii) бо миќдорњое муќоиса шавад, ки барои воридкунанда дар 
муќоиса бо оне на камтар мусоид аст, ки дар он њаљми зиёди мол тавассути 
савдои байни кишварњои воридотї ва содиротї фурўхта мешавад*.

(c) Ваќте арзиши воќеиро мутобиќи зербанди (b)-и банди мазкур муайян 
кардан мушкил аст, арзиш барои њадафњои гумрукї бояд ба муодили 
наздиктарини муќарраршавандаи чунин арзиш асос ёбад*.

3. Арзиши њар гуна молњои воридшуда барои маќсадњои гумрукї набояд маблаѓи 
њар гуна андози дохилиро дар бар гирад, ки дар кишвари тавлид ё содирот татбиќ 
мешавад, ки аз пардохти он моли содиршуда аз тариќи љуброн озод аст ё озод 
шудааст ё озод карда хоњад шуд.

4. (a) Дар сурате, ки  агар дар банди мазкур таври дигар пешбинї нашуда бошад, 
ваќте тарафи ањдкунандаро зарур ояд то барои њадафњои банди 2-уми моддаи 
мазкур арзиши бо асъори кишвари дигар ифодашударо ба асъори худ мубодила 
намояд, ќурби татбиќпазири мубодилаи асъор, бояд мутобиќан барои њар як 
асъор, ба њампоягии ќурби асъорњое асос ёбад, ки мутобиќи моддањои Созишнома 
оид ба Хазинаи байналмилалии асъор ё ќурби мубодилаи асъоре пешбинї шуда, 
ки Хазина онро эътироф кардааст ё ба њампоягии ќурбе асос ёбад, ки мутобиќи 
созишномаи махсуси асъорие муќаррар гардидааст, ки он  њамзамон  дар асоси 
моддаи XV-и Созишномаи мазкур баста шудааст.

 (b) Дар њолатњое, ки  агар чунин ќурби њампоягии асъор ё чунин ќурби 
эътирофшудаи асъор вуљуд надошта бошад, ќурби мубодила бояд арзиши 
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љории чунин асъорро дар муомилоти тиљоратї ба таври  самарнок инъикос 
намояд.

(c) ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА, бо ризоияти Хазинаи байналмилалии 
асъор, ќоидањоеро тањия менамоянд, ки мубодилаи њар гуна асъори хориљиро 
аз љониби тарафњои ањдкунанда ба танзим медарорад, ки дар робита бо он 
мутобиќи моддањои Созишнома оид ба Хазинаи байналмилалии асъор, 
ќурбњои сершумори мубодилаи асъор муќаррар шудааст. Њар як  тарафи 
ањдкунанда метавонад барои њадафи банди 2-уми моддаи мазкур ба сифати 
алтернативаи татбиќи ќурбњои њампоягии асъор чунин ќоидањоро дар 
робита бо асъори хориљї татбиќ намояд. То он лањзае, ки чунин ќоидањо 
аз тарафи ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА ќабул карда нашавад, њар тарафи 
ањдкунанда метавонад барои њадафи банди 2-уми моддаи мазкур дар робита 
бо њар гуна асъори хориљї, ќоидањои мубодилаеро татбиќ намояд, ки ба 
инъикоси воќеии арзиши чунин асъори хориљї дар муомилоти тиљоратї 
равона шудааст.

(d) Дар банди мазкур ягон чизе набояд њамчун талаботе ба њар тарафи 
ањдкунанда љињати таѓйир додани тарзи табодули асъор барои њадафњои 
гумрукї маънидод карда шавад, ки дар таърихи Созишномаи мазкур дар 
ќаламрави он татбиќ мешавад, агар натиљаи чунин таѓйирот  њаљми бољи  
пардохтшавандаро афзун намояд.

5. Асосњову усулњои муайян кардани арзиши мол, ки аз онњо бољи гумрукї ё 
пардохтњои дигар ситонида мешавад ё мањдудиятњое, ки бар арзиш асос ёфтааст, 
ё то андозае вобаста аз арзиш ба танзим дароварда мешаванд, бояд собит бошанд 
ва таблиѓоти кофї  ба роњ монда шавад то ба тољирон  имкон фароњам орад, ки 
бо даќиќияти дараљаи оќилона арзиши молро барои њадафњои гумрукї муайян 
намоянд.

Моддаи VIII
Пардохтњо ва расмиёте, ки  ба воридот ва содирот вобаста аст*

1. (a) Њамаи бољу пардохтњои дорои хусусиятњои гуногун (ѓайр аз бољ барои воридоту 
содироти мол ва андозњои дорои маънии моддаи III), ки тарафњои ањдкунанда 
барои воридот ё содирот ё дар робита бо воридот ё содирот муќаррар менамоянд, 
бо андозаи арзиши тахминии хидмати расонидашуда мањдуд карда мешавад ва 
барои моли ватанї муњофизати ѓайримустаќим ё воситаи андозбандии воридот ё 
содирот барои њадафњои молї  нест.

(b) Тарафњои ањдкунанда зарурати кам кардани шумора ва гуногунии бољу 
пардохтњоро, ки дар зербанди (a) зикр шудааст, эътироф менамоянд.

(c) Тарафњои ањдкунанда зарурати то њадди аќал коњиш додани њаљм ва 
мушкилоти расмиёти воридоту содирот ва коњиш додану содда кардани 
талабот ба њуљљатгузории воридоту содиротро низ эътироф менамоянд*.

2.  Тарафи ањдкунанда бо дархости тарафи дигари ањдкунанда ё ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА эътибори ќонуну ќоидањои худро бо дарназардошти муќаррароти 
моддаи мазкур баррасї менамояд.
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3. Њеч яке аз тарафи ањдкунанда барои ба таври ночиз риоя накардани ќоидањои 
гумрук ё талаботи тартиботї љаримањои зиёд намебандад. Махсусан, љарима 
барои ягон  љои ихтисоршуда ё иштибоњњо дар њуљљатгузории гумрукї, ки ба осонї 
ислоњшавандааст, возењан на бо маќсадњои фиреб содир шудааст ва мусоњилакории 
даѓал нест, набояд аз меъёри огоњсозї  берун барояд.

4. Муќаррароти моддаи мазкур бољ, пардохтњо, расмиёт ва талаботеро фаро мегирад, 
ки аз љониби маќомоти њукуматї вобаста  ба воридоту содирот муќаррар карда 
мешавад, аз љумла дар робита бо:

(a) амалиёти консулие мисли додани инвойси консулї ва сертификатњо;

(b) мањдудиятњои миќдорї;

(c) додани литсензия;

(d) назорати асъорї;

(e) хадамоти оморї;

(f) њуљљатњо, њуљљатгузорї ва сертификатсия;

(j) тањлилу назорат; ва

(h) карантин, хадамоти санитарї ва дуддињии зиддиуфунї (фумигатсия).

Моддаи IX
Нишонањои тавлид

1. Њар як тарафи ањдкунанда ба моли аз ќаламрави тарафи дигари ањдкунанда 
дастрасшуда, дар робита бо талабот барои нишонагузорї низомеро  фароњам 
меоварад, ки дар муќоиса бо низоми барои моли шабењи аз њар гуна кишвари севум 
пешнињодшуда на камтар мусоид аст.

2. Тарафњои ањдкунанда эътироф менамоянд, ки њангоми ќабул ва татбиќи конуну 
ќоидањое, ки ба нишонањои тавлид тааллуќ дорад, мушкилоту монеањои ба савдову 
саноати кишварњои содиркунанда таъсиррасонанда бояд њадди аќал бошад ва 
љињати њифзи истеъмолкунандагон аз нишондодњои дурўѓ ё гумроњкунанда равона 
шуда бошад.

3. Ваќте ин аз нигоњи маъмурї амалан имконпазир гардад, тарафњои ањдкунанда дар 
лањзаи воридот бояд гузоштани нишонањои заруриро оид ба тавлиди мол  иљозат 
дињанд.

4. Ќонуну ќоидањои тарафњои ањдкунанда дар робита бо нишонагузории молњои 
воридотї бояд чунин бошад, ки иљрои онњо ба зиёни љиддии молњо ё коњиши моддии 
арзиши онњо ё ѓайриоќилона баланд бардоштани арзиши онњо боис нагардад.

5. Њамчун ќоидаи умумї, барои риоя накардани ќоидањои нишонагузорї пеш аз 
воридот ягон бољ ё љаримаи махсус аз тарафи ањдкунанда бояд ситонида нашавад, 
агар танњо ислоњсозии нишонањо беасос ба таъхир гузошта шавад ё агар танњо 
нишонањои бардурўѓ гузошта нашуда бошад ва ё агар танњо нишонањои зарурї 
дидаву дониста партофта нашуда бошанд .

6. Тарафњои ањдкунанда бо маќсади пешгирии истифодаи номњои ќалбакии 
тиљоратї, тавре бо якдигар њамкорї менамоянд, то дар бораи тавлиди аслии мол 
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бар зиёни номњои фарќкунандаи минтаќавї ё љуѓрофии молњои ќаламрави тарафи 
ањдкунанда, ки бо ќонунгузории он њифз мешавад, маълумоти  бардурўѓ надињанд. 
Њар яке аз тарафњои ањдкунанда чунин дархост ё изњоротро, ки ягон тарафи 
дигари ањдкунанда дар робита бо иљрои уњдадорињо ирсол мекунад, ки дар робита 
бо номгўи молњо дар љумлаи ќаблї ишора шудааст ва ин љонибро тарафи дигари 
ањдкунанда хабардор кардааст, бодиќќат ва хайрхоњона баррасї менамояд.

Моддаи X
Нашрия ва  татбиќи муќаррароти савдо

1.  Ќонуну ќоидањо, ќарорњои суд ва супоришњои маъмурии дорои татбиќи умумї, ки 
ягон тарафи ањдкунанда истифода мебарад ва ба гурўњбандї ё арзёбии мол барои 
њадафњои гумрукї ё њаљми бољ, андоз ё пардохтњои дигар ё талабот, мањдудиятњо 
ё манъи воридот ё содирот ё интиќоли пардохтњо барои онњо ё ба фурўши онњо 
таъсиррасонанда, таќсимот, њамлу наќл, суѓурта, нигоњдорї дар анборњо, аз назар 
гузаронидан, ба намоиш гузоштан, коркард, омезиш ё тарзи дигари истифода 
тааллуќ дорад, тавре зуд нашр мешавад, то ба њукуматњову тољирон имкон фароњам 
оварад, ки бо онњо шинос шаванд.  Созишномањое, ки байни њукумат ё муассисаи 
њукуматии ягон тарафи ањдкунанда ва њукумат ё муассисаи њукуматии тарафи 
дигари ањдкунанда эътибори ќонунї дошта, сиёсати тиљорати байналмилалиро 
фаро мегирад, низ нашр карда мешаванд. Муќаррароти банди мазкур набояд аз 
ягон тарафи ањдкунанда ошкорсозии иттилооти махфиро талаб намояд, ки ба 
татбиќи ќонун монеъ хоњад шуд ё таври дигар ба манфиатњои љамъиятї мухолиф 
хоњад буд ё ба манфиатњои тиљорати ќонунии корхонањои алоњида, давлатї ё 
хусусї, зиён хоњад расонид.

2.  Њеч як чораи таъйиноти умумї, ки аз тарафи ањдкунанда бояд амалї шавад ва 
дар чорчўбаи амалияи муќарраргардида ба баландшавии бољи гумрукї ё дигар 
пардохти воридотї оварда мерасонад,  ё талаботи нав ё талаботи душвортар, 
мањдудият ё воридотро муќаррар менамояд, ё интиќоли маблаѓро барои чунин 
пардохтњо манъ месозад, то замоне ки он расман дар матбуот чоп нагардад, татбиќ 
карда намешавад.

3. (a) Њар як тарафи ањдкунанда њамаи ќонунњо, ќоидањо, ќарорњо ва супоришњои 
худро, ки хусусиятњои дар банди 1-уми моддаи мазкур тавсифшударо дорад, ба 
таври якхела, беѓаразона ва оќилона татбиќ менамояд.

(b) Њар як тарафи ањдкунанда њарчи зудтар, махсусан, барои њадафњои 
бознигарї ва ислоњсозии бетаъхири амалиёти маъмурии марбут ба 
масъалањои гумрукї, трибунал ё тартиботи њакамї ё маъмуриро таъсис 
медињад ё бояд дар ихтиёр дошта бошад. Чунин трибунал ё тартибот аз  
маќомоте, ки бар дўши онњо татбиќи меъёрњои њуќуќї - маъмурї вогузошта 
шудааст, вобаста нестанд ва ќарори  онњо аз љониби чунин маќомот иљро 
мешаванд ва дар амалияи худ ин ќарорњоро ба сифати дастури нињоии 
роњбарикунанда истифода мебаранд, агар танњо шикояти аппелятсионї ба 
суд ё трибунали дараљаи болої дар тўли даврае ирсол нашавад, ки барои 
пешнињоди шикояти воридкунандагон муќаррар шудааст; ба шарте, ки 
роњбарияти марказии чунин маќомот барои баррасии ин масъала бо тартиби 
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дигари коргузорї метавонад чорањо андешад, агар сабабњои кофие  вуљуд 
дошта бошанд ва эњтимол аст, ки ин ќарор бо принсипњои муќарраршудаи 
ќонун ё далелњои воќеї номутобиќ аст.

(c) Муќаррароти зербанди (b)-и банди мазкур бекор ё иваз кардани 
тартиботеро талаб намекунад, ки дар ќаламрави тарафи ањдкунанда дар 
таърихи Созишномаи  мазкур эътибори ќонунї дорад ва воќеан баррасии 
такрории объективї ва беѓаразонаи амалиёти маъмуриро таъмин мекунад, 
њатто агар чунин тартибот нисбат ба маќомоте, ки  ба онњо татбиќи меъёрњои 
њуќуќї-маъмурї вогузошта шудааст, пурра ё расман соњибихтиёр набошанд. 
Њар тарафи ањдкунанда, ки чунин навъи тартиботро татбиќ менамояд, 
баробари гирифтани дархост ба ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА дар ин бора 
иттилооти пурра пешнињод менамояд, то онњо муайян карда тавонанд, ки оё 
ин тартибот бо талаботи ин зербанд мутобиќ аст ё не.

Моддаи XI*
Бекорсозии умумии мањдудиятњои миќдорї

1. Њељ яке аз тарафњои ањдкунанда барои воридоти њар гуна мол аз ќаламрави 
тарафи дигари ањдкунанда, ё содирот ё фурўши содиротии њар гуна моле, ки 
барои ќаламрави  тарафи дигари ањдкунанда таъйин шудааст, ягон мамнуъият 
ё мањдудиятњоро, хоњ дар шакли квотањо, литсензияњои воридотї ё содиротї, ё 
дигар тадбирњо, ѓайр аз бољ, андоз ё пардохтњои дигар, муќаррар намекунад ё 
нигоњ намедорад.

2. Муќаррароти банди 1-уми моддаи мазкур омилњои зеринро фаро намегирад:

(a) мамнуъият ё мањдудиятњои содирот, ки барои пешгирї ё заиф кардани 
оќибатњои норасоии бўњронии маводи озуќаворї ё молњои дигари дорои 
ањамияти назаррас барои тарафи ањдкунанда муваќќатан татбиќ мешавад;

(b) мамнуъият ё мањдудиятњои воридоту содирот, ки дар робита бо татбиќи 
стандартњо ё ќоидањои гурўњбандї, навъбандї ва фурўши ашьёи хом дар 
тиљорати байналмилалї зарур аст;

(c) Мањдудияти воридоти њама гуна мањсулоти кишоварзї ё моњидорї, ки дар 
њар шакл ворид карда мешавад* ва барои амалисозии тадбирњои њукуматї 
ва маќсадњои зерин  зарур аст:

(i) Мањдуд кардани миќдори молњои шабењи ватанї, ки барои фурўш 
ё истењсол иљозат дода шудааст ё агар истењсоли назарраси молњои 
шабењи ватанї вуљуд надошта бошад, пас чунин молњои ватание, ки 
бо молњои воридотї мустаќиман метавон иваз кард; ё

(ii) Аз бозор рафъ кардани молњои зиёдатии муваќќатии шабењи 
ватанї ё агар истењсоли назарраси молњои шабењи ватанї вуљуд 
надошта бошад, пас чунин молњои ватание, ки тавассути ройгон 
пешнињод кардани молњои зиёдатии мављуда ба гурўњњои муайяни 
истеъмолкунандагони ватанї ё бо нархи пасттар аз нархњои љории 
бозорї бо молњои воридотї мустаќиман метавон иваз кард; ё

(iii) Мањдуд кардани истењсоли миќдори њар гуна мањсулоти 
иљозатдодашудаи ба њайвон мансуббуда, ки истењсоли он мустаќиман, 
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пурра ё асосан аз ашьёи хоми воридшуда вобастааст, агар истењсоли 
ватании молњои мазкур нисбатан ночиз бошад.

Њар тарафи ањдкунанда, ки мутобиќи зербанди (c)-и банди мазкур барои воридоти 
дилхоњ мол мањдудиятро татбиќ менамояд, љињати огоњсозии умум шумораи умумї 
ё арзиши молеро, ки дар оянда дар тўли муайяни ваќт барои воридот иљозат дода 
шудааст ва њар гуна таѓйироти чунин миќдор ё арзишро нашр менамояд. Ѓайр аз ин, њар 
гуна мањдудиятњое, ки мутобиќи зербанди (i)-и дар боло ишорашуда татбиќ мешаванд, 
њаљми умумии воридотро нисбат бо њаљми умумии истењсоли ватанї коњиш намедињад, 
ки дар муќоиса бо он таносуб, тавре метавон оќилона интизор шуд, байни њардуи 
онњо дар сурати набудани мањдудият њукмрон хоњад буд. Њангоми муайян кардани 
ин таносуб тарафи ањдкунанда ба таносубе, ки дар давраи ќаблии репрезентативї 
афзалият дошт ва њар гуна омилњои махсусе*,  ки метавонад ба тиљорати молњои 
дахлдор таъсир расонад ё таъсир мерасонад, таваљљуњи зарурї зоњир менамояд.

Моддаи XII*
Мањдудият  барои таъмини тавозуни пардохт

1. Новобаста аз муќаррароти банди 1-уми моддаи XI, бо маќсадњои таъмин намудани 
вазъи берунии молиявї ва тавозуни пардохти худ њар тарафи ањдкунанда метавонад 
миќдор ё арзиши молеро мањдуд намояд, ки барои воридот иљозат дода шудааст, 
ба шарте агар муќаррароти бандњои минбаъдии моддаи мазкур  риоя шавад.

2. (a) Мањдудияти воридот, ки тарафи ањдкунанда мутобиќи моддаи мазкур муќаррар 
менамояд, њифз мекунад ё таќвият мебахшад, набояд аз мањдудияте зиёд бошад, ки:

(i) барои пешгирї кардани тањдиди ногузир ба коњиши љиддии 
захирањои асъории он ё боздошти чунин коњиш, ё

(ii) барои муваффаќ шудан ба суръати оќилонаи афзоиши захирањои 
асъории тарафи ањдкунандае, ки дорои чунин захирањои хеле кам аст. 

Дар њар ду маврид њам, ба њар гуна омилњои махсус, ки метавонад ба вазъи 
захирањои чунин тарафи ањдкунанда ё ба эњтиёљоти он ба захирањо таъсир расонад, аз 
љумла, дар њолатњое, ки барои истифода бурдани ќарзњои махсуси хориљї ё захирањои 
дигар ва зарурати таъмин намудани истифодаи пурраи чунин ќарзњо ё захирањо, 
таваљљуњи зарурї зоњир намудан лозим аст.

(b) Тарафњои ањдкунанда, ки мутобиќи зербанди (a)-и банди мазкур 
мањдудиятро татбиќ менамоянд, баробари бењтар шудани вазъият 
мањдудиятро мунтазам коњиш медињанд ва онњоро ба он андозае нигоњ 
медоранд, ки шартњои дар ин зербанд муќарраршуда ва татбиќи онњоро то 
ба њол асоснок мењисобанд. Онњо мањдудиятро бекор месозанд, агар шароит 
дигарбора татбиќ ё нигоњдории онњоро мутобиќи зербанди мазкур асоснок 
карда наметавонад.

3. (a) Тарафњои ањдкунанда уњдадор њастанд, ки  њангоми татбиќи сиёсати дохилии 
худ ба зарурати бар асоси солим ва бардавом нигоњ доштан ё барќарор кардани 
мувозинат дар тавозуни пардохти худ  ва шароити матлуби канораљўї аз истифодаи 
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ѓайрииќтисодии захирањои истењсолї таваљљуњи зарурї зоњир намоянд. Онњо 
эътироф менамоянд, ки барои муваффаќ шудан ба ин њадафњо то њадди имконпазир 
андешидани тадбирњое ќобили ќабул  аст, ки тиљорати байналмилалиро коњиш 
намедињад, балки њарчи бештар таќвият мебахшад.

(b) Тарафњои ањдкунанда, ки мутобиќи моддаи мазкур мањдудиятро татбиќ 
менамоянд, метавонанд дар робита бо воридоти молњои гуногун ё гурўњи 
молњо таъсирпазирии  мањдудиятро тавре муќаррар намоянд, ки  барои 
воридоти  молњои асосї афзалият дода шавад.

(c) Тарафњои ањдкунанда, ки мутобиќи моддаи мазкур мањдудиятро татбиќ 
менамоянд, уњдадоранд:

(i) аз зиёни нолозим ба манфиатњои тиљоратї ё иќтисодии ягон 
тарафи дигари ањдкунанда худдорї намоянд *;

(ii) татбиќ накардани мањдудиятњо барои бе асосњои оќилона монеъ 
шудан ба воридоти њар гуна мол ба миќдори тиљоратии њадди аќал, 
ки истиснои онњо роњњои муќаррарии тиљоратро хароб хоњад кард; ва

(iii) татбиќ накардани мањдудиятњо, ки ба воридоти намунањои 
тиљоратї ё ба риояи муќаррарот оид ба патентњо, тамѓањом молї, 
њуќуќи муаллиф ё тартиботи ба ин монанд, монеъ хоњад шуд.

(d) Тарафњои ањдкунанда эътироф мекунанд, ки дар натиљаи сиёсати дохилї 
барои расидан ва нигоњ доштани шуѓли пурра ва мањсулнок, ё рушди 
захирањои иќтисодї равона шудааст, тарафи ањдкунанда метавонад дучори 
талаботи зиёд ба воридот, аз љумла вобаста ба тањдид ба захирањои асъории 
он, ки хусусиятњояш дар банди 2 (a)-и моддаи мазкур зикр гардидааст, шавад. 
Мутобиќан, аз тарафи ањдкунанда, ки дар муносибатњо дигар муќаррароти 
моддаи мазкурро риоя менамояд, талаб карда намешавад то мањдудиятро 
бар он асосе бекор намояд ё таѓйир дињад, ки таѓйирдињии чунин сиёсат 
мањдудияти мутобиќи моддаи мазкур татбиќкардаашро нолозим созад.

4. (a) Њар як тарафи ањдкунанда, ки мањдудиятњои навро татбиќ менамояд ё сатњи 
умумии мањдудиятњои амалкунандаро бо роњи таќвияти назарраси тадбирњое 
баланд мебардорад, ки мутобиќи моддаи мазкур татбиќ мешавад, бояд фавран 
баъд аз муќаррар кардан ё таќвият додани чунин мањдудиятњо (ё дар њолатњое, 
ки то анљом додани ин фаъолият машваратњои ќаблї ба маќсад мувофиќанд) бо 
ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА дар робита бо хусусиятњои мушкилот бо тавозуни 
пардохти ў, тадбирњои эњтимолии алтернативии ислоњкунанда ва дар робита бо 
таъсири имконпазири мањдудиятњо ба иќтисоди тарафњои дигари ањдкунанда, 
машварат баргузор намояд.

(b) Дар таърихи муќарраркардаи худ* ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА њамаи 
мањдудиятеро аз нав баррасї хоњанд кард, ки то ин дам мутобиќи моддаи 
мазкур њанўз татбиќ мешаванд. Бо гузашти як сол баъд аз ин сана, тарафњои 
ањдкунанда, ки мутобиќи моддаи мазкур мањдудиятњои воридотиро татбиќ 
менамоянд, њар сол бо ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА машваратњои дорои 
њамин гуна хусусиятро баргузор менамоянд, ки дар зербанди (a)-и банди 
мазкур пешбинї шудааст.
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(с) (i) Агар дар рафти машваратњо бо тарафи ањдкунанда мутобиќи зербандњои 
(а) ё (b)-и дар боло зикршуда ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА муайян созанд, 
ки мањдудиятњо ба муќаррароти моддаи мазкур ё моддаи XIII (бо шарти 
риояи муќаррароти XIV) мутобиќ нестанд, онњо ба хусусияти номутобиќатї 
ишора менамоянд ва метавонанд тавсия дињанд то мањдудиятњо ба таври  
мувофиќ таѓйир дода шаванд.

(ii) Вале, агар дар натиљаи машваратњо ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА 
муайян намоянд ин мањдудиятњо тавре татбиќ мегарданд, ки боиси 
номутобиќатии љиддї ба муќаррароти моддаи мазкур ё моддаи XIII 
(бо шарти риояи муќаррароти XIV) мешаванд ва дар натиљаи ин ба 
тиљорати ягон тарафи ањдкунанда зиён расонида мешавад ё тањдиди 
расонидани зиёд ба миён меояд, онњо дар ин бора тарафи ањдкунандаеро 
ки чунин мањдудиятњоро татбиќ мекунад, хабардор менамоянд  ва 
тавсияњои дахлдор пешнињод месозанд то дар тўли муайяни ваќт 
мутобиќат бо чунин муќаррарот таъмин карда шавад. Агар чунин 
тарафи ањдкунанда ин тавсияњоро дар давоми муњлати муќарраршуда 
иљро накунад, ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА метавонанд дилхоњ 
тарафи ањдкунандаро аз иљрои уњдадорињое, ки тиљорати он аз чунин 
мањдудсозии уњдадорињо мутобиќи ин Ањднома дар робита бо тарафи 
ањдкунанда, ки мањдудиятњоро татбиќ менамояд, таъсири манфї 
пазируфтааст, озод намоянд  ва онњоро дар чунин вазъият муносиб 
эътироф мекунанд.

(d) ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА дилхоњ тарафи ањдкунандаро, ки 
мутобиќи моддаи мазкур мањдудиятњоро татбиќ менамояд, даъват мекунанд 
то бо дархости ягон тарафи ањдкунанда бо онњо вориди машварат шавад, 
ки метавонад далелњои эътимодбахш prima facie орад, ки ин мањдудиятњо бо 
муќаррароти моддаи мазкур ё муќаррароти моддаи XIII (бо шарти риояи 
муќаррароти XIV) мутобиќ нестанд ва мањдудиятњо ба тиљорати ин љониб 
таъсири манфї мерасонанд. Вале чунин даъватнома то он ваќте фиристода 
намешавад, агар ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА собит накунанд, ки муњокимаи 
бевосита байни  тарафњои манфиатдори ањдкунанда бомуваффаќият 
набудааст. Агар дар натиљаи машваратњо бо ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА 
мувофиќа ба даст наояд ва онњо муайян кунанд, ки мањдудиятњо бо вайрон 
кардани муќаррароти дар боло зикршуда татбиќ мегарданд ва ба тиљорати 
тарафи ањдкунанда, ки тартиботро оѓоз кардааст, зиён мерасонад ё барои 
расонидани зиён шароит фароњам меоварад, онњо бекор кардан ё таѓйир 
додани мањдудиятњоро тавсия медињанд. Агар мањдудиятњо дар давоми 
муњлате, ки ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА метавонанд таъйин намоянд, 
бекор ё таѓйир дода нашаванд, онњо метавонанд тарафи ањдкунандаро, ки 
тартиботро оѓоз намудааст аз иљрои чунин уњдадорињо мутобиќи Ањдномаи 
мазкур дар робита бо тарафи ањдкунандае ки ин мањдудиятњоро татбиќ 
менамояд, озод намоянд ва онњоро дар чунин вазъият муносиб эътироф 
мекунанд.

(e) Дар рафти тартиботи амалисозии фаъолият мутобиќи банди мазкур, 
ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА ба њар гуна омилњои махсуси беруние 
таваљљуњи зарурї зоњир менамоянд, ки ба тиљорати содиротии тарафи 
ањдкунандаи татбиќкунандаи мањдудиятњо таъсири манфї мерасонанд*.
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(f) Ќарорњо бояд мутобиќи банди мазкур  бетаъхир ва агар имконпазир 
бошад, дар тўли шаст рўз аз лањзаи оѓози машварат, ќабул карда шаванд.

5. Агар мутобиќи моддаи мазкур татбиќи давомдор ва васеъ пањншудаи мањдудсозии 
воридот љой дошта бошад, ки ин аз риоя нагардидани мувозинати умумї 
шањодат медињад ва тиљорати байналмилалиро мањдуд менамояд, ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА дар бораи масъалае муњокимаро оѓоз менамоянд, ки оё чорањои 
дигарро ё тавассути њамон тарафњои ањдкунанда, ки тавозуни пардохти онњо 
тањти фишор ќарор дорад ё тавассути онњое, ки тавозуни пардохти онњо истисноан 
мусоид инкишоф меёбад, ё  тавассути дигар созмонњои дахлдори байнињукуматї 
метавон татбиќ кард, то сабабњои асосии риоя нагардидани мувозинат рафъ 
гардад. Бо даъвати ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА, тарафњои ањдкунанда дар 
чунин муњокимањо ширкат меварзанд.

Моддаи XIII*
Истифодаи ѓайритабъизии  мањдудияти миќдорї

 
1. Ягон тарафи ањдкунанда барои воридоти дилхоњ мол аз њудуди тарафи дигари 

ањдкунанда ё содироти дилхоњ мол, ки барои ќаламрави  ягон тарафи дигари 
ањдкунанда таъйин шудааст, ягон мамнуъият ё мањдудиятро татбиќ намекунад, 
агар танњо воридоти чунин мол аз њамаи кишварњои сейум ё содироти чунин мол 
ба њамаи кишварњои сейум њамин гуна мамнуъ ё мањдуд нашуда бошад.

2. Њангоми истифодаи  мањдудияти воридот барои дилхоњ мол тарафњои ањдкунанда 
ба таќсимоти њиссаи иштирок дар тиљорати чунин мол тавре талош меварзанд, 
ки он даќиќ инъикоскунандаи  њиссаи тиљорати тарафњои гуногуни ањдкунанда 
дар њолати набудани чунин мањдудиятњо бошад ва барои ин њадаф муќаррароти 
зеринро риоя менамоянд:  

(а) Њар љое, ки он амалан асоснок аст, квотањо, ифодакунандаи миќдори 
умумии воридоти иљозатдодашуда (новобаста аз он, ки оё онњо байни 
кишварњои таъминкунанда таќсим шудаанд ё не) ќайд карда мешавад 
ва огоњинома дар бораи њаљми он мутобиќи банди 3 (b)-и моддаи мазкур  
фиристода мешавад;

(b) Дар мавридњое, ки квотањо амалан асоснокшуда нестанд, мањдудият бе 
квота тавассути литсензияњои воридотї ё иљозатномањо татбиќ мешавад;

(c) Тарафњои ањдкунанда, ба љуз маќсадњои идоракунии квотањо, ки  
мутобиќи зербанди (d)-и банди мазкур таќсим шудааст, талаб намекунанд, 
ки литсензияњои воридотї ё иљозатномањо барои воридоти моли мазкур аз 
ягон кишвар ё сарчашмаи муайян истифода шавад;

(d) Дар мавридњое, ки квота байни кишварњои таъминкунанда таќсим 
мешавад, тарафи ањдкунанда, ки мањдудиятњоро татбиќ менамояд, 
метавонад талош варзад то бо њамаи тарафњои дигари ањдкунанда, ки барои 
таъмини моли дахлдор дар робита бо таќсимоти њиссаи квота њавасмандии 
назаррас доранд, ба мувофиќа расад. Дар мавридњое агар ин усул ба таври 
оќилона асоснокшуда набошад, тарафи дахлдори ањдкунанда ба тарафњои 
ањдкунанда, ки дар таъминоти мол њавасмандии назаррас доранд, аз кулли 
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миќдор ё арзиши воридоти чунин мол, ки бар таносуби таъминоти моли 
мазкур аз тарафи чунин тарафњои ањдкунанда дар тўли давраи ќаблии 
репрезентативї асос ёфтаанд, њисса људо мекунад, њамзамон њар гуна 
омилњои махсус, ки метавонистанд минбаъд ба тиљорати ин мол таъсир 
расонанд ё метавонанд таъсир расонанд, ба эътибор гирифта мешаванд. 
Њар гуна шарт ё расмиёте муќаррар карда намешавад, ки ба ягон тарафи 
ањдкунанда дар пурра истифода бурдани њиссаи барояш људошудаи дилхоњ 
миќдори умумї ё арзиши таъминот монеъ шавад, ба шарте агар воридот дар 
давраи таъйиншудаи ваќт амалї гардад, ки квота метавонад ба он тааллуќ 
дошта бошад*.

3. (а) Дар мавридњои додани иљозатномањои воридотї дар робита бо мањдудияти 
воридотї, тарафи ањдкунанда, ки мањдудиятро татбиќ менамояд, бо дархости 
ягон тарафи ањдкунанда, ки ба савдои моли ишорашуда манфиатдор аст, 
њамаи иттилооти дахлдорро вобаста ба идоракунии мањдудият, иљозатномањои 
воридотї, ки дар давраи ќаблї дода шудааст ва таќсимоти чунин иљозатномањоро 
дар байни кишварњои таъминкунанда пешнињод менамояд; ба шарте, барои 
пешнињод кардани иттилоот дар робита бо номњои муассисањои воридкунанда ё 
таъминкунанда уњдадорие вуљуд надошта бошад.

(b) Дар њолати мањдудияти воридот, аз љумла њангоми муќаррар кардани 
квотањо, тарафи ањдкунанда, ки мањдудиятњоро татбиќ менамояд, дар 
бораи миќдори умумї ё арзиши мол ё молњое, ки барои воридот дар оянда, 
дар давраи муайяни ваќт иљозат дода хоњад шуд ва дар бораи њама гуна 
таѓйироти чунин миќдор ё арзиш ошкоро хабардор менамояд. Њар гуна 
таъминоти чунин мол, ки дар лањзаи огоњсозии ошкоро дар роњ ќарор дошт, 
ба воридот мањдуд карда намешавад; ба шарте онњоро метавон њисоб кард 
агар амалан бо миќдоре асоснокшуда бошад, ки дар давраи ваќти мазкур 
барои воридот иљозат дода шудааст, инчунин, агар зарур бошад, бо миќдоре, 
ки барои воридот дар давра ё даврањои минбаъдї иљозат дода шудааст; ва 
минбаъд, ба шарте, агар њар гуна тарафи ањдкунанда одатан молро аз чунин 
мањдудият озод менамояд, ки барои истеъмол ворид шудааст ё аз анборњои 
гумрук барои истеъмол дар муддати сї рўз аз рўзи чунин огоњсозии ошокоро 
гирифта шуда бошад, пас чунин таљриба њамчун бо зербанди мазкур комилан 
мутобиќбуда,  њисобида мешавад.

(c) Дар мавриди квотањое, ки байни кишварњои - таъминкунанда таќсим 
шудааст, тарафи ањдкунанда, ки мањдудиятро татбиќ менамояд, њамаи 
тарафњои дигари ањдкунандаро, ки ба таъмини чунин мол манфиатдоранд, 
дар бораи њиссаи квотаи дар лањзаи мазкур байни кишварњои гуногуни 
таъминкунанда таќсимшуда, бо ифодаи миќдорї ё арзишї дарњол хабардор 
менамояд, њамчунин дар ин бора ошкоро огоњ мекунад.

4. Дар робита бо мањдудияте, ки мутобиќи банди 2 (d)-и моддаи мазкур ё зербанди 2 (c)-
и моддаи XI татбиќ мешавад, интихоби давраи репрезентативї барои њар гуна мол 
ва арзёбии њар гуна омилњои махсусе*, ки ба савдои чунин мол таъсир мерасонад, 
сароѓоз аз љониби тарафи ањдкунанда амалї мешавад, ки мањдудиятро татбиќ 
кардааст; ба шарте агар ин тарафи ањдкунанда, баробари гирифтани дархости ягон 
тарафи дигари ањдкунанда дар таъмини моли мазкур њавасмандии назаррас дошта 
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бошад ё бо дархости ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА, бо дигар тарафи ањдкунанда  
ё бо ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА дар бораи зарурати таѓйир додани таносубњои 
муќарраршуда ё давраи асосии интихобшуда ё арзёбии дубораи омилњои махсуси 
љалбшуда ё боздоштани  шартњо, расмиёт ё њар гуна муќаррароти дигар, ки бо 
тартиби яктарафа оид ба таќсимоти квотаи мувофиќ ё истифодаи номањдуди он 
муќаррар шудааст, фавран машварат баргузор менамояд.

5. Муќаррароти моддаи мазкур ба њар гуна квотаи тарифњо татбиќ мешавад, 
ки аз љониби ягон тарафи ањдкунанда  муќаррар ё њифз шудааст ва то њадде ин 
татбиќпазир аст, принсипњои моддаи мазкур мањдудсозии содиротро низ фаро 
мегирад.

Моддаи XIV*
Истисноњо аз ќоидаи  ѓайритабъизї  

1. Тарафи ањдкунанда, ки мутобиќи моддаи XII ё фасли B-и моддаи XVIII мањдудиятро 
татбиќ менамояд, метавонад, њангоми татбиќи чунин мањдудият аз муќаррароти 
моддаи XIII тавре дур шавад, ки барои мањдудияти пардохтњо ва интиќоли маблаѓ 
аз рўи амалиёти љории байналмилалие таъсири баробар хоњад дошт, ки ин тарафи 
ањдкунанда  то ин ваќт метавонад мутобиќи моддањои VIII ва XIV-и моддањои 
Созишнома оид ба Хазинаи байналмилалии асъор ё мутобиќи муќаррароти 
њаммонанди созишномаи махсуси асъории мутобиќи банди 6-уми моддаи XV 
басташуда, татбиќ намояд*.

2. Тарафи ањдкунанда, ки мањдудияти воридотро мутобиќи моддаи XII ва ё 
фасли B-и моддаи XVIII татбиќ мекунад, метавонад бо ризоияти ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА, аз муќаррароти моддаи XIII дар робита бо љузъи ночизи савдои 
хориљии он дар он мавридњое муваќќатан дур шавад, ки фоидаи тарафи ањдкунанда 
ё тарафњои дахлдори ањдкунанда аз њар гуна зиёне ба таври назаррас зиёд аст, ки 
эњтимол аст ба тиљорати дигар тарафњои ањдкунанда расонида шавад*. 

3. Муќаррароти моддаи XIII ба гурўњи ќаламравњое монеъ намешавад, ки дар 
Хазинаи байналмилалии асъор квотаи умумї доранд, дар робита бо воридот аз 
кишварњои дигар, вале на байни њамдигар, мутобиќи муќаррароти XII ё фасли 
B-и моддаи XVIII ба шарте мањдудиятро татбиќ намоянд, ки чунин мањдудият дар 
њамаи мавридњои дигар бо муќаррароти моддаи XIII мутобиќ бошад. 

4. Моддањои аз XI то XV ва ё фасли B-и моддаи XVIII-и Созишномаи  мазкур ба 
тарафи ањдкунанда, ки мањдудияти воридотиро мутобиќи моддаи XII ё фасли 
B-и моддаи XVIII ва бе дур шудан аз муќаррароти моддаи XIII татбиќ менамояд, 
љињати андешидани тадбирњо дар танзими содироти худ бо усуле, ки воридоти 
асъориашро афзояд ва метавонад аз он истифода барад, монеъ намешаванд. 

5. Моддањои аз XI то XV ва ё фасли B-и моддаи XVIII-и Созишномаи мазкур ба 
истифодаи мањдудияти миќдорие аз тарафи ањдкунанда  монеъ намешавад, ки:

(а) дорои таъсири њамарзиш бо мањдудияти асъорї мебошанд, ки мутобиќи 
банди 3 (b)-и моддаи VII-и Моддањои Созишнома оид ба Хазинаи 
байналмилалии асъор иљозат дода шудааст,  ё,

(b) мутобиќи созишномањои имтиёзї, ки дар интизории натиљаи музокироти 
дар он љо зикршуда дар Замимаи А ба Созишномаи мазкур пешбинї шудааст.
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Моддаи XV
Созишњо  дар робита бо асъор

1. ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА барои њамкорї бо Хазинаи байналмилалии асъор 
кўшиш хоњанд кард, то ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА ва Хазина дар робита бо 
масъалањои асъорї дар чањорчўбаи салоњиятњои Хазина ва масъалањои мањдудияти 
миќдориву дигар тадбирњои тиљоратї дар доираи салоњиятњои ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА сиёсати њамоњангшударо амалї карда тавонанд.

2. Дар њама њолатњо, ваќте аз ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА дархост мешавад, ки 
масъалањои марбут бо захирањои асъорї, тавозуни пардохтњо ё созишњои марбут 
ба асъори хориљиро баррасї намоянд ё бо чунин масъалањо сарукор дошта 
бошанд, онњо пурра бо Хазинаи байналмилалии асъор машварат менамоянд. Дар 
чунин машваратњо, ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА тамоми маълумоти оморї ва 
делелњои дигареро, ки аз љониби Хазина дар робита бо асъори хориљї, захирањои 
асъорї ва тавозуни пардохтњо пешнињод мешавад, ќабул менамоянд ва таъйиноти 
Хазинаро дар робита бо он  ќабул мекунанд, ки оё амали тарафњои ањдкунанда 
оид ба масъалањои асъории Моддањои Созишнома оид ба Хазинаи байналмилалии 
асъор ё шартњои созишномаи махсуси асъорї мутобиќ аст, ки байни ин тарафи 
ањдкунанда  ва ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА баста шудааст. Њангоми ќабули 
ќарори нињої ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА дар мавридњои фарогири меъёрњое, 
ки дар банди 2 (а)-и моддаи XII ё банди 9-уми моддаи XVIII муќаррар шудааст, 
таъиноти Хазинаро дар робита бо он ќабул менамоянд, ки чї мањз коњиши 
љиддии захирањои асъорї, сатњи хеле пасти захирањои асъорї ё њаљми оќилонаи 
афзоиши захирањои асъории тарафњои ањдкунанда мебошад, инчунин дар робита 
бо љанбањои молиявии масоили дигар дар чунин мавридњо аз рўи онњо машварат 
баргузор мегардад.

3. ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА кўшиш мекунанд, то  дар робита бо тартиботи 
машваратњо, ки дар банди 2-уми моддаи мазкур пешбинї шудааст, бо Хазина 
созишнома  банданд.

4. Тарафњои ањдкунанда набояд бо роњи чорабинињои асъорї њадафи муќаррароти 
Созишномаи мазкур ё бо роњи тадбирњои тиљоратї – њадафи муќаррароти 
Моддањои Созишнома оид ба Хазинаи байналмилалии асъорро халалдор созанд*.

5. Агар ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА њар замон эътироф намоянд, ки мањдудияти 
асъорї барои пардохтњо ва интиќоли маблаѓ дар робита бо воридот аз љониби 
тарафи ањдкунанда  бо тартибе татбиќ мегардад, ки бо истисноњои пешбинишуда 
дар Созишномаи мазкур дар робита бо мањдудияти миќдорї мувофиќ нест, пас 
онњо дар ин бора Хазинаро огоњ менамоянд.

6. Њар тарафи ањдкунанда, ки аъзои Хазина нест, дар муддати муќарраркардаи 
ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА баъд аз машварат бо Хазина аъзои Хазина мегардад 
ё агар ин барояш муяссар нашавад, бо ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА созишномаи 
махсуси асъорї мебандад. Тарафи ањдкунанда, ки узвияти худро дар Хазина ќатъ 
менамояд, бетаъхир бо ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА созишномаи махсуси асъорї 
мебандад. Њар гуна созишномаи махсуси асъорие, ки аз љониби тарафи ањдкунанда  
мутобиќи банди мазкур баста шудааст, баъд аз ин аз рўи Созишномаи мазкур як 
љузъи уњдадорињояш мешавад.
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7. (а) Созишномаи махсуси асъории байни тарафи ањдкунанда ва ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА мутобиќи банди 6-уми моддаи мазкур, бо ќаноатмандии 
ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА таъмин менамояд, то њадафњои  Созишномаи 
мазкур дар натиљаи фаъолият дар соњаи асъор, ки аз љониби ин тарафи ањдкунанда  
анљом мепазиранд, барњам дода нашаванд.

(b) Шартњои њар гуна чунин созишнома тарафи ањдкунандаро вобаста ба 
масъалањои асъорї уњдадор намекунад, ки дар маљмуъ, дар муќоиса бо 
уњдадорињое, ки Моддањои Созишнома оид ба Хазинаи байналмилалии 
асъор ба аъзоёни Хазина вогузор кардааст, мањдудтар бошад.

8. Тарафи ањдкунанда, ки аъзои Хазина нест, чунин иттилоотро дар чањорчўбаи умумии 
банди 5, моддаи VIII-и Моддањои Созишнома оид ба Хазинаи байналмилалии 
асъор пешнињод менамояд, ки онро ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА метавонанд бо 
њадафњои иљрои вазифањои худ мутобиќи Созишномаи мазкур талаб намоянд. 

9. Дар ин  Созишнома њеч чизе монеъ намешавад ба:

(а) татбиќи назорати асъорї ё мањдудияти асъорї аз тарафи ањдкунанда 
мутобиќи Моддањои Созишнома оид ба Хазинаи байналмилалии асъор 
ё мутобиќи созишномаи махсуси асъории ин тарафи ањдкунанда  бо 
ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА; ё

(b) татбиќи мањдудият ё назорати воридот ё содирот аз тарафи ањдкунанда, 
ки натиљаи ягонаи он, илова бар натиљањои иљозатдодашуда мутобиќи 
моддањои XI, XII, XIII ва XIV самаранокии чунин назорати асъорї ё 
мањдудияти асъорї ба њисоб меравад.

Моддаи XVI*
Субсидияњо

Фасли А – Муќаррароти умумї дар бораи субсидияњо

1. Агар ягон тарафи ањдкунанда  дилхоњ субсидия, аз љумла њар гуна шаклњои 
нигоњдории даромад ё нархњоеро пешнињод кунад ё нигоњ дорад, ки бевосита 
ё бавосита ба афзоиши содироти дилхоњ мол аз њудудаш ё  коњиши воридоти 
ягон мол ба њудуди худ амал менамояд, пас ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАРО 
дар шакли хаттї дар бораи њаљм ва хусусияти субсидиякунї, дар бораи таъсири 
интизорравандаи субсидиякунї ба миќдори мол ё масолењи фарогирифташуда, 
ки ба њудудаш ворид ё аз њудудаш содир карда мешавад ва дар бораи њолатњое, 
ки истифода намудани субсидияро зарур менамояд, хабардор мекунад. Дар њама 
мавридњо, ваќте муќаррар шудааст, ки њар гуна чунин субсидиякунї манфиатњои 
дигар тарафи ањдкунандаро љиддан поймол менамояд ё тањдиди љиддан поймол 
карданро дорад, пас тарафи ањдкунандае, ки субсидияро пешнињод менамояд, 
баробари гирифтани дархост бо дигар тараф ё тарафњои ањдкунанда, ё бо 
ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА имконияти мањдудсозии чунин субсидияро баррасї 
мекунад.
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Фасли B – Муќаррароти иловагї дар бораи субсидияњои содиротї*

2. Тарафњои ањдкунанда эътироф менамоянд, ки пешнињоди субсидияњо барои 
содироти њар гуна мол аз тарафи ањдкунанда  метавонад барои тарафњои дигари 
ањдкунанда таъсири зиёновар расонад, аз љумла њам воридкунандагон ва њам 
содиркунандагон, метавонад манфиатњои муќаррарии тиљоратии онњоро вайрон 
созад ва раванди муваффаќ шудан ба њадафњои Созишномаи мазкурро душвор 
созад.

3. Мутобиќан, тарафњои ањдкунанда кўшиш мекунанд, то аз истифодаи субсидияњо 
барои содироти ашёи  хом худдори кунанд. Вале, агар тарафи ањдкунанда, бевосита 
ё бавосита, субсидияро дар њар гуна шакл пешнињод намояд, ки барои афзоиши 
содироти њар гуна ашёи хом аз њудудаш амал менамояд, пас чунин субсидия тавре 
татбиќ намегардад, то дар натиља, бо дарназардошти њиссаи тарафњои ањдкунанда 
дар тиљорати чунин мол дар муддати ќаблии репрезентативї ва њар гуна омилњои 
махсусе, ки метавонистанд ба тиљорати чунин мол таъсир расонанд ё метавонанд 
таъсир гузоранд*, тарафи ањдкунанда  дар содироти љањонии њамон мол њиссаи 
бузург, вале ѓайриодилонаро ишѓол кунад.

4. Бештар аз ин, аз 1 январи соли 1958 ё аз таърихи барваќттарини маќсадноки баъди ин 
сана, тарафњои ањдкунанда пешнињоди субсидияњои мустаќим ё ѓайримустаќимро 
дар њар гуна шакл барои содироти њар гуна мол, ѓайр аз ашёи хом, ќатъ менамоянд, 
агар дар натиљаи чунин субсидия фурўши чунин мол барои содирот дар муќоиса 
бо нархи ќиёсие, ки барои харидорони моли шабењ дар бозори дохилї муќаррар 
мешавад, бо нархи пасттар амалї гардад. То 31 декабри соли 1957 њељ яке аз тарафи 
ањдкунанда  њаљми њар гуна чунин таъмини субсидияро дар муќоиса бо њаљме, ки 
то 1 январи соли 1955 вуљуд дошт, бо роњи љорисозии субсидияњои нав ё афзоиши 
субсидияњои мављуда вусъат намебахшад*.

5. ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА мунтазам эътибори муќаррароти моддаи мазкурро 
бо маќсади  санљидани самаранокии он, дар партави таљрибаи воќеї, дар кори 
муваффаќ шудан ба њадафњои Созишномаи мазкур ва ба хотири љилавгирї аз 
истифодаи субсидияе, ки ба тиљорат ё манфиатњои тарафњои ањдкунанда зиёни 
љиддї мерасонад, баррасї мекунанд.

Моддаи XVII
Муассисањои  савдои давлатї

1. (а) Њар як тарафи ањдкунанда ба худ уњдадорї мегирад, ки агар Муассисањои 
давлатиро таъсис дињад ё пуштибонї намояд, дар њар љое воќеъ нашуда бошанд 
ё ба њар гуна муассиса имтиёзњои истисної ё махсусро расман ё воќеан пешнињод 
намояд*, пас чунин муассиса дар амалиёти харид ё фурўши худ, аз љумла ё воридот 
ё содирот, тавре амал менамояд то бо принсипњои умумии низоми ѓайритабъизї 
мутобиќ аст, ки дар Созишномаи мазкур барои тадбирњои њукуматњо пешбинї 
шуда, воридот ё содироти аз љониби тољирони хусусї амалишавандаро фаро 
мегирад.

(b) Муќаррароти зербанди (а)-и банди мазкур њамчун талаботе фањмида 
мешавад, ки чунин муассисањо, муќаррароти дигари Созишномаи мазкурро 
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ба таври зарурї ба назар гирифта, њар гуна харид ё фурўшро истисноан 
аз нигоњи тиљоратї*, аз љумла нарх, сифат, дастрасии мол, фурўши он, 
шартњои њамлу наќл ва дигар шартњои харид ё фурўш, анљом дињанд ва ба 
муассисањои дигар тарафњои ањдкунанда мутобиќи амалияи муќаррарии 
корї имконияти кофї фароњам оранд, то барои иштирок дар чунин харидњо 
ё фурўшњо раќобат намоянд.

(c) Њељ яке аз тарафњои ањдкунанда ба њар гуна муассисае (новобаста аз он, 
ки оё он муассисае мебошад, ки дар зербанди (а)-и банди мазкур тавсиф 
шудааст ё не), ки зери салоњияти ќонунаш карор дорад монеъ намешавад, 
то мутобиќи принсипњои зербандњои (а) ва (b)-и банди мазкур амал намояд.

2. Муќаррароти банди 1-уми моддаи мазкур ба воридоти молњои барои истеъмоли 
фаврї ё истисної барои эњтиёљоти њукуматї, вале на барои хуриду фурўш ё 
истифода барои истењсоли мол* барои фурўш, татбиќ намешавад. Дар робита бо 
чунин воридот њар як тарафи ањдкунанда  ба тиљорати дигар тарафњои ањдкунанда 
низоми  одилона ва баробарњуќуќро фароњам меорад.

3. Тарафњои ањдкунанда эътироф менамоянд, ки чунин навъи муассисањоеро, ки 
дар банди 1 (а)-и моддаи мазкур ишора шудааст, тавре метавон идора кард, ки ба 
тиљорат монеаи љиддиро эљод менамояд; аз ин рў, музокирот бар асоси муштарак ва 
манфиатњои дуљониба, ки ба мањдудсозї ё коњиши чунин монеањо равона шудааст, 
барои рушди тиљорати байналмилалї муњим аст*.

4. (а) Тарафњои ањдкунанда ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАРО аз молњое, ки ба 
њудуди онњо ворид ё аз њудуди онњо аз љониби чунин навъи муассисањое содир 
карда мешаванд, ки дар банди 1 (а)-и моддаи мазкур ишора шудааст, хабардор 
менамоянд.

 (b) Тарафи ањдкунанда, ки монополияи воридотиро ба моле муќаррар 
менамояд, нигоњ медорад ё иљозат медињад, ки мутобиќи моддаи II мавзуи 
гузашт нест, бо дархости дигар тарафи ањдкунанда , ки тиљорати назаррасро 
бо ин мол пеш мебарад, ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАРО аз нархи иловагии 
воридотї* ба ин мол барои давраи охирини репрезентативї ё агар ин 
имконнопазир бошад, аз нархе хабардор менамояд, ки барои хуриду фурўши 
ин мол муќаррар шудааст.

(c) ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА бо дархости тарафи ањдкунанда, ки асос 
дорад чунин пиндорад, ки  ба манфиатњояш мутобиќи Созишномаи мазкур  
амалиёти чунин навъи муассисањое, ки дар банди 1 (а) ишора шудааст, таъсири 
манфї расонида шудааст,  аз тарафи ањдкунанда , ки чунин муассисаро 
таъсис медињад, нигоњ медорад ё иљозат медињад, дар бораи амалиёти он, 
ки бо татбиќи муќаррароти Созишномаи мазкур алоќаманд аст,  метавонад 
маълумот талаб намояд.

(d) Муќаррароти банди мазкур талаб намекунад то тарафи ањдкунанда  
иттилооти махфиро ошкор намояд, ки ба татбиќи ќонун монеъ хоњад шуд 
ё ба таври дигар ба манфиатњои љамъиятї мухолифат хоњад кард ё ба 
манфиатњои ќонунии тиљоратии муассисањои алоњида зиён хоњад расонд.
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Моддаи XVIII*
Кўмаки њукуматї дар  рушди иќтисодї

1. Тарафњои ањдкунанда эътироф менамоянд, ки ноил шудан ба њадафњои Созишномаи 
мазкур дар натиљаи рушди бомуваффаќияти иќтисоди онњо метавонад осонтар 
шавад, хусусан њамон тарафњои ањдкунандае, ки иќтисодашон танњо ќобилияти 
нигоњ доштани сатњи пасти зиндагиро* дорад ва дар марњилањои аввалини рушд 
ќарор дорад*.

2. Тарафњои ањдкунанда минбаъд эътироф менамоянд, ки барои чунин тарафњои 
ањдкунанда бо маќсади  амалисозии барномањо ва сиёсати рушди иќтисодие, ки 
барои баланд бардоштани сатњи умумии зиндагии ањолии он равона шудааст, 
андешидани тадбирњои муњофизатї ё тадбирњои дигаре, ки воридотро фаро 
мегирад, метавонад зарур бошад ва чунин тадбирњо асоснокшудааст, чунки онњо 
муваффаќ шудан ба њадафњои Созишномаи зеринро осон менамояд. Аз ин рў, 
онњо розианд, ки чунин тарафњои ањдкунанда аз имкониятњои иловагие истифода 
баранд, то ба онњо имконият фароњам оварад, (а) таѓйирёбии кофии сохтори 
тарифањои худро њифз намоянд то муњофизати гумрукиро пешнињод карда 
тавонанд, ки барои ташкил кардани соњаи алоњидаи саноат зарур аст* ва (b) барои 
расидан ба њадафњои тавозуни пардохт тавре мањдудиятњои миќдориро татбиќ 
намоянд, ки њамзамон сатњи баланди идомаёфтаи талабот ба воридотро пурра ба 
назар гирад, ки эњтимолан тавассути барномањои рушди иќтисодии онњо ба вуљуд 
оварда шудааст.

3. Ва нињоят тарафњои ањдкунанда эътироф менамоянд, ки дар якљоягї  бо њамон 
имкониятњои иловагие, ки дар бахшњои А ва B-и моддаи мазкур пешбинї шудааст, 
муќаррароти Созишномаи мазкур чун ќоида барои он басанда хоњад буд, ки  
ба тарафњои ањдкунанда имкон фароњам оварда шавад,  то  талаботи рушди 
иќтисодии худро таъмин намоянд. Онњо розианд, вале, мумкин аст шароите вуљуд 
дорад, ки ягон чораи ба муќаррароти мазкур љавобдињанда наметавонад барои он 
амалї карда шавад, ки то  ба тарафи ањдкунандаи дар раванди рушди иќтисодї 
ќарордошта, имконият дињад, ки барои  таъсиси соњањои алоњидаи саноаташ 
љињати баланд бардоштани  сатњи умумии зиндагии ањолиаш, кўмаки њукуматї 
расонад. Дар бахшњои C ва D-и моддаи мазкур тартиботи махсуси амал дар чунин 
мавридњо тавсиф шудааст.

4.  (а) Дар натиљаи ин тарафи ањдкунандае, ки иќтисодашон танњо ќобилияти нигоњ 
доштани сатњи пасти зиндагиро* дорад ва дар марњилањои аввалини рушд ќарор 
дорад*, метавонад муќаррароти дигар моддањои Созишномаи мазкурро, чї тавре 
ин дар фаслњои A, B ва С-и моддаи мазкур пешбинї шудааст, муваќќатан риоя 
нанамояд. 

(b) Тарафи ањдкунанда, ки иќтисоди он дар раванди рушд ќарор дорад, вале 
муќаррароти дар боло ќайдшудаи зербанди (а) ба он муносибат надорад, 
мутобиќи фасли D-и моддаи мазкур ба ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА 
метавонад мурољиатнома пешнињод намояд.

5. Тарафњои ањдкунанда эътироф менамоянд, ки даромадњои содиротии тарафњои 
ањдкунанда, ки иќтисоди онњо ба намудњои дар боло, дар банди 4 (а) ва (b) 
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тавсифшуда муносибат дорад ва аз содироти миќдори ками ашёи хом вобаста аст, 
дар натиљаи камшавии фурўши чунин молњо метавонад ба таври љиддї коњиш 
ёбад. Мутобиќан дар он мавридњое агар ба содироти ашёи хоми аз чунин тарафи 
ањдкунанда бо тадбирњои дигари тарафи ањдкунанда  ба таври љиддї таъсир 
расонад, он метавонад аз муќаррароти дар бораи машваратњо истифода намояд, 
ки дар моддаи XXII-и Мувофиќатномаи мазкур пешбинї шудааст.

6. ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА њамаи тадбирњоеро, ки   мутобиќи фаслњои C ва 
D-и моддаи мазкур татбиќ мешаванд, њар сол баррасї мекунанд.

Фасли A

7.  (a) Агар тарафи ањдкунандае, ки ба муќаррароти банди 4 (a)-и моддаи мазкур 
мувофиќат дорад ва  бо маќсади мусоидат дар таъсиси соњаи алоњидаи саноат 
барои манфиатњои баланд бардоштани сатњи зиндагии  ањолиаш хоњиш пайдо 
кунад,  гузашти дар Рўйхати ба Созишномаи мазкур замимашударо таѓйир ва ё 
боздошт намояд, ў ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАРО хабардор месозад ва бо њар 
яки тарафи ањдкунанда, ки  ин гузаштњо мувофиќа шуда буданд  ва њамчунин ба 
њар як тарафи ањдкунанда, ки тибќи таъйиноти ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА   ба 
ин кор њавасманданд, гуфтушунидро оѓоз менамояд.  Агар дар байни  ин тарафњои 
њавасманди ањдкунанда розигї ба даст ояд, онњо  метавонанд гузаштњои дар  
Рўйхати ба Созишнома замимашударо барои амалисозии чунин Созишнома бо 
назардошти таѓйироти љубронии ба ин вобаста, таѓйир ва ё боздошт намоянд. 

(b) Агар дар давоми шаст рўз пас аз огоњсозї тибќи зербанди дар боло 
зикршудаи (а) мувофиќа ба даст наояд, тарафи ањдкунандае, ки таѓйир 
ё бодоштани гузаштро пешнињод менамояд, метавонад масъаларо ба 
ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА пешнињод намояд, ки онњо дар навбати худ 
бояд масъаларо фавран баррасї намоянд. Агар онњо ба чунин хулоса оянд, ки 
тарафи ањдкунанда таѓйир ё бозпас гирифтани гузаштро пешнињодкунанда 
њамаи саъю кўшишњоро кардааст то мувофиќа ба даст ояд ва таѓйироти 
љубронии пешнињодшуда мувофиќ аст, пас  он тарафи ањдкунанда озод 
аст то гузаштро таѓйир дињад ё бозпас гирад, ба шарте, ки он ба шарте, 
ки он њамзамон  таѓйири љуброниро татбиќ намояд. Агар ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА чунин дарёфт намоянд, ки љуброни пешнињодшавандаи 
тарафи ањдкунанда мувофиќ нест, вале он  дар навбати худ њамаи саъю 
талошњои оќилонаро барои пешнињод намудани љуброни мувофиќ кардааст, 
пас он тарафи ањдкунанда барои амалї сохтани чунин таѓйирот ё бозпас 
гирифтани гузашт озод аст.  Агар чунин иќдом роњандозї шуда бошад, њар 
тарафи дигари ањдкунандаи дар зербанди болоии (a) ишорашуда, метавонад 
гузашти моњиятан њамарзишро, ки сараввал бо тарафи ањдкунандаи чунин 
амалро пешгирифта мувофиќа карда шудааст, таѓйир дињад ва ё бозхонад. 

Фасли B

8. Тарафњои ањдкунанда эътироф менамоянд, ки тарафњои ањдкунандаи ба 
муќаррароти банди 4 (a)-и моддаи мазкур мувофиќбуда, моил ба чунин раванд 
њастанд агар онњо дар раванди босуръати рушд ќарор дошта бошанд ва тамоюли 
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эњсоси душвории тавозуни пардохтњоро доранд, ки асосан аз кўшишњои вусъат 
додани бозори дохилиашон ва инчунин аз носубботињои шартњои савдояшон 
бармеоянд.

9. Тарафи ањдкунандаи ба муќаррароти банди 4 (a)-и моддаи мазкур мувофиќбуда 
барои њимоя намудани вазъи берунии молиявии худ ва таъмин намудани сатњи 
захирањои асъории  мувофиќ љињати амалигардонии барномаи рушди иќтисодии 
худ, метавонад бо назардошти муќаррароти бандњои 10 - 12, сатњи умумии 
воридоти худро тавассути мањдуд сохтани миќдор ё арзиши моли иљозат додашуда 
барои воридот, танзим намояд; ба шарте, ки  мањдудиятњои муаррифишуда, 
муќарраршуда ва ё таќвиятёфта набояд бештар бошад аз зарурати:

(a) барои пешгирї намудани тањдид ва ё ќатъ сохтани пастравии љиддии 
захирањои молиявии он, ё

(b) дар њолате, ки ин ба  тарафи ањдкунандае тааллуќ дорад, ки  захирањои 
молиявиаш  барои ноил шудан ба дараљаи оќилонаи афзоиши онњо нокифоя 
аст.

Дар њар ду њолат њам таваљљўњи зарурї ба њамаи омилњои махсус, ки онњо 
метавонанд ба захирањои асъории тарафи ањдкунанда  ё зарурати он ба чунин захирањо 
таъсир дошта бошанд, аз љумла дар њолати дастрас будани ќарзњои махсуси берунї 
ё дигар манбаъњо, зарурати таъмин намудани истифодаи муносиби чунин ќарзњо ё 
манбаъњо  равона мешавад.

10. Дар њолати татбиќи ин мањдудиятњо, тарафи ањдкунанда метавонад мањдудиятњоро 
ба воридоти моли гуногун ё категорияњои мол чунин пањн  намояд, ки авлавият 
дар партави рушди иќтисодии он, ба молњои бештар муњим дода шавад;  ба шарте 
ки мањдудиятњо бояд чунин истифода шаванд, ки аз расонидани зарари нолозим 
ба манфиатњои тиљоратї ё иќтисодии њар тарафи дигари ањдкунанда канораљўї 
шавад ва беасос воридоти њама гуна молњо ба миќдори минималии тиљоратї 
пешгирї нашавад, зеро истиснои он роњњои маъмулии савдоро халалдор менамояд; 
ва ба шарте ки мањдудиятњо бо чунин тарз истифода нашаванд, ки воридсозии 
намунањои тиљоратиро халалдор намоянд ва ё ба иљрои муќаррарот оид ба патент, 
тамѓаи молї, њуќуќњои муаллифї ва дигар тартиботи шабењ монеа гузоранд.

11. Њангоми амалисозии  сиёсати дохилии худ, тарафи ањдкунанда таваљљўњи лозимаро  
ба зарурати  барќарорсозии мувозинати тавозуни пардохтњо дар заминаи солим 
ва дарозмуддат ва ба майлу хоњиши таъмини истифодаи иќтисодии захирањои 
истењсолї равона месозад.  Баробари бењтар шудани шароит, он њар гуна 
мањдудиятеро батадриљ  камтар менамояд, ки мутобиќи фасли мазкур татбиќпазир 
аст, онњоро танњо то андозае њифз мекунад, ки мутобиќи муќаррароти банди 9-уми 
моддаи мазкур зарур аст ва онњоро бекор менамояд, агар шароити бавуљудомада 
њифзи минбаъдии онњоро бештар асоснок карда натавонад; ба шарте, агар  аз 
тарафи дилхоњ ањдкунанда  зарурияти мањдудиятро бар он асос бозхондан ё таѓйир 
додан набошад, ки таѓйирот дар сиёсати рушди тарафи ањдкунанда  мањдудиятњоеро 
барзиёд менамояд, ки он мутобиќи бахши мазкур татбиќ мекунад*.

12. (а) Њар як тарафи ањдкунанда, ки мањдудияти навро татбиќ менамояд ё сатњи 
таќвиятдињии тадбирњоеро, ки мутобиќи бахши мазкур татбиќ мешаванд, ба таври 
назаррас зиёд намуда, сатњи умумии мањдудияти мављударо баланд мебардорад, 
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фавран баъд аз љорисозї ё таќвиятдињии чунин мањдудият (ё то ин дам, агар вазъият 
баргузор намудани машваратњои ќаблиро амалан оќилона ба миён гузорад) 
вобаста ба хусусияти мушкилоти тањаммулкунандааш бо тавозуни пардохтњо, 
тадбирњои алтернативии ислоњкунанда, ки метавонад дар ихтиёри худ дошта 
бошад ва дар робита бо самаранокии  эњтимолии мањдудият ба иќтисоди дигар 
тарафњои ањдкунанда бо ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА машварат менамояд.

(b) ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА дар таърихи муайянкардаашон*, њамаи 
мањдудияти њанўз дар ин таърих мутобиќи бахши мазкур татбиќшавандаро 
аз нав баррасї мекунанд. Бо гузашти ду сол пас аз ин таърих тарафњои 
ањдкунанда, ки мутобиќи бахши мазур мањдудиятро татбиќ менамоянд, 
бо ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА чунин навъи машваратњоеро оѓоз 
мекунанд, ки дар боло дар зербанди (а) пешбинї шудааст, дар фосилаи на 
камтар аз ду сол, вале на камтар аз ин, мутобиќи барномае, ки бояд њар 
сол ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА тањия намоянд; ба шарте, агар дар тўли 
ду сол пас аз анљомёбии машваратњои дорои хусусияти умумї, ки мутобиќи 
ягон муќаррароти дигари банди мазкур баргузор шудааст, мутобиќи банди 
мазкур набояд ягон машварати дигар баргузор карда шавад.

 (c) (i) Агар дар рафти машваратњо бо тарафи ањдкунанда мутобиќи 
зербандњои (a) ва (b)-и банди мазкур ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА 
дарёбанд, ки мањдудият ба муќаррароти фасли мазкур ё ба муќаррароти 
моддаи XIII (бо риояи муќаррароти моддаи XIV) мутобиќ нестанд, онњо 
ба хусусияти чунин номутобиќатї ишора менамоянд ва метавонанд тавсия 
дињанд, то мањдудият ба таври мувофиќ таѓйир дода шаванд.

(ii) Вале, агар дар натиљаи машваратњо  ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА 
муайян кунанд то мањдудиятњо тавре татбиќ мешаванд, ки бо 
муќаррароти фасли мазкур ё бо муќаррароти моддаи XIII (бо риояи 
муќаррароти моддаи XIV) номутобиќати љиддиро дар бар мегирад ва ба 
тиљорати дигар тарафи ањдкунанда  зиён мерасонад ё барои расонидани 
зиён хавфе эљод мешавад, онњо дар ин бора ба тарафи ањдкунанда, 
ки мањдудиятро татбиќ менамояд,  бо маќсади  таъмини мутобиќат 
бо ин муќаррарот дар тўли давраи муайян тавсияњои пешнињод 
месозанд. Агар чунин тарафи ањдкунанда  ин тавсияњоро дар тўли 
давраи муќарраршуда иљро накунад, ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА 
метавонанд њар гуна тарафи ањдкунандаро, ки мањдудият ба тиљорати 
он таъсири манфї дорад, аз чунин уњдадорињо мутобиќи Созишнома 
дар робита бо тарафи ањдкунанда и татбиќкунандаи мањдудият озод 
намоянд, ки онњо дар вазъияти баамаломада мувофиќ мењисобанд.

(d) ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА ягон тарафи ањдкунандаро, ки мутобиќи 
бахши мазкур мањдудиятро татбиќ менамояд, даъват менамоянд то бо онњо 
бо дархости њар тарафи ањдкунанда  ба машварат шуруъ карда, бо мављудияти 
далелњои   prima facie  гувоњї дињад, ки мањдудият бо муќаррароти фасли 
мазкур ё бо муќаррароти моддаи XIII (бо риояи муќаррароти моддаи XIV) 
мутобиќат намекунад ва мањдудият ба тиљорати он таъсири манфї мерасонад. 
Вале, агар ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА муайян кунанд, ки муњокимаи 
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мустаќими байни тарафњои манфиатдори ањдкунанда бемуваффаќият 
буд, даъватнома фиристода намешавад. Агар дар натиљаи машваратњо бо 
ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА мувофиќа ба даст наояд ва онњо муќаррар 
намоянд, ки татбиќи мањдудият бо муќаррароти мазкур номутобиќ аст ва ба 
тиљорати тарафи ањдкунанда , ки расмиётро оѓоз кардааст, зиён мерасонад ё 
тањдиди расонидани зиёнро ба миён меоварад, ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА 
метавонанд бекор кардан ё таѓйир додани чунин мањдудиятро тавсия дињанд. 
Агар дар тўли муњлате, ки ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА метавонанд тайин 
намоянд, мањдудият бозпас хонда ё бекор карда нашавад, онњо метавонанд 
тарафи ањдкунандаро, ки расмиётро оѓоз кардааст, мутобиќи Созишномаи 
мазкур дар робита бо тарафи ањдкунандаи татбиќкунандаи мањдудият, ки 
онњо дар вазъияти баамаломада мутобиќ мењисобанд, аз чунин уњдадорињо 
озод намоянд.

(e) Агар тарафи ањдкунанда, ки бар муќобили он мутобиќи љумлаи охирини 
зербанди (с) (ii) ё зербанди (d)-и банди мазкур тадбирњо андешида шудааст, 
дарёбад, ки озодшавї аз уњдадорињои иљозатдодашудаи ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА ба амалисозии барномањо ва сиёсати рушди иќтисодии 
он таъсири манфї мерасонад, он метавонад на дертар аз шаст рўз баъд 
аз ќабули чунин тадбир ба таври хаттї Котиби иљроияи2 ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДАРО дар бораи нияти худ барои баромадан аз Созишномаи 
мазкур огоњ намояд ва  чунин баромад баъди шастумин рўзи аз љониби онњо 
гирифтани огоњинома амалї мегардад.

(f) Мутобиќи банди мазкур амал намуда, ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА ба 
таври зарурї омилњоеро ба эътибор мегиранд, ки дар банди 2-уми моддаи 
мазкур ишора шудааст. Ќарор мутобиќи банди мазкур фавран ва аз рўи 
имконият, дар тўли шаст рўз баъд аз оѓози машваратњо ќабул мешавад.

Фасли  C

13. Агар тарафи ањдкунандае, ки зери амали банди 4 (а)-и моддаи мазкур ќарор 
мегирад, дарёбад, ки барои мусоидат намудан ба таъсиси ягон соњаи саноат*, ба 
манфиати баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї кўмаки њукумат зарур аст, 
вале ягон тадбири мутобиќ бо муќаррароти Созишномаи мазкур барои муваффаќ 
шудан ба ин њадаф амалан оќилона нест, он метавонад ба муќаррарот ва тартиботе, 
ки дар фасли мазкур оварда шудааст, рў орад*.

14. Тарафи манфиатдори ањдкунанда ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАРО аз мушкилоти 
мушаххасе хабардор менамояд, ки бо онњо дар роњи муваффаќ шудан ба њадафњои 
дар банди 13-и моддаи мазкур муќарраршуда рў ба рў мешавад ва ба тадбири 
мушаххаси ба воридот дахлдошта ишора менамояд, ки он татбиќашро ба хотири 
бартараф намудани ин мушкилот пешнињод мекунад. Он чунин тадбирро то 
гузаштани муњлати эътибор, ки дар бандњои 15 ё 17 муќаррар шудааст, вобаста аз 
мавриде ё агар ин тадбир воридоти мањсулотро дар бар гирад, ки мавзўи гузашт аст 
ва дар Рўйхати мувофиќи ба Созишномаи мазкур замимашуда ворид шудааст, то 
он ваќте дар амал татбиќ намекунад, ки мутобиќи муќаррароти банди 18 ризоияти 
ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАРО ба даст наорад; ба шарте агар соњаи саноати 

2 -Мутобиќи ќарор аз 23 марти соли 1965 љонибњои имзокунандаи созишнома  номи роњбари ГАТТ-ро аз «Котиби иљроия» ба 
«Директори генералї» таѓйир доданд.
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гирандаи кўмак аллакай истењсолотро оѓоз карда бошад, тарафи ањдкунанда  
метавонад, пас аз огоњ кардани ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА, чунин тадбирњое 
андешад, ки метавонанд барои пешгирї дар тўли ин давраи афзоиши назарраси аз 
меъёри муќаррарї зиёди* воридоти мол ва  ё молњо зарур бошад.

15. Агар дар муддати  сї рўз аз гирифтани огоњинома дар бораи тадбир, ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА аз чунин тарафи ањдкунанда талаб намекунанд то бо онњо 
машварати худро оѓоз намояд*, пас ин тарафи ањдкунанда  аз иљрои муќаррароти 
дахлдори моддањои дигари Созишномаи мазкур то андозае метавонад дур равад, 
ки ин барои татбиќи тадбири пешнињодшаванда зарур аст.

16. Агар ин аз љониби ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА талаб шавад*, тарафи дахлдори 
ањдкунанда бо онњо дар робита бо њадафи тадбири пешнињодшаванда, њам дар 
робита бо тадбирњои дигаре, ки мутобиќи Созишномаи мазкур ба онњо метавон 
рў овард  ва њам дар робита бо таъсири эњтимолии тадбири пешнињодшаванда 
ба манфиатњои тиљоративу иќтисодии дигар тарафњои ањдкунанда машварат 
менамояд. Агар дар натиљаи чунин машваратњо ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА 
эътироф намоянд, ки тадбири мутобиќ бо муќаррароти дигари Созишномаи 
мазкур, ки барои расидан ба њадафњои муќарраршуда дар банди 13-и моддаи 
мазкур амалан оќилона аст, вуљуд надорад ва бо тадбири пешнињодшуда розї 
мешаванд*, љониби дахлдори имзокунандаи Созишнома мутобиќи муќаррароти 
моддањои дигари Созишномаи мазкур то андозае аз уњдадорињои худ озод карда 
мешавад, ки барои татбиќи ин тадбир зарур аст.

17. Агар дар тўли навад рўз баъд аз таърихи огоњинома оид ба тадбири 
пешнињшодшаванда, мутобиќи банди 14-уми моддаи мазкур, ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА ба ин тадбир ризоияти худро надињанд, љониби дахлдори 
имзокунандаи Созишнома метавонад баъд аз хабардор кардани ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА тадбири пешнињодшавандаро татбиќ намояд.

18. Агар тадбири пешнињодшаванда молеро фаро гирад, ки мавзўи гузашти дар 
Рўйхати дахлдор воридшуда аст, ки ба Созишномаи мазкур замима карда шудааст, 
тарафи дахлдори ањдкунанда бо њар як тарафи дигари ањдкунандае, ки сароѓоз 
гузашт бо он мувофиќа карда шудааст ва бо њар тарафи ањдкунанда  машваратро 
оѓоз менамояд, ки тибќи таъйиноти ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА ба ин манфиати 
назаррасдошта муайян кардаанд. ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА барои амалї 
намудани ин тадбир ризоияти худро медињанд*, агар онњо розї бошанд, ки барои 
муваффаќ шудан ба њадафњои дар банди 13-и моддаи мазкур муќарраршуда, дигар 
тадбири амалан оќилона нест то бо дигар муќаррароти Созишномаи мазкур 
мутобиќ бошанд ва агар онњо боварї њосил кунанд:

(а) ки дар натиљаи машваратњои дар боло зикршуда, бо дигар тарафњои 
ањдкунанда мувофиќа ба даст омадааст ё

(b) агар дар тўли шаст рўз пас аз огоњиномаро гирифтани ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА, ки дар банди 14 пешбинї шудааст, мувофиќа ба даст 
наояд, ки тарафи ањдкунандаи ба муќаррароти бахши мазкур рў оварда, 
барои он њамаи талошњои оќилонаро анљом додааст то ба мувофиќа расад 
ва манфиатњои дигар тарафњои ањдкунанда бо андозаи кофї муњофизат 
шудааст*.

Тарафи ањдкунанда, ки ба муќаррароти бахши мазкур рў меорад, баъд аз ин 
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мутобиќи муќаррароти дигар моддањои Созишномаи мазкур то андозае аз уњдадорињо 
озод карда мешавад, ки барои имкон фароњам овардан дар татбиќи тадбири мазкур 
зарур аст.

19.  Агар тадбири пешнињодшавандаи њамон навъе, ки дар банди 13-и моддаи мазкур 
тавсиф шудааст, ба соњаи саноат дахл дошта бошад, ки ба таъсис додани он дар 
давраи ибтидої  муњофизати тасодуфии бо роњи мањдудияти муќарраршуда аз 
тарафи тарафи манфиатдори ањдкунанда мутобиќи муќаррароти Созишномаи 
мазкур бо њадафњои тавозуни пардохт амалї шудааст, мусоидат карда бошад, 
пас ин тарафи ањдкунанда  метавонад ба муќаррароту тартиботи фасли мазкур 
рў орад; ба шарте агар тадбири пешнињодшавандаро бе ризоияти* ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА* дар амал татбиќ накунад.

20. Њељ чизе дар бандњои пешинаи фасли мазкур њамчун иљозатнома барои ягон 
саркашї аз муќаррароти моддањои I, II ва XIII-и Созишномаи мазкур фањмида 
намешавад. Шартњое, ки дар банди 10-уми моддаи мазкур номбар шудааст, низ 
ба њама гуна мањдудияте татбиќ мегардад, ки мутобиќи фасли мазкур муќаррар 
шудааст.

21. То он ваќте, ки њанўз мутобиќи банди 17-и моддаи мазкур чорае татбиќ мегардад, 
њар  тарафи ањдкунандае, ки ин чора ба таври назаррас ба манфиати он дахл дорад, 
метавонад тиљоратро бо тарафи ањдкунанда, ки ба муќаррароти бахши мазкур 
рў овардааст, татбиќи асосан чунин гузаштњои муодил ё дигар уњдадорињоро 
мутобиќи Созишномаи мазкур боздорад, ки бар зидди боздошти онњо ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА эътироз намекунанд*; ба шарте ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА 
бояд дар бораи чунин боздошти амал на камтар аз шаст рўз пас аз гузашти 
муњлати шашмоња аз лањзаи љорисозии тадбир ё таѓйирдињии назарраси он бар 
зиёни манфиатњои фарогири тарафи ањдкунанда  огоњинома ба даст оранд. Њар 
як чунин тарафи ањдкунанда  мутобиќи муќаррароти моддаи XXII Созишномаи 
мазкур барои машварат имконияти мувофиќ фароњам меорад.

Фасли D

22. Тарафи ањдкунандае, ки зери эътибори банди 4(b)-и моддаи мазкур ќарор мегирад 
ва ба манфиати рушди иќтисоди худ хоњишманди љорисозии чунин намуди табдире 
мебошад, ки дар банди 13-уми моддаи мазкур тавсиф шудааст, дар робита бо таъсис 
додани ягон соњаи алоњидаи саноат*, метавонад аз ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА 
тасдиќ намудани чунин тадбирро дархост кунад. ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА 
бо чунин тарафи ањдкунанда  бетаъхир ба машварат мепардозанд ва њангоми 
ќабули ќарор мулоњизањои дар банди 16 ифодашударо њамчун дастурамал  ќабул 
мекунанд. Агар ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА ба тадбири пешнињодшуда розї 
шаванд*, ин тарафи ањдкунанда  мутобиќи муќаррароти дахлдори дигар моддањои 
Созишномаи мазкур то он андозае аз уњдадорињояш озод карда мешавад, ки ин 
барои татбиќи тадбир зарур аст. Агар тадбири пешнињодшуда молеро фаро гирад, 
ки мавзуи гузашт буда, дар Рўйхати дахлдори ба Созишномаи мазкур замимашуда 
ворид гардидааст, муќаррароти банди 18 татбиќ карда мешавад*.

23. Њар гуна тадбире, ки мутобиќи фасли мазкур татбиќ мешавад, бо муќаррароти 
банди 20-уми моддаи мазкур мутобиќ аст.
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Моддаи XIX
Чорањои фавќулодда дар мавриди воридоти молњои  алоњида

1. (а) Агар дар натиљаи њолатњои ѓайричашмдошт ва иљрои уњадорињое, аз љумла 
гузаштњои тарифї, ки мутобиќи Созишномаи мазкур тарафи ањдкунанда, бар дўши 
худ гирифтааст, ягон мол ба њудуди чунин тарафи ањдкунанда  бо чунин миќдори 
афзуда ва бо шартњое ворид шавад, ки ба истењсолкунандагони ватании моли шабењ 
ё мустаќиман раќобаткунандаи ин ќаламрав зиён мерасонад ё тањдиди зиёни љиддї 
менамояд, тарафи ањдкунанда  метавонад уњдадориро комилан ё ќисман  боздорад 
ё дар робита бо чунин мол то андозае ва ба муњлате гузаштро таѓйир дињад, ки 
метавонад барои пешгирї ё бартараф  кардани чунин зиён зарур бошад.

(b) Агар ягон моле, ки дар робита бо имтиёзњо мавзуи гузашт аст, ба ќаламрави 
тарафи ањдкунанда  бо шартњое, ки  дар зербанди (а)-и банди мазкур нишон 
дода шудааст ва тавре ворид карда шавад, ки ба истењсолкунандагони ватании 
моли шабењ ё моли мустаќиман раќобаткунандаи дар ќаламрави тарафи 
ањдкунанда, ки имтиёзи ишорашударо ба даст хоњад овард ё овардааст, 
зиён мерасонад ё тањдид ба зиёни љиддї менамояд, тарафи воридкунандаи 
ањдкунанда метавонад, бо дархости дигар тарафи ањдкунанда  эътибори 
уњдадории дахлдорро пурра ё ќисман  дар робита бо ин мол  то андозае ва 
дар муњлате гузаштро боздорад ё таѓйир дињад, ки барои пешгирї ё бартараф 
намудани чунин зиён метавонад зарур бошад.

2. Ба он хотир, ки њар тарафи ањдкунанда  мутобиќи муќаррароти банди 1-уми моддаи 
мазкур чора андешад, ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАРО, то андозае ин амалан 
оќилона аст, ќаблан хабардор менамояд ва ба ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА 
ва он тарафњои ањдкунанда, ки њамчун содиркунандагони моли ишорашуда 
њавасмандии назаррас доранд, имконият фароњам меорад бо ин љониб вобаста ба 
тадбири пешбинишаванда машварат намоянд. Ваќте чунин огоњї дар робита бо 
гузаште дода шуда бошад, ки бо имтиёз алоќаманд аст, пас дар огоњинома номи 
он тарафи ањдкунанда  нишон дода мешавад, ки  андешидани ин чораро дархост 
кардааст. Дар њолатњои буњронї, ваќте таъхир ба зиёни душвор бартарафшаванда 
боис мегардад, мутобиќи банди 1-уми моддаи мазкур тадбирњоро муваќќатан, бе 
машваратњои ќаблї метавон андешид, ба шарте агар ин машваратњо дарњол пас аз 
андешидани чунин тадбирњо баргузор гарданд.

3. (а) Агар  вобаста ба тадбири нишондодашуда байни тарафњои манфиатдори 
ањдкунанда мувофиќа ба даст наояд, тарафи ањдкунандае, ки ќабул кардан ё 
идома додани татбиќи тадбирњоро пешнињод менамояд, ба њар њол, метавонад ин 
корро анљом дињад ва агар чунин тадбир ќабул шавад ё идома ёбад, пас тарафњои 
таъсирпазируфтаи ањднома, метавонанд на дертар аз навад рўз пас аз ќабули 
тадбирњо, бо гузашти сї рўз аз рўзи гирифтани огоњиномаи хаттї ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА дар бораи чунин боздошт, татбиќро ба тиљорати тарафи 
ањдкунанда, ки чунин тадбирро андешидааст ё дар мавриде, ки дар банди 1 (b)-
и моддаи мазкур муќаррар шудааст, татбиќ ба тиљорати тарафи ањдкунандае ки 
чунин тадбирро дархост додааст, боздоранд, ба шарте ки боздошти гузаштњои ба 
таври назаррас муодил ё дигар уњдадорињо мутобиќи Созишномаи мазкур эътирози 
ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАРО ба миён намеорад.



Созишномаи  умумū оид ба тарифҳо ва савдо44

(b) Бо вуљуди муќаррароти зербанди (а)-и банди мазкур, ваќте тадбир 
мутобиќи банди 2-уми моддаи мазкур бидуни машваратњои ќаблї ќабул 
шудааст ва дар ќаламрави тарафи ањдкунанда  ба истењсолкунандагони 
моли ватанї аз ин тадбир зиёни љиддї мерасонад ё тањдид ба зиёни љиддї 
менамояд, тарафи ањдкунанда метавонад баъд аз ќабули тадбир ва дар 
тўли давраи машваратњо, дар њолатњое агар кашолкорї метавонад ба зиёни 
душвор рафъшаванда боис шавад, чунин гузаштњо ё дигар уњдадорињоро 
боздорад, ки боздошти онњо барои пешгирї ё бартарафсозии зиён метавонад 
зарур бошад.

Моддаи XX
Истисноњои умумї

Ба шарте чунин тадбирњо тавре татбиќ намешаванд, ки метавонад воситаи 
мањдудкунии њуќуќи ихтиёрї ё беасоси байни кишварњое гардад, ки дар онњо ќоидањои 
якхела афзалият дорад ё мањдудияти пўшидаи тиљорати байналмилалї бошад, њељ чизе 
дар Созишномаи мазкур ба ќабул ё татбиќи њар гуна тадбирњо аз љониби тарафњои 
ањдкунанда монеъ намешавад:

(a) ки барои њимояи ахлоќи љамъиятї заруранд;

(b)  ки барои њифзи њаёт ё саломатии инсон, њайвонот ва наботот заруранд;

(c) ки бо ворид ё содир кардани тилло ё нуќра алоќаманданд;

(d)  ки барои таъмини мутобиќат бо ќонунњо ё ќоидањое заруранд, ки бо 
муќаррароти Созишномаи мазкур, аз љумла, таъмини риояи ќонунгузории 
гумрук, ќоидањо оид ба инњисорњои (монополияњои) мутобиќи банди 4-уми 
моддаи II ва моддаи XVII амалкунанда, њифзи патентњо, тамѓањои молї, 
њуќуќњои муаллиф ва пешгирии амалияи фиребгарона, хилоф нестанд; 

(e) ба моле алоќаманданд, ки бо мењнати мањбусон  истењсол шудааст;

(f) ки барои њифзи хазинаи миллии дорои арзишњои бадеї, таърихї ё 
бостоншиносї  ќабул шудааст;

(g) ки бо њифзи захирањои табиии коњишёбанда алоќаманданд, агар чунин 
тадбирњо дар як ваќт  бо мањдудсозии истењсолот ё истеъмолоти дохилї 
гузаронида мешавад;

(h)  ки барои иљрои уњдадорињо оид ба созишномаи молии байнињукуматї, ки 
бо мањакњои барои баррасї ба ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА пешнињодшуда 
мутобиќанд ва аз љониби онњо рад нашудааст ё барои баррасї аз тарафи 
худи ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА пешнињод шудааст ва аз љониби онњо 
рад нагардидааст*, ќабул шудааст;

(i) ки бо мањдудсозии содироти маводи ватанї алоќаманд аст, ки барои 
таъмини миќдори кофии чунин мавод аз тарафи саноати коркарди ватанї 
дар тўли даврањое зарур аст, ваќте нархи дохилї ба чунин мавод дар муќоиса 
бо нархњои љањонї, њамчун як љузъи наќшаи муътадилгардонии аз љониби 
њукумат амалишаванда, дар сатњи пасттар нигоњ дошта мешавад; ба шарте 
агар чунин мањдудият ба вусъати содирот ё њифзи ин саноати ватанї мусоидат 
накунад ва аз муќаррароти Созишномаи мазкур, ки бо ѓайримањдудкунии 
њуќуќї  дахл дорад, дур наравад;
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(j) ки барои харид ё таќсимоти моли муњим, ки дар маљмуъ камёб аст ё барои 
минтаќаи мушаххас зарур аст; ба шарте агар њар гуна чунин тадбирњо бо 
принсипе мутобиќ бошад, ки њамаи тарафњои ањдкунанда ба њиссаи одилона 
дар таъмини байналмилалии чунин мол њуќуќ дошта бошанд ё њар гуна чунин 
тадбире, ки бо дигар муќаррароти дигари Созишномаи мазкур номутобиќ 
аст, ќатъ мегардад, танњо баробари ќатъ ёфтани мављудияти шарњое, ки ба 
татбиќи онњо сабаб шудааст. ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА зарурати нигоњ 
доштани банди мазкурро на дертар аз 30 июни соли 1960 баррасї мекунанд.

Моддаи XXI
Истисноњо вобаста ба мулоњизањои бехатарї 

Њељ чизе дар Созишномаи мазкур набояд шарњу тафсир шавад:

(a) њамчун талабе ба њар гуна тарафи ањдкунанда  дар пешнињод кардани 
ягон иттилоот, ки ошкорсозии он ба манфиатњои назарраси амнияти он 
мухолиф њисобида мешавад, ё

(b)  њамчун монеъшаванда ба њар тарафи ањдкунанда  дар анљом додани 
чунин коре, ки барои њифзи манфиатњои назарраси амнияти худ зарур 
њисобида мешавад:

(i) вобаста ба маводи таљзияшаванда ва ё маводе, ки аз он омода 
карда мешавад; 
(ii)   дар робита бо савдои яроќ, лавозимоти љангї ё маводи њарбї ва 
савдои молу маводи дигаре, ки бевосита ё бавосита барои њадафњои 
таъмини ќуввањои њарбї амалї мешаванд;
(iii) агар онњо дар ваќти љанг ё дар дигар њолатњои фавкулодда дар 
муносибатњои байналмилалї ќабул шаванд ё

(c) њамчун монеъшаванда ба њар тарафи ањдкунанда, ки барои иљрои 
уњдадорињои худ мутобиќи Низомномаи Созмони Милали Муттањид барои 
њифзи сулњ дар тамоми олам ва амнияти байналмилалї њар гуна амалро 
анљом медињад.

Моддаи XXII
Машваратњо

1. Њар як тарафи ањдкунанда пешнињоди дигар тарафи ањдкунандаро  хайрхоњона 
баррасї менамояд ва имкониятњои мувофиќро барои машварат фароњам меорад, 
ки  дар робита бо њар гуна мавзуи марбут ба эътибори Созишномаи мазкур ирсол 
гардидааст.

2. ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА метавонанд бо дархости тарафи ањдкунанда  бо 
ягон љониб ё тарафњои ањдкунанда дар робита бо њар гуна масъалае машварат 
намоянд, ки барои он дарёфти ќарори ќаноатмандкунанда бо роњи машваратњои 
дар банди 1 пешбинишуда имконнопазир шудааст.
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Моддаи XXIII
Бекорсозї ё коњиши фоидањо

1. Агар ягон тарафи ањдкунанда  чунин њисобад, ки дилхоњ манфиати гирифтааш, 
бевосита ё бавосита, мутобиќи Созишномаи мазкур бекор ё коњиш дода шудааст, ё 
муваффаќ шудан ба њар гуна њадафи Созишнома душвор гардидааст,   дар натиљаи 

(a) аз тарафи дигар ањдкунанда  иљро нашудани уњдадорињояш тибќи 
Созишномаи мазкур, ё

(b) татбиќи њар гуна тадбир аз тарафи дигар ањдкунанда, сарфи назар аз он, 
ки бо муќаррароти Созишномаи мазкур мухолиф аст ё не,

(c) њар гуна њолатњои дигар,

пас тарафи ањдкунанда  метавонад, бо њадафњои танзими ќонеъкунандаи масъала ба 
дигар љониб ё тарафњои ањдкунанда, ки ба аќидааш дахлдоранд, муаррифї ё пешнињоди 
хаттї медињад. Њар як тарафи ањдкунанда, ки барояш мурољиат ирсол шудааст, бояд 
муаррифињо ё пешнињодоти барояш ирсолшударо хайрхоњона баррасї намояд.

2. Дар њолате, ки  агар дар муддати замони муайян танзими ќонеъкунандаи масъала 
байни тарафњои дахлдори ањдкунанда ба даст наомадааст ва ё  чунин  душворие пеш 
омадааст, ки дар  банди 1 (с)-и моддаи мазкур шарњ дода шудааст,  пас ин масъаларо 
барои баррасї ба ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА метавон ирсол кард. ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА њар гуна масъалаи ба онњо интиќолшударо бетаъхир меомўзанд 
ва ба тарафњои ањдкунанда, ки ба фикри онњо дахлдоранд, тавсияњои мувофиќ 
медињанд ё аз рўи ин масъала, вобаста аз он, ки чї мувофиќтар аст, ќарор ќабул 
мекунанд.  ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА метавонанд бо тарафњои ањдкунанда, 
бо Шўрои иќтисодиву иљтимоии Созмони Милали Муттањид ва њар гуна дигар 
созмони дахлдори байнињукуматї дар њолатњое машварат намоянд, ки онњо чунин 
машваратњоро зарур мешуморанд. Агар ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА чунин 
њисобанд, ки вазъият барои асоснок намудани чунин тадбир ба таври кофї љиддист, 
онњо метавонанд ба љониб ё тарафњои ањдкунанда дар робита бо боздошти татбиќи 
чунин гузаштњо ё уњдадорињои дигар мутобиќи Созишномаи мазкур, ки бо вазъият 
мувофиќ мепиндоранд, нисбат ба тарафи њар дигар љониб ё тарафњои ањдкунанда 
иљозат дињанд.  Агар татбиќи гузаштњо ё дигар уњдадорињо дар робита бо ягон 
тарафи ањдкунанда  воќеан боздошта шуда бошад, пас ин тарафи ањдкунанда  он 
ваќт метавонад, на дертар аз шаст рўз пас аз он, ки тадбир ќабул шудааст, Котиби 
иљроияи3 ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАРО дар бораи нияти худ барои баромадан 
аз ин Созишнома ба таври хаттї огоњ намояд, њамзамон чунин баромад дар рўзи 
шастуми аз љониби онњо гирифта шудани чунин огоњинома сурат хоњад гирифт.

3 Бо ќарори ќабулшуда аз  таърихи 23 марти соли 1965 ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА унвони вазифаи сардори котиботи ГАТТ-ро 
аз “Котиби иљроия” ба “Директори генералї” таѓйир додаанд.
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ЌИСМИ III

Моддаи XXIV

Татбиќи њудудї – Савдои наздисарњадї – Иттињодњои гумрукї 
ва минтаќањои савдои озод 

1. Муќаррароти Созишномаи мазкур нисбат ба ќаламравњои гумрукии 
метрополияњои тарафњои ањдкунанда ва њар гуна ќаламравњои гумрукие, ки 
нисбат  ба онњо Созишномаи мазкур мутобиќи Моддаи XXVI ќабул шудааст ва 
ё мутобиќи Моддаи XXXIII ё љињати иљрои Протокол оид ба татбиќи муваќќатї 
татбиќ мешавад, истифода мегардад. Њар яки ин ќаламрави гумрукї, истисноан 
бо маќсади истифодаи њудудии ин Созишнома, тавре баррасї мешавад, ки гўё 
тарафи ањдкунанда мањсуб меёбад, ба шарте ки муќаррароти ин банд бо маъние 
фањмида нашавад, ки онњо њама гуна њуќуќ ва уњдадорињоро байни ду ва ё зиёда 
ќаламравњои гумрукї, ки нисбат ба онњо Созишномаи мазкур аз тарафи як тарафи 
ањдкунанда мутобиќи моддаи XXVI ќабул шудааст, ё мутобиќи Моддаи XXXIII ва 
ё љињати иљрои Протокол оид ба татбиќи муваќќатї истифода  мешавад, фароњам 
меоваранд. 

2.  Барои њадафњои ин Созишнома ќаламрави гумрукї маънии њар ќаламраверо дорад, 
ки нисбат ба он тарифњои људогона ва муќаррароти дигари тиљоратї барои ќисми 
асосии савдои чунин ќаламрав бо ќаламравњои дигар нигоњ дошта мешавад. 

3.   Муќаррароти ин Созишнома набояд тавре маънидод карда шавад, ки ба њолатњои 
зерин монеа шавад:

(a) пешнињод  намудани афзалиятњо ба кишварњои њамсоя аз љониби ин ё он 
тарафи ањдкунанда бо маќсади мусоидат намудан ба савдои наздисарњадї;
(b) пешнињод намудани афзалиятњои савдо бо Ќаламрави Озоди Триест аз 
љониби кишварњои њамсарњади ин ќаламрав, ба шарте ки чунин афзалиятњо 
бар муќобили мувофиќат оид ба сулњи пас аз Љанги дуюми љањон ба миён 
омада набошад.  

 
4. Тарафњои ањдкунанда мувофиќи матлаб будани тавсеабахшии озодии савдоро 

тавассути рушд, тариќи Созишномањои ихтиёрї, интегратсияи бештари 
иќтисодиёти кишварњои аъзои чунин созишномањо эътироф менамоянд. Онњо 
инчунин эътироф мекунанд, ки њадафи иттињоди гумрукї ва ё минтаќаи савдои 
озод, мусоидат кардан ба савдои байни ќаламравњои воридшуда мебошад, на 
монеа эљод кардан ба савдои тарафњои дигари ањдкунанда  бо чунин ќаламравњо. 

5. Мутаносибан, муќаррароти ин Созишнома  ба таъсиси иттињоди гумрукї ё 
минтаќањои савдои озод ё ќабули созишномаи муваќќатии лозима барои таъсиси 
иттињоди гумрукї ё минтаќаи савдои озод аз љониби ќаламравњои тарафњои 
ањдкунанда монеъ намегардад, ба шарте ки:

(a)  нисбат ба иттињоди гумрукї ё созишномаи муваќќатї, ки ба таъсиси 
иттињоди гумрукї оварда мерасонад, бољњои муќарраргардида ва чорањои 
дигари танзимкунандаи савдо нисбат ба савдо бо тарафњои ањдкунанда, ки 
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иштирокчии чунин иттињод ё созишнома нестанд, њангоми таъсиси чунин 
иттињод ё бастани созишномаи муваќќатї, дар маљмуъ аз сатњи умумии 
бољњо ё чорањои танзимкунандаи савдо, ки то таъсиси чунин иттињод дар 
ќаламрави ташкилкунандагони он истифода мегардиданд, вобаста ба ќабули 
чунин созишномаи муваќќатї, зиёдтар ва ё мањдудтар набошанд. 

(b) нисбат ба минтаќаи савдои озод ё созишномаи муваќќатї, ки ба таъсиси 
минтаќаи савдои озод оварда мерасонад, он бољњо ва чорањои дигари 
танзимкунандаи дар њар ќаламрави таркибии амалкунанда барои савдои 
тарафњои ањдкунандаи ба ин минтаќа дохил нашуда ё иштрокчии чунин 
созишномаи муваќќатї набуда истифодашаванда, назар ба бољњои марбута 
ва чорањои дигари танзимкунандаи дар њамин ќаламравњо то таъсиси 
минтаќаи савдои озод вуљуддошта ва дар лањзаи таъсисёбии чунин минтаќаи 
савдои озод ё  ќабули чунин созишномаи муваќќатї амалкунанда, ё, вобаста 
ба вазъият, созишномаи муваќќатї,  зиёдтар ё мањдудтар набошанд.

(c) њама гуна созишномаи муваќќатии дар зербандњои (a) ва (b) зикргардида 
наќша ва љадвали таъсиси чунин иттињоди гумрукї ё минтаќаи савдои 
озодро дар чорчўбаи муњлати ќобили ќабул дарбар мегирад. 

6.  Агар њангоми иљрои талаботи банди 5 (а) тарафи ањдкунанда зиёдшавии њама гуна 
меъёри  бољро мухолифи муќаррароти моддаи II пешнињод намояд, тартиби дар 
Моддаи XXVIII пешбинишуда татбиќ хоњад шуд. Њангоми пешнињоди танзимњои 
љубронї љуброни камшавии бољи марбутаи дигар муассисони иттињод ба инобат 
гирифта мешавад.

7. (а) Њар як тарафи ањдкунандае, ки ба ворид шудан ба иттињоди гумрукї ё минтаќаи 
савдои озод ё созишномаи муваќќатии ба ташкили чунин иттињод ё минтаќа 
оварда расонанда, ќарор ќабул мекунад, ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАРО зуд 
огоњ месозад ва чунин  иттилооти оид ба иттињод ё минтаќа пешнињодшударо 
ирсол мекунад, ки ба онњо имкони тањияи чунин гузоришњо ва тавсияњоро барои 
тарафњои ањдкунанда, ки зарур мешуморанд, фароњам меоварад. 

(b) Агар, пас аз омўзиши наќша ва љадвали дар созишномаи муваќќатї 
зикргардида ва дар банди 5 ишорагардида бо машварати тарафњои он 
созишнома ва хуб ба инобат гирифтани иттилооти тибќи муќаррароти 
зербанди (а) таъминшуда, ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА дарёбанд, ки чунин 
созишнома эњтимолан ба ташкили иттињоди гумрукї ё минтаќаи савдои озод 
дар муддати пешбининамудаи љонибњои созишнома оварда намерасонад, 
ё ки чунин муддат ќобили ќабул нест, ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА ба 
љонибњои созишнома тавсияњо хоњанд дод. Тарафњо чунин Созишномаро то 
он даме ки, вобаста ба вазъият, барои ислоњи он тибќи ин тавсияњо омода 
набошанд,  набояд нигоњ доранд ё дар амал татбиќ кунанд. 

(c)  Њама гуна таѓйироти љиддї дар наќша ва љадвали дар банди 5 (с) 
ишорашуда ба ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА расонида мешавад, ки шояд  
онњо аз тарафњои марбутаи ањдкунандаи созишнома машварат карданро 
таќозо намоянд, агар эњтимол дошта бошад, ки  чунин таѓйирот ташкили 
иттињоди гумрукї ё минтаќаи савдои озодро зери тањдид ќарор дињад ё онро 
ба таъхир андозад. 
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8. Барои њадафњои ин Созишнома:

(а) Иттињоди гумрукї маънии чунин иваз намудани ду ва ё зиёда ќаламравњои 
гумрукиро бо ќаламрави гумрукии ягона дорад, ки 

(i)  бољњо ва дигар чорањои мањдудкунандаи тиљорат (ба истиснои, 
дар њолатњои зурурї, онњое, ки тибќи моддањои XI, XII, XIII, XIV, 
XV ва XVI иљозат дода шудаанд) нисбат ба таќрибан тамоми савдои 
байни ќаламравњои таркиби иттињод ё њадди аќал нисбат ба таќрибан 
тамоми савдои моли дар чунин ќаламравњо тавлидкардашуда, бекор 
карда мешавад, ва 

(ii) бо назардошти риояи муќаррароти банди 9, њар як узви иттињод 
таќрибан њамон бољњо ва дигар чорањои мањдудкунандаи тиљоратро 
нисбат ба савдои ќаламравњои ба иттињод дохилнашуда истифода 
мекунад;

(b) минтаќаи савдои озод маънои гуруњи иборат аз ду ва зиёда аз он ќаламрави 
гумрукиро дорад, ки дар онњо бољњо ва дигар чорањои мањдудкунандаи 
тиљорат (ба истиснои, дар њолатњои зурурї, онњое, ки тибќи моддањои XI, 
XII, XIII, XIV, XV ва XX иљозат дода шудаанд) дар робита ба таќрибан 
тамоми савдои байни ќаламравњои таркибии иттињод нисбат ба молњои дар 
чунин ќаламравњо тавлидкардашуда, бекор карда мешаванд. 

9.  Ба имтиёзњои дар банди 2-и моддаи I зикргардида ташкили иттињоди гумрукї ё 
минтаќаи савдои озод таъсир намерасонад, вале онњо метавонанд тавассути 
музокирањо байни тарафњои ањдкунанда бекор ё даќиќ карда шаванд*. Ин тартиби 
музокирањо бо тарафњои ањдкунандаи зери таъсир ќароргирифта, хусусан, дар 
мавриди бекор сохтани имтиёзњо  љињати мувафиќат кардан ба банди 8 (а) (i) ва 
банди 8 (b), истифода мешаванд. 

10. ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА бо аксарият, аз се ду њисса метавонанд 
пешнињодотеро, ки ба талаботи банди 5  то 9 ба пуррагї мувофиќат намекунад, 
тасдиќ намоянд, ба шарте ки ин гуна пешнињодот ба ташкили иттињоди гумрукї 
ё минтаќаи савдои озод аз рўи тартиби пешбининамудаи моддаи  мазкур  оварда 
расонад. 

11. Бо назардошти вазъияти истисноие, ки аз таъсисёбии Њиндустон ва Покистон њамчун 
кишварњои мустаќил бармеояд ва эътирофи оне, ки онњо муддатњои дароз як воњиди 
иќтисодиро ташкил мекарданд, ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА  ќабул доранд, ки 
муќаррароти Созишномаи мазкур ба ин ду кишвар дар бастани созишномањои 
махсус оид ба савдо байни онњо дар оянда то муќарраршавии муносибатњои 
тиљоратии мутаќобилаи онњо дар асоси нињої монеа эљод намекунанд*. 

12. Њар як тарафи ањдкунанда  чунин чорањои ќобили ќабулро меандешад, ки он барои 
таъмини риояи муќаррароти Созишномаи мазкур аз љониби њукуматњои минтаќавї 
ва мањаллї ва маќомоти давлатї дар дохили њудуди он дастрас бошад.   
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Моддаи XXV
Фаъолияти якљояи тарафњои ањдкунанда

1. Намояндагони ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА њар ваќт бо маќсади таъмини 
истифодаи он муќаррароти ин Созишнома, ки фаъолияти якљояро пешбинї 
мекунад ва дар маљмуъ, барои осонгардонии фаъолият ва расидан ба њадафњои 
Созишномаи  мазкур љаласањо баргузор менамоянд. Дар мавридњое, ки дар ин 
Созишнома ба тарафњои ањдкунандаи дар якљоягї фаъолияткунанда ишора 
мешавад, онњо њамчун ТАРАФЊОИ  АЊДКУНАНДА баррасї мешаванд. 

2.   Ба Котиби Генералии Созмони Милали Муттањид пешнињод карда мешавад, ки 
љаласаи аввали ТАРАФЊОИ  АЊДКУНАНДАРО на дертар аз 1 марти соли 1948 
даъват намояд.

3.   Њар тарафи ањдкунанда дар љаласањои ТАРАФЊОИ  АЊДКУНАНДА њуќуќи як 
овозро дорад. 

4.   Агар дар Созишномаи мазкур њолатњои дигар пешбинї нашуда бошад, ќарорњои 
ТАРАФЊОИ  АЊДКУНАНДА бо аксарияти овозњо ќабул карда мешавад. 

5.  Дар њолатњои истисноии дар ягон бахши Созишномаи мазкур пешбининашуда 
ТАРАФЊОИ  АЊДКУНАНДА метавонанд тарафи ањдкунандаро аз уњдадории 
пешбининнамудаи њамин Созишнома озод намоянд, ба шарте ки њама гуна чунин 
ќарорро аз се ду њиссаи овозњо тарафдорї кунанд ва ин аксарият аз ним зиёди 
тарафњои ањдкунандаро дар бар гирад. ТАРАФЊОИ  АЊДКУНАНДА инчунин 
метавонанд бо чунин овоздињї корњои зеринро анљом дињанд:

(i) Муайян намудани баъзе категорияњои њолатњои истисноие, ки 
нисбат ба онњо барои озод кардан аз уњдадорї талаботи дигари 
овоздињї истифода мешавад, ва 

(ii) Муайян намудани меъёри лозима барои татбиќи банди мазкур* 

(*Дар матни аслї иштибоњан «банди 5 (а) ном гирифта мешавад) .
       

Моддаи XXVI
Ќабул, эътибор пайдо кардан ва баќайдгирї

1.   Санаи Созишномаи  мазкур 30 октябри соли 1947 мебошад. 

2.   Созишномаи мазкур барои ќабули њар тарафи ањдкунандае, ки дар таърихи 1 марти 
соли 1955 тарафи ањдкунанда буд ё барои дохил шудан ба ин Созишнома музокира 
мекард, кушода  аст.

3.   Созишномаи мазкур, ки дар як нусхаи аслии англисї ва дар як нусхаи аслии 
фаронсавї тањия шудааст ва њар ду нусха эътибори баробар доранд, дар Котиби 
Генералии Созмони Милали Муттањид нигоњ дошта мешавад, ки ў нусхањои 
тасдиќшударо ба њукуматњои манфиатдор  ирсол менамояд. 

4.   Њар њукумате, ки Созишномаи мазкурро ќабул мекунад, њуљљатеро оид ба ќабул 
дар Котиби иљроия4-и  ТАРАФЊОИ  АЊДКУНАНДА нигоњ медорад, ки ў тамоми 
њукуматњои манфиатдорро оид ба рўзи ба нигоњдорї супурдани њар як њуљљат оид 
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ба ќабул ва дар бораи рўзи эътибор пайдо кардани њамин Созишнома тибќи банди 
6-и Моддаи мазкур огоњ мекунад. 

5. (а) Њар њукумате, ки Созишномаи мазкурро ќабул мекунад, инро нисбат ба њудуди 
пойтахти (маркази) худ ва њудудњои дигаре, ки њукумат барои онњо масъулияти 
байналмилалї дорад, анљом медињад, бар истиснои он ќаламравњои гумрукии 
људогонае, ки оид ба он Котиби иљроияи 4 ТАРАФЊОИ  АЊДКУНАНДАРО дар 
лањзаи ќабул кардани худ огоњ мекунад.   

   
(b) Њар њукумате, ки бо ин тартиб Котиби иљроияро оид ба истисноњои дар 
зербанди (а)-и банди мазкур зикргардида огоњ менамояд, њар ваќт метавонад 
Котиби иљроияро оид ба он ки Созишномаи  ќабулкардаи ў ба њар ќаламрави 
гумрукї ё ќаламравњое, ки истисно шудааст, тааллуќ дорад, ва татбиќи 
чунин огоњсозї дар рўзи сиюми баъд аз дастрас намудани Котиби иљроя5 
шуруъ мешавад. 

(с) Агар њар ќаламрави гумрукие, ки нисбат ба он тарафи ањдкунанда  
Созишномаи мазкурро ќабул кардааст, дар амалисозии муносибатњои 
тиљорати хориљии худ ва масъалањои дигари пешбининамудаи Созишномаи 
мазкур худмухтории комил дошта бошад ва ё онро ба даст орад, чунин 
ќаламрав баъд аз муаррифї шудани изњорнома аз љониби намояндаи масъул, 
ки далели номбурдаро муќаррар мекунад, њамчун тарафи ањдкунанда 
баррасї мешавад. 

6.  Созишномаи  мазкур барои њукуматњое, ки онро ќабул кардаанд, дар рўзи 
сиюми баъд аз рўзи ба нигоњдорї супоридани њуљљатњо оид ба ќабул ба Котиби 
иљроияи5  ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА аз рўи дастури њукуматњои дар Замимаи 
Н номбаршуда, ки дар њудуди онњо 85% тамоми савдои берунаи њудудњои ин 
њукуматњо сурат мегирад ва мутобиќи сутунчаи истифодашавандаи таќсимоти 
фоизи дар он ишорагардида њисоб карда мешавад,  эътибор пайдо мекунад. Њуљљат 
оид ба ќабули њар як њукумати  дигар дар рўзи сиюми баъд аз рўзи ба нигоњдорї 
супоридани он эътибор пайдо мекунад.

7.  Созмони Милали Муттањид барои баќайдгирии Созишномаи мазкур аз лањзаи 
эътибор пайдо карданаш ваколатдор аст. 

Моддаи XXVII
Боздоши фаъолият  ва  ё бозхонди гузаштњо

Њар тарафи ањдкунанда њар ваќт метавонад фаъолиятро боздошт кунад  ё њама 
гуна гузашти дар Рўйхати марбута пешбинишудаи замимаи ин Созишномаро, ки 
нисбат ба он чунин тарафи ањдкунанда муќаррар мекунад, ки ин гузашт сараввал 
бо њукумат њамоњанг шудааст ва тарафи ањдкунанда нагаштааст ё ќатъ шудааст, 
пурра ё ќисман,  бозхонд кунад. Тарафи ањдкунандае, ки чунин амалро пеш мегирад, 

4 - Бо ќарори ќабулшуда аз  таърихи 23 марти соли 1965 ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА унвони вазифаи сардори котиботи ГАТТ-
ро аз “Котиби иљроия” ба “Директори генералї” таѓйир додаанд.
5  - Бо ќарори ќабулшуда аз  таърихи 23 марти соли 1965 ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА унвони вазифаи сардори котиботи ГАТТ-
ро аз “Котиби иљроия” ба “Директори генералї” таѓйир додаанд.
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ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАРО хабардор мекунад ва, тибќи хоњиши онњо, бо 
тарафњои ањдкунанда, ки нисбат ба ин мол њавасмандї изњор мекунанд, машваратњо 
мегузаронад. 

Моддаи XXVIII*
Таѓйири Рўйхат

1.  Дар рўзи аввали њар давраи сесола, ки давраи якум аз 1 январи соли 1958 (ё дар 
рўзи якуми њар давраи дигар*, ки аз љониби ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА  бо 
аз се ду њиссаи овозњо муќаррар мегардад) оѓоз мегардад, тарафи ањдкунанда 
(минбаъд дар ин Модда чун «тарафи ањдкунандаи-аризадињанда» ном гирифта 
мешавад) метавонад бо музокира ва мувофиќа бо њама гуна тарафи ањдкунанда, 
ки бо он гузашт сараввал музокира шудааст ва бо њама гуна тарафи ањдкунанда, 
ки аз рўи ташхиси ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА таъминкунандаи асосии 
манфиатдор мањсуб меёбад* (ин ду категорияи тарафи ањдкунанда, дар якљоягї 
бо тарафи ањдкунандаи-аризадињанда, ки минбаъд  дар ин модда «тарафњои 
ањдкунандаи манфиатдори навбати аввал» ном гирифта мешаванд), ва дар сурати 
машварат бо њар кадоме аз тарафњои ањдкунанда, ки аз рўи ташхиси ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА дар ин гузашт хеле манфиатдор њисобида мешавад, метавонад 
гузашти* дар Замимаи марбутаи Созишномаи мазкур зикргардидаро таѓйир дињад 
ё бозхонд кунад. 

2. Дар чунин музокирањо ва Созишнома, ки метавонад муќарраротро оид ба шартњои 
таѓйироти љубронї нисбат ба молњои дигар дарбар гирад, тарафњои манфиатдори 
ањдкунандаи созишнома кўшиш мекунанд, ки сатњи умумии гузаштњои мутаќобила 
ва мутаќобилан судманд ва на камтар аз гузаштњои пешбининамудаи Созишномаи 
мазкур то музокирањои ишорашуда барои савдо мувофиќро  нигоњ доранд.

3. (a) Агар созиш байни тарафњои ањдкунандаи дар навбати аввал манфиатдорбуда то 
1 январи соли 1958 ё то охири давраи пешбининамудаи банди 1-и моддаи мазкур 
муяссар нагардад, тарафи ањдкунандае, ки таѓйир ё бозхонди гузаштро пешнињод 
мекунад, бо вуљуди ин, дар њолати сурат гирифтани  чунин амал њуќуќи ин корро 
анљом додан дорад,  њар тарафи ањдкунандаи созишномае, ки бо он ин гузашт 
сараввал њамоњанг шудааст ва њар тарафи ањдкунандаи созишномае, ки тибќи банди 
1 таъминкунандаи асосии манфиатдор мањсуб меёбад, ва њар тарафи ањдкунандаи 
созишномае, ки тибќи банди 1 хеле манфиатдор мањсуб меёбад, метавонад на 
дертар аз шаш моњ баъд аз ќабули чунин чораи бозхондї, бо гузаштани сї рўз 
пас аз рўзи ба ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА расидани огоњномаи хаттї оид ба 
чунин бозхонд, гузаштњои хеле баробарро, ки сараввал бо тарафи ањдкунандаи-
аризадињанда  њамоњанг шудааст, бозхонд кунад.

(b)  Агар созиш байни тарафњои ањдкунандаи дар навбати аввал 
манфиатдорбуда  муяссар гардад, вале њар гуна тарафи дигари ањдкунандае, 
ки тибќи банди 1-и њамин Модда манфиати зиёд дорад, ќаноатманд набошад, 
чунин тарафи дигари ањдкунанда  њуќуќ дорад, на дертар аз шаш моњ пас аз 
сї рўз аз рўзи расидани огоњномаи хаттї оид ба бозхонд ба ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА, гузаштњои хеле баробарро, ки сараввал бо тарафи 
ањдкунандаи-аризадињанда њамоњанг шудааст, бозхонд кунад.
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4. ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА метавонанд, дар њар ваќт, дар њолатњои махсус, 
тарафи ањдкунандаро љињати оѓоз намудани музокирањо барои таѓйир ё бозхонди 
ин ё он гузашт дар Рўйхати марбутаи ба ин Созишнома замимашуда мутобиќи 
тартибот ва шартњои зерин рухсат дињанд:

(a) Чунин музокирањо ва њар гуна машваратњои марбута мутобиќи 
муќаррароти банди 1 ва  2-и њамин Модда сурат мегирад.  

(b) Агар дар рафти музокирањо Созишнома байни тарафњои ањдкунандаи 
дар навбати аввал манфиатдорбуда созиш муяссар гардад, муќаррароти 
банди 3 (b)-и њамин Модда татбиќ хоњад шуд. 

(c) Агар созиш байни тарафњои ањдкунандаи дар навбати аввал 
манфиатдорбуда дар муддати шаст рўз* баъд аз рухсат дадани музокирањо 
ё дар чунин муддати дароз, ки ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА метавонанд 
пешбинї кунанд, муяссар нагардад, тарафи ањдкунандаи-аризадињанда 
метавонад парвандаро ба ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА  ирсол намояд. 

(d) Баъд аз сурат гирифтани чунин ирсол ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА 
масъаларо зуд баррасї мекунанд ва фикри  худро ба  тарафњои ањдкунандаи 
дар навбати аввал њавасманд ба хотири ноил гаштан ба созиш хабар медињанд. 
Агар созиш муяссар гардад, муќаррароти банди 3 (b) ба тавре ки гўё байни 
тарафњои ањдкунандаи дар навбати аввал њавасманд муяссар гардидааст. 
Агар байни тарафњои ањдкунандаи дар навбати аввал манфиатдор созиш 
муяссар нагардад, тарафи ањдкунандаи-аризадињанда метавонад гузаштро 
таѓйир дињад ё бозхонд кунад, агар ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАИ 
СОЗИШНОМА муайян накунанд, ки тарафи ањдкунандаи-аризадињанда 
бидуни далелњои ќабили ќабул љуброни* кофї пешнињод накардааст. Агар 
чунин чора андешида шуда бошад, њар тарафи ањдкунандаи созишномае, ки 
бо он гузашт сараввал њамоњанг карда шудааст ва њар тарафи ањдкунандаи 
созишномае, ки тибќи банди 4 (а) таъминкунандаи асосии манфиатдор 
мањсуб меёбад, ва њар тарафи ањдкунандаи созишномае, ки тибќи банди 4 (а) 
хеле манфиатдор мањсуб меёбад, на дертар аз шаш моњ баъд аз ќабули чунин 
чора метавонад баъд аз сї рўзи аз љониби ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАИ 
СОЗИШНОМА гирифтани дархости хаттии бозхонд, гузаштњои муњими 
њамарзишро, ки сараввал бо тарафи ањдкунандаи-аризадињанда  њамоњанг 
шудааст, таѓйир дињад ё бозхонд кунад. 

    
5.   Тарафи ањдкунанда метавонад ќарор кунад, то 1 январи соли 1958 ва то ба охир 

расидани њар даврае, ки дар банди 1 пешбинї шудааст, њуќуќи таѓйир додани Рўйхати 
марбутаро дар давоми давраи навбатї мутобиќи тартиботи пешбининамудаи 
бандњои 1-3 бо огоњ кардани ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА нигоњ дорад. Агар 
тарафи ањдкунанда чунин ќарор кунад, тарафњои дигари ањдкунанда низ њуќуќ 
доранд дар идомаи њамон давра мутобиќи њамон тартибот гузаштњои сараввал бо 
ин тарафи ањдкунанда њамоњангшударо таѓйир дињанд ё бозхонд кунанд. 
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Моддаи XXVIII (b)
Гуфтушунид оид ба  тарифњо

1.  ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА эътироф мекунанд, ки бољњои гумрукї аксаран ба савдо 
монеаи љиддї эљод мекунанд; бинобар ин, музокирањои муштараки мутаќобилан 
судманди ба љиддан коњиш додани сатњи умумии тарифњо ва пардохтњои дигари 
воридоту содирот равонашуда, алалхусус коњиши он тарифњои баланде, ки њатто 
ба воридоти аз назари миќдор ночизе монеа эљод месозанд,  ва бо риояи њадафњои 
Созишномаи  мазкур ва талаботи гуногуни тарафњои ањдкунандаи људогона 
суратгиранда, барои тавсеа бахшидан ба савдои байналмилалї ањамияти калон 
дорад. Аз ин рў, ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАИ СОЗИШНОМА метавонанд 
баргузории чунин музокирањоро бо мурури замон ташкил намоянд. 

2. (а) Музокирањои пешбининамудаи моддаи мазкур метавонад дар асоси бархўрди 
интихобии аз рўи мол ё бо истифодаи тартиботи бисёрљонибае, ки метавонад 
аз љониби  тарафњои ањдкунандаи манфиатдорбуда  ќабул гардад, сурат гирад. 
Чунин музокирањо метавонад ба коњиш додани бољњо, баста кардани бољњо дар 
сатњи амалкунанда ё ќабул кардани уњдадорињо оид ба он, ки бољњои људогона 
ё њаљми миёнаи бољњо барои гурўњњои муайяни молњо аз сатњи муќарраргардида 
зиёд намебошад, равона карда шаванд.  Басташавї бар муќобили афзоиш додани 
бољњои сатњи поён ё режими бидуни бољ, усулан, њамчун гузашти аз рўи ањамияти 
худ баробар ба коњиш додани бољњои баланд эътироф карда мешавад. 

(b) Тарафњои ањдкунанда эътироф мекунанд, ки муваффаќияти музокирањои 
бисёрљониба, одатан, аз иштироки тамоми ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА 
дар он, ки байни худ ќисми зиёди савдои хориљии худро анљом медињанд, 
вобаста аст. 

3. Музокирањо дар асоси имкониятњое сурат мегирад, ки барои ба назар гирифтани 
љињатњои зерин шароити муносиб фароњам меоварад:

(a) талаботи тарафњои људогонаи ањдкунанда ва соњањои људогонаи саноат;

(b) талаботи кишварњои кам рушдкарда барои истифодаи мутобиќпазири 
њифзи тарифњо барои мусоидат намудан ба рушди иќтисодии онњо ва 
ниёзњои махсуси ин кишварњо дар нигоњ доштани тарифњо бо маќсади ба 
даст овардани даромад; ва

(с) тамоми њолатњои марбутаи дигар, аз он љумла фискалї*, ки ба рушди 
иќтисодї тааллуќ дорад, ниёзњои стратегї ва ѓайраи тарафњои марбутаи 
ањдкунанда. 

Моддаи XXIX
Робитаи  Созишномаи  мазкур ба Оинномаи Гавана

1.  Тарафњои ањдкунанда уњдадор мешаванд, ки принсипњои умумии бобњои аз I то VI 
дар маљмуъ ва боби IX-и Оинномаи Гаванаро дар оянда то ќабули Оинномаи мазкур 
аз љониби њокимияти иљроияи худ ба дараљаи пурратар мутобиќи тартиботи* 
констиутсиониашон риоя мекунанд. 
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2.  Эътибори ќисми II-и Созишномаи  мазкур дар рўзи эътибор пайдо кардани 
Оинномаи Гавана ќатъ мегардад.   

3.   Агар то 30 сентябри соли 1949 Оинномаи Гавана эътибор пайдо накунад, тарафњои 
ањдкунанда бо њамдигар то 31 декабри соли 1949 барои мувофиќа кардани он, 
ки оё Созишномаи мазкур таѓйир дода мешавад, илова карда мешавад ё бидуни 
таѓйирот боќї мемонад, вомехўранд.

4.  Агар ягон ваќт Оинномаи Гавана эътибори худро гум кунад, ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА, баъд аз он, эњтимолан зудтар, бо маќсади мувофиќа намудани 
он, ки оё Созишномаи мазкур таѓйир дода мешавад, илова карда мешавад ё бидуни 
таѓйирот боќї мемонад, љамъ мешаванд. То ба даст омадани чунин мувофиќа Ќисми 
II-и Созишномаи мазкур дубора эътибор пайдо мекунад, ба шарте ки муќаррароти 
Ќисми II, ба љуз Моддаи XXIII, ба таври mutatis mudandis ба муќаррароти дар он 
шакле, ки дар Оинномаи Гавана зикр гардидааст, иваз карда мешавад, инчунин 
ба шарте ки њељ гуна тарафи ањдкунанда бо њељ гуна муќаррароте, ки барои он 
дар сурати эътибори худро аз даст додани Оинномаи Гавана њатмї ба шумор 
намерафт, иртибот надошта бошад.  

5.   Агар ин ё он тарафи ањдкунанда то рўзи эътибор пайдо кардани Оинномаи Гавана 
онро ќабул накунад, ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА барои мувофиќа кардани он, 
ки оё Созишномаи мазкур, азбаски ба муносибатњои чунин тарафи ањдкунанда ва 
тарафњои дигари ањдкунанда таъсир мерасонад, вомехўранд ва муайян мекунанд, 
ки он таѓйир дода мешавад ва ё ба он иловањо ворид карда мешавад, агар ња, 
пас кадом таѓйиру иловањо. То ба даст омадани чунин мувофиќа истифодаи 
муќаррароти Ќисми II-и њамин Созишнома новобаста аз муќаррароти банди 2-и 
Моддаи мазкур, байни чунин тарафи ањдкунандаи созишнома ва тарафњои дигари 
ањдкунанда идома меёбад. 

6.   Тарафњои ањдкунанда, ки аъзои Созмони умумиљањонии савдо њастанд, ба хотири 
монеа эљод намудан ба амали њар муќаррароти Оинномаи Гавана ба муќаррароти 
Созишномаи мазкур ишора намекунанд. Татбиќи принсипи ташкилкунандаи асоси 
ин банд нисбат ба ин ё он тарафи ањдкунанда, ки узви Созмони умумиљањонии 
савдо нест, он тибќи банди 5-и Моддаи мазкур њамчун масъалаи мавриди мувофиќа 
ќарордошта ба шумор меравад. 

Моддаи XXX

Таѓйироту иловањо

1.  Ба истиснои њолатњое, ки шарти таѓйирдињии Созишнома дар ќисматњои дигари 
Созишномаи мазкур пешбинї шудааст, таѓйироту иловањо ба муќаррароти 
Ќисми I-и Созишномаи мазкур ё ба муќаррароти Моддаи XXIX ё Моддаи мазкур 
баъд аз ќабули онњо аз тарафи тамоми тарафњои ањдкунанда татбиќ мегарданд, 
таѓйироту иловањои дигар ба Созишномаи мазкур бошанд нисбат ба он тарафњои 
ањдкунандае, ки онњоро баъд аз ќабули аз се ду њиссаи тарафњои ањдкунанда ќабул 
мекунанд, нисбат ба њар љониби дигари имзокунандаи созишнома – баъд аз ќабули 
таѓйироту иловањо аз тарафи он татбиќ мегарданд

2.   Њар тарафи ањдкунанда, ки таѓйироту иловањоро ба Созишномаи мазкур ќабул 
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мекунад, дар муњлати муќаррарнамудаи ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА  њуљљатро 
ба дафтари Котиби Генералии Созмони Миллали Муттањид барои нигоњдорї ме-
супорад. ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА метавонанд ќарор кунанд, ки њар таѓйиру 
иловае, ки тибќи моддаи мазкур истифода мегардад, чунин хусусият дошта бошад, 
ки њар тарафи ањдкунандае  ки онро дар муњлати муќаррарнамудаи ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА ќабул намекунад, метавонад аз Созишномаи мазкур хориљ ша-
вад, ё, бо розигии ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА, њамчун тарафи ањдкунанда боќї 
монад. 

Моддаи XXXI

Баромадан аз Созишнома

Бидуни зарар ба муќаррароти банди 12-и Моддаи XVIII , Моддаи XXIII ё банди 
2-и Моддаи XXX, њар тарафи ањдкунанда метавонад аз Созишномаи мазкур барояд ё 
метавонад ба таври људогона аз номи ин ё он ќаламрави гумрукии људогона, ки барои 
он масъулияти байналмилалї дорад ва дар он ваќт он барои дар амал татбиќ намудани 
муносибатњои савдои хориљии худ ва нисбат ба масъалањои дигари пешбининамудаи 
Созишномаи мазкур аз худмухтории комил бархўрдор аст, хориљшавиро амалї 
гардонад. Баромадан аз Созишномаи мазкур бо гузаштани шаш моњ аз рўзи гирифтани  
огоњномаи хаттї оид ба чунин хориљшавї аз тарафи Котиби генералии Созмони 
Милали Муттањид сурат мегирад. 

Моддаи XXXII

ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА

1.  Зери мафњуми тарафњои ањдкунандаи Созишномаи  мазкур он њукуматњое фањмида 
мешавад, ки муќаррароти Созишномаи мазкурро тибќи Моддаи XXVI ё Моддаи 
XXXIII ва ё Протоколи татбиќи муваќќатї мавриди истифода ќарор медињанд, 

2.  Њар ваќт баъд аз эътибор пайдо кардани Созишномаи мазкур мутобиќи банди 6-и 
Моддаи XXVI, он тарафњои ањдкунандае, ки мутобиќи банди 4-и Моддаи XXVI 
Созишномаи мазкурро ќабул кардаанд, метавонанд ќарор кунанд, ки њар тарафи 
ањдкунандаи созишнома, ки онро бо ин тарз ќабул накардааст, тарафи ањдкунандаи 
созишнома  њисобида  нашавад. 

Моддаи XXXIII
Њамроњшавї

1.   Њукумате, ки љониби Созишномаи мазкур намебошад, ё њукумате, ки аз номи 
ќаламрави људогонаи гумрукии бархўрдор аз њудмухтории комил дар амалисозии 
робитањои тиљоратии хориљии худ ва масъалањои дигари пешбининамудаи 
Созишномаи мазкур амал мекунад, метавонад ба ин Созишнома аз номи худ ё аз 
номи он ќаламрави гумрукї аз рўи шартњои байни чунин њукумат ва ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА њамоњангшаванда њамроњ шавад. Ќарорњои ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА  тибќи ин банд аз тариќи аз се ду њиссаи овозњо ќабул карда 
мешавад. 
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Моддаи XXXIV
Замимањо

Замимањо ба  Созишномаи мазкур љузъи људонашавандаи Созишномаи мазкурро 
ташкил мекунанд.

Моддаи  XXXV
Истифода нашудани Созишнома  миёни тарафњои

алоњидаи  ањдкунандаи созишнома

1. Созишномаи мазкур, ё Моддаи II-и Созишномаи мазкур, байни њар тарафи 
ањдкунандаи созишнома ё њар тарафи ањдкунандаи дигари созишнома истифода 
намешавад, агар:

(a) њар ду тарафи ањдкунандаи созишнома ба музокирањо дар бораи тарифњо 
шуруъ накарда бошанд, ва

(b) њар яке аз онњо, дар њоле ки дигаре аз онњо тарафи ањдкунандаи созишнома 
мегардад, ба чунин истифода розї нашавад. 

2.    ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА  дар њолатњои алоњида метавонанд амали ин 
Моддаро тибќи дархости њар тарафи ањдкунанда баррасї  кунанд ва тавсияњои 
муносиб пешнињод намоянд. 

 

ЌИСМИ IV*

САВДО ВА рУШД

Моддаи XXXVI
Принсипњо ва њадафњо

1.* Тарафњои ањдкунанда,

(a) бо ёдоварии он ки њадафњои асосии Созишномаи  мазкур баланд 
бардоштани сатњи зиндагї ва рушди босуботи иќтисоди тамоми тарафњои 
ањдкунандаро дар бар мегирад ва бо назардошти он ки ноилшавї ба ин 
њадафњо барои тарафњои ањдкунандаи камрушдкарда хеле зарурї ба њисоб 
меравад;

(b) бо назардошти он ки даромадњои тарафњои ањдкунандаи камрушдкарда 
аз содирот метавонад дар рушди иќтисодии онњо наќши муњими њаётї 
дошта бошад ва бо назардошти он ки њаљми ин сањм аз нархњое, ки тарафњои 
ањдкунандаи камрушдкарда барои молњои воридотии асосї пардохт 
менамоянд, аз њаљми содироти онњо ва инчунин аз нархњои аз ин молњои 
содиротї ба даст меомада вобаста аст; 

(с) бо зикри он ки байни сатњњои зиндагї дар кишварњои камрушдкарда ва 
кишварњои дигар фарќи калон вуљуд дорад;
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(d) бо эътирофи он ки иќдоми инфиродї ва муштарак барои пешбурди 
рушди иќтисоди тарафњои ањдкунандаи камрушдкарда ва барои зуд ба даст 
овардани бењбудии сатњи зиндагї дар ин кишварњо муњим аст;

(e) бо эътирофи он ки савдои байналмилалї њамчун воситаи ноилшавї ба 
пешравии иќтисодї ва иљтимої бояд тавассути чунин ќоидаву тартибот 
ва чорањои мутобиќ ба чунин ќоидаву тартибот идора карда шавад, ки ба 
њадафњои дар ин Модда зикргардида мувофиќ бошад;

(f) бо зикри он ки ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА метавонанд ба  тарафњои 
ањдкунандаи камрушдкарда имкони истифодаи чорањои махсусро барои 
мусоидат намудан ба савдо ва рушди онњо дињанд; 

ба тариќи зайл ба мувофиќа расиданд:

2.   Зарурати ба таври зуд ва доими зиёд кардани  даромадњои содиротии тарафњои 
ањдкунандаи камрушдкарда  љой дорад. 

3.  Зарурати кўшишњои мусбати равонашуда ба таъмини он, ки тарафњои ањдкунандаи 
камрушдкарда барои худ сањмеро дар афзоиши савдои байналмилалии ба ниёзњои 
рушди иќтисодии онњо мувофиќаткунанда таъмин намоянд, љой дорад. 

4.   Бо назардошти вобастагии давомноки аксар тарафњои ањдкунандаи камрушдкарда 
аз содироти доираи мањдуди ашёи хом зарурати фароњам овардани шароити мусоид 
ва ќобили ќабули дастрасшавии ин гуна молњо ба бозорњои љањон, ба дараљаи 
баландтарини имконпазир ва њар љо ки мувофиќи маќсад бошад, андешидани 
чорањои ба муътадилгардонї ва такмилсозии шароити бозорњои љањон барои ин 
гуна молњо сафарбаршуда, инчунин андешидани чорањои равонашуда ба ноилшавї 
ба нархњои муътадил, адолатнок ва судманд ва њамин тариќ таъмин намудани 
тавсеаёбии савдои љањонї, талабот ва афзоиши воќеии даромадњои воќеї ва доимї 
аз содироти ин кишварњо бо маќсади таъмини сарчашмањои тавсеаёбанда барои 
рушди иќтисодии онњо, љой дорад. 

5. Рушди босуръати иќтисоди тарафњои ањдкунандаи камрушдкарда тавассути 
гузаронидани диверсификатсияи сохтори иќтисодиёти онњо ва пешгирии 
вобастагии аз њад зиёд аз содироти ашёи хом осон гардонида мешавад. Аз ин 
лињоз, зарурати дастрасии молњои коркардшуда ва саноатї ба бозорњо ба дараљаи 
баландтарини имконпазир, аз рўи шартњои мусоид љой дорад, ки аз назари содирот 
барои тарафњои ањдкунандаи камрушдкарда дар њоли њозир ё аз назари потенсиалї 
ањамият дорад.

6.  Аз сабаби норасоии доимии даромадњои содиротї ва дигар воридшавии асъори 
хориљї ба тарафњои ањдкунандаи камрушдкарда  алоќамандии  байни савдо 
ва кўмаки молиявї барои рушд ањамияти калон дорад. Бинобар ин зарурати 
њамкории зич ва доимии байни ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА  ва ташкилотњои 
байналмилалии ќарзї љой дорад, то онњо тавонанд дар бењтарсозии он мушкилот 
боз њам самараноктар мусоидат намоянд, ки тарафњои ањдкунандаи камрушдкарда 
ба хотири рушди иќтисодиашон ба худ гирифтаанд. 

7. Зарурате барои њамкории судманди байни ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА, 
ташкилотњои дигари байнињукуматї ва инчунин байни маќомот ва муассисањои 
Созмони Милали Муттањид, ки фаъолияташон бо савдо ва рушди иќтисодии 
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тарафњои камрушдкарда алоќаманд аст, љой дорад. 

8. Тарафњои ањдкунандаи рушдкарда аз рўи уњдадорињои ба худ гирифта оид ба 
музокирањои барои савдо нисбат ба коњиш додан ё аз байн бурдани тарифњо 
ва монеањои дигар барои савдои тарафњои ањдкунандаи камрушдкарда амали 
мутаќобилро интизор намешаванд.  

9.  Ќабули чорањо, ки ба дар амал татбиќ кардани  ин принсипњо ва њадафњо равона 
карда шудааст, як масъалаи кўшишњои огоњона ва њадафманд аз љониби тарафњои 
ањдкунанда, чи ба таври инфиродї ва чи ба таври муштарак, ба њисоб меравад. 

Моддаи XXXVII
Уњдадорињо

1.   Тарафњои рушдкардаи ањдкунанда то андозаи баландтарини ипконпазир, яъне, ба 
истиснои њолатњое, ки бо сабабњои муайян, аз љумла сабабњои љињати  њуќуќидошта, 
амалї кардан ѓайриимкон аст, муќаррароти зеринро дар амал татбиќ месозанд:

(a)  ба коњиш додан ё бартараф намудани монеањо нисбат ба молњое, ки 
содироташон дар њоли њозир ё дар оянда барои тарафњои ањдкунандаи 
камрушдкарда  ањамияти хос дорад, аз љумла бољњои гумрукї ва мањдудиятњои 
дигаре, ки нисбати чунин молњо дар шакли аввалия ва коркардшуда* 
фарќњои беасос дорад, диќќати аввалиндараља зоњир менамоянд;

(b) аз љорї намудан ё афзоиш додани сатњи бољњои гумрукї ё монеањои 
ѓайритарифии воридоти молњое, ки содироташон дар њоли њозир ё дар оянда 
барои тарафњои ањдкунандаи камрушдкарда ањамияти хос дорад, худдорї 
менамоянд; ва

(c)  (i) аз љорї намудани чорањои фискалии нав худдорї мекунанд, ва

(ii) дар сурати њама гуна таѓйирот дар сиёсати фискалї ба коњиш додан 
ё бартараф намудани чорањои фискалї таваљљуњи аввалиндараља зоњир 
менамоянд, ки ба афзоиши истеъмоли ашёи хом дар шакли аввалия ё 
коркардшуда,  ки пурра ё асосан дар  ќаламрави тарафњои ањдкунандаи 
камрушдкарда истењсол шудааст ва мањз ба гурўњи чунин молњо дохил 
мешавад, то ба дараљаи назаррас  монеъ шуда тавонад.

2. (a) Дар њама њолат,  ваќте  њисобида мешавад, ки ин ё он муќаррароти зербандњои 
(a), (b), (c)-и банди 1 иљро намегардад, ин масъала бояд ба маълумоти ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА ё  тарафи ањдкунанда, ки муќаррароти марбутаро дар амал татбиќ 
намекунад, ё дигар тарафи ањдкунандаи манфиатдор, расонида шавад. 

(b) (i) ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА, тибќи дархости ин ё он тарафи 
ањдкунандаи манфиатдор ва безарар ба њар машваратњои дуљониба, ки 
метавонад пеш гирифта шавад, метавонанд бо тарафи ањдкунандаи марбута 
ва бо тамоми тарафњои ањдкунандаи манфиатдор оид ба ин масъала бо 
маќсади дарёфти ќарори ќонеъкунандаи кулли тарафњои ањдкунанда, ба 
хотири мусоидат намудан ба њадафњои дар Моддаи XXXVI зикргардида 
машварат намоянд. Дар рафти чунин машваратњо масъалањое, ки боиси 
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иљро нагардидани муќаррароти зербандњои (a), (b), (c)-и банди 1 мегарданд, 
мавриди баррасї ќарор мегиранд.  

(ii) Чун татбиќи муќаррароти (a), (b) ё (c)-и банди 1 аз тарафи тарафњои 
ањдкунандаи људогона шояд дар баъзе њолатњо нисбатан осонтар 
ба даст ояд, ваќте, ки  бо тарафњои дигари ањдкунандаи рушдкарда  
амалњои муштарак ба анљом расонида мешавад, чунин машваратњо, 
он љое ки зарур аст, метавонад ба иљрои ин маќсадњо равона карда 
шавад. 

(iii) Машваратњое, ки ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА анљом медињанд, 
инчунин метавонад, дар мавридњои лозима, ба ноилшавї ба Созишнома 
дар бораи иќдоми муштарак бо маќсади мусоидат намудан ба иљрои 
њадафњои Созишнома мазкур, чунон ки дар банди 1-и Моддаи XXV 
пешбинї шудааст, равона карда шавад. 

3. Тарафњои рушдкардаи ањдкунанда:

(a) дар њолатњое, ки њукумат бевосита ё бавосита нархи фурўши дубораи 
мањсулоти пурра ё асосан дар ќаламрави тарафњои камрушдкардаи 
ањдкунанда тайёр кардашударо муќаррар мекунад, тамоми кўшишњоро 
барои дастгирии боадолатонаи  даромад аз савдо  сафарбар менамоянд;

(b) андешидани чорањои* дигарро, ки ба таъмини андозаи калони рушди 
воридот аз тарафњои камрушдкардаи ањдкунанда равона шудааст,  фаъолона  
баррасї мекунанд ва њамчунин  дар  фаъолияти байналмилалї дар ин самт 
њамкорї менамоянд. 

(c) њангоми баррасии татбиќи чорањои дигар, ки барои њалли мушкилињои 
мушаххас мутобиќи Созишномаи мазкур иљозат дода шудааст, ба манфиатњои 
тарафњои камрушдкардаи ањдкунанда оид ба савдо таваљљуњи хоса зоњир 
менамоянд ва инчунин тамоми чорабиинњои мушаххаси имконпазирро 
то татбиќи чунин чорањо тањќиќ мекунанд, агар онњо тавонанд, ки ба 
манфиатњои љиддии ин тарафњои ањдкунанда таъсир расонида метавониста 
бошанд. 

4.  Тарафњои камрушдкардаи ањдкунанда  розї њастанд, ки амалњои мувофиќро нисбат 
ба  татбиќи муќаррароти ќисми IV барои манфиатњои савдои тарафњои дигари 
камрушдкардаи ањдкунанда то ба дараљае, ки ин амал  ба рушди кунунї ва ояндаи 
онњо, талаботи молиявї ва савдо бо назардошти рушди савдои онњо дар гузашта 
ва инчунин манфиатњо оид ба савдои љонибњои камрушдкардаи имзокунандаи 
созишнома  дар маљмуъ мувофиќ аст,  анљом дињанд. 

5.   Њангоми иљрои уњдадорињои пешбининамудаи бандњои 1 то 4, њар тарафи ањдку-
нанда ба тарафи манфиатдори дигари ањдкунанда ё ба тарафњои ањдкунанда имкони 
пурра ва фаврии машваратњоро тибќи тартиботи муќаррарии Созишномаи  мазкур 
оид ба њама гуна мушкилињо ё душворињо, ки метавонанд пеш оянд, фароњам 
меоварад. 
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Моддаи XXXVIII
Иќдоми муштарак

1. ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА дар доираи Созишномаи мазкур ва дар њама 
мавридњо, ки дар он љо ин зарур аст, бо маќсади мусоидат намудан ба њадафњои 
дар Моддаи XXXVI зикргардида њамкорї  мекунанд. 

2.  Аз љумла, ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА: 

(a) ба иљрои амалњое шуруъ мекунанд, он љое ки ин зарур аст, аз љумла 
бо роњи имзо кардани созишномањои байналхалќї, ки  онњо ба таъмини 
шароити бењбудбахшида ва ќобили ќабули дастрасї ба бозорњои молњои 
хоми љањонї, ки барои љонибњои камрушдкардаи имзокунандаи созишнома 
мавриди хосаи њавасмандист ва инчунин  чорањое  тањия мекунанд, ки ба 
устуворї ва бењбуд бахшидани шароит дар бозори љањонї барои ин молњо 
равона шудааст, аз љумла, чорањое, ки ба ба даст овардани нархњои  устувор, 
боадолат ва судманд равона шудааст.  

(b) барои њамкории муносиб дар масъалањои савдо ва сиёсати рушд бо 
Созмони Милали Муттањид ва маќомоту муассисањои он, аз љумла, њар 
муассисае, ки метавонад дар асоси тавсияњои Конференсияи Созмони 
Миллали Муттањид оид ба савдо ва рушд таъсис ёбад, кўшиш ба харљ 
медињанд.

(c) њангоми тањлили наќшањои рушд ва сиёсати љонибњои људогонаи 
камрушдкардаи имзокунандаи созишнома ва инчунин њангоми омўзиши 
алоќамандии байни савдо ва кўмак бо маќсади андешидани чорањои 
мушаххас барои мусоидат намудан ба рушди иќтидори содиротї ва 
осонгардонии дастрасї ба бозорњои содиротии молњои соњањои аллакай 
рушдкарда њамкорї менамоянд ва дар ин робита барои барќарорсозии 
њакории лозима бо њукуматњо ва ташкилотњои байналмилалї ва алалхусус 
бо ташкилотњои ваколатдор дар масъалањои кўмаки молиявї барои рушди 
иќтисодї, дар омўзиши системаноки алоќамандии байни савдо ва кўмак 
дар љонибњои људогонаи камрушдкардаи имзокунандаи созишнома, ки ба 
дарёфти тањлили даќиќи иќтидори содиротї, дурнамои бозор ва њар иќдоми 
минбаъдаи лозима равона шудааст, кўшиш ба харљ медињанд.  

(d) рушди савдои љањониро бо зоњир намудани таваљљуњи хоса ба суръати 
афзоиши савдои љонибњои камрушдкардаи имзокунандаи созишнома  
мунтазам пайгирї менамоянд ва ба тарафњои ањдкунанда чунин тавсияњо 
ворид мекунанд, ки дар њолатњои мушаххас мутобиќ њисобида шаванд. 

(e) дар љустуљўи роњњои воќеии тавсеаи савдо бо маќсади рушди иќтисодї 
тавассути њамоњангкунии байналмилалї ва танзими сиёсат ва муќаррароти 
миллї, тавассути стандартњои техникї ва тиљоратии ба истењсолот 
таъсиррасонанда, интиќолу фурўш, инчунин тавассути мусоидат ба содирот 
аз њисоби таъсиси  воситањои мутобиќ  барои афзоиши љараёни иттилоот 
оид ба савдо ва рушди тањќиќи бозорњо њамкорї менамоянд; ва 

(f) чунин чањорчўбањои ташкилиеро муќаррар мекунанд,  ки барои мусоидат 
намудан ба иљрои њадафњои пешбининамудаи Моддаи XXXVI ва  њамчунин 
барои иљрои муќаррароти Ќисми мазкур  мумкин аст  лозим бошад. 
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ЗАМИМАИ А

рЎЙХАТИ ЊУДУДЊОЕ, КИ ДАр БАНДИ 2 (а)-и МОДДАИ 1 ЗИКр ШУДААСТ

Шоњигарии Муттањидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолї

Њудудњои тобеи Шоњигарии Муттањидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолї

Канада

Федератсияи Австралия

Њудудњои тобеи Федератсияи Австралия

Зеландияи Нав

Њудудњои тобеи Зеландияи Нав

Иттињоди Африќои Шимолї, ба шумули Африќои Љанубу Ѓарбї

Ирландия

Њиндустон (аз 10 апрели соли 1947)

Нюфаундленд

Родезияи Љанубї

Бирма

Сейлон

Баъзе њудудњои дар боло зикршуда барои баъзе мањсулот ду ва аз ин зиёдтар  
нархњои имтиёзии эътибордошта доранд. Њар як чунин њудуд метавонад, баробари 
мувофиќа кардан бо дигар тарафњои ањдкунанда, ки таъминкунандаи асосии чунин 
мањсулот бо нархи мусоидтари миллї мебошанд, чунин нархњои имтиёзиро бо нархи 
ягонаи имтиёзї иваз намояд, ки дар маљмуъ набояд барои таъминкунандагоне на 
камтар мусоид бошад, ки дар муќоиса бо имтиёзњои пеш аз чунин иваз эътибордошта, 
аз нархи мусоидтари миллї бархўрдор буданд.

Муќаррар намудани тафовути тарифии баробарарзиши имтиёзї бар ивази 
тавофути имтиёзї дар андози дохилї, ки дар таърихи 10 апрели соли 1947 вуљуд дошт, 
истисноан байни ду ё бештар њудудњои дар Замимаи мазкур номбаршуда ё бар ивази 
мувофиќатномањои имтиёзии миќдорї, ки дар банди минбаъдї зикр шудааст, набояд 
њамчун афзоиши тафовути имтиёзї баррасї шавад.

Мувофиќатномањои имтиёзї, ки дар банди 5(b)-и моддаи XVI зикр шудааст, 
онњое мебошад, ки дар Шоњигарии Муттањида дар таърихи 10 апрели соли 1947 тањти 
мувофиќатномањои шартномавї бо њукуматњои Канада, Австралия ва Зеландияи Нав 
дар робита бо гўшти сардшуда ва яхбастаи гову гўсола, гўшти яхбастаи гўсфанду 
барра, гўшти сардшуда ва яхбастаи хук ва гўшти намакзадаи хук вуљуд доштанд. Нияте 
њаст, бе расонидани зиён ба њар гуна тадбире, ки мутобиќи зербанди (h)6-и моддаи XX 
андешида мешаванд, то ин мувофиќатномањо бекор ё бо имтиёзњои тарифї иваз карда 
шаванд ва музокирот бо ин њадафњо эњтимолан байни љонибњои ба таври назаррас ба 
ин манфиатдор ё ба таври назаррас ба ин љалбшуда њарчи зудтар баргузор гарданд.

Андоз барои иљораи филмњо, ки дар Зеландияи Нав дар таърихи 10 апрели 
соли 1947 эътибор дошт, бо њадафњои Созишномаи мазкур мутобиќи моддаи 1 бояд 
њамчун бољи гумрукї баррасї карда шавад. Квотаи иљорадињандагони кинофилмњо, 

6  Дар матни аслї иштибоњан дар бораи “ќисми I (h)” гуфта шудааст.



Созишномаи  умумū оид ба тарифҳо ва савдо 63

ки дар таърихи 10 апрели соли 1947 дар Зеландияи Нав эътибор дошт, бо њадафњои 
Созишномаи мазкур бояд њамчун квотаи намоишї баррасї шавад, ки зери эътибори 
моддаи IV ќарор мегирад.

Ќаламрави Њиндустон ва Покистон дар Рўйхати мазкур алоњида ишора нашудааст, 
чунки онњо бо чунин мавќеъ дар таърихи 10 апрели соли 1947 вуљуд надоштанд.

ЗАМИМАИ В

рЎЙХАТИ ЊУДУДЊОИ ИТТИЊОДИ ФАрОНСА, КИ ДАр БАНДИ 2(b)-и 
МОДДАИ I ЗИКр ШУДААСТ

Фаронса

Африќои Экваториалии Фаронса (Њавзаи мувофиќашудаи дарёи Конго7 ва 
њудудњои дигар)

Африќои Ѓарбии Фаронса

Камерун дар зери сарпарастии Фаронса8

Соњили фаронсавии Сомали ва њудудњои тобеъ

Мулкњои Фаронса дар Океания

Мулкњои Фаронса дар њукумати муштараки Гебридњои Нав9

Њиндучин

Мадагаскар ва њудудњои тобеъ

Марокаш (минтаќаи Фаронса) 10

Каледонияи Нав ва њудудњои тобеъ

Сен-Пйер ва Микелон

Того дар зери сарпарастии Фаронса11

Тунис

ЗАМИМАИ С

рЎЙХАТИ ЊУДУДЊОЕ, КИ ДАр БАНДИ 2(b)-и МОДДАИ I ДАр рОБИТА БО 
ИТТИЊОДИ ГУМрУКИИ БЕЛГИЯ, ЛЮКСЕМБУрГ ВА НИДЕрЛАНД ЗИКр 
ШУДААСТ

Иттињоди иќтисодии Белгия ва Люксембург

Конгои Белгия

Руанда-Урунди

Нидерланд

Гвинеяи Нав

Суринам

7  Барои воридот ба метрополияи Фаронса ва њудуди Иттињоди Фаронса.
8  Барои воридот ба метрополияи Фаронса ва њудуди Иттињоди Фаронса.
9  Барои воридот ба метрополияи Фаронса ва њудуди Иттињоди Фаронса.
10  Барои воридот ба метрополияи Фаронса ва њудуди Иттињоди Фаронса.
11  Барои воридот ба метрополияи Фаронса ва њудуди Иттињоди Фаронса.
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Љазирањои Антили Нидерланд

Љумњурии Индонезия

Танњо барои воридот ба њудудњое, ки Иттињоди гумрукиро ташкил медињанд.

ЗАМИМАИ D

рЎЙХАТИ ЊУДУДЊОЕ, КИ ДАр БАНДИ 2(b)-и МОДДАИ I ДАр рОБИТА БО 
ИЁЛОТИ МУТТАЊИДАИ АМрИКО ЗИКр ШУДААСТ

Иёлоти Муттањидаи Амрико (њудуди гумрукї)

Њудудњои тобеи Иттињоди Муттањидаи Амрико

Љумњурии Филиппин

Муќаррар намудани тафовути тарифии баробарарзиши имтиёзї бар ивази 
тавофути имтиёзї дар андози дохилї, ки дар таърихи 10 апрели соли 1947 вуљуд дошт, 
истисноан байни ду ё бештар њудудњои дар Замимаи мазкур номбаршуда ё бар ивази 
мувофиќатномањои имтиёзии миќдорї, ки дар банди минбаъдї зикр шудааст, набояд 
њамчун афзоиши тафовути имтиёзї баррасї шавад.

ЗАМИМАИ Е

РЎЙХАТИ ЊУДУДЊОЕ, КИ БАРОЯШОН МУВОФИЌАТНОМАЊОИ 
ИМТИЁЗИИ БАЙНИ ЧИЛИ ВА КИШВАРЊОИ ЊАМСОЯ БАСТАШУДА 
ЭЪТИБОР ДОРАД ВА ДАР БАНДИ 2(d)-и МОДДАИ I ЗИКР ШУДААСТ

Имтиёзњое, ки истисноан байни Чили, аз як тараф, ва

1. Аргентина

2. Боливия

3. Перу,

аз тарафи дигар эътибор доранд.

ЗАМИМАИ  F

рЎЙХАТИ ЊУДУДЊОЕ, КИ БАрОЯШОН МУВОФИЌАТНОМАЊОИ 
ИМТИЁЗИИ БАЙНИ ЛУБНОН, СУрИЯ ВА КИШВАрЊОИ ЊАМСОЯ 
БАСТАШУДА эъТИБОр ДОрАД ВА ДАр БАНДИ 2(d)-и МОДДАИ I ЗИКр 
ШУДААСТ

Имтиёзњое, ки истисноан байни Иттињоди гумрукии Лубнон-Сурия, аз як тараф, ва
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1. Фаластин

2. Моварои Урдун,

аз тарафи дигар эътибор доранд.

ЗАМИМАИ G

САНАЊОИ МУАЙЯН КАрДАНИ ТАФОВУТЊОИ ИМТИЁЗИИ ЊАДДИ 
АКСАр, КИ ДАр БАНДИ 412-и МОДДАИ I ЗИКр ШУДААСТ

Австралия – 15 октябри соли 1946

Канада – 1 июли соли 1939

Фаронса – 1 январи соли 1939

Иттињоди гумрукии Лубнон-Сурия – 30 ноябри соли 1938

Иттињоди Африќои Љанубї – 1 июли соли 1938

Родезияи Љанубї – 1 майи соли 1941

ЗАМИМАИ H

ЊИССАЊОИ ИШТИрОКИ КИШВАрЊО, КИ БО ДАрСАДЇ ИФОДА ШУДААСТ, 
ДАр ТАМОМИ ЊАЉМИ ТИЉОрАТИ ХОрИЉЇ БАрОИ ИСТИФОДА ЗЕрИ 
ТАърИФЕ, КИ ДАр МОДДАИ XXVI ЗИКр ШУДААСТ (БАр ЊИСОБИ 
МИЁНАИ СОЛЊОИ 1949-1953 АСОС ЁФТААСТ)

Агар, то њамроњшавии Њукумати Љопон ба Созишномаи умумї, Созишномаи 
мазкур аз тарафи тарафњои ањдкунанда ќабул карда шаванд, ки мутобиќи банди 1, 
савдои хориљии онњо ба дарсадии савдое рост меояд, ки дар банди 6-уми моддаи XXVI 
ишора шудааст, пас сутуни I барои њадафњое татбиќ мегардад, ки дар банди мазкур 
ишора шудааст. Агар Созишномаи мазкур то ба он њамроњ шудани Њукумати Љопон 
ќабул карда нашавад, пас барои њадафњои банди мазкур сутуни II татбиќ хоњад шуд.

Сутуни I: (тарафњои 
ањдкунанда ба вазъи 1 
марти соли 1955)

Сутуни II: (тарафњои 
ањдкунанда ба вазъи 1 марти 
соли 1955 ва Љопон)

Австралия 3.1 3.0
Австрия 0.9 0.8
Белгия-Люксембург 4.3 4.2
Бразилия 2.5 2.4
Бирма 0.3 0.3
Канада 6.7 6.5
Сейлон 0.5 0.5
Чили 0.6 0.6
Куба 1.1 1.1

12  Дар матни аслї иштибоњан дар бораи “банди 3” гуфта шудааст.
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Чехословакия 1.4 1.4
Дания 1.4 1.4
Љумњурии Доминикан 0.1 0.1
Финландия 1.0 1.0
Фаронса 8.7 8.5
Љумњурии Федеративии Олмон 5.3 5.2
Юнон 0.4 0.4
Гаити 0.1 0.1
Њиндустон 2.4 2.4
Индонезия 1.3 1.3
Италия 2.9 2.9
Шоњигарии Нидерланд 4.7 4.6
Зеландияи Нав 1.0 1.0
Никарагуа 0.1 0.1
Норвегия 1.1 1.1
Покистон 0.9 0.8
Перу 0.4 0.4
Родезия ва Няссаленд 0.6 0.6
Шветсия 2.5 2.4
Туркия 0.6 0.6
Иттињоди Африќои Љанубї 1.8 1.8
Шоњигарии Муттањида 20.3 19.8
Иёлоти Муттањидаи Амрико 20.6 20.1
Уругвай 0.4 0.4
Љопон - 2.3

100.0 100.0

ЭЗОЊ: Дарсадињои мазкур бо дарназардошти савдои њамаи њудудњое њисоб шудааст, 
ки ба онњо Созишномаи умумї оид ба тарифњо ва савдо татбиќ мешавад.

ЗАМИМАИ I

ТАВЗЕЊОТ ВА МУЌАррАрОТИ ИЛОВАГЇ

Ба моддаи I

Банди 1

Уњдадорињое, ки дар банди 1-уми моддаи I бо истинод ба бандњои 2 ва 4-уми 
моддаи III ворид шудааст ва уњдадорињое, ки дар банди 2(b)-и моддаи II бо истинод 
ба моддаи VI ворид шудааст, њамчун бо ќисми II-уми Созишнома барои њадафњои 
Протокол оид ба татбиќи муваќќатї алоќаманд баррасї мешаванд.

Далелњои  мутаќобила бевосита ба банди ќаблї ва ба банди 1-уми моддаи I бо 
ишора  ба бандњои 2 ва 4-уми моддаи III танњо баъди таѓйир додани моддаи III пас 
аз њукми эътибор пайдо кардани иловањое татбиќ мешаванд, ки дар Протоколи 14 
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сентябри соли 1948 дар бораи таѓйир додани ќисми II ва моддаи XXVI-и Созишномаи 
умумї оид ба тарифњо ва савдо пешбинї шудааст13.

Банди 4

Истилоњи “тафовути имтиёзї” тафовути мутлаќи байни мизони бољи мувофиќи 
бештар ва мизони имтиёзии бољро ба мањсулоти шабењ, вале на таносуби мутавозини 
байни ин мизонњоро мефањмонад. Масалан:

(1) Агар мизони мувофиќи  бештар 36% ad valorem бошад, мизони имтиёзї 24% ad 
valorem хоњад буд, пас тафовути имтиёзї 12% ad valorem, вале на сеяк њиссаи 
мизони мувофиќи бештарро ташкил хоњад дод.

(2) Агар мизони мувофиќи бештар 36% ad valorem бошад, вале мизони имтиёзї 
њамчун ду се њиссаи мизони мувофиќи бештар ишора шуда бошад, пас тафовути 
имтиёзї 12% ad valorem-ро ташкил хоњад дод.

(3) Агар мизони мувофиќи бештар 2 франк барои як килограм, вале мизони имтиёзї 
1,50 франк барои як килограм бошад, пас тафовути имтиёзї ба 0,50 франк барои 
як килограм баробар хоњад шуд.

Категорияњои зерини тадбирњои гумрукї, ки мутобиќи тартиботи якхела 
муќарраршуда андешида мешаванд, бояд ба алоќамандии умумии тафовутњои имтиёзї 
хилоф набошанд:

(i) Татбиќи дубора дар робита бо гурўњбандии тарифї ё мизони андози моли 
воридшуда, ки ба таври зарурї ба чунин мол, дар њолатњое татбиќпазир аст, 
ваќте татбиќи чунин гурўњбандї ё мизон барои чунин молмуваќќатан дар 
таърихи 10 апрели соли 1937 боздошта шавад ё амал накунад; ва

(ii) Гурўњбандии ягон моли монанд бо дигар мавќеи тарифї, дар муќоиса бо 
оне, ки мутобиќаш воридоти чунин мол дар таърихи 10 апрели соли 1947 
дар он мавридњое гурўњбандї шудааст, ваќте ќонун дар бораи тарифа возењу 
равшан пешбинї менамояд, ки чунин молро бо беш аз як мавќеи тарифавї 
метавон гурўњбандї кард.

Ба моддаи II

Банди 2(а)

Далелњои мутаќобилаи банди 2(а) моддаи II ба банди 2-уми моддаи III танњо 
баъди таѓйир додани моддаи III баробари њукми эътибор пайдо кардани иловањое 
татбиќ мешавад, ки дар Протоколи 14 сентябри соли 1948 дар бораи таѓйир додани 
ќисми II ва моддаи XXVI-и Созишномаи умумї оид ба тарифњо ва савдо пешбинї 
шудааст14.

13  Ин Протокол аз 14 декабри соли 1948 эътибор пайдо кардааст.
14  Ин Протокол аз 14 декабри соли 1948 эътибор пайдо кардааст.
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Банди 2(b)

Нигаред ба тавзењоти марбут ба банди 1-уми моддаи I.

Банди 4

Бар истиснои мавридњое, ки махсусан байни тарафњои ањдкунанда ба таври дигар 
мувофиќа шудааст, ки сароѓоз дар бораи гузашт музокира кардаанд, муќаррароти ин 
банд мутобиќи муќаррароти моддаи 31-уми Низомномаи Гавана татбиќ мешавад.

Ба моддаи III

Њар гуна андози дохилї ё дигар пардохти дохилї ё њар гуна ќонун, ќоида ё 
талаботи чунин навъ, ки дар бораашон дар банди 1 гуфта шудааст ва дар робита бо 
молњои воридотї ва молњои  њаммонанди ватанї татбиќ мешавад ва дар робита бо 
моли воридотї дар лањза ё макони воридот ситонида мешавад ё амал мекунад, ба њар 
њол, бояд њамчун андози дохилї ё дигар пардохти дохилї ё ќонун, ќоида ё талаботи 
чунин навъ баррасї гардад, ки дар бораашон дар банди 1 гуфта шудааст ва мутобиќан 
ба муќаррароти моддаи III тобеъ аст.

Банди 1

Татбиќи банди 1 ба андозњои дохилї, ки маќомот ва њокимиятњои мањаллї дар 
њудуди тарафњои ањдкунанда муќаррар менамояд, ба муќаррароти банди хотимавии 
моддаи XXIV тобеъ мебошад. Мафњуми дар ин банд вуљуддоштаи “тадбирњои 
оќилона”, ки дар банди хотимавї зикр шудааст, масалан, бекорсозии ќонунгузории 
мављудаи миллиро талаб намекунад, ки ба маќомоти мањаллї имкон фароњам меорад 
андозњои дохилиро муќаррар намояд, ки њарчанд бо маънии техникии калима бо паёми 
моддаи III зид аст, вале моњиятан ба рўњияи он хилоф намебошад, агар чунин бекорсозї 
натиљаи ба мушкилоти љиддии молиявї рўбарў шудани маќомот ё њокимиятњои 
дахлдори мањаллї гардад. Дар робита бо андозбандие, ки маќомот ё њокимиятњои 
мањаллї муќаррар менамояд, ки њам ба паём  ва њам ба рўњияи моддаи III хилоф аст, 
мафњуми  “тадбирњои оќилона” метавонад ба тарафи ањдкунандаи созишнома  имкон 
фароњам орад то андозбандии номувофиќро тадриљан бо мурури давраи гузариш 
бартараф намояд, агар бартарафсозии бетаъхири он мушкилоти љиддии маъмуриву 
молиявиро ба вуљуд оварда тавонад.

Банди 2

Андозе, ки талаботи љумлаи якуми банди 2-ро ќонеъ менамояд, бо муќаррароти 
љумлаи дуввум танњо дар он мавридњое номутобиќ њисобида хоњад шуд, ваќте аз як 
тараф, ин бо мављудияти раќобат байни андози аз мол ситонидашаванда алоќаманд 
хоњад буд ва аз тарафи дигар бевосита бо моли раќобаткунанда ё моли ивазкунанда, 
ки  бо усули монанд андоз баста намешавад.

Банди 5

Ќоидањое, ки бо муќаррароти љумлаи якуми банди 5 мутобиќанд, дар њар маврид 
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бар зидди муќаррароти љумлаи дуввум њисобида намешавад, ваќте њамаи молњои зери 
ин ќоидањо ќароргирифта, дар дохили кишвар ба миќдори назаррас истењсол шаванд. 
Мутобиќати ќоидањоро бо муќаррароти љумлаи дуввум бар он асос наметавон њаргиз 
асоснок кард, ки њисса ё миќдори барои њар як мол људошаванда объекти ин ќоида 
мебошад, муносибати одилонаи байни молњои воридотї ва ватаниро ташкил медињад.

Ба моддаи V

Банди 5

Дар робита бо пардохтњо барои њамлу наќл, принсипе, ки дар банди 5 ифода 
шудааст, ба молњои монанде алоќаманд аст, ки бо њамон як хатсайр ва дар шароитњои 
якхела њамлу наќл мешаванд.

Ба моддаи VI

Банди 1

1. Демпинги пинњонї, ки ширкатњои байни худ алоќаманд амалї менамоянд (яъне 
фурўш аз љониби воридкунанда бо нархи пасттар дар муќоиса бо њисобе, ки 
содиркунанда пешнињод кардааст, ки бо он воридкунанда алоќаманд аст, њамчунин 
пасттар аз нархе, ки дар кишвари содиркунанда вуљуд дорад) навъи демпинги нарх 
аст, ки дар робита бо он маржаи демпинг метавонад бар асоси нархе њисоб шавад, 
ки мутобиќи он воридкунанда молро бозмефурўшад.

2. Мушаххас шудааст, ки дар робита бо воридот аз кишвари дорои хусусиятњои умумї 
ё назарраси инњисори (монополияи) пурра ба савдои он, ки ба он тамоми нархњои 
дохилї аз љониби давлат муќаррар мешавад, њангоми муайян кардани нархњои 
муќоисавї барои њадафњои банди 1 метавонад мушкилоти махсус вуљуд дошта 
бошад ва дар чунин маврид љонибњои воридкунандаи имзокунандаи созишнома 
метавонанд ба назар гирифтани имконияти онро зарур донанд, ки муќоисаи ќатъии 
нархњои дохилї дар чунин кишвар на њамеша метавонад мувофиќ бошад.

Бандњои 2 ва 3

1. Мисли бисёр мавридњои дигари идоракунии гумрук, тарафи ањдкунандаи 
созишнома метавонад кафолатњои оќилонаро (интиќоли молњо барои нигоњдорї 
дар гумрук ё ба амонат гузоштани пули наќд) барои пардохти бољи зиддидемпингї 
ё љубронї, дар интизории муайянсозии нињоии далелњо дар њар гуна маврид, ваќте 
шубњае дар демпинг ё расонидани кўмаки молї вуљуд дорад, талаб намояд.

2. Таљрибаи татбиќи ќурбњои гуногуни асъор метавонад дар баъзе њолатњо кўмаки 
молиявї ба содирот бошад, ки бар зидди он мутобиќи банди 3 бољњои љубронї  
љорї кард шавад ё метавонад навъи демпинг тавассути беќурбшавии љузъии асъори 
кишвар бошад, ки бар зидди он мутобиќи банди 2 чорањо метавон андешид. Зери 
“таљрибаи татбиќи ќурбњои гуногуни асъор” таљрибаи худи њукумат ё аз љониби 
њукумат тасдиќшуда фањмида мешавад.
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Банди 6(b)
 

Озодсозї аз уњдадорињо мутобиќи муќаррароти банди мазкур танњо дар мавриди 
ариза додани тарафи ањдкунандаи созишнома амалї мегардад, ки мутобиќан муќаррар 
намудани бољи зиддидемпингї ё љубронро дар назар дорад.

Ба моддаи VII

Банди 1

Ифодаи “ё пардохтњои дигар” набояд њамчун дарбаргирандаи андозњои дохилї 
ё пардохтњои муодил баррасї шавад, ки аз молњои воридотї ё дар робита бо онњо 
ситонида мешавад.

Банди 2

1. Бо моддаи VII  фарзияи он ки  “арзиши воќеї”  метавонад бо нархњои њисоб-
фактура ва љамъи њар гуна пардохтњои дарбар гирифтанашуда барои харољоти 
асоснок ифода шавад, ки унсурњои таркибии “арзиши воќеї” ва љамъи њар гуна 
тахфифњои ѓайримуќаррарї ё дигар коњиши нархи муќаррарии раќобаткунанда  
мебошад, пурра мутобиќ аст.

2. Бо моддаи VII, банди 2(b) пурра мутобиќ аст, агар тарафи ањдкунандаи созишнома  
ифодаи “дар рафти муќаррарии савдо... дар шароити раќобати комил”-ро њамчун 
истиснокунандаи њар гуна додугирифте шарњу тафсир намояд, ки дар он харидор 
ва фурўшанда аз якдигар мустаќил нестанд ва дар он нарх омили ягона нест.

3. Мафњуми стандартии “шароити раќобати комил” ба тарафи ањдкунандаи 
созишнома рухсат медињад нархњоеро аз баррасї истисно накунад, ки  тахфифњои 
махсусро танњо дар робита бо агентњои бархўрдор аз њуќуќњои истисної пешбинї 
менамоянд.

4. Тасвияти  зербандњои (а) ва (b) ба тарафи ањдкунанда  имкон фароњам меорад, ки 
арзиш барои њадафњои гумрукї якхела  ё (1) бар асоси нархњои содироткунандаи 
алоњида барои молњои воридотї ё (2) бар асоси сатњи умумии нархњо барои молњои 
њаммонанд муайян карда шавад

Ба моддаи VIII

1. Њарчанд моддаи VIII татбиќи ќурбњои сершумори мубодилаи асъорро њамин тавр 
фаро намегирад, бандњои 1 ва 4 татбиќи андозњову пардохтњои асъориро ба сифати 
усуле барои амалї намудани таљрибаи ќурбњои сершумори мубодилаи асъорро 
мањкум менамояд; вале агар тарафи ањдкунандаи созишнома бо тасдиќи Хазинаи 
байналмилалии асъор, бо дарназардошти тавозуни пардохтњо дар сурати ќурбњои  
сершумори мубодилаи асъор пардохтњои асъорї ситонад, пас шартњои банди 9(b)-
и моддаи XV муќаррароти онро комилан кафолат медињад.

2. Агар њангоми воридоти мол аз њудуди як тарафи ањдкунандаи созишнома  ба њудуди 
дигар тарафи ањдкунандаи созишнома пешнињоди шањодатномањои тавлиди 
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(баромади) молњо танњо дар он меъёре  талаб мешуд, ки он барои ин ќатъиян зарур 
аст, ин комилан ба банди 1 мутобиќ мебуд.

Ба моддањои XI, XII, XIII, XIV ва XVIII

Дар моддањои XI, XII, XIII, XIV ва XVIII мафњуми “мањдудияти воридот” 
ё “мањдудияти содирот” мањдудиятњоеро дар бар мегирад, ки бо роњи амалиёти 
тиљоратии аз љониби давлат амалишаванда татбиќ мешавад.

Ба моддаи XI

Банди 2(с)

Мафњуми “дар њар гуна шакл” дар ин банд он молњоеро дар бар мегирад, ки 
дар марњилаи ибтидоии коркард ќарор дорад ва њанўз зудвайроншаванда ба њисоб 
меравад, ки бевосита бо мањсулоти тару тоза раќобат мекунад ва дар сурати воридоти 
озод, мањдудсозии мањсулоти тару тозаро бесамар хоњад кард.

Банди 2, зербанди охирин

Ифодаи “омилњои махсус” таѓйирот дар сатњи нисбии мањсулнокии 
истењсолкунандагони ватанї ва хориљї ё дар байни истењсолкунандагони гуногуни 
хориљї, вале на таѓйиротеро дар бар мегирад, ки ба усулњои маснўї эљод шуда, 
Созишномаи мазкур онњоро иљозат надодааст.

Ба моддаи XII

Барои таъмини махфияти комил њангоми баргузории њар гуна машваратњо 
мутобиќи моддаи мазкур ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА тадбирњо хоњанд андешид.

Банди 3(c)(i)

Тарафњои ањдкунанда, ки мањдудиятро татбиќ менамоянд, бояд бикўшанд 
аз таъсири љиддии манфї ба содироти моли хом, ки иќтисоди тарафи ањдкунандаи 
созишнома ба андозаи назаррас аз он вобаста аст, дурї љўянд.

Банди 4(b)

Мувофиќа шудааст, ки ин сана пас аз навад рўзи баъд аз эътибори ќонунї пайдо 
кардани иловањо ба ин модда мутобиќи Протокол оид ба таѓйир додани пешгуфтор 
ва ќисмњои II ва III-и Созишномаи мазкур фаро мерасад. Вале, агар ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА  дарёбанд, ки шартњо барои татбиќи муќаррароти ин банд дар 
муњлатњои пешбинишуда номутобиќанд, онњо метавонанд санаи дертареро муайян 
намоянд, ба шарте агар ин сана беш аз сї рўз дертар аз муњлате нахоњад буд, ки 
уњдадорињо мутобиќи моддаи VII, бахшњои 2, 3, ва 4-уми моддањои Созишнома оид ба 
Хазинаи байналмилалии асъор ба тарафњои ањдкунанда – аъзоёни Хазина татбиќпазир 
бошанд, ки њаљми умумии тиљорати хориљии онњо њадди аќал панљоњ дарсади тамоми 
њаљми тиљорати хориљии њамаи тарафњои ањдкунандаро ташкил дињад.
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Банди 4(е)

Мувофиќа шудааст, ки банди 4(е) барои муќаррар намудан ё нигоњ доштани 
мањдудиятњои миќдорї аз нигоњи тавозуни пардохтњо ягон мањаки навро зам намекунад. 
Њадафи ягонаи он дар он аст, ки мањдудиятњои миќдорї, тарифањову кўмакпулињои 
аз њад зиёд, ки метавонанд ба афзоиши мушкилот бо тавозуни пардохтњои тарафи 
ањдкунандаи созишнома мусоидат намоянд, ки мањдудиятњоро татбиќ менамояд, 
пурра ба назар гирифта хоњанд шуд.

Ба моддаи XIII

Банди 2(d)

Ба сифати ќоида барои таќсимоти квотањо дар бораи “мулоњизањои тиљоратї” 
ягон ёддоште  нашудааст, чунки чунин њисобида шудааст, ки татбиќи онњо аз љониби 
маќомоти њукуматї на њамеша метавонад маќсаднок бошад. Ѓайр аз ин, дар он 
мавридњое, ки ин маќсаднок  аст, тарафи ањдкунандаи созишнома  ин мулоњизањоро 
дар рафти ба мувофиќа расидан мутобиќи ќоидаи умумие, ки дар љумлаи якуми банди 
2 ифода шудааст, метавонад татбиќ намояд.

Банди 4

Нигаред ба тавзењоти марбут бо “омилњои махсус” дар робита бо зербанди 
охирини банди 2-уми моддаи XI.

Ба моддаи XIV

Банди 1

Муќаррароти банди мазкур набояд тавре шарњу тафсир шавад, ки ин ба пурра 
баррасї кардани хусусиятњо, оќибатњо ва сабабњои мањдудкунии њуќуќ дар соњаи 
мањдудияти воридотї аз тарафи ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА дар рафти машваратњо, 
ки дар банди 4-уми моддаи XVIII пешбинї шудааст, монеъ гардад.

Банди 2

Яке аз мавридњое, ки дар банди 2 пешбинї шудааст, дар он аст, ки тарафи 
ањдкунанда, ки дорои моликияти дар натиљаи амалиёти љорї бавуљудомада буда, 
метавонад истифодаи онњоро бе тадбири табъизкунанда имконнопазир дарёбад.

Ба моддаи XV

Банди 4

Зери ифодаи “вайрон кардан” ишорае ба он фањмида мешавад, ки масалан, 
риоя накардани  њар гуна моддаи Созишномаи мазкур бо роњи тадбирњои асъорї 
њамчун вайрон кардани ин модда баррасї намешавад, агар дар амал тамоюли 
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назаррасе аз њадафњои ин модда вуљуд надошта бошад. Њамин тавр, амалњои тарафи 
ањдкунандаи созишнома, ки дар чањорљўбаи назорати асъории худ, ки мутобиќи 
Моддањои Созишнома оид ба Хазинаи байналмилалии асъор амалї мегардад, 
гирифтани пардохтњоро барои содироти худ бо асъори миллии худ ё бо асъори як 
ё якчанд аъзои Хазинаи байналмилалии асъор талаб менамояд, хилофи моддаи XI 
ё моддаи XII њисобида намешавад. Мисоли дигар мавриде мебошад, ваќте тарафи 
ањдкунандаи созишнома ба литсензияи воридотии кишваре ишора менамояд, ки мол 
аз он на барои њадафњои љорисозии ягон унсури иловагии мањдудкунии њуќуќ  дар 
системаи литсензияњои воридотии худ, балки барои дар амал љорї кардани назорати 
иљозатдодашудаи асъор метавонад ворид карда шавад.

Ба моддаи XVI

Озодсозии молњои  содиротшуда аз бољ ё андозњое, ки татбиќ мешаванд, ваќте 
молњои  њаммонанд барои истеъмоли дохилї таъйин шудааст ё љуброни чунин бољ ё 
андозњо ба маблаѓи аз маблаѓи супоридашуда зиёд набуда, њамчун кўмаки молиявї 
(субсидия) баррасї карда намешавад.

Фасли В

1. Ягон муќаррароти фасли В имкониятњои татбиќи курсњои сершумори мубодилаи 
асъорро мутобиќи Моддањои Созишнома оид ба Хазинаи байналмилалии асъор аз 
љониби тарафи ањдкунанда истисно намекунад.

2. Барои њадафњои фасли В зери мафњуми “молњои хом” њар гуна мањсулоти 
кишоварзї, љангалпарварї ё моњидорї ва њар гуна ашёи минералї дар шакли 
табиї ё коркардшуда фањмида мешавад, ки муќарраран барои омода кардан ба 
фурўши њаљми назарраси онњо дар бозори байналмилалї талаб мешавад.

Банди 3

1. Њамон далеле, ки тарафи ањдкунандаи созишнома дар тўли давраи репрезентативии 
ќаблї моли баррасишударо содирот накардааст, худ аз худ ба ин тарафи 
ањдкунандаи созишнома дар асоснок кардани њуќуќи худ ба гирифтани њиссаи 
тиљорати моли мазкур набояд халал расонад.

2. Низоми устуворшавии нархи дохилї ё даромадњои истењсолкунандагони ватании 
молњои хом новобаста аз њаракати нархњои содиротї, ки дар натиљаи он мол 
њангоми воридот бо нархи пасттар аз нархи муќоисавие фурўхта мешавад, ки 
ба молњои шабењ барои харидорон дар бозори дохилї тайин мешавад, њамчун 
расонидани кўмаки молиявї ба содирот бо маънии банди 3 баррасї намешавад, 
агар ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА муайян намоянд, ки:

(a) ин низом низ натиља додааст ё тавре тарњрезї шудааст, ки аз фурўши 
содиротии мол бо нархи баландтар аз нархи муќоисавие натиља ба даст ояд, 
ки ба моли шабењ барои харидорон дар бозори дохилї тайин шудааст; ва

(b) ин система тавре фаъолият мекунад ё тарњрезї шудааст тавре амал намояд, 
ки ба шарофат ё танзими самараноки истењсолот ё усули дигар, ки на ба таври 
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зарурї содиротро њавасманд наменамояд ё ба таври дигар ба манфиатњои 
дигар ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА зарари љиддї намерасонад.

Новобаста аз чунин муайянкунї аз љониби ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА, 
чорабинињое, ки мутобиќи чунин низом амалї мешавад, ба муќаррароти банди 3 итоат 
мекунад, ваќте онњо комилан ё ќисман илова бар маблаѓњои аз истењсолкунандагони 
молњои дахлдор љамъоваришуда аз маблаѓњои њукуматї маблаѓгузорї мешаванд.

Банди 4

Њадафи банди 4 аз он иборат аст, ки  то ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА кўшиш 
намоянд то охири соли 1957  оид ба бекор кардани њамаи субсидияњои боќимонда аз 
1 январи соли 1958 ба мувофиќа расанд; ё агар ин даст надињад, пас дар бораи тамдид 
кардани муњлати моратория то санањои наздиктарини баъди ин муњлат ба мувофиќа 
расанд, ки тавре интизор меравад, онњо метавонанд ба чунин мувофиќа расанд.

Ба моддаи XVII

Банди 1

Амалиёти созмонњои бозоршиносї, ки аз љониби тарафњои ањдкунанда таъсис 
дода шудааст ва бо хариду фурўш машѓул аст, ба муќаррароти зербандњои (a) ва (b) 
тобеанд.

Фаъолиятњои созмонњои бозоршиносї, ки аз љониби тарафњои ањдкунанда таъсис 
дода шудааст ва харид ё фурўшро амалї намекунанд, вале танњо ќоидањоеро муќаррар 
менамоянд, ки бо тиљорати хусусї алоќаманд аст, бо моддањои дахлдори Созишномаи 
мазкур ба танзим дароварда мешавад.

Аз љониби муассисаи давлатї тайин шудани нархњои гуногун барои фурўши ягон 
мол дар бозорњои гуногун аз муќаррароти ин модда истисно карда намешавад, ба 
шарте агар чунин нархњои гуногун бо сабабњои тиљоратї мутобиќи шартњои талабот 
ва пешнињодот дар бозорњои содиротї муќаррар карда шавад.

Банди 1(а)

Чорабинињои њукуматї, ки барои таъмини стандарти сифат ва самаранокии  
амалисозии савдои хориљї ё имтиёзњое баргузор мешавад, ки барои истифодаи 
захирањои табиии миллї пешнињод шудааст, вале ба њукумат њуќуќ намедињад аз рўи 
фаъолияти тиљоратии муассисаи мазкур назорат барад, “имтиёзњои истисної ё махсус” 
ба шумор  намеравад.

Банди 1(b)

Кишваре, ки “ќарзи алоќаманд” мегирад, метавонад талаботи ин ќарзро барои 
харид дар  хориља њамчун “мулоњизаи тиљоратї” ќабул кунад.
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Банди 2

Мафњуми “молњо” танњо бо молњо алоќаманд аст, чи тавре дар амалиёти тиљоратї 
фањмида мешавад ва хизматрасонии  хариду фурўшро дар бар намегирад.

Банди 3

Музокироте, ки мутобиќи ин банд тарафњои ањдкунанда розиянд баргузор 
намоянд, метавонад ба коњиш додани бољи гумрукї ва пардохтњои дигар аз воридот 
ё содирот ё бастани њар гуна мувофиќатномаи дуљонибаро вазифаи худ донад, ки  бо 
муќаррароти Созишномаи мазкур мувофиќ  аст (нигаред ба банди 4-уми моддаи II ва 
тавзењот ба ин банд).

Банди 4(b)

Истилоњи “нархи иловагии воридот” дар ин банд фарќиятеро ифода менамояд, ки 
бар он нархи муќарраркунандаи монополияи воридотї ба молњои воридотшуда (бар 
истиснои андозњои доилї ба маънии моддаи III, харољот барои њамлу наќл, таќсимот ва 
харољоти дигари марбут ба харид, фурўш ё коркарди минбаъдї ва даромади оќилона) 
аз нархи интиќол ва борфурорї зиёд набошад.

Ба моддаи XVIII

ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА ва тарафњои манфиатдори ањдкунанда дар робита 
бо масъалањое, ки дар чањорчўбаи банди мазкур ба вуљуд меояд, махфияти комилро 
риоя мекунанд

Бандњои 1 ва 4

1. Баробари баррасї намудани масъала дар бораи он, ки оё иќтисоди ягон тарафи 
ањдкунандаи созишнома  воќеан “метавонад танњо сатњи пасти зиндагиро нигоњ 
дорад”, ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА вазъи муќаррарии чунин иќтисодро ба 
назар мегиранд ва муайянкунии худро бар њолатњои истисної, масалан, чунин 
њолатњое, ки метавонад натиљаи мављудияти муваќќатии шароитњои истисноан 
мусоид барои фурўши молњои асосии содиротї ё молњои чунин молњои тарафи 
ањдкунандаи созишнома,   асоснок намекунанд.

2. Ифодаи “дар марњилањои бармањали инкишоф” на танњо бар он тарафњои 
ањдкунанда, ки акнун ба рушди иќтисодии худ шуруъ намудааст, балки ба 
он тарафњои ањдкунанда низ татбиќ мегардад, ки иќтисоди онњо дар раванди 
саноатикунонї ќарор дошта, бартараф намудани вобастагии барзиёдро аз 
истењсоли молњои хом мавриди њадаф ќарор додаанд.

Бандњои 2, 3, 7, 13 ва 22

Истинод ба таъсис додани соњањои алоњидаи саноат на танњо ба таъсиси соњаи 
нави саноат, балки ба ташкили истењсолоти нав дар саноати аллакай вуљуддошта, ба 
таѓйири назарраси соњаи мављудаи саноат ва ба вусъатдињии назарраси истењсолоти 
соњаи вуљуддоштаи саноат низ алоќаманд аст, ки њиссаи нисбатан ками талаботи 
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дохилиро ќонеъ менамояд. Он бозсозии саноатро низ фаро мегирад, ки дар натиљаи 
амалиёти њарбї ё офатњои табиї хароб шудааст ё ба таври назаррас зарар дидааст.

Банди 7(b)

Таѓйир ё бозхонди гузашт мутобиќи банди 7(b) аз љониби тарафи ањдкунандаи 
созишнома, ѓайр аз тарафи ањдкунандаи созишнома – аризадињанда, ки дар бораи он 
дар банди 7(а) сухан рафтааст, дар муддати шаш моњ аз рўзе амалї мегардад, ваќте 
тарафи ањдкунандаи созишнома – аризадињанда амалњои мувофиќро анљом додааст 
ва онњо дар рўзи сивум, баъд аз рўзе татбиќ мешаванд, ки тарафњои ањдкунанда дар 
бораи чунин таѓйирдињї ё бозхонди гузаштњо огоњ карда шудааст.

Банди 11

Љумлаи дувум дар банди 11 набояд тавре шарњу маънидод шавад то маънии онро 
дињад, ки аз тарафи ањдкунандаи созишнома талаб мешавад то он ин мањдудиятро 
заиф ё бекор намояд, агар чунин заифсозї ё бекорсозї баъд аз ин шароитеро ба вуљуд 
оварад, ки мутобиќан таќвиятдињї ё љорисозии мањдудиятњоро мутобиќи банди 9-уми 
моддаи XVIII асоснок мекунад.

Банди 12(b)

Санае, ки дар борааш дар банди 12(b) сухан рафтааст, санае мебошад, ки аз 
тарафи ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА мутобиќи муќаррароти банди 4(b)-и моддаи 
XII-и Созишномаи мазкур муќаррар шудааст.

Бандњои 13 ва 14

Эътироф мешавад, ки аз тарафи ањдкунандаи созишнома, то ќабули ќарор дар 
бораи љорисозии тадбирњо ва огоњсозии ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА мутобиќи 
банди 14, метавонад давраи оќилонаи ваќт барои он талаб шавад, то раќобатпазирии 
соњаи дахлдори саноатро муайян кунад.

Бандњои 15 ва 16

Фањмида мешавад, ки ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА њамон тарафи ањдкунанда 
ро, ки мутобиќи фасли С татбиќи тадбирњоро пешнињод менамояд, даъват мекунанд 
то бо онњо мутобиќи банди 16 машварат баргузор намояд, агар тарафи ањдкунанда , 
ки тиљораташ аз тадбири фавќуззикр ба таври назаррас таъсир хоњад дид, бо дархост 
дар ин бора ба онњо мурољиат намояд.

Бандњои 16, 18, 19 ва 22

1. Фањмида мешавад, ки ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА њангоми риояи шароитњо 
ё мањдудиятњои муайян метавонанд бо тадбирњои пешнињодшуда розї шаванд. 
Агар тадбир њангоми татбиќи он бо шароитњое мутобиќ нахоњад буд, ки бар 
онњо ризоият дода шудааст, пас он тадбире њисобида хоњад шуд, ки ТАРАФЊОИ 
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АЊДКУНАНДА ризоияти худро бар он надодаанд. Дар он мавридњое, ки 
ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА ба тадбир дар муњлати муайян ризоият додаанд, 
љониби манфиатдори имзокунандаи созишнома, агар дарёбад, ки њифз кардани 
эътибори тадбир дар давраи минбаъдаи ваќт барои он талаб мешавад то њадафњое 
ба даст оянд, ки барои онњо сароѓоз ин тадбир андешида шудааст, метавонад аз 
ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА дархост кунад, ки мутобиќи муќаррароту тартиботи 
фаслњои C ё D, вобаста аз маврид, муњлати эътибори тадбирро дароз намояд.

2. Интизор меравад, ки ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА ,чун ќоида, аз тасдиќи тадбире 
худдорї хоњанд кард, ки метавонад ба содироти моли хом, ки иќтисоди тарафи 
ањдкунанда  ба андозаи назаррас вобаста аст, зарари љиддї расонад.

Бандњои 18 ва 22

Ифодаи “ки манфиатњои дигар тарафњои ањдкунанда ба андозаи кофї њифз 
шавад” таъмин намудани чањорчўбаи ба андозаи кофї васеъ барои баррасии методи 
мувофиќтари њифзи чунин манфиатњо дар њар як мавриди алоњидаро дар назар дорад. 
Чунин методи мувофиќ, масалан, метавонад дар шакли гузаштњои иловагї ифода 
гардад, ки тарафи ањдкунандаи созишнома мутобиќи муќаррароти фаслњои C ё D 
ба муњлате пешнињод менамояд, ки дуршавї аз дигар моддањои Созишномаи мазкур 
њанўз эътибордошта ё дар шакли боздошти муваќќатии гузаштњо аз љониби дигар 
тарафи ањдкунандаи созишнома боќї мондааст, ки дар борааш дар моддаи 18 гуфта 
шудааст, аз нигоњи бузургии худ ба бадшавие хеле баробарарзиш аст, ки бо ќабули 
тадбири фавќуззикр ба вуљуд омадааст. Чунин тарафи ањдкунандаи созишнома њуќуќ 
хоњад дошт манфиатњои худро бо роњи чунин боздошти муваќќатии гузашт таъмин 
намояд; ба шарте, агар ин њуќуќ ваќте истифода нахоњад шуд, ки сухан дар бораи 
тадбири аз љониби тарафи ањдкунандаи созишнома љоришуда меравад ва зери таъсири 
муќаррароти банди 4(а) ќарор мегирад ва ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА муќаррар 
намоянд, ки њаљми гузашти пешнињодшудаи љубронкунанда басанда аст.

Банди 19

Муќаррароти банди 19 барои он тайин шудааст, то мавридњоеро дар бар гирад, 
ки соњањои саноат берун аз “давраи оќилонаи ваќт” вуљуд дорад, ки ишора ба он дар 
тавзењот ба бандњои 13 ва 14 вуљуд дорад ва онњо набояд тавре маънидод шавад то 
тарафи ањдкунандаи созишномаро, ки зери таъсири муќаррароти банди 4(а)-и моддаи 
XVIII ќарор мегирад, аз њуќуќњои худ барои рў овардан ба муќаррароти дигари фасли 
С, аз љумла банди 17, дар робита бо соњаи саноати навтаъсис мањрум кунад, њатто агар 
он дар натиљаи мањдудиятњои воридотї бо сабабњои тавозуни пардохтњо аз муњофизат 
манфиат бардошта бошад.

Банди 21

Њар гуна тадбир, ки мутобиќи муќаррароти банди 21 ќабул шудааст, фавран 
бекор карда хоњад шуд, агар чунин тадбир, ки мутобиќи банди 17 ќабул шудааст, 
бекор карда шуда бошад ё агар ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА баробари гузаштани 
муњлати навад рўз, ки дар банди 17 зикр шудааст, ба тадбири пешнињодшуда ризоият 
надода бошанд.
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Ба моддаи XX
Зербанди (h)

Истисное, ки дар ин зербанд пешбинї шудааст, ба њар гуна мувофиќатномаи 
молие пањн мешавад, ки бо принсипњои аз љониби Шўрои иќтисодї ва иљтимоии СММ 
дар ќатъномаи худ зери раќами 30(IV) аз 28 марти соли 1947 тасдиќшуда мутобиќ аст.

Ба моддаи XXIV

Банди 9

Фањмида мешавад, ки муќаррароти банди 1 талаб менамояд, ваќте моли ба њудуди 
аъзои иттињоди гумрукї ё минтаќаи савдои озод бо мизони бољи имтиёзї воридшуда 
ба њудуди дигар аъзои чунин иттињод ё минтаќа дубора содирот мешавад, охирин бояд 
бољи баробар бо фарќияти байни бољи аллакай пардохтшуда ва бољи бештаре, ки бояд 
пардохта мешуд ситонад, агар мол бевосита ба њудуди он ворид карда шуда бошад.

Банди 11

Тадбирњое, ки Њиндустону Покистон бо њадафњои иљрои мувофиќатномањои 
нињої дар бораи тиљорати байни онњо, пас аз оне ки онњо дар  бора ба мувофиќа 
мерасанд, метавонанд аз муќаррароти алоњидаи Созишномаи мазкур дур шаванд, вале 
дар маљмуъ ин тадбирњо бояд бо њадафњои Созишнома мутобиќ бошад.

Ба моддаи XXVIII

ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА ва њар як тарафи манфиатдори ањднома  бояд 
баргузории музокироту машваратњоро бо риояи махфияти њарчи бештари имконпазир 
ташкил кунанд то аз фошсозии бармањали тафсилоти таѓйиротњои тарифии 
пешбинишуда канорагирї намоянд. ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА бояд дар бораи 
њамаи таѓйирот дар тарифњои миллї, ки дар натиљаи татбиќи моддаи мазкур рўй 
медињанд, бетаъхир огоњ шаванд.

Банди 1

1. Агар ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА давраеро муќаррар намоянд, ки аз давраи 
сесола тафовут дорад, пас тарафи ањдкунанда созишнома дар рўзи якум баъди 
сипарї шудани чунин давраи дигар метавонад мутобиќи банди 1 ё банди 3-уми 
моддаи XXVIII амал намояд  ва танњо агар ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА боз 
давраи дигарро муќаррар накунанд, пас даврањои минбаъдии пас аз гузаштани 
чунин давраи муќарраршуда бояд сесола бошад.

2. Муќаррарот дар бораи он, ки аз 1 январи соли 1958 ё аз санањои дигар, ки мутобиќи 
банди 1 муайян шудааст, оѓоз намуда, тарафи ањдкунанда “метавонад... гузаштро 
бекор намояд ё бозхонад” маънои онро дорад, ки аз ин рўз то рўзи якуми баъд аз 
гузаштани њар як давра уњдадории њуќуќии чунин тарафи ањдкунанда мутобиќи 
моддаи II таѓйир меёбад; ин маънои онро надорад, ки таѓйирот дар тарифи гумрукї 
бояд њатман аз њамин рўз эътибори ќонунї пайдо кунад. Агар таѓйирдињии тариф 
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дар натиљаи музокироте, ки мутобиќи моддаи мазкур баргузор мешавад, ба таъхир 
гузошта шавад, пас эътибор пайдо кардани њар гуна гузаште, ки ба сифати љуброн 
пешнињод шудааст, ба таври баробар метавонад мавќуф гузошта шавад.

3. На пештар аз шаш моњ ва на дертар аз шаш моњ то 1 январи соли 1958 ё то хотима 
ёфтани муњлати њар гуна давраи минбаъдї тарафи ањдкунанда, ки мехоњад 
гузашти дар Рўйхати дахлдор воридшударо таѓйир дињад ё бозхонад, дар ин бора 
ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА-ро хабардор мекунад. Дар ин маврид ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА муайян менамоянд, ки бо кадом тарафи ањдкунанда ё бо кадом 
тарафњои ањдкунанда музокирот ё машваратњо бояд баргузор шавад, ки дар бораи 
онњо дар банди 1 гуфта шудааст. Ягон тарафи ањдкунанда, ки њамин тавр муайян 
шудааст, дар чунин музокирот ё машваратњо бо тарафи ањдкунандаи созишнома – 
аризадињанда бо њадафњои то анљоми давра ба мувофиќа расидан иштирок хоњад 
кард. Њама гуна дарозкунии муњлати тасдиќшудаи эътибори Рўйхатњо ба Рўйхатњо 
бо таѓйироте алоќаманд аст, ки баъди чунин музокирот мутобиќи бандњои 1, 2 
ва 3-уми моддаи XXVIII  ба онњо ворид карда шудааст. Агар ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА дар тўли давраи шашмоња то 1 январи соли 1958 ё то њама гуна 
санаи дигаре, ки мутобиќи банди 1 муќаррар шудааст, музокироти гуногунљонибаи 
тарифавї ташкил намояд, њангоми ташкили чунин музокирот барои баргузории 
музокирот, ки дар бораи онњо дар ин банд гуфта шудааст, тартиботи заруриро 
пешбинї мекунанд.

4. Маќсади сабаб шудани иштироки тарафи ањдкунанда дар музокирот,  њамчун 
молинтиќолдињандаи манфиатдори асосї ба њисоб меравад, дар илова бар њама 
гуна тарафи ањдкунанда, ки сараввал гузашт мувофиќа карда шуда буд, дар он 
аст, ки тарафи ањдкунандаи созишномаи дорои њиссаи бузургтар дар тиљорат ва 
аз гузашт таъсирпазируфта нисбат ба тарафи ањдкунанда таъмин карда шавад, ки 
имконияти эътибордошта барои њифзи њуќуќњои созишномавиаш, ки бо эътибори 
Созишномаи мазкур аз онњо бархўрдор аст.  Аз љониби дигар, дар назар дошта 
нашудааст то музокирот чунин миќёсеро фаро гирад, ки барои амалї кардани 
гуфтушунидњо ва расидан ба мувофиќа мутобиќи моддаи XXVIII мушкилоти 
зиёдатиеро ба вуљуд оварад, ё татбиќи моддаи мазкурро дар оянда нисбат ба 
гузаштњое мураккаб созад, ки бо тартиби моддаи мазкур натиљаи музокирот 
мегардад. Мутобиќан, ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА бояд танњо муайян намоянд, 
ки тарафи ањдкунанда дар идомаи давраи оќилонаи ваќт то оѓози музокирот 
дар бозори тарафи ањдкунандаи созишнома – аризадињанда, дар муќоиса бо 
тарафи ањдкунанда, ки сароѓоз бо  он гузашт мувофиќа шуда бошад, њиссаи 
бузургтарро ишѓол кунад ё ба аќидаи ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА, дар сурати 
набудани мањдудиятњои миќдории мањдудкунандаи њуќуќ, ки тарафи ањдкунанда 
– аризадињанда татбиќ менамояд, чунин њиссаи бузургтарро ишѓол менамуд. 
Бинобар ин, барои ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА муайян кардан муносиб нахоњад 
буд, ки беш аз як тарафи ањдкунандаи созишнома созишнома таъминкунандаи 
асосии манфиатдор бошад ё дар мавридњои истисної, ваќте дар андозаи тиљорат 
баробарии таќрибан комил љой дорад, ки беш аз ду тарафи ањдкунанда чунин 
манфиат доранд.

5. Сарфи назар аз муайянкунии  таъминкунандаи асосии манфиатдор, ки дар тавзењоти 
4 ба банди 1 оварда шудааст, ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА  метавонанд дар шакли 
истисно муайян кунанд, ки тарафи ањдкунандаи созишнома таъминкунандаи асосии 
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манфиатдор аст, агар гузаште, ки дар борааш сухан меравад, тиљоратеро фаро 
гирад, ки њиссаи асосии тамоми содироти чунин тарафи ањдкунандаи созишномаро 
ташкил медињад.

6. Дар назар дошта нашудааст, ки муќаррарот оид ба иштироки тарафи ањдкунандаи 
созишнома, ки таъминкунандаи асосии манфиатдор аст, дар музокирот ва оид 
ба машваратњо бо ягон тарафи ањдкунандаи созишнома, ки барои гузаште 
манфиати назаррас дорад, ки тарафи ањдкунанда – аризадињанда ният дорад 
таѓйир дињад ё бозхонад, вазъиятеро бар дунбол хоњад дошт, ки дар он ин љониб 
бояд љуброн пешнињод намояд ё аз тадбирњои љавобї дар муќоиса бо њаљми 
бозхонд ё таѓйирдињии гузашт, ки дар пасзаминаи шартњои тиљоратї дар лањзаи 
љорисозии пешнињодњо оид ба бозхонд ё таѓйирдињї, бо дарназардошти њар гуна 
мањдудиятњои миќдории њуќуќмањдудкунї, ки тарафи ањдкунанда – аризадињанда 
татбиќ менамояд, дар њаљми бузург зарар бинад.

7. Ифодаи “ба таври назаррас манфиатдошта” муайянкунандаи даќиќ надорад ва 
мутобиќан метавонад барои ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА мушкилот ба миён 
орад. Вале, дар назар дошта шудааст, ки он њамчун фарогири танњо он тарафи 
ањдкунанда истифода мешавад, ки дар бозори тарафи ањдкунандаи созишнома, ки 
ният дорад гузаштро таѓйир дињад ё бозхонад, њиссаи назаррасро ишѓол менамояд 
ё дар сурати набудани мањдудиятњои миќдории њуќуќмањдудкунї, ки ба содироташ 
таъсир мерасонад, њамон тавре бар асоси оќилона метавон пиндошт, ишѓол хоњад 
кард.

Банди 4

1. Њар гуна дархост барои иљозати ворид шудан ба музокирот бо пешнињоди њамаи 
маълумоти зарурии оморї ва дигар маълумот фиристода мешавад. Ќарор дар 
робита бо чунин дархост дар тўли сї рўз аз лањзаи додани он ќабул карда мешавад.

2. Эътироф шудааст, ки додани иљозат ба баъзе ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА, 
ки ба андозаи бузург аз шумораи нисбатан ками молњои хом вобастаанд ва ба 
тариф њамчун воситаи муњими кўмак дар гуногунсозии иќтисоди онњо ё њамчун 
сарчашмаи муњими даромад такя мекунанд, ба таври муќаррарї баргузор намудани 
музокирот дар бораи таѓйирдињї ё бозхонди гузаштњо танњо мутобиќи банди 
1-уми моддаи XXVIII метавонад онњоро дар ин ваќт ба иљрои чунин таѓйирот ё 
боздоштњое водор намояд, ки дар дурнамои дарозмуддат зарур нестанд. Ба хотири 
канорагирї аз чунин вазъият ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА ба ягон чунин тарафи 
ањдкунанда иљозат медињанд, мутобиќи банди 4, вориди музокирот шаванд, агар 
танњо онњо дарнаёбанд, ки ин ба чунин афзоиши сатњи тарифњо натиља медињад 
ё ба таври назаррас ба он мусоидат хоњад кард, ки метавонад ба суботи Рўйхате 
тањдид намояд, ки ба Созишномаи мазкур замима шудааст ё ба вайрон шудани  аз 
њад зиёди тиљорати байналмилалї сабаб хоњад шуд.

3. Интизор меравад, ки музокироти иљозатдодашуда мутобиќи банди 4 барои 
таѓйирдињї ё бозхонди гузашт дар робита бо як мавќеи тарифї ё гурўњи хеле хурди 
мавќеъњо муќарраран метавонад дар тўли шаст рўз анљом пазирад. Вале эътироф 
шудааст, ки чунин муњлат дар мавридњое нокифоя хоњад буд, ки музокирот дар 
бораи таѓйирдињї ё бозхонди гузаштњо дар робита бо шумораи зиёди мавќеъњо 
алоќаманд аст ва дар чунин мавридњо, мутобиќан, муайян кардани муњлати 
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тўлонитар барои ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА муносиб аст.

4. Тасмиме, ки дар банди 4(d) бар он мурољиат шудааст, аз тарафи ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА дар тўли сї рўз аз лањзаи пешнињоди масъала барои баррасии 
онњо гирифта мешавад, агар танњо тарафи ањдкунанда – аризадињанда ба муњлати 
тўлонитар ризоияти худро надињад.

5. Њангоми мутобиќи банди 4(d) муайянкунии  он, ки тарафи ањдкунанда – 
аризадињанда бе асоси оќилона љуброни кофї пешнињод накардааст, фањмида 
мешавад, ки ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА мавќеи махсуси тарафи ањдкунандаро, 
ки ќисми зиёди тарифњои худро дар сатњи хеле паст алоќаманд кардааст ва дар 
ин робита дар муќоиса бо дигар тарафњои ањдкунанда дар љорисозии таѓйироти 
љубронкунанда имконияти камтар дорад, ба таври зарурї ба назар хоњанд гирифт.

Ба моддаи XXVIII bis

Банди 3

Фањмида мешавад, ки истинод ба талаботи дорои хусусияти фискалї наќши 
бољро њамчун сарчашмаи даромад ба худ мегирад, махсусан боље, ки дар навбати 
аввал ба манфиати даромад муќаррар шудааст ё боље, ки ба мол муќаррар шудааст ва  
метавонад бо моли дигар  табдил дода шавад, ки тањти ситонидани бољњои фискалї 
ќарор мегирад,  то саркашї аз пардохти  чунин бољњо пешгирї карда шавад.

Ба моддаи XXIX

Банди 1

Бобњои VII ва VIII-и Низомномаи Гавана аз банди 1 ба он хотир истисно шудааст, 
ки онњо асосан принсипњои ташкилї, вазифањо ва расмиёти Созмони байналмилалии 
савдоро баён мекунанд.

Ба ќисми IV

Иборањои «тарафњои ањдкунандаи рушдкарда» ва “тарафњои ањдкунандаи 
камрушдкарда”, њамон тавре дар ќисми IV истифода мешавад, бояд њамчун ба 
кишварњои рушдкарда ё камрушдкарда иртиботдошта фањмида шавад, ки љонибњои 
Созишномаи умумї оид ба тарифњо ва савдо мебошанд.

Ба моддаи XXXVI

Банди 1
Асос барои  моддаи мазкур њадафњое ба њисоб меравад, ки дар моддаи 1 ба он 

шакле ифода ёфтааст, ки тавассути фасли А-и банди 1-уми Протокол оид ба таѓйироти 
банди 1 ва моддањои XXIX ва XXX пас аз эътибор пайдо кардани Проктоколи15 мазкур 
таѓйир дода мешаванд.

15  Ин Протокол 1 январи соли 1968 лаѓв шудааст.
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Банди 4

Ифодаи «мањсулоти хом» мањсулоти кишоварзиро дар бар мегирад; нигаред ба 
банди 2-уми тавзењот ба моддаи XVI, бахши В.

Банди 5

Барномаи диверсификатсия дар маљмуъ таќвият додани фаъолиятро барои 
коркарди мањсулоти хом ва рушди саноати коркард, бо дарназардошти муќаррароти 
љониби мушаххаси имзокунандаи созишнома ва дурнамои љањонии истењсол ва 
истеъмоли мањсулоти гуногуни хомро дар бар хоњад гирифт.

Банди 8

Фањмида мешавад, ки ибораи “муомилаи дуљонибаро интизор намешаванд” 
мутобиќи њадафњое, ки дар моддаи мазкур ифода шудааст, маънои онро дорад, ки аз 
тарафњои ањдкунандаи камрушдкарда, бо дарназардошти вазъи тиљоратї дар гузашта, 
дар рафти музокироти тиљоратї ворид кардани сањме интизор намеравад, ки ба рушди 
инфиродии ин кишварњо, эњтиёљоти молиявиву тиљоратии онњо мутобиќат намекунад.

Ин бандро дар сурати андешидани тадбирњо мутобиќи фасли А-и моддаи XXVIII, 
моддањои XXVIII bis (моддаи XXIX баъд аз ворид кардани иловањое бояд эътибор 
пайдо кунад, ки дар фасли А-и банди 1-уми Протокол оид ба таѓйир додани банди 1 ва 
моддањои XXIX ва XXX16 зикр шудааст), моддаи XXXIII ё њар гуна тартиботи дигар 
мутобиќи  Созишномаи мазкур метавон татбиќ кард.

Ба моддаи XXXVII

Банди 1(а)

Ин банд дар мавриди музокирот оид ба коњиш додан ё бекор кардани тарифњо 
ё дигар тадбирњои мањдудкунандаи танзими тиљорат мутобиќи моддањои XXVIII, 
XXVIII bis (моддаи XXIX баъд аз ворид кардани иловањое бояд эътибор пайдо кунад, 
ки дар фасли А-и банди 1-уми Протокол оид ба таѓйир додани банди 1 ва моддањои 
XXIX ва XXX17 зикр шудааст) ва моддаи XXXIII ва инчунин  дар робита бо амалњои 
дигаре метавон татбиќ кард, ки ба чунин коњиш ё бекорсозие равона шудааст, ки 
ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА  метавонанд дар амалисозии онњо омода бошанд

Банди 1(b)

Тадбирњои дигаре, ки дар банди мазкур зикр шудааст, метавонад ќадамњоеро дар 
бар гирад, ки барои мусоидат ба таѓйироти дохилии сохторї, барои њавасмандсозии 
истеъмоли молњои муайян ё љорисозии тадбирњои мусоидат намудан ба тиљорат 
равона шудааст.

16  Ин Протокол 1 январи соли 1968 бекор шудааст.
17  Ин Протокол 1 январи соли 1968 бекор шудааст.
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ПрОТОКОЛИ ТАТБИЌИ МУВАЌЌАТИИ СОЗИШНОМАИ УМУМЇ 
ОИД БА ТАрИФЊО ВА САВДО

1. Њукуматњои ИТТИЊОДИ АВСТРАЛИЯ, ШОЊИГАРИИ БЕЛГИЯ (дар робита 
бо њудуди метрополияи худ), КАНАДА, ЉУМЊУРИИ ФАРОНСА (дар робита бо 
њудуди метрополияи худ), ГЕРСОГИИ БУЗУРГИ ЛЮКСЕМБУРГ, ШОЊИГАРИИ 
НИДЕРЛАНД (дар робита бо њудуди метрополияи худ), ШОЊИГАРИИ 
МУТТАЊИДАИ БРИТАНИЯИ КАБИР ВА ИРЛАНДИЯИ ШИМОЛЇ (дар 
робита бо њудуди метрополияи худ) ва ИЁЛОТИ МУТТАЊИДАИ АМРИКО 
уњдадор мешаванд, ба шарте агар ин Протокол аз номи тамоми Њукуматњои мазкур 
на дертар аз 15 ноябри соли 1947 имзо гузошта шавад, дар ё баъд аз 1 январи соли 
1948 ин ќисмњои Созишномаро муваќќатан татбиќ намоянд:

(а) Ќисмњои I ва III-и Созишномаи умумї оид ба тарифњо ва савдо ва

(b) Ќисми II-и Созишнома то андозаи комилтарин бо ќонунгузории мављуда 
номуносиб нест.

2. Њукуматњои мазкур дар робита бо њар гуна њудуди худ, ѓайр аз њудуди метрополияи 
худ, дар ё баъд аз 1-уми январи соли 1948, бо гузашти муњлати сї рўз аз рўзе, ки 
огоњиномаи чунин татбиќро Дабири Кулли Созмони Милал ба даст овардааст, ба 
татбиќи муваќќатии Созишномаи умумї эътибори ќонунї медињанд.

3. Ягон њукумати дигари имзокунандаи ин Протокол бояд бо чунин татбиќи муваќќатї 
Созишномаи умумиро, дар ё баъд аз 1-уми январи соли 1948, бо гузашти муњлати 
сї рўз аз рўзе, ки ин Протокол аз номи ин Њукумат имзо шудааст, эътибори ќонунї 
дињад.

4. Ин Протокол дар Саридораи Созмони Милал (а) то 15 ноябри соли 1947, аз 
номи ягон њукумате, ки дар банди 1-уми ин Протокол оварда шудааст, вале дар 
ин рўз имзо нагузоштааст ва (b) то 30 июни соли 1948, аз номи ягон Њукумати 
дигари имзокунандаи Санади нињої, ки дар хотимаи Сессияи дувуми Кумитаи 
омодакунандаи Конфронси Созмони Милал оид ба савдо ва шуѓл ќабул шуда, вале 
дар ин рўз имзо нашудааст, барои имзо гузоштан кушода нигоњ дошта хоњад шуд.

5. Њамаи њукумати татбиќкунандаи ин Протокол барои пас гирифтани чунин татбиќ 
озод мебошад ва чунин бозхонд бо гузашти муњлати сї рўз аз рўзе эътибор пайдо 
мекунад, ки огоњиномаи хаттї оид ба чунин бозхондро Дабири Кулли Созмони 
Милал ба даст меорад.

6. Нусхаи аслии ин Протоколро Дабири Кулли Созмони Милал дар амонати худ 
нигоњ медорад, ки нусхањои тасдиќшудаи онро ба њамаи Њукуматњои манфиатдор 
хоњад супурд.

Барои тасдиќи ин, Намояндагони дахлдор, пас аз иртиботи ваколатњои комили 
худ, ки дар шакли нек ва зарурї дарёфт шудаанд, ин Протоколро имзо карданд.

Дар Женева, рўи нусхаи ягона, бо забонњои англисї ва фаронсавї, ки њардуи 
матнњо аслї мебошанд, рўзи сивуми октябри соли як њазору нўњсаду чилу њафт имзо 
шудааст.
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ЗАМИМА

Бахши якуми ин замима сарчашмаи (санадњои ќонунии) муќаррароти гуногуни 
Созишномаи умумї оид ба тарифњо ва савдо (ГАТТ), ѓайр аз рўйхатњо, таърихи эътибори 
онњо ва зикри дахлдори онњоро дар Силсилаи Паймонномањои Созмони Милал (UNTS) ё дар 
нашрияњои ГАТТ таъмин менамояд.

Бахши дувум калиди унвонњои ихтисоршудае, ки дар бахши якум истифода шудааст ва 
зикри онњоро дар бар мегирад. Сутуни 4-ум ба муќаррароти Ќисми I-уми Созишномаи умумї 
такя  менамояд ва ишора мекунад, ки онњо масалан, дар робита бо татбиќи њудудї ё нигоњдории 
имтиёзњо аз куљо ихтисос гирифтаанд. Сутуни 5 ба муќаррароти Ќисми II-уми Созишномаи 
умумї истинод менамояд ва ишора мекунад, ки онњо, масалан, дар робита бо санањои татбиќ, 
аз куљо ихтисос гирифтаанд. Сутуни 6 ба санањои гуногуни татбиќ дар робита бо банди 1-уми 
моддаи II истинод  менамояд. Сутуни 7 ба санањои гуногуни татбиќ дар робита бо моддаи V:6, 
моддаи VII:4(d), моддаи X:3(c) ишора менамояд. Сутуни 8 ба даврањои гуногуни ќатъ барои 
баромадан аз Созишнома ишора менамояд.

I. САрЧАШМА ВА САНАИ эъТИБОрИ МУЌАррАрОТИ ГАТТ

Муќаррароти 
ГАТТ

Сарчашма Санаи эътибор Иќтибос

Унвон ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 194
Пешгуфтор ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 194
Ќисми I ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 196
Моддаи I ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 196
Банди 1 Истинод ба Моддаи III, ки тавассути Ќисми 

I-уми Протоколи 1948, банди 1, бахши А (i) 
таѓйир дода шудааст

24 сентябри 1952 138 UNTS 336

Банди 2 Истинод ба банди минбаъдї, ки тавассути 
Ќисми I-уми Протоколи 1948, банди 1, бахши 
А (ii) таѓйир дода шудааст

Муќаррароти созишномањои иловагие, 
ки имтиёзњои иловагии тарифиро иљозат 
медињад, дар сутуни 4-уми калид дар бахши II 
рўйхат шудаастд

24 сентябри 1952 138 UNTS 336

Банди 3 Ќисми I-уми Протоколи соли 1948, банди 1, 
бахши А (iii)

24 сентябри 1952 138 UNTS 336

Банди 4 Раќами банд тавассути Ќисми I-уми 
Протоколи соли 1948, банди 1, бахши А (iii) 
таѓйир дода шудааст

24 сентябри 1952 138 UNTS 336

Муќаррароти созишномањои иловагие, ки 
санањои гуногуни асосиро таъмин менамоянд, 
дар сутуни 4-уми калид дар бахши II рўйхат 
шудааст

Моддаи II ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 200
Банди 1 Муќаррароти созишномањои иловагие, ки 

рўзњои гуногуни татбиќпазири гузаштњои 
муайянро таъмин менамояд, дар банди 6-уми 
калид бар бахши II рўйхат шудааст

Банди 2
Зербанди (а)

Такя ба Моддаи III, ки тавассути Ќисми I-уми 
Протколи 1948, банди 1, бахши В таѓйир дода 
шудааст

24 сентябри 1952 138 UNTS 336
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(давоми) Ќисми I
(давоми) Моддаи II

Банди 6
Зербанди (а)

Муќаррароти созишномањои иловагие, ки 
рўзњои гуногуни татбиќпазири гузаштњои 
муайянро таъмин менамояд, дар банди 6-уми 
калид бар бахши II рўйхат шудааст

Ќисми II ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 204
Муќаррароти созишномањои иловагие, ки ба 
татбиќи ин ќисм ихтисос медињанд, дар сутуни 
5-уми калид дар бахши II рўйхат шудааст

Моддаи III 14 декабри 1948 62 UNTS 82
Ќисми II-уми Протоколи соли 1948, банди 1, 
бахши А

Моддаи IV ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 208
Моддаи V UFNN 1 январи 1948 55 UNTS 208
Банди 6 Муќаррароти созишномањои иловагие, ки 

санањои гуногунро дар робита бо талаботи 
ирсол таъмин менамоянд, дар сутуни 7-уми 
калид дар бахши II рўйхат шудааст

Моддаи VI Ќисми II-уми Протоколи 1948, банди 1, бахши 
В

14 декабри 1948 62 UNTS 86

Банди 6 Ќисми II-уми Протосоли 1955, банди 1, бахши 
D

7 октябри 1957 278 UNTS 170

Моддаи VII ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 216
Банди 1 Ќайду шарти ќаблї аз љумлаи якум бо Ќисми 

II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши Е (i) 
партофта  шудааст

7 октябри 1957 278 UNTS 172

Банди 2
Зербанди (b)

Љумлаи якум тавассути Ќисми II-уми 
Протоколи 1955, банди 1, бахши Е (ii) таѓйир 
дода шудааст

7 октябри 1957 278 UNTS 172

Ќисми 4
Зербандњо (a) ва 
(b)

Тавассути Ќисми II-уми Протоколи 1955, 
банди 1, бахши Е (iii) таѓйир дода шудааст

7 октябри 1957 278 UNTS 172

Зербанди (d) Муќаррароти созишномањои иловагие, ки дар 
робита бо методњои мубодилаи асъор санањои 
гуногунро таъмин менамояд, дар сутуни 7-уми 
калид дар бахши II рўйхат шудааст

(давоми) Ќисми II
Моддаи VIII ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 218
Унвон Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши 

F(i)
7 октябри 1957 278 UNTS 174

Бандњои 1 ва 2 Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши 
F(ii)

7 октябри 1957 278 UNTS 174

Моддаи IX ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 220
Банди 2 Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши 

G(i)
7 октябри 1957 278 UNTS 174

Бандњои 3 то 6 Раќами бандњо тавассути Ќисми II-уми 
Протоколи 1955, банди 1, бахши G(ii) таѓйир 
дода шудааст

7 октябри 1957 278 UNTS 174

Моддаи X ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 222
Банди 3
Зербанди (c)

Муќаррароти созишномањои иловагие, ки 
дар робита бо тартибот санањои гуногунро 
таъмин менамояд, дар сутуни 7-уми калид дар 
бахши II рўйхат шудааст

Моддаи XI ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 224
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Банди 3-уми ќаблї тавассути Ќисми II-уми 
Протоколи 1955, ќисми 1, бахши Н партофта 
шудааст 

7 октябри 1957  278 UNTS 
174

Моддаи XII Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши 
I

7 октябри 1957 278 UNTS 174

Моддаи XIII ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 234
Банди 5 Истиноди ќаблї ба Моддаи III тавассути 

Ќисми II-уми Протоколи 1948, банди 1, бахши 
С партофта  шудааст

14 декабри 1948 62 UNTS 90

Моддаи XIV
Банди 1 Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши 

J(i)
15 феврали 1961 278 UNTS 180

Бандњои 2 то 5 Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши J 
(ii)

7 октябри 1957 278 UNTS 180

Моддаи XV ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 246
Банди 1 Ишора ба Моддаи XVIII тавассути Ќисми II-

уми Протоколи 1955, банди 1, бахши К илова 
шудааст

7 октябри 1957 278 UNTS 182

Банди 9 Моддаи муќаддимавї тавассути Ќисми II-уми 
Протоколи 1948, банди 1, бахши D таѓйир 
дода шудааст

14 декабри 1948 62 UNTS 90

(давоми) Ќисми II
Моддаи XVI ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 250
Бахши А
Унвон Таъйинот ва унвони бахш тавассути Ќисми 

II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши L(i) 
илова шудааст

7 октябри 1957 278 UNTS 182

Банди 1 Раќами банд тавассути Ќисми II-уми 
Протоколи 1955, банди 1, бахши L(ii) илова 
шудааст

7 октябри 1957 278 UNTS 182

Бахши В Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши 
L(ii)

7 октябри 1957 278 UNTS 182

Банди 2 Суханони муќаддимавї тавассути Протоколи 
воридсозии иловањои соли 1955, Моддаи I, 
бахши В, банди 4

7 октябри 1957 278 UNTS 182

Банди 4 Санаи эътибордоштаи мамнуъ дар Моддаи 
XVI:4-и Эъломияи мамнуъсозї, банди 1 
оварда шудааст

14 ноябри 1962 445 UNTS 294

Истинод ба бозори дохилї тавассути 
Протоколи воридсозии иловањои соли 1955, 
Моддаи I, бахши В, банди 4 таѓйир дода 
шудааст

7 октябри 1957 287 UNTS 248

Моддаи XVII ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 250
Унвон Тавассути Ќисми II-уми Протоколи 1955, 

банди 1, бахши М(i) таѓйир дода шудааст
7 октябри 1957 278 UNTS 184

Бандњои 3 ва 4 Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши 
М(ii)

7 октябри 1957 278 UNTS 184

Моддаи XVIII Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши 
N

7 октбяри 1957 278 UNTS 186

Моддаи XIX ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 258
Банди 3 Забони њуќуќњои ќатъи муваќќатї тавассути 

Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши 
О таѓйир дода шудааст

7 октябри 1957 278 UNTS 200

Моддаи XX ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 262
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Ќисми II ва раќами ќаблии Ќисми I тавассути 
Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши 
P(i) партофта  шудааст

1октябри 1957 278 UNTS 200

Зербанди (h) Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши 
P(ii)

7 октябри 1957 278 UNTS 200

Зербанди (j) Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши 
P(iii)

7 октябри 1957 278 UNTS 200

Моддаи XXI ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 266
Моддаи XXII Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши 

Q
7 октбяри 1957 278 UNTS 200

Моддаи XXIII ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 266
Банди 2 Ду љумлаи охирин тавассути Ќисми II-уми 

Протоколи 1955, банди 1, бахши R таѓйир 
дода шудааст

7 октябри 1957 278 UNTS 200

Ќисми III ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 268
Моддаи XXIV Моддаи XXIV-уми Протоколи 1948, бахши I 7 июни 1948 62 UNTS 56
Банди 4 Ќисми II Протоколи 1955, банди 1, бахши S(i) 7 октябри 1957 278 UNTS 202
Банди 7
Зербанди (b)

Шарти якум тавассути Ќисми II Протоколи 
1955, банди 1, бахши S(ii) таѓйир дода шудааст

7 октябри 1957 278 UNTS 202

Моддаи XXV ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 272
Банди 5 Протоколи таѓйирдодашудаи соли 1948, 

бахши 1
15 апрели 1948 62 UNTS 30

Зербандњои ќаблии (b) то (d) ва зербанди 
таъйинотии баъд аз раќами банд тавассути 
Ќисми II Протоколи 1955, банди 1, бахши Т 
таѓйир дода шудааст

7 октябри 1957 278 UNTS 202

Моддаи XXVI Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши 
U(i)

7 октябри 1957 278 UNTS 202

ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 276
Моддаи XXVII Љумлаи нињої тавассути Ќисми II-уми 

Протоколи 1955, банди 1, бахши V таѓйир 
дода шудааст

7 октябри 1957 278 UNTS 204

Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши 
W

7 откябри 1957 278 UNTS 204

Моддаи XXVIII Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши 
X(i)

7 октябри 1957 278 UNTS 208

Моддаи XXVIII 
bis

Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши 
C

24 сентябри 1952 38 UNTS 336

Моддаи XXIX ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 282
Моддаи XXX ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 282
Моддаи XXXI Руљўъ ба Моддаи XVIII Ќисми II-уми 

Протоколи 1955, банди 1, бахши Y(i) илова 
карда шудааст

7 октябри 1957 278 UNTS 210

Калимањои пайвасткунанда ба банди якум 
тавассути Протоколи воридсозии иловањои 
соли 1955, Моддаи I, бахши В, банди 5 илова 
шудаанд

7 октябри 1957 278 UNTS 248

Санаи ќаблии мањдудкунанда аз њар як љумла 
тавассути Ќисми II-уми Протоколи 1955, 
банди 1, бахши Y(ii) ва (iii) партофта шудааст

7 октябри 1957 278 UNTS 210
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Муќаррароти созишномањои иловагие, ки 
даврањои гуногуни ќатъро таъмин менамояд, 
дар сутуни 8-уми калид дар бахши II рўйхат 
шудааст

(давоми) Ќисми III
Моддаи XXXII ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 282
Банди 1 Протоколи таѓйирдодашудаи соли 1948, 

бахши II
15 апрели 1948 62 UNTS 32

Банди 2 Руљуъњои мутаќобила тавассути Ќисми II-уми 
Протоколи 1955, банди 1, бахши SS таѓйир 
дода шудаанд

7 октябри 1957 278 UNTS 234

Моддаи XXXIII Протоколи таѓйирдодашудаи соли 1948, 
бахши III

15 апрели 1948 62 UNTS 34

Моддаи XXXIV ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 284
Моддаи XXXV Ќисми II-уми Протоколи 1955, банди 1, бахши 

Z
7 октябри 1957 278 UNTS 210

Ќисми IV Ќисми IV-уми Протоколи 1965, банди 1, 
бахши A

27 июни 1966 ГАТТ, 2-умин 
санади нињої, 
с е с с и я и 
махсуси 25

Моддаи XXXVI Ќисми IV-уми Протоколи 1965, банди 1, 
бахши A

27 июни 1966 ГАТТ, 2-умин 
санади нињої, 
с е с с и я и 
махсуси 25

Моддаи XXXVII Ќисми IV-уми Протоколи 1965, банди 1, 
бахши A

27 июни 1966 ГАТТ, 2-умин 
санади нињої, 
с е с с и я и 
махсуси 27

Моддаи XXXVIII Ќисми IV-уми Протоколи 1965, банди 1, 
бахши A

27 июни 1966 ГАТТ, 2-умин 
санади нињої, 
с е с с и я и 
махсуси 30

Замимаи А ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 284
Банди нињої Ќисми I-уми Протоколи 1948, банди 1, бахши 

D
24 сентябри 1952 138 UNTS 338

Замимаи В Протоколи 4-уми соли 1955 барои воридсозии 
таѓйироту иловањо, банди 1

23 январи 1959 234 UNTS 302

Замимаи С Протоколи 4-уми соли 1950 барои воридсозии 
таѓйироту иловањо, банди 1(а)

24 сентябри 1952 138 UNTS 399

Номи охирини рўйхат тавассути Протоколи 
4-уми соли 1950 барои воридсозии таѓйироту 
иловањо, банди 1(а) таѓйир дода шудааст

30 июни 1953 167 UNTS 266

Замимаи D ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 290
Замимаи E ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 290
Замимаи F ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 290
Замимаи G ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 290
Замимаи H Ќисми II-уми Протоколи соли 1955, банди 1, 

бахши АА(i)
7 октябри 1957 278 UNTS 212

Замимаи I ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 292
Унвон Ќисми II-уми Протоколи соли 1955, банди 1, 

бахши ВВ(ii)
7 октябри 1957 278 UNTS 214

(давоми) Замимаи I
Ба Моддаи I ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 292
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Банди 1
Сарсатри аввал

Руљуи мутаќобила ба Моддаи III тавассути 
Ќисми I-уми Протоколи 1948, банди 1, бахши 
E(i) таѓйир дода шудааст

24 сентябри 1948 138 UNTS 338

Сарсатри дувум Ќисми I-уми Протоколи 1948, банди 1, бахши 
E(ii)

24 сентябри 1952 138 UNTS 338

Банди 3 Раќами банд тавассути Ќисми I-уми 
Протоколи 1948, банди 1, бахши E(iii) таѓйир 
дода шудааст

24 сентябри 1952 138 UNTS 340

Ба Моддаи II ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 294
Банди 2(а) Ќисми I-уми Протоколи 1948, банди 1, бахши 

E(iv)
24 сентябри 1952 138 UNTS 340

Банди 4 Ќисми I-уми Протоколи 1948, банди 1, бахши 
E(v)

24 сентябри 1952 138 UNTS 340

Ба Моддаи III Ќисми I-уми Протоколи 1948, банди 1, бахши 
G(i)

14 декабри 1948 62 UNTS 104

Ба Моддаи V ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 296
Ба Моддаи VI Ќисми I-уми Протоколи 1948, банди 1, бахши 

G(ii)
14 декабри 1948 62 UNTS 106

Банди 1
Тавзењи 1

Раќами тавзењ ба Ќисми II-уми Протоколи 
соли 1955, банди 1, бахши СС(i) илова карда 
шудааст

7 октябри 1957 278 UNTS 214

Тавзењи 2 Ќисми II-уми Протоколи соли 1955, банди 1, 
бахши СС(ii)

7 октябри 1957 278 UNTS 214

Банди 6(b) Ќисми II-уми Протоколи соли 1955, банди 1, 
бахши СС(iii)

7 октябри 1957 278 UNTS 214

Ба Моддаи VII ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 296
Банди 1 Ќисми II-уми Протоколи соли 1955, банди 1, 

бахши DD(i)
7 октябри 1957 278 UNTS 214

Банди 2 Ќисми II-уми Протоколи соли 1955, банди 1, 
бахши DD(ii)

7 октябри 1957 278 UNTS 214

Ба Моддаи VIII Ќисми II-уми Протоколи соли 1955, банди 1, 
бахши EE

7 октябри 1957 278 UNTS 216

Ба Моддањои XI, 
XII, XIII, XIV ва 
XVIII

Протоколи соли 1955 барои воридсозии 
таѓйироту иловањо, Моддаи I, бахши В, банди 
7

7 октябри 1957 278 UNTS 248

Ба Моддаи XI ГАТТ 1 январи 1957 55 UNTS 298
Ба Моддаи XII Ќисми II-уми Протоколи соли 1955, банди 1, 

бахши GG
7 октябри 1957 278 UNTS 216

(давоми) Замимаи I
Ба Моддаи ГАТТ 1 фнвари 1948 55 UNTS 300
Ба Моддаи XIII
Банди 1

Ќисми II-уми Протоколи соли 1955, банди 1, 
бахши HH

15 феврали 1961 278 UNTS 218
62 UNTS 46

Банди 2 Моддаи XIV-уми Протоколи соли 1948, 
бахши II

1 январи 1949 55 UNTS 302
278 UNTS 218

Ба Моддаи XV ГАТТ 1 январи 1948 55 UNTS 302
278 UNTS 220

Ба Моддаи XVI Ќисми II-уми Протоколи соли 1955, банди 1, 
бахши II

7 октябри 1957 278 UNTS 220

Ба Моддаи XVII ГАТТ 1 январи 1948 278 UNTS 220
Банди 3 Ќисми II-уми Протоколи соли 1955, банди 1, 

бахши JJ
7 октябри 1957 278 UNTS 226

Банди 4(b) Ќисми II-уми Протоколи соли 1955, банди 1, 
бахши JJ

7 октябри 1957 62 UNTS 64

Ба Моддаи XVIII Ќисми II-уми Протоколи соли 1955, банди 1, 
бахши KK

7 октябри 1957 107 UNTS 314
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Ба Моддаи XX Ќисми II-уми Протоколи соли 1955, банди 1, 
бахши LL

7 октябри 1957 278 UNTS 226

Ба Моддаи XXIV Моддаи XXIV-уми Протоколи соли 1948, 
бахши II

7 июни 1948

Банди 9 Протоколи 3-уми соли 1955 барои воридсозии 
таѓйироту иловањо, банди 1

21 октябри 1951 278 UNTS 232

Ба Моддаи 
XXVIII

Ќисми II-уми Протоколи соли 1955, банди 1, 
бахши NN

7 октябри 1957 138 UNTS 340

Ба Моддаи 
XXVIII bis

Ќисми II-уми Протоколи соли 1955, банди 1, 
бахши OO(i)

7 октябри 1957

Ба Моддаи XXIX Ќисми II-уми Протоколи соли 1955, банди 1, 
бахши E(vi)

24 сентябри 1952 ГАТТ, 2-умин 
санади нињої, 
с е с с и я и 
махсуси 31

Ба Ќисми IV Ќисми IV-уми Протоколи соли 1965, банди 1, 
бахши В

27 июни соли 
1966

ГАТТ, 2-умин 
санади нињої, 
с е с с и я и 
махсуси 31

Ба Моддаи 
XXXVI

Ќисми IV-уми Протоколи соли 1965, банди 1, 
бахши В

27 июни соли 
1966

ГАТТ, 2-умин 
санади нињої, 
с е с с и я и 
махсуси 32

Ба Моддаи 
XXXVII

Ќисми IV-уми Протоколи соли 1965, банди 1, 
бахши В

27 июни соли 
1966
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СОЗИШНОМАИ УМУМИИ СОЛИ 1994 ОИД БА ТАрИФЊО ВА САВДО

1. Созишномаи умумии соли 1994 оид ба тарифњо ва савдо («ГАТТ 1994») иборат аст 
аз:

(a) муќаррароти Созишномаи умумї оид ба тарифњо ва савдо, ки 30 октябри 
соли 1947 ќабул шуда, ба Санади нињоие замима гардидааст, ки дар хотимаи 
Сессияи дувуми Кумитаи омодагии Конфронси Созмони Милал оид ба 
савдо ва шуѓл (ба истиснои Протоколи татбиќи муваќќатї) ќабул шудааст 
ва бо шартњои санадњои њуќуќие ба он таѓйироту иловањо ворид шудааст, 
ки пеш аз таърихи эътибор пайдо кардани Созишнома оид ба  Созмони 
Умумиљањонии Савдо (СУС) эътибори ќонунї гирифтааст;

(b) муќаррароти санадњои њуќуќие, ки дар зер оварда шуда, дар чањорчўбаи 
ГАТТ 1947 пеш аз таърихи эътибор пайдо кардани Созишнома оид ба  
Созмони Умумиљањонии Савдо эътибор ќонунї гирифтааст:

(i) протоколњову шањодатномањои марбут ба гузаштњои тарифї;

(ii) протоколњо оид ба њамроњшавї (ба истиснои муќаррароти,  (a) 
вобаста ба татбиќи муваќќатї ва боздошти татбиќи муваќќатї,  ва (b) 
татбиќи муваќќатии ќисми II-уми ГАТТ 1947 ба андозаи пурратарин 
пешбинї менамояд, ки ба ќонунгузории то санаи Протокол мављудбуда 
номутобиќ нест;

(iii) ќарорњои озод намудан аз уњдадорињо, ки тибќи Моддаи XXV-уми 
ГАТТ 1947 ќабул карда шудаанд ва то санаи эътибор пайдо кардани 
Созишнома оид ба  Созмони Умумиљањонии Савдо дар амал љорї 
буданд18;

(iv) ќарорњои дигари ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАИ 
СОЗИШНОМАИ ГАТТ 1947;

(c) Созишњое, ки дар зер муќаррар шудаанд:

(i) Созиши тафсири моддаи II:1(b)-и Созишномаи умумии соли 1947 
оид ба тарифњо ва савдо;

(ii) Созиши тафсири Моддаи XVII-уми Созишномаи  умумии соли 
1947 оид ба тарифњо ва савдо;

(iii)  Созиш доир ба муќаррароти тавозуни пардохти Созишномаи 
умумии соли 1947 оид ба тарифњо ва савдо;

(iv)  Созиш оид ба  тафсири Моддаи XXIV-уми Созишномаи умумии 
соли 1947 оид ба тарифњо ва савдо;

18  Озод намудан аз уњдадорињое, ки дар ин муќаррарот фаро гирифта шудааст, дар повараќи 7-уми сањифањои 11 ва 12-уми 
ќисми II-йуми санади MTN/FA аз 15 декабри соли 1993 ва MTN/FA/Corr.6 аз 21 марти соли 1994 рўйхат шудааст. Конфронси 
вазирон бояд дар сессияи нахустини худ фењристи таљдиди назаршудаи озод намудан аз уњдадорињоеро тањия намояд, ки дар ин 
муќаррарот фаро гирифта шудааст ва њар гуна озод намудан аз уњдадорињоеро дар бар мегирад, ки мутобиќи Созишномаи  ГАТТ 
1947 пас аз 15 декабри соли 1993 ва пеш аз таърихи эътибор пайдо кардани Созишномаи Созмони умумиљањонии савдо дода 
шудааст ва озод намудан аз уњдадорињоеро бекор менамояд, ки муњлати онњо то ин замон ба поён хоњанд расид.
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(v) Созиш дар мавриди озод намудан аз уњдадорињо мутобиќи 
Созишномаи умумии соли 1947 оид ба тарифњо ва савдо;

(vi)  Созиш оид ба  тафсири моддаи XXVIII-уми Созишномаи умумии 
соли 1947 оид ба тарифњо ва савдо; ва

(d) Протоколи Марокаш ба Созишномаи ГАТТ 1994.

2. Ќайдњои тавзењотї

(a) Ишорањо ба “тарафи ањдкунанда” дар муќаррароти ГАТТ 1994 
бояд њамчун “аъзо” хонда шавад. Ишорањо ба “тарафи ањдкунандаи 
камрушдкарда” ва “тарафњои ањдкунандаи рушдкарда” бояд мутаносибан 
њамчун “аъзои рў ба инкишоф” ва “аъзои рушдкарда” хонда шавад.  Ишорањо 
ба “Котиби иљроия” бояд “Котиби Генералии СУС” хонда шавад.

(b) Ишорањо ба ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДА, ки дар Моддањои XV:1, XV:2, 
XV:8, XXXVIII ва тавзењот ба Моддањои XII ва XVIII; ва дар муќаррароти 
мувофиќатномањои табодули махсуси асъорї дар моддањои XV:2, XV:3, 
XV:6, XV:7 ва XV:9-уми ГАТТ 1994 њамчун ишорањо ба СУС њисобида 
мешавад. Функсияњои дигаре, ки муќаррароти ГАТТ 1994 ба ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДА-и ба таври муштарак амалкунанда тайин менамоянд, ба 
Конфронси вазирон вогузор карда мешавад.

(c) (i) Матни ГАТТ 1994 бо забонњои англисї, фаронсавї ва испанї сањењ  
мебошад.

(ii) Матни ГАТТ 1994 бо забони фаронсавї омада, тибќи истилоњоти  
Замимаи А-и дар санади MTN.TCN/41 ишора карда шуда, тасњењ 
карда мешавад.

(iii) Матни аслии ГАТТ 1994 бо забони испанї омада, матни Љилди 
IV-уми силсилаи Санадњои асосї ва Санадњои интихобшуда мебошад, 
ки  тибќи истилоњоти  Замимаи В-и дар санади MTN.TCN/41 ишора 
карда шуда, тасњењ карда мешавад.

3. (а) Муќаррароти Ќисми II-уми ГАТТ 1994 ба тадбирњое татбиќ намешаванд, ки аъзо 
мутобиќи ќонунгузории махсуси њатмие андешидааст, ки аз љониби њамин аъзо 
пеш аз тарафи ањдкунандаи  ГАТТ 1947 шуданаш ба онњо эътибори ќонунї додааст 
ва истифода, фурўш ё иљораи киштињои сохти хориљї ё бозсохти хориљиро барои 
истифодаи тиљоратии байни нуќтањои обњои миллї ё обњои минтаќаи истисноии 
иќтисодї манъ мекунад. Чунин истисносозї татбиќ мешавад ба: (а) идома ё таљдиди 
бетаъхири муќаррароти номутобиќи чунин ќонунгузорї; ва (b) таѓйиру иловањо 
ба муќаррароти номутобиќи чунин ќонунгузорї ба андозае, ки таѓйиру иловањо 
мутобиќати муќарраротро бо Ќисми II-уми ГАТТ 1947 коњиш намедињад. Ин 
истисносозї ба тадбирњое мањдуд шудааст, ки мутобиќи ќонунгузории дар боло 
тавсифшуда андешида шуда, пеш аз таърихи эътибор пайдо кардани Созишномаи 
СУС эълон ва муќаррар шудааст. Агар чунин ќонунгузорї минбаъд барои кам 
кардани мутобиќати худ бо Ќисми II-уми ГАТТ 1994 таѓйир дода шавад, пас њаргиз 
барои фарогирї мутобиќи ин банд салоњият нахоњад дошт.
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(b) Бо маќсади озмудани он, ки шартњои эњтиёљоти барои истисносозї эљодшуда 
њанўз бартарї дорад ё не, Конфронси вазирон ин истисносозиро на дертар аз 
панљ сол пас аз таърихи эътибори ќонунї пайдо кардани Созишномаи СУС ва 
баъд аз он њар ду сол то он замони соњибэътибор будани ин истисносозї таљдиди 
назар хоњад кард.

(c) Аъзое, ки тадбирњояш ин истисносозиро дар бар мегирад, огоњиномаи 
муфассали омории иборат аз њисоби миёнаи њаракати панљсолаи воќеї ва 
интизорравандаи интиќоли киштињои дахлдор ва иттилооти иловагї оид ба 
истифода, фурўш, иљора ё таъмири киштињои дахлдорро, ки ин истисносозї 
фаро мегирад, њар сол пешнињод менамояд.

(d) Аъзое, ки чунин мењисобад ин истисносозї тавре амали карда шудааст, ки 
мањдудсозии муштарак ва баробарро оид ба истифода, фурўш, иљора ё таъмири 
киштињои дар њудуди аъзо сохташударо асоснок менамояд, метавонад  бо 
назардошти  ќаблан огоњ намудани Конфронси вазирон чунин мањдудиятњоро 
љорї намояд.

(e) Чунин истисносозї бе њуќуќмањдудкунии чорасозињои марбут ба 
љанбањои махсуси ќонунгузорист, ки ин истисносозї фаро гирифта шуда, 
бо мувофиќатномањои соњавї ё форумњои дигар мавриди музокира ќарор 
гирифтааст.
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ЭЪЛОМИЯИ МАРОКАШ

Вазирон,

намояндагони 124 Њукумат ва Иттињоди  Аврупо, ки дар давраи Уругваи 
гуфтушунидњои бисёрљонибаи савдо иштирок доранд, вобаста ба доир намудани 
љаласаи хотимавии Кумита оид ба гуфтушуниди савдо дар сатњи Вазирон дар шањри 
Марокаш – пойтахти Марокаш дар санаи аз 12 то 15 апрели 1994,  

бо ёдоварї аз Эъломияи Вазирон, ки дар Пунта-дел-Эст, Уругвай дар санаи 20 
сентябри соли 1986 бо маќсади оѓоз бахшидани давраи Уругваи гуфтушунидњои 
бисёрљонибаи савдо ќабул шудааст,

бо ёдоварї аз пешрафт, ки дар љараёни љаласањои сатњи Вазирон, ки дар шањри 
Монреали Канада ва шањри Брюссели Белгия мувофиќан дар моњи декабри соли 1988  
ва моњи декабри соли 1990  баргузор ва  ба даст оварда шуда буд,

бо ишораи он, ки гуфтушунид асосан то санаи 15 декабри соли 1993  бояд анљом 
дода шавад,

бо кўшиши тањким бахшидани мувафаќќияти давраи Уругвай тавассути иштироки 
иќтисодиётњои миллї дар низоми савдои љањонї дар асоси иќтисодиёти озод ва ба 
бозор нигаронидашуда ва уњдадорињое, ки дар Созишномањо ва Ќарорњои давраи 
Уругвай баён шудааст,

имрўз чунин Эъломияро ќабул карданд:

ЭЪЛОМИЯ

1.   Вазирон дастоварди таърихиро дар симои анљоми Давр дастгирї мекунанд, ки 
он тибќи аќидаи онњо иќтисодиёти љањониро тањким мебахшад ва ба густариши 
савдо, сармоягузорї, шуѓли ањолї ва афзудани даромад мусоидат мекунад. Аз 
љумла, Вазирон дастовардњои зеринро дастгирї мекунанд:

- сохтори боз њам устувортар ва даќиќтари њуќуќї, ки онњо барои савдои 
байналмилалї ќабул намуданд, инчунин низоми самаранок ва боварибахши 
њалли бањсњо;

-   паст кардани тарифњо дар сатњи байналмилалї то 40% ва созишномањои боз 
њам бузургтар, ки барои воридоти мол бозорњоро боз мекунанд ва инчунин 
таъмин намудани устувории бештар дар оянда ва боварии бештар тавассути 
васеъ намудани њаљми уњдадорињои тарифї, ва   

- созмони сохтори ќоидањои бисёрљонибаи њуќуќї дар самти савдои 
хизматрасонї ва муњофизати тиљорати марбут ба њуќуќњои моликияти 
зењнї ва инчунин муќаррароти тањкимшудаи созишномањои бисёрљонибаи 
савдо дар соњаи кишоварзї, нассољї ва либосворї.

2.    Вазирон тасдиќ менамоянд, ки ташкил кардани Созмони Умумиљањонии  Савдо 
(СУС) ин марњилаи нав дар њамкории байналмилалии иќтисодї буда, кўшиши 
фаъолияти боз њам бештар дар доираи низоми нисбатан одилона ва озодтарро ба 
манфиати њама халќиятњо ифода мекунад. Вазирон изњор мекунанд, ки ќотеъона 
ба њама гуна равандњои дифоъ аз савдо муќовимат мекунанд. Онњо дар чунин 
аќидаанд, ки озодкунии савдо ва ќоидањои боз њам ќатъитар, ки дар љараёни 
давраи Уругвай ќабул шуда буда, ба озодии боз њам бештар дар савдо мусоидат 
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мекунад. Вазирон бетаъхир тасмим мегиранд, ки то ба эътибор даромадани СУС 
ягон чораро љорї намекунанд, ки метавонад боиси заиф гардидани натиљањои 
давраи Уругваи гуфтушунид шавад ё ба татбиќи онњо таъсири манфї  расонад. 

3.  Вазирон бо иродаи ќатъї ба њамоњанг кардани танзими савдо, муносибатњои 
асъорї-молиявї дар сатњи љањонї саъй мекунанд, инчунин тавассути њамкорї 
байни СУС ва Хазинаи байналмилалии асъор ва Бонки љањонї, ки бо ин маќсад 
амалї мешавад.

4.   Вазирон он далелро дастгирї мекунанд, ки иштирок дар давраи Уругвай бузургтар 
назар ба њама гуфтушуниди бисёрљонибаи савдои ќаблї буд ва аз љумла кишварњои  
рў ба инкишоф дар ин љараён наќши намоён ва фаъол доштанд. Вазирон зикр 
менамоянд, ки дар муњлати доир намудани гуфтушунидњои зикршуда дар бисёр 
кишварњои  рў ба инкишоф ва кишварњое, ки дар онњо ќаблан иќтисодиёт ба таври 
маъмурї идора карда мешуд, чорањои муњиме ќабул шуд, ки ба ислоњоти иќтисодї 
ва озодкунии савдо нигаронида шуда буд. 

5.  Вазирон ёдовар мешаванд, ки натиљањои гуфтушунид дар худ пешнињоди низоми 
мутобиќќкардашуда ва мусоидати бештарро бо кишварњои  рў ба инкишоф  таљассум 
мекунад, инчунин ба кишварњои камрушдкарда диќќати махсус дода шудааст. 
Вазирон татбиќи муќаррароти мазкурро ба манфиати кишварњои камрушдкарда 
эътироф мекунанд ва аз омодагии худ ба идома додани кўмак ва мусоидат ба 
густариши савдои онњо ва афзун кардани имкониятњои сармоягузорї изњор 
мекунанд. Онњо ризогї доданд, ки њар ваќт дар Конфронси Вазирон ва маќомоти 
марбутаи СУС таъсири татбиќи давраи Уругвайро ба кишварњои камрушдкарда 
ва инчунин он кишварњои  рў ба инкишоф, ки комилан воридкунандаи озуќаворї 
мебошанд, баррасї мекунанд, барои тањияи чорањои мусбї, ки имкон медињанд, 
ки ин кишварњо ба маќсадњои рушди миллии худ ноил гарданд. Вазирон тањкими 
ќобилияти ГАТТ ва СУС дар робита ба пешнињод намудани кўмаки техникии 
густурда дар доираи ваколати онњо ва махсусан, густариши кўмаки техникї ба 
кишварњои камрушдкардаро эътироф мекунанд.   

6.  Вазирон изњор мекунанд, ки имзои онњо дар Санади Хотимавї, ки натиљањои 
давраи Уругваи гуфтушуниди бисёрљонибаи савдо ва ќабули ќарорњои дар сатњи 
Вазирон мувофиќкардашударо  дарбар мегирад, гузаришро аз ГАТТ ба СУС ифода 
мекунад. Аз љумла, онњо Кумитаи тадорукотро бо маќсади омодагї ба эътибор 
даромадани Созишномаи СУС ва таъмини чорањои мазкур, ки барои тасдиќи он 
зарур мебошад, созмон доданд, ки Созишномаи СУС то санаи 1 январи соли 1995 
ё ба ќадри имкон барваќттар баъди ин сана ба эътибор дарояд. Беш аз ин, Вазирон 
оид ба масъалањои савдо ва њифзи муњити зист ќарор ќабул намуданд.

7.   Вазирон ба љаноби Олї Шоњ Њасан II барои сањми шахсии вай дар бомувафаќќият 
анљом ёфтани љаласа дар сатњи Вазирон ва инчунин ба њукумат ва халќи Марокаш 
барои пазироии самимї ва дар сатњи баланд ташкил намудани чорабинї 
сипосгузории амиќи худро баён мекунанд. Он далел, ки љаласаи хотимавии сатњи 
Вазирон дар доираи давраи Уругвай дар шањри Марокаш баргузор шуд, исботи 
иловагие мебошад, ки аз дастгирии  Марокаш дар таъмини низоми озодтари савдо 
ва њамоиши комили кишвар ба низоми љањонии иќтисодї гувоњї медињад.       

8.   Бо ќабул ва ба тавсиб расондани Санади Хотимавї ва оѓози Созишнома СУС 
барои ќабул кардан, Вазирон изњор мекунанд, ки бо њамин фаъолияти Кумита оид 
ба гуфтушунид хотима меёбад ва давраи Уругвай ба таври расмї анљом ёфтааст. 
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ЌАРОР
ДОИР БА ЌАБУЛ КАРДАНИ СОЗИШНОМА ОИД БА ТАШКИЛ НАМУДАНИ 

СОЗМОНИ УМУМИЉАЊОНИИ САВДО ВА ШОМИЛ ШУДАН БА ОН

Вазирон,

бо зикри он, ки моддањои ХI ва ХIV Созишнома оид ба ташкил кардани Созмони 
умумиљањонии савдо (дар зер «Созишнома оид ба СУС») пешбинї менамоянд, ки танњо 
љонибњои гуфтушуниди ГАТТ 1947, ки дар санаи ба эътибор даромадани Созишнома 
оид ба СУС ба њамин сифат эътироф шудаанд, ки рўйхати гузашт ва уњдадорињои он 
дар ГАТТ 1994 замима шудааст ва рўйхати уњдадорињои махсус, ки ба Созишномаи 
кулл оид ба савдои хизматрасонї ( дар зер – «ГАТС») замима шудаст, метавонанд 
Созишнома оид ба СУС-ро ќабул намоянд;

бо ишораи он, ки банди 5 Санади Хотимавї, ки дар худ натиљањои даври Уругваи 
гуфтушуниди бисёрљонибаи савдоро (дар зер мувофиќан  «Санади Хотимавї» ва 
«Даври Уругвай») таљассум мекунад, пешбинї менамояд, ки рўйхатњои иштирокчиён, 
ки љониби гуфтушуниди ГАТТ 1947 намебошанд, аз санаи ба тасвиб расидани Санади 
Хотимавї нињої намебошанд ва дар оянда бо маќсади њамроњ шудан ба ГАТТ 1947 ва 
ќабул кардани Созишнома оид ба СУС аз љониби онњо анљом дода мешаванд; 

бо ба инобат гирифтани банди 1 Ќарор оид ба чорањои ба манфиати кишварњои 
камрушдкарда, ки он пешбинї менамояд, ки кишварњои камрушдкарда аз санаи 15 
апрели соли 1994 барои пешнињоди рўйхати худ мутобиќи Моддаи Х1 Созишнома оид 
ба СУС дар ихтиёри худ як соли иловагї доранд;

бо эътирофи он, ки баъзе иштирокчиёни даври Уругвай, ки муќаррароти ГАТТ 
1947 de facto истифода мекарданд ва тибќи Моддаи XXVI:5(с) ГАТТ 1947 љониби 
музокирот шуданд, имкони пешнињоди рўйхати ГАТТ 1994 ва ГАТС надоштанд;

бо эътирофи он, ки баъзе кишварњо ё ќаламравњои гумрукии алоњида, ки дар даври 
Уругвай иштирок надоштанд, метавонанд то ба эътибор даромадани Созишнома оид 
ба СУС љониби гуфтушуниди ГАТТ 1947 шаванд ва ба чунин кишварњо ё ќаламравњои 
гумрукї бояд имкони гуфтушуниди марбут ба рўйхати ГАТТ 1994 ва ГАТС пешнињод 
карда шавад, ки ба онњо имкон медињад, ки Созишнома оид ба СУС-ро ќабул намоянд;

бо назардошти он, ки баъзе кишварњо ё ќаламравњои гумрукии алоњида, ки 
раванди шомил шуданро ба ГАТТ 1947 то ба эътибор даромадани Созишнома оид 
ба СУС анљом дода наметавонанд ё он кишварњо ё ќаламравњои гумрукї, ки маќсад 
надоранд, ки љониби гуфтушуниди ГАТТ 1947 шаванд, метавонанд хоњиши худро 
вобаста ба оѓоз намудани љараёни њамроњ шудан ба СУС то ба эътибор даромадани 
Созишнома оид ба СУС изњор намоянд;

бо эътирофи он, Созишнома оид ба СУС  ба њељ ваљњ миёни Аъзои СУС, ки 
Созишномаи мазкурро тибќи Моддањои ХI ва ХIV ќабул намудаанд ва Аъзои СУС, 
ки ба он тибќи Моддаи ХII шомил шудаанд, фарќ намегузорад ва бо хоњиши таъмин 
намудани чунин шароит, ки дар он расмиёти њамроњ шудани кишварњо ё ќаламравњои 
гумрукии алоњида, ки дар санаи ба эътибор даромадани Созишнома оид ба СУС љониби 
гуфтушуниди ГАТТ 1947 нашуданд, бояд чунин бошад, ки он кишварњо ё ќаламравњои 
гумрукии алоњидаро дар шароити номусоид нагузорад ва аз мавќуфгузории бемаврид 
нисбат ба ин кишварњо ё ќаламравњои гумрукии алоњида канорагирї карда шавад,

ќарор мекунанд:
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1 (а) њар як љонибе, ки Санади Хотимавиро имзо кардааст, ки

-  нисбат ба он банди 5 Санади Хотимавї татбиќ мешавад, ё ки

-  нисбат ба он банди 1 Ќарор оид ба чорањои ба манфиати мамлакатњои аз 
њама сусттараќќикарда татбиќ мешавад, ё ки

- тибќи Моддаи ХХVI:5(с) ГАТТ 1947 то 15 апрели соли 1994  љониби 
музокирот шуд ва барои тањияи рўйхати ГАТТ 1994 ва ГАТС барои илова 
кардан ба Санади Хотимавї имкон надошт ва њар як кишвар ё ќаламрави 
гумрукии алоњида, ки 

-  дар муњлати байни 15 апрели соли 1994  ва санаи ба эътибор даромадани 
Созишнома оид ба СУС љониби гуфтушуниди ГАТТ 1947 мешавад, 
метавонад ба Кумитаи тадорукот рўйхати гузашт ва уњдадорињоро дар 
доираи ГАТТ 1994 ва рўйхати уњдадорињои махсусро дар доираи ГАТС 
барои баррасї ва тасдиќ пешнињод намояд.    

(b) Тибќи Моддаи ХIV Созишнома оид ба СУС, он барои ќабул кардан аз 
тарафи љонибњои гуфтушуниди ГАТТ 1947, ки рўйхатњои онњо то ба эътибор 
даромадани Созишнома оид ба СУС пешнињод ва тасдиќ шуда буд,  кушода аст.

(с) Муќаррароти зербандњои (а) ва (b) банди мазкур њуќуќњои мамлакатњои 
нисбатан сусттараќќикардаро вобаста ба пешнињоди рўйхатњои онњо дар давоми 
як сол аз санаи 15 апрели соли 1994  халалдор намекунад. 

2.(а) Њар як кишвар ё ќаламрави гумрукии алоњида метавонад ба Кумитаи тадорукот 
мурољиат карда ба Конфронси вазирон пешнињод намояд, ки шартњои њамроњ 
шудан ба Созишнома оид ба СУС-ро тибќи Моддаи Созшномаи мазкур тасдиќ 
намояд. Агар бо чунин дархост кишвар ё ќаламрави гумрукии алоњидае мурољиат 
намояд, ки дар љараёни њамроњ шудан ба ГАТТ 1947 ќарор дорад, Кумитаи 
тадорукот, бо ќадри имкон ин дархостро якљоя бо Гурўњи корї, ки аз тарафи 
љонибњои Гуфтушуниди ГАТТ 1947 бо маќсади баррасии њамроњ шудани ин 
кишвар ё ќаламрави гумрукии алоњида созмон дода шудааст, баррасї менамояд. 

(b) Кумитаи Тадорукот ба Конфронси вазирон оид ба баррасї намудани чунин 
дархост њисобот медињад. Њисобот метавонад суратмаљлис оид ба њамроњ 
шудан, инчунин рўйхати гузашт ва уњдадорињо дар доираи ГАТТ 1994 ва 
рўйхати уњдадорињои махсусро дар доираи ГАТС дарбар гирад, ки он бояд аз 
љониби Конфронси вазирон тасдиќ карда шавад. Њисоботи Кумитаи Тадорукот 
аз тарафи Конфронси вазирон дар баррасии ариза оид ба њамроњ шудан 
ба Созишномаи СУС, ки аз љониби кишвар ё ќаламрави гумрукии алоњида 
пешнињод шудааст ба инобат гирифта мешавад.

СОЗИШНОМАИ МАРОКАШ ОИД БА ТАЪСИСЁБИИ СОЗМОНИ 
УМУМИЉАЊОНИИ САВДО

Тарафњои Созишномаи мазкур

бо эътирофи он, ки муносибатњои онњо дар самти савдо ва танзими иќтисодї 
бояд бо маќсади баланд бардоштани сатњи зиндагї, таъмини шуѓли ањолии пурра, 
мунтазам ва хеле афзун шудани сатњи даромади воќеї ва талаботи самарабахш ба амал 
бароварда шавад, инчунин густариши истењсолот ва тиљорати мол ва хизматрасонї 
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дар доираи истифодаи самараноки манбањои љањонї мутобиќ ба њадафњои рушди 
устувор, кўшиши њифз ва мањфуз доштани муњити зист ва густариши имкониятњои 
барои ин њадафњо тавассути воситањои мувофиќ ба талаботњои мазкур ва манфиатњои 
онњо дар марњилањои гуногуни тараќиёти иќтисодї;

бо эътирофи он, ки бояд саъю талош карда шавад, ки кишварњои  рў ба инкишоф ва 
махсусан кишварњои камрушдкардаи аз љумлаи онњо, дар рушди савдои байналмилалї 
сањми кафолатдодашуда дошта бошанд, ки мутаносиб ба талаботи онњо дар рушди 
иќтисодї бошад;

кўшиши мусоидат ба иљрои ин њадафњо тавассути ќарорњои мутаќобилан судманд, 
ки ба паст кардани тарифњои гумрукї, дигар монеањо дар тиљорат ва бартараф кардани 
низоми мањдудкунии њуќуќњо дар муносибатњои байналмилалии тиљоратї нигаронида 
шудааст;

ќарор карданд, ки дар асоси Созишномаи умумї оид ба тарифњо ва савдо, 
дастовардњои ќаблї дар соддагардонии савдо ва њамаи натиљањои гуфтушуниди 
бисёрљонибаи савдои давраи Уругвай низоми  бисёрљонибаи савдо ва нисбатан 
ќавитар ва устувортарро созмон дињанд;

бо иродаи устувор нигоњ доштани принсипњои асосї ва дастгирии њадафњое, ки 
дар низоми бисёрљонибаи савдо зикршуда баён шудааст,

ба чунин ќарори зерин омаданд: 

Моддаи I
Таъсиси Созмон

Бад-ин васила  Созмони Умумиљањонии Савдо (дар оянда «СУС») таъсис дода мешавад.

Моддаи II
Самтњои фаъолияти СУС

1. СУС дар муносибатњои тиљоратии байни аъзои худ дар масъалањои вобаста ба 
созишномањо ва санадњои њуќуќии марбут ба онњо, ки ба Замимаи Созишномаи 
мазкур илова шудааст, доираи умумии институтсионалиро таъмин мекунад.

2. Созишномањо ва санадњои њуќуќии марбут ба онњо, ки ба Замимаи 1, 2 ва 3 илова 
карда шудааст (дар оянда «Созишномањои бисёрљонибаи савдо» номида мешавад) 
ќисми људонашавандаи Созишномаи мазкур буда, барои њамаи аъзои Созмон 
њатмї мебошад.   

3. Созишномањо ва санадњои њуќуќии марбут ба онњо, ки ба Замимаи 4 илова карда 
шудааст (дар оянда «Созишномањои тиљоратї бо доираи мањдуди иштирокчиён» 
номида мешавад) инчунин ќисми Созишномаи мазкур барои аъзоёне мебошад, ки 
онњоро ќабул кардаанд ва ба дигар аъзоёне, ки онњоро ќабул накардаанд, уњдадорї 
ё њуќуќњоро фароњам намеорад.  

4. Созишномаи умумї оид ба тарифњо ва савдо соли 1994, ки дар Замимаи 1А (дар 
оянда «ГАТТ 1994») баён шудааст, аз љињати њуќуќї аз Созишномаи умумї оид 
ба тарифњо ва савдо санаи 30 октябри соли 1947, (дар оянда «ГАТТ 1947» номида 
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мешавад) ки ба Санади Хотимавї замима шудааст ва баъди анљоми љаласаи дуюми 
Кумитаи Тадорукоти Конфронси Созмони Милали Муттањид оид ба савдо ва 
шуѓли ањолї бо ислоњ, илова ё таѓйирот ќабул шудааст, фарќ мекунад.

Моддаи III
Вазифањои СУС

1. СУС ба иљро, татбиќ ва фаъолияти Созишномаи мазкур ва Созишномањои 
бисёрљонибаи савдо, барои амалигардонии њадафњои онњо мусоидат мекунад ва 
инчунин иљро, татбиќ ва фаъолияти Созишномањои савдо бо доираи мањдуди 
иштирокчиёнро таъмин мекунад.   

2. СУС ин њамоиш барои музокирот байни аъзои худ доир ба масъалањои вобаста 
ба муносибатњои бисёрљонибаи савдо мебошад, ки онњо ба созишномањое 
иртибот дорад, ки дар Замимањои њамин Созишнома баён шудааст. Тибќи ќарори 
Конфронси Вазирон  СУС инчунин метавонад форум барои гуфтушуниди оянда 
байни аъзо доир ба муносибатњои бисёрљонибаи савдои онњо бошад ва инчунин 
татбиќи натиљањои чунин гуфтушунидро таъмин намояд.

3. СУС вазифањои маъмуриро дар робита  ба  Ањднома оид ба ќоидањо ва тартиб, 
ки њалли бањсњоро ба танзим медарорад (минбаъд «Ањднома оид ба ќоидањо ва 
тартиб, ки њалли бањсњоро ба танзим медарорад») ва дар замимаи 2-и Созишномаи 
мазкур нишон дода шудааст, иљро менамояд.

4. СУС вазифањои маъмуриро нисбат ба Тартиби баррасии сиёсати савдо (минбаъд 
«Тартиби баррасии сиёсати савдо - ТБСС»), ки дар Замимаи 3 њамин Созишнома 
баён шудааст, иљро мекунад.

5. Бо маќсади боз њам бештар мувофиќ кардани танзими иќтисодї дар сатњи љањонї, 
СУС дар мавридњое, ки мувофиќи маќсад бошад, бо Хазинаи байналмилалии 
асъор ва Бонки байналмилалии таљдид ва рушд ва сохторњои ба он марбут њамкорї 
мекунад.

Моддаи  IV 
Сохтори СУС

1. Конфронси Вазирон созмон дода мешавад, ки аз намояндагони њамаи кишварњои 
аъзо иборат буда ва на камтар аз як маротиба дар ду сол доир карда мешавад. 
Конфронси Вазирон вазифањои СУС-ро иљро мекунад ва барои ин чорањои 
заруриро меандешад. Конфронси Вазирон ваколати ќабули ќарорњои марбут ба 
њамаи масъалањои вобаста ба њар як аз Созишномањои бисёрљонибаи савдоро 
дорад, агар вобаста ба он ягон аъзо тибќи талаботњои мушаххаси нисбат ба ќабули 
ќарорњо, ки дар њамин Созишнома баён шудааст ва ба Созишномаи бисёрљонибаи 
савдо мувофиќ мебошад, дархост намояд.

2. Шўрои Генералї созмон дода мешавад, ки аз намояндагони њамаи кишварњои аъзо 
иборат буда, тибќи зарурат даъват карда мешавад. Дар танаффуси байни љаласањои 
Конфронси Вазирон, вазифаи онро Шўрои Генералї иљро мекунад. Шўрои 
Генералї инчунин вазифањоеро иљро мекунад, ки тибќи Созишномаи мазкур ба 
он вобаста карда шудааст. Шўрои Генералї ќоидањои расмиёти худро муќаррар 
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ва ќоидањои расмиёти Кумитањоро, ки тибќи Моддаи 7 пешбинї шудааст, тасдиќ 
мекунад.

3. Шўрои Генералї дар њолатњои мазкур барои иљрои вазифањои Маќоми њалли 
бањсњо, ки мувофиќи Ањднома оид ба ќоидањо ва тартиб, ки њалли бањсњо пешбинї 
шудааст, даъват карда мешавад. Маќоми њалли бањсњо метавонад раиси худро 
дошта бошад ва чунин ќоидањои расмиётро, ки барои иљро кардани вазифаи худ 
зарур мешуморад, муќаррар мекунад. 

4. Шўрои Генералї  дар њолатњои мазкур барои иљрои вазифањои Маќом оид ба 
баррасии сиёсати савдо, ки мувофиќи Тартиби баррасии сиёсати савдо пешбинї 
шудааст, даъват карда мешавад. Маќом оид ба баррасии сиёсати савдо метавонад 
раиси худро дошта бошад ва чунин ќоидањои расмиётро, ки барои иљро кардани 
вазифањои худ зарур мешуморад, муќаррар мекунад.

5. Шўро оид ба савдои молњо, Шўро оид ба савдои хизматрасонњо ва Шўро оид ба 
љанбањои тиљоратии њуќуќи моликияти зењнї (дар оянда «Шўро оид ба ТРИПС»), 
ки дар зери идораи умумии Шўрои Генералї  фаъолият мекунад. Шўро оид ба 
савдои молњо амали Созишномањои бисёрљонбаи савдоро, ки дар Замимаи 1 А баён 
шудааст, назорат мекунад. Шўро оид ба савдои хизматрасонњо амали Созишномаи 
умумї  оид ба савдои хизматрасонињоро (дар оянда «ГАТС» номида мешавад) 
назорат мекунад. Шўро оид ба ТРИПС амали Созишнома оид ба љанбањои 
тиљоратии њуќуќи моликияти зењниро назорат мекунад. Шўроњои номбаршуда 
вазифањоеро иљро мекунад, ки ба онњо аз тарафи созишномањои мазкур ва Шўрои 
Генералї  вобаста карда шудааст. Онњо ќоидањои расмиёти худро, ки бояд аз 
тарафи Шўрои Генералї  тасдиќ карда шавад, муќаррар мекунанд. Узвият дар 
Шўроњои номбаршуда барои њамаи кишварњои аъзо озод аст. Шўроњои мазкур аз 
рўи зарурат барои иљрои вазифањои  худ даъват карда мешаванд.

6. Шўро оид ба савдои молњо, Шўро оид ба савдои хизматрасонњо ва Шўро оид 
ба ТРИПС дар њолати зарурат маќомоти зертобеъро созмон медињанд. Чунин 
маќомоти зертобеъ ќоидањои расмиёти худро муќаррар мекунад, ки бояд аз љониби 
Шўроњои мазкур тасдиќ карда шавад.

7. Конфронси вазирон Кумита оид ба савдо ва рушд, Кумита оид ба мањдудкунии 
вобаста ба тавозуни пардохт, Кумита оид ба буљет, молия ва масъалањои маъмуриро 
созмон медињад, ки ин кумитањои номбаршуда вазифањоеро иљро мекунанд, ки 
Созишномаи мазкур ва Созишномањои бисёрљонибаи савдо вобаста кардаанд ва 
инчунин дигар вазифањои иловагие, ки ба онњо Шўрои Генералї  вобаста кардааст ва 
инчунин метавонад дигар кумитањоро бо чунин вазифањое, ки он зарур мешуморад, 
созмон дињад. Кумита оид ба савдо ва рушд дар раванди иљрои вазифањои  худ 
мунтазам тањлили муќаррароти махсуси Созишномањои бисёрљонибаи савдоро ба 
манфиати кишварњои камрушдкарда-аъзо мегузаронад ва ба Шўрои Генералї  бо 
маќсади иљрои амалњои мазкур њисобот пешнињод мекунад. Узвият дар Кумитањои 
номбаршуда барои њамаи кишварњои аъзо озод аст. 

8. Маќомоте, ки тибќи Созишномањои тиљоратї бо доираи мањдуди иштирокчиён 
пешбинї шудааст, вазифањоеро иљро мекунад, ки ба онњо тибќи Созишномаи 
мазкур вобаста карда шудааст ва дар доираи институтсионалии СУС амал 
мекунанд. Маќомоти номбаршуда мунтазам Шўрои Генералиро  оид ба фаъолияти 
худ огоњ мекунад.
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Моддаи  V 
Муносибат бо дигар созмонњо

1. Шўрои Генералї шартномањои мазкурро оид ба њамкорињои самарабахш бо дигар 
созмонњои байнињукуматї мебандад, ки онњо вазифањоеро иљро мекунад, ки ба 
функсияњои СУС иртибот дорад. 

2. Шўрои Генералї метавонад шартномањои мазкурро оид ба машварат ва њамкорї 
бо созмонњои ѓайрињукуматї бандад, ки ин созмонњо бо масъалањое сарукор 
доранд, ки онњо ба СУС низ иртибот дорад.

Моддаи   VI 
Котибот

1. Котиботи СУС созмон дода мешавад (дар оянда «Котибот» номида мешавад), ки 
онро Директори Генералї сарварї мекунад.

2. Конфронси Вазирон Директори Генералиро тайин мекунад ва ќоидањоеро ќабул 
менамояд, ки ваколат, уњдадорї, шароити кор ва муњлати фаъолиятро дар мансаби 
Директори Генералї муќаррар мекунад.

3. Директори Генералї аъзои њайати Котиботро тайин мекунад, уњдадорињо ва 
шароити кори онњоро тибќи ќоидањое, ки Конфронси Вазирон ќабул кардааст, 
муайян мекунад.  

4. Уњдадории Директори Генералї ва њайати Котибот тибќи хусусияти худ ќатъиян 
байналмилалї мебошад. Њангоми иљрои уњдадорињои худ Директори Генералї ва 
њайати Котибот нисбати СУС наметавонанд аз ягон њукумат ё дигар маќом ягон 
гуна дастурро дархост ё ќабул намоянд. Онњо бояд аз амалњое худдорї намоянд, 
ки метавонад ба маќоми онњо њамчун шахсони мансабдори байналмилалї 
таъсири манфї расонад. Аъзои СУС бояд хусусияти байналмилалии уњдадорињои 
Директори Генералї ва њайати Котиботро эњтиром намоянд ва њангоми аз љониби 
онњо иљрои вазифа намудан  кўшиш нанамоянд, ки таъсир расонанд.     

Моддаи  VII 
Буљет ва њаќќи аъзогї 

1. Директори Генералї ба Кумита оид ба буљет, молия ва масъалањои маъмурї лоињаи 
буљети солона ва њисоботи молиявии СУС-ро пешнињод менамояд. Кумита оид 
ба буљет, молия ва масъалањои маъмурї буљети солона ва њисоботи молиявиро, 
ки Директори Генералї пешнињод кардааст, баррасї менамояд ва нисбат ба онњо 
ба Шўрои Генералї тавсия медињад. Лоињаи буљети солонаро Шўрои Генералї 
тасдиќ мекунад.

2. Кумита оид ба буљет, молия ва масъалањои маъмурї ба Шўрои Генералї ќоидањои 
молиявиро пешнињод менамояд ва он муќарраротеро дарбар мегирад, ки онњо 
муайян мекунанд:

(а) меъёри њаќќи аъзогї бо таќсимоти њарољотњои СУС байни аъзои он;

(b) чорањоеро, ки бояд нисбати аъзое татбиќ карда шавад, ки ќарз доранд. 
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Ќоидањои молиявї бо ќадри имкон бояд дар ќоидањо ва таљрибаи ГАТТ 1947 
асос ёбад.

3. Шўрои Генералї ќоидањои молиявї ва лоињаи буљети солонаро бо аксарияти аз се 
ду њиссаи овозњо бо иштироки бештар аз нисфи Аъзоён ќабул менамояд.

4. Њар як Аъзо дар муњлати кўтоњтарин њаќќи Аъзогии худро ба СУС дар њаљми 
харољотњои худ дар СУС тибќи ќоидањои молиявие, ки Шўрои Генералї ќабул 
намудааст, мегузаронад.

Моддаи VIII 
Маќоми СУС

1. СУС маќоми шахси њуќуќиро дорад ва њар як аъзои он ба СУС чунин њуќуќро 
медињад, ки барои иљро кардани амалњои худ барои СУС зарур аст.

2. Њар як Аъзо ба СУС чунин имтиёз ва масуният медињад, ки барои иљро кардани 
амалњои худ барои СУС зарур мебошад.

3. Ба шахсони мансабдори СУС ва намояндагони кишварњои аъзо инчунин њамин 
гуна имтиёз ва масуният дода мешавад, ки барои мустаќилона иљро намудани 
амалњои марбут ба СУС барои онњо зарур аст. 

4. Имтиёз ва бартариятњо (имунитет)-е, ки аз љониби СУС  ба ягон аъзои он, ба 
шахсони мансабдори он ва намояндагони аъзои он дода мешавад, бояд бо 
имтиёз ва бартариятњо (имунитет)-е, ки Конвенсия оид ба имтиёз ва бартариятњо 
(имунитет)-и муассисањои тахассусї, ки аз љониби Ассамблеяи Генералии Созмони 
Милали Муттањид дар санаи 21 ноябри соли 1947  тасдиќ шудааст, баробар бошад.      

5. СУС метавонад созишномаро оид ба идораи марказї бандад.

Моддаи   IX 
Ќабули ќарор

1. СУС таљрибаи ќарори ќабулро тавассути ризоияти том (консенсус), ки тибќи 
ГАТТ 19471 истифода мешуд, давом медињад. Агар дигар амал пешбинї нашуда 
бошад, њангоми ѓайриимкон будани ќабули ќарор дар асоси консенсус, ќарор оид 
ба масъалаи баррасишаванда бо овоздињї ќабул карда мешавад. Дар љаласањои 
Конфронси Вазирон ва Шўрои Генералї њар як аъзои СУС як овоз дорад. Агар 
Итињоди Аврупо њуќуќи овоздињии худро истифода барад, онгоњ шумораи овозњои 
онњо ба шумораи кишварњо-аъзои2 он баробар аст, ки аъзои СУС мебошанд. 
Ќарорњои Конфронси Вазирон ва Шўрои Генералї бо аксарияти овозњои додашуда 
ќабул карда мешавад, агар амали дигар дар Созишномаи мазкур ё дар Созишномаи 
бисёрљонибаи савдои3  мазкур пешбинї нашуда бошад.

2. Конфронси Вазирон ва Шўрои Генералї дар ќабули ќарор оид ба тафсири 
Созишномаи мазкур ва Созишномаи бисёрљонибаи савдо њуќуќи истисної 
доранд. Дар мавриди тафсири Созишномаи бисёрљонибаи савдо, ки дар Замимаи 

1 Чунин њисобида мешавад, ки маќоми мазкур бо консенсус ќарорро оид ба масъалае, ки барои баррасї ба он пешнињод шудааст, 

ќабул менамояд, агар ягон Аъзо, ки дар љаласа њузур дорад, њангоми ќабули ќарор расман ба ќарори пешнињодшуда зид набошад.

2  Шумораи овозњои Иттињоди Аврупо ва кишварњо-аъзои он дар ягон њолат аз шумораи кишварњо-аъзои Иттињоди Аврупо зиёд 

буда наметавонад.
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1 баён шудааст, онњо ваколати худро дар асоси тавсияи Шўро, ки амали чунин 
Созишномаро назорат мекунад, татбиќ менамоянд. Ќарор оид ба тафсир бо 
аксарияти аз чор се њиссаи Аъзоён ќабул карда мешавад. Банди мазкур набояд 
чунин истифода шавад, ки он муќарраротро оид ба тасњењ дар Моддаи X халалдор 
созад.

3. Дар њолатњои истисної Конфронси Вазирон метавонад оид ба аз уњдадорї 
озод намудани аъзо ќарор ќабул намояд, ки аз Созишномаи мазкур ва ягон 
Созишномањои бисёрљонибаи савдо бармеояд, бо он шарт, ки њар як чунин ќарор 
бо аз чор се њиссаи3 кишварњои аъзо ќабул карда мешавад, агар амали дигар дар 
банди мазкур пешбинї нашуда бошад. 

(а) Дархост оид ба озод кардан аз уњдадорї, ки аз Созишномаи мазкур 
бармеояд, барои баррасї ба Конфронси Вазирон дар асоси ќабули ќарор тибќи 
консенсус пешнињод карда мешавад. Конфронси Вазирон муњлати баррасии 
чунин дархостро муќаррар мекунад, ки он аз 90 рўз бояд зиёд набошад. Агар 
дар давоми ин муњлат консенсус ба даст оварда нашавад, онгоњ њама гуна ќарор 
оид ба озод кардан аз уњдадорї бо аксарияти аз чор се њиссаи аъзои он ќабул 
карда мешавад.     

(b) Дархост оид ба озод кардан аз уњдадорї, ки аз Созишномањои бисёрљонибаи 
савдо ва замимањои он бармеояд, ки дар Замимаи 1А, 1В ё 1С баён шудааст, аввал 
мувофиќан ба Шўро оид ба савдои молњо, Шўро оид ба савдои хизматрасонињо ё 
Шўрои ТРИПС барои баррасї дар муњлати на зиёдтар аз 90 рўз пешнињод карда 
мешавад. Баъди анљоми ин муњлат, Шўрои дахлдор ба Конфронси Вазирон 
њисоботро пешнињод мекунад.   

4.  Ќарори Конфронси Вазирон дар бораи озод кардан аз уњдадорї мављудияти 
шартњои истисноиро, ки чунин ќарорро асоснок мекунад, инчунин муњлат ва 
шартњои татбиќи он ва муњлати анљоми амали онро муќаррар мекунад. Ќарор 
оид ба озод кардан аз уњдадорї ба муњлати зиёдтар аз як сол боз як маротибаи 
дигар аз љониби Конфронси Вазирон на дертар аз як соли баъди ќабули он 
баррасї мешавад ва сипас њар сол то бекор кардани он. Дар њар як чунин баррасї 
Конфронси Вазирон масъалањои вобаста ба мављудияти шароитњои фавќуллода, 
ки чунин озод карданро асоснок мекунад ва инчунин риояи њамаи муњлатњо ва 
шартњои онро мавриди тањлил ќарор медињад.

5.    Ќарор оид ба Созишномаи савдо бо доираи мањдуди иштирокчиён, инчунин њама 
гуна ќарор оид ба тафсири он ва озод кардан аз уњдадорї тибќи муќаррароти њар 
як чунин Созишнома танзим карда мешавад.

Моддаи  X 
Тасњењот

Њар як Аъзои СУС метавонад оид ба ворид кардани тасњењот ба муќаррароти 
Созишномаи мазкур ё ба Созишномањои бисёрљонибаи савдо, ки дар Замимаи 1 
баён шудааст, тавассути пешкаш намудани чунин пешнињод ба Конфронси Вазирон, 
пешнињод намояд. Шўроњое, ки дар банди 5 Моддаи IV зикр шудааст, инчунин 
метавонад ба Конфронси Вазирон оид ба тасњењот ба муќаррароти Созишномањои 

3  Ќарор оид ба озод намудан аз ягон уњдадорї, ки бо муњлати гузариш ё муњлати татбиќи марњилавї вобаста аст, ки онро Аъзои 

дархосткунанда то охири мухлати мазкур иљро накард, танњо дар асоси консенсус ќабул карда мешавад.
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бисёрљонибаи савдои мазкур, ки дар Замимаи 1 баён шудааст ва амали онњоро 
назорат мекунад, пешнињод намоянд. Агар Конфронси Вазирон оид ба муњлати 
нисбатан дарозтар ќарор ќабул накунад, онгоњ дар давоми 90 рўзи баъд аз расман 
пешкаш намудани пешнињод ба Конфронси Вазирон, њама гуна ќарори Конфронси 
Вазирон оид ба пешкаш намудани тасњењи пешнињодшуда барои ќабул ба Аъзоён 
тавассути консенсус ќабул карда мешавад. Агар танњо муќаррароти бандњои 2, 5 ё 6 
истифода нашавад, чунин ќарор бояд дастурро оид ба истифодаи бандњои 3 ё 4 дарбар 
гирад. Баъд аз ба дастовардани консенсус Конфронси Вазирон бетаъхир барои ќабул 
кардан тасњењи пешкашшударо ба аъзои созмон пешнињод мекунад. Агар дар љаласаи 
Конфронси Вазирон тарафњо дар муњлати муќарраршуда ба консенсус  наоянд, 
онгоњ Конфронси Вазирон бо аксарияти аз се ду њиссаи аъзои он ќарор мекунад, ки 
тасњењи пешкашшуда барои ќабул кардан ба аъзои созмон пешнињод карда шавад ё 
не. Ба истиснои муќаррароте, ки дар бандњои 2, 5 ё 6 пешбинї шудааст, ба тасњењи 
пешнињодшуда муќаррароти банди 3 истифода мешавад, агар танњо Конфронси 
Вазирон бо аксарияти аз чор се њиссаи аъзои он ќарор накунад, ки муќаррароти банди 
4 истифода шавад.

2.    Тасњењот ба муќаррароти Моддаи мазкур ва ба муќаррароти моддањои зерин танњо 
баъд аз ќабул шудан аз љониби њамаи аъзои он  ба эътибор медарояд:

Моддаи IX Созишномаи мазкур

Моддањои I ва II  ГАТТ 1994;

Моддаи II:1  ГАТС;

Моддаи 4 Созишномаи ТРИПС

3.  Ба истиснои тасњењот ба муќаррароте, ки дар бандњои 2 ва 6 зикр шудааст, тасњењот 
ба муќаррароти Созишномаи мазкур ва Созишномањои бисёрљонибаи савдо, 
ки дар Замимаи 1А, ва 1С баён шудааст, ки мувофиќи хусусияти эътибори худ 
метавонад њуќуќњо ва уњдадорињои аъзои онро таѓйир дињад, баъди бо аз се ду 
њиссаи аъзои СУС  ќабул кардани ин тасњењот, барои аъзое, ки онњоро ќабул 
кардаанд, ба эътибор медарояд ва сипас барои њар як аъзои дигар баъди ќабул 
шудани ин тасњењот аз љониби ин аъзо. Конфронси Вазирон метавонад бо аз чор се 
њиссаи аъзои он ќарор намояд, ки њар тасњењ, ки дар асоси банди мазкур ба эътибор 
медарояд, чунин хусусият дорад, ки њар аъзое, ки онро дар муњлати барои чунин 
тасњењ аз љониби Конфронси Вазирон муќарраршуда ќабул нанамояд, метавонад 
ќарор намояд, ки ё СУС-ро тарк намояд, ё бо розигии Конфронси Вазирон Аъзои 
СУС боќї монад.

4.   Ба истиснои тасњењот ба муќаррароте, ки дар бандњои 2 ва 6 зикр шудааст, тасњењот 
ба муќаррароти Созишномаи мазкур ва Созишномањои бисёрљонибаи савдо, ки дар 
Замимаи 1А ва 1С баён шудааст, ки мувофиќи хусусияти эътибори худ наметавонад 
њуќуќњо ва уњдадорињои аъзои онро таѓйир дињад, барои њамаи кишварњои аъзо 
баъди ќабул шудани онњо бо аз се ду њиссаи Аъзои СУС ба эътибор медарояд.

5.  Ба истиснои муќаррароте, ки дар боло дар банди 2 пешбинї шудааст, тасњењот 
ба ќисмњои I, II ва III ГАТС ва замимањои мазкур баъди аз се ду њиссаи аъзои 
СУС ќабул кардан барои аъзое, ки онњоро ќабул кардаанд, ба эътибор медарояд ва 
сипас барои њар як аъзои дигар баъди ќабул шудани ин тасњењот аз љониби ин аъзо.  
Конфронси Вазирон метавонад бо аз чор се њиссаи аъзои он ќарор намояд, ки њар 
тасњењ, ки дар асоси муќаррароти ќаблї ба эътибор даромадааст, чунин хусусият 
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дорад, ки њар аъзое, ки онро дар муњлати барои чунин тасњењ аз љониби Конфронси 
Вазирон муќарраршуда ќабул нанамояд, метавонад ќарор намояд, ки ё СУС-ро 
тарк намояд, ё бо розигии Конфронси Вазирон аъзои СУС боќї монад. Таѓйирот 
ба ќисмњои IV, V ё VI ГАТС ва ба замимањои мазкур баъди ќабул шудани онњо бо 
аз се ду њиссаи аъзои он барои њама кишварњои аъзо ба эътибор медарояд.   

6.  Новобаста аз муќаррароти дигар Моддаи мазкур, тасњењот ба Созишномаи 
ТРИПС, ки ба талаботњои банди 2 Моддаи 71 њамин Созишнома љавобгў мебошад, 
метавонад аз љониби Конфронси Вазирон бе расмиёти маъмурии минбаъда ќабул 
карда шавад.   

7.    Њар як аъзо, ки тасњењ ба Созишномаи мазкур ё ба Созишномањои бисёрљонибаи 
савдоро, ки дар Замимаи 1 баён шудааст, ќабул мекунад, њуљљатро оид ба ќабул 
кардан ба Директори Генералии СУС дар муњлате, ки Конфронси Вазирон барои 
ќабул кардани тасњењ муќаррар кардааст, барои нигоњдорї месупорад.

8.   Њар як аъзои СУС метавонад оид ба тасњењот ба Созишномањои бисёрљонибаи 
савдо, ки дар Замимањои 2 ва 3 баён шудааст, тавассути пешкаш намудани чунин 
пешнињод ба Конфронси Вазирон, пешнињод ворид намояд. Ќарор оид ба ќабул 
кардани тасњењот ба Созишномањои бисёрљонибаи савдо, ки дар Замимаи 2 баён 
шудааст, тариќи консенсус ќабул карда мешавад ва ин тасњењот баъд аз тасдиќ 
шудан аз љониби Конфронси Вазирон барои њамаи аъзои он ба эътибор медарояд. 
Ќарор оид ба тасдиќ шудани тасњењот ба Созишномањои бисёрљонибаи савдо, ки 
дар Замимаи 3 баён шудааст, баъд аз тасдиќ шудан аз љониби Конфронси Вазирон 
барои њамаи аъзои он ба эътибор медарояд.    

9.   Конфронси Вазирон бо дархости кишварњои аъзо-иштирокчиёни ягон Созишномаи 
савдо танњо тариќи консенсус метавонад масъалаи илова кардани чунин 
созишномаро ба Замимаи 4 њал намояд. Конфронси Вазирон бо дархости аъзои 
он-иштирокчиёни Созишномаи савдо бо доираи мањдуди иштирокчиён метавонад 
ќарор оид ба хориљ кардани чунин Созишномаро аз Замимаи 4 ќабул намояд.

10. Тасњењот ба Созишномаи савдо бо доираи мањдуди иштирокчиён аз љониби 
муќаррароти чунин Созишнома танзим карда мешавад. 

Моддаи  XI 
Аъзоњои созмондињанда

1.  Тарафњои ањдкунандаи ГАТТ соли 1947 ба санаи эътибор пайдо намудани 
Созишномаи мазкур ва Иттињоди Аврупо, ки Созишномаи мазкур ва Созишномаи 
тиљоратии бисёрљонибаро ќабул менамоянд, рўйхатњои гузаштњо ва ўњдадорињое, 
ки ба ГАТТ 1994 замима шудаанд ва рўйхатњои ўњдадорињои махсус, ки ба ГАТС 
замима шудаанд, аъзо-муассисони СУС мегарданд.   

2.  Аз кишварњои камрушдкарда, ки ба ин сифат аз љониби Созмони Милали Муттањид 
эътироф шудааст, танњо ќабули гузашт ва уњдадорињо талаб карда мешавад, ки 
бо рушди инфиродии онњо, талаботњои молиявї ва тиљоратї ё бо имкониятњои 
маъмурї ва институтсионалии онњо мувофиќ аст.  
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Моддаи  XII 
Њамроњшавї

1.  Њар як кишвар ё ќаламрави гумрукии алоњида, ки дар муносибатњои берунаи 
савдои худ ва дигар масъалањо, ки дар Созишномаи мазкур ва Созишномањои 
бисёрљонибаи савдо пешбинї шудааст, пурра мустаќил мебошад, метавонад 
ба њамин Созишнома дар шартњое, ки байни чунин кишвар ё ќаламрав ва СУС 
мувофиќат карда шудааст, њамроњ шавад. Чунин њамроњшавї нисбат ба њамин 
Созишнома ва Созишномањои бисёрљонибаи савдои ба он замимашуда амал 
мекунад.

2.  Ќарор оид ба њамроњшавї  дар Конфронси Вазирон ќабул карда мешавад. 
Конфронси Вазирон созишномаро дар бораи шартњои њамроњшавї бо аксарияти 
аз се ду њиссаи Аъзоён тасдиќ мекунад. 

3.   Њамроњшавї  ба Созишномаи савдо бо доираи мањдуди иштирокчиён аз љониби 
муќаррароти чунин Созишнома танзим карда мешавад.

Моддаи  XIII 
Татбиќ нагардидани Созишномањои бисёрљонибаи савдо 

дар байни аъзои људогона

1. Созишномаи мазкур ва Созишномањои бисёрљонибаи савдо, ки дар Замимањои 1 ва 
2 баён шудааст, дар байни ягон аъзои алоњида ва аъзои дигар татбиќ намешаванд, 
агар яке аз онњо дар мавриди њамроњ шудани дигар аъзо ба СУС ба чунин татбиќ 
розї набошад. 

2. Банди 1 дар байни  аъзоњои созмондињандаи СУС, ки љонибњои гуфтушуниди 
ГАТТ 1947 буданд, танњо дар њолате истифода мешавад, ки агар ќаблан дар 
муносибатњои мутаќобилаи онњо Моддаи XXXV њамин Созишнома татбиќ мешуд 
ва Моддаи номбаршуда дар мавриди ба эътибор даромадани Созишномаи мазкур 
барои Тарафњои гуфтушуниди зикршуда эътибор дошт.

3. Банди 1 байни ду аъзо, ки яке аз онњо дар асоси Моддаи XII њамроњ шудааст, танњо 
дар њолате татбиќ мешавад, ки агар аъзое, ки ба татбиќ кардан розї нест, оид ба 
ин то аз љониби Конфронси Вазирон тасдиќ шудани созишнома оид ба шартњои 
њамроњшавї,  Конфронси Вазиронро огоњ кардааст.

4. Конфронси Вазирон бо дархости њар як аъзо метавонад амали моддаи мазкурро 
дар њолатњои мушаххас баррасї намояд ва тавсияњои мушаххас дињад.

5. Татбиќ накардани Созишномаи савдо бо доираи мањдуди иштирокдчиён миёни 
Тарафњои он тибќи муќаррароти чунин Созишнома танзим карда мешавад. 

Моддаи XIV 
Ќабул, ба эътибор даромадан ва мањфуздоранда

1.   Созишномаи мазкур, бо имзо ё ба дигар восита барои ќабул кардан озод аст, ба 
тарафњои гуфтушуниди ГАТТ 1947 ва Иттињоди  Аврупо, ки њуќуќ доранд, тибќи 
Моддаи XI Созишномаи мазкур аъзоњои созмондињандаи  СУС шаванд. Расмиёти 
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мазкур ба њамин Созишнома ва Созишномањои бисёрљонибаи савдо, ки ба он замима 
шудааст, истифода мешавад. Созишнома ва Созишномањои бисёрљонибаи савдо, 
ки ба он замима шудааст аз санае, ки Вазирон тибќи банди 3 Санади Хотимавї 
муќаррар кардаанд, ки он натиљањои давраи Уругваи гуфтушуниди бисёрљонибаи 
савдоро дарбар мегирад, ба эътибор медарояд ва барои ќабул кардан дар давоми 
ду соли баъди ин сана озод мебошад, агар Вазирон ќарори дигар накунанд. Ќабул 
кардани Созишномаи мазкур баъди ба эътибор даромадани он баъди 30 рўзи ќабул 
мавриди амал ќарор мегирад. 

2.   Аъзое, ки Созишномаи мазкурро баъди ба эътибор даромадани он ќабул кардааст, 
гузашт ва уњдадорињоро дар доираи Созишномањои бисёрљонибаи савдо иљро 
мекунад, ки онњо бояд баъди ба эътибор даромадани њамин Созишнома чунин 
иљро карда шаванд, ки аъзо Созишномаи мазкурро баъди ба эътибор даромадани 
он ќабул карда бошад.

3.  То ба эътибор даромадани Созишномаи мазкур, мањфуздорандаи матнњои 
њамин Созишнома ва Созишномањои бисёрљонибаи савдо Директори Генералии 
ТАРАФЊОИ  АЊДКУНАНДАИ  ГАТТ 1947 мебошад. Директори Генералї 
бетаъхир нусхаи тасдиќќардашудаи Созишномаи мазкур ва Созишномањои 
бисёрљонибаи савдо ва инчунин огоњномаро оид ба ќабули њар яки он ба њар як 
њукумат ва Иттињоди Аврупо баъди аз љониби онњо ќабул кардани Созишномаи 
мазкур пешнињод мекунад. Мањфуздорандаи Созишномаи мазкур ва Созишномањои 
бисёрљонибаи савдо ва њама тасњењот ба онњо баъд аз ба эътибор даромадани њамин 
Созишнома Директори Генералии СУС мебошад.    

4.  Ќабул ва ба эътибор даромадани Созишномаи савдо бо доираи мањдуди иштирокчиён 
аз љониби њамин Созишнома танзим карда мешавад. Мањфуздорандаи чунин 
Созишномањо Директори Генералии ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАИ  ГАТТ 1947 
мебошад. Баъд аз ба эътибор даромадани Созишномаи мазкур, мањфуздорандаи 
чунин Созишномањо Директори Генералии СУС  мешавад.

Моддаи XV 
Хориљшавї

1.  Њар як аъзо метавонад аз Созишномаи мазкур хориљ шавад. Чунин хориљшавї 
њам ба Созишномаи мазкур ва њам ба Созишномањои бисёрљонибаи савдо иртибот 
дорад ва баъд аз шаш моњи аз санаи гирифтани Директори Генералї огоњномаи 
хаттї оид ба хориљ шудан ба эътибор медарояд.    

2.  Хориљшавї аз Созишномаи савдо бо доираи мањдуди иштирокчиён аз љониби 
муќаррароти чунин Созишнома танзим карда мешавад.

Моддаи XVI 
Муќаррароти мухталиф

1.   Агар амали дигар дар Созишномаи мазкур ё Созишномањои бисёрљонибаи савдо 
пешбинї нашуда бошад, СУС дар доираи ќарорњо, расмиёт ва таљрибаи маъмулї 
амал мекунад, ки онњоро ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАИ  ГАТТ 1947 ва маќомоте, 
ки дар доираи ГАТТ 1947 созмон дода шуда буданд, риоя мекарданд.
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2.  Котиботи ГАТТ 1947 то ќадри имкон Котиботи СУС мешавад ва Директори 
Генералии ТАРАФЊОИ  АЊДКУНАНДАИ  ГАТТ 1947 то тайин шудани 
Директори Генералї аз љониби Конфронси Вазирон тибќи банди 2 Моддаи VI 
њамин Созишнома вазифаи Директори Генералии СУС-ро иљро мекунад. 

3.  Дар сурати зиддият дар муќаррароти Созишномаи мазкур ва муќаррароти њар як 
аз Созишномањои бисёрљонибаи савдо, нисбат ба зиддияти мазкур муќаррароти 
Созишномаи мазкур эътибори афзалтар дорад.  

4.   Њар як аъзо мутобиќати ќонунњо, дигар санадњои меъёрї ва расмиёти маъмурии 
худро бо уњдадорињои худ, ки аз Созишномањои замимашаванда бармеоянд, 
таъмин мекунад.  

5.  Ба ворид кардани тавзењот нисбати њар як муќаррароти Созишномаи мазкур иљозат 
дода намешавад. Тавзењот нисбат ба яке аз њар муќаррароти Созишномањои 
бисёрљонибаи савдо метавонад танњо дар доирае, ки дар њамин Созишномањо 
пешбинї шудааст, ворид карда шавад. Тавзењот нисбат ба муќаррароти 
Созишномаи савдо бо доираи мањдуди иштирокчиён аз љониби муќаррароти чунин 
Созишнома танзим карда мешавад.

6.  Созишномаи мазкур тибќи муќаррароти Моддаи 102 Оинномаи Созмони Милали 
Муттањид ба ќайд гирифта мешавад.   

Дар шањри Марокаш дар рўзи понздањуми апрели соли як њазору нўњсади наваду 
чорум дар як нусха бо забонњои англисї, фаронсавї ва испанї ТАЊИЯ шудааст ва њар 
матн эътибори баробар дорад.

Ќайдњои тавзењотї   

Истилоњи «кишвар» ё «кишварњо», ки дар Созишномаи мазкур ва Созишномањои 
бисёрљонибаи савдо истифода мешавад, инчунин њар як ќаламрави гумрукии 
алоњидаро, ки аъзои СУС мебошад, ифода мекунад.

Дар мавриди ќаламрави гумрукии алоњида, ки Аъзои СУС мебошад, ваќте, ки дар 
ягон ифода дар Созишномаи мазкур ва Созишномањои бисёрљонибаи савдо истилоњи 
«миллї» истифода мешавад, чунин ифода ба чунин ќаламрави гумрукї мањсуб дониста 
мешавад, агар дигар амал муќаррар нашуда бошад. 
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Рўйхати замимањо

Замимаи 1

Замимаи 1А Созишномањои бисёрљониба оид ба савдои молњо:

1.   Созишномаи умумї оид ба тарифњо ва савдо 1994 (ГАТТ1994) (General Agreement 
on Tariffs and Trade 1994 («GATT 1994»);

2.    Созишнома оид ба кишоварзї (Agreement on Agriculture)

3.   Созишнома доир ба татбиќи чорањои санитарї ва  фитосанитарї – СФС (Agreement 
on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures-SPS);

4.  Созишнома оид ба нассољї ва либос (Agreement on Textiles and Clothing);

5.  Созишнома оид ба монеањои техникї дар савдо - ТБТ (Agreement on Technical 
Barriers to Trade-TBT);

6.   Созишнома оид ба чорањои сармоягузории вобаста ба савдо –ТРИМС (Agreement 
on Trade - Related Investment Measures-TRIMS);

7.  Созишнома оид ба татбиќи моддаи 6-и Созишномаи умумї оид ба тарифњо ва савдо 
1994 (Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement of Tariffs 
and Trade 1994);

8.  Созишнома оид ба татбиќи моддаи 7-и Созишномаи умумї оид ба тарифњо ва савдо 
1994 (Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement of Tariffs 
and Trade 1994)

 9.  Созишнома оид ба назорати молњо пеш аз њамлу наќл (Agreement on Preshipment 
Inspection);

10. Созишнома оид ба ќоидањои  тавлиди мол (Agreement on Rules of Origin)

11. Созишнома оид ба тартиби иљозатномадињии воридот (Agreement of Import 
Licensing Procedures);

12. Созишнома оид ба субсидия ва чорањои љубронї (Agreement on Subsidies and 
Countervailing Measures);

 13. Созишнома оид ба чорањои муњофизатї (Agreement on Safeguards);

Замимаи 1Б

Созишномаи умумї оид ба савдои хизматрасонињо -ГАТС (General Agreement of 
Trade in Services-GATS) 

Замимаи 1С

Созишнома оид ба љанбањои тиљоратии њуќуќ ба моликияти зењнї – ТРИПС 
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) 
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Замимаи 2

Созишнома оид ба ќоидањо ва тартиби танзимкунандаи њалли бањсњо 
(Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes) 

Замимаи 3

Тартиби баррасии сиёсати савдо (Trade Policy Review Mechanism) 

Замимаи 4 

Созишномањои бисёрљонибаи савдо

1. Созишнома оид ба савдои авиатсияи гражданї (Agreement on Trade in Civil Aircraft);

2. Созишнома оид ба хариди давлатї (Agreement on Government Procurement)

3. Созишномаи байналмилалї оид ба шир (International Dairy Agreement); 

4. Созишномаи байналмилалї оид ба гўшт (International Bovine Meat Agreement)
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СОЗИШНОМА ОИД  БА КИШОВАРЗЇ

Аъзоён,
	 Бо	ќарори	ќабули таъсиси асос барои оѓози раванди ислоњоти  савдо дар соњаи 

кишоварзї мутобиќи њадафњои  музокирот, ки дар  Эъломияи  Пунта – дел-Эсте 
мухтасар баён шудааст;

Бо	 зикри	 он	 ки	 њадафи дарозмуддат, чуноне ин дар  Баррасии муваќќатии 
даври Уругвай мувофиќа карда шудааст,  «ин барќарорсозии низоми одилона ва 
равонакардашудаи савдо дар бозор дар соњаи кишоварзї ба њисоб меравад, ки раванди 
ислоњот бояд  бо роњи гуфтушунид аз рўи уњдадорињо дар бахши дастгирї ва њимоя 
ва инчунин бо роњи барќарорсозии нисбатан устувортар ва самараноктар истифода 
бурдани меъёр ва ќоидањои ГАТТ оѓоз шавад»;

Бо	ёдоварии	бештар	аз	он	ки		«њадафи дарозмуддати дар боло зикршуда ин аст 
ки дар таъмини ихтисори назаррас ва пайдарпайи дастгирї ва њимоя  дар соњаи 
кишоварзї, ки дар муддати ваќти мувофиќашуда расонида мешавад ва  ба ислоњ ва  
пешгирии мањдудият ва  тањриф дар бозорњои кишоварзии љањон оварда мерасонад»;

Боварї	доштан	ба	иљрои	 ба даст овардани алоќамандии уњдадорињои хос дар њар 
яке аз бахшњои зайл: дастрасї ба бозор, дастгирии дохилї, раќобати содиротї; ва ба 
даст овардани созишнома оид ба масъалањои санитарї ва фитосанитарї;

Бо	ба	мувофиќа	омадан	дар	бораи	он ки	 њангоми иљрои уњдадорињои худ оид ба 
дастрасї ба бозор кишварњои рў ба инкишофи-аъзо  талаботи хоса ва шароитњои 
кишвархои рў ба инишофи–аъзоро пурра ба назар мегиранд, имкониятњои назарраси 
бењбуд бахшидан ва шароитњои дастрасї ба мањсулоти кишоварзиро, ки барои ин 
аъзоён  њавасмандии хоса дорад, таъмин менамоянд, аз љумла, озодсозии њадди аксари 
савдои мањсулоти кишоварзии тропикї, чуноне ин дар Баррасии муваќќатї мувофиќа 
шуда буд ва барои мањсулоте, ки  барои њархела кардани истењсолоти кишти љойгузини  
парвариши мањсулоти ѓайриќонунии маводи мухаддир ањамияти  муњим дорад.

Бо	ќайди	он	ки	 уњдадорї оид ба барномаи ислоњот бояд дар байни њамаи аъзоён 
бо ба њисоб гирифтани  нигаронї  дар мавриди  мушкилоти хусусияти ѓайрисавдої 
дошта, аз љумла,  амнияти озуќа ва зарурати њифзи муњити зист,  одилона таќсим карда 
шавад; бо ба њисоб гирифтани розигї дар бораи он ки низоми махсус ва мухталиф 
барои  кишвархои рў ба тараќќї ќисмати људонашавандаи  гуфтушунид ба шумор 
меравад ва бо ба назар гирифтани  эњтимолияти  таъсири манфї доштани  амалисозии 
барномаи ислоњот ба кишварњои камтараќќикарда ва кишвархои рў ба инкишоф, ки  
воридкунандагони маводи ѓизоии холис ба њисоб мераванд;

Њамин тариќ  ба ќарори зер  омаданд:

	
	  

ЌИСМИ I

Моддаи  1 
Муайянкунии  истилоњњо

Дар Созишномаи мазкур, агар чизи дигаре оварда нашуда бошад:

(а) «Нишондињандаи маљмуи дастгирї» ва  «НМД»  њаљми солонаи дастгирї  
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аз назари пулї нисбат  ба ягон мањсулоти кишоварзиро мефањмонад, ки 
барои истењсолкунандагони асосии мањсулоти кишоварзї  пешбинї шудааст  
ва дастгирї, ки ба ягон мањсулоти мушаххас алоќаманд нест ва барои 
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї дар маљмуъ пешбинї шудааст, 
ба истиснои дастгирие, ки дар асоси барнома пешнињод шудааст ва њамчун  
аз уњдадорї  оид ба ихтисор мувофиќи Замимаи 2 –и Созишномаи мазкур 
гирифташуда баррасї мегардад, ки ба он дохил мешавад:

(i) ба дастгирии дар муддати марњалаи базавии дар љадвалњои 
мувофиќ нишондодашудаи маводи маълумотї пешнињодшуда, ки ба 
ќисми IV Рўйхати аъзо  бо роњи истинод дохил карда шудааст; ва

(ii) ба дастгирии дар муддати њар  соли марњалаи амалисозї ва 
ба анљомрасии он пешнињодшуда, ки мутобиќи муќаррароти 
Замимаи 3 ба Созишномаи мазкур  ва бо ба њисоб гирифтани  
маълумоти љамъшаванда ва усулњои дар љадвали маводи маълумотї 
истифодашуда, ки ба ќисми IV Рўйхати аъзо  бо роњи истинод дохил 
карда шудааст;

(b) «мањсулоти асосии кишоварзї»  нисбат ба уњдадорї оид ба дастгирии 
дохилї  њамчун мањсулоти бештар дар дараљаи амалан дастрастарини 
наздикшуда ба  нуќтаи аввали фурўш муайян карда мешавад, чуноне ки ин 
дар Рўйхати аъзо ва маводи маълумотии мувофиќ нишон дода шудааст; 

(с) «харољоти буљетї» ва  ё  «харољот»  маблаѓи  даромадњои  ба даст 
оварданашударо  дарбар мегирад;

(d) «Нишондињандаи муодили дастгирї» њаљми солонаи дастгирї аз назари 
пулиро мефањмонад, ки аз тарафи истењсолкунандаи мањсулоти асосии 
кишоварзї бо роњи истифодаи як ё бештар чорањо пешнињод шудааст, ки 
њисоботро аз рўи усули НМД (нишондињандаи маљмуи дастгирї) дар амал 
истифода бурдан мумкин нест, ба истиснои дастгирие, ки дар асоси барнома 
пешнињод шудааст  ва њамчун  аз уњдадорї  оид ба ихтисор мувофиќи 
Замимаи 2 –и Созишномаи мазкур гирифташуда баррасї мегардад, ки ба он 
дохил мешавад:

(i) ба дастгирии  дар муддати марњалаи базавии дар љадвалњои 
мувофиќ нишондодашудаи маводи маълумотї пешнињодшуда, ки ба 
ќисми IV Рўйхати аъзо  бо роњи истинод дохил карда шудааст; ва

(ii) ба дастгирии дар муддати њар  соли марњалаи амалисозї ва 
ба анљомрасии он пешнињодшуда, ки мутобиќи муќаррароти 
Замимаи 4 ба Созишномаи мазкур  ва бо ба њисоб гирифтани  
маълумоти љамъшаванда ва усулњои дар љадвали маводи маълумотї 
истифодашуда, ки ба ќисми IV Рўйхати аъзо  бо роњи истинод дохил 
карда шудааст;

(е) «мусоидати молиявии содиротї» ба мусоидати молиявии ба шарти 
амалсиозии содирот пешнињодшаванда, аз љумла, мусоидати молиявии 
содиротї, ки дар моддаи 9 Созишномаи мазкур номбар шудааст, дохил 
мешавад; 

(f) «марњалаи амалисозї»  муддати шашасоларо мефањмонад, ки аз соли 1995 
сар мешавад, ба истиснои моддаи 13 барои  маќсадњо он марњалаи нўњсоларо 
мефањмонад,  ки аз соли 1995 оѓоз меёбад. 
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(g) «имтиёзњои дастрасї ба бозор»  тамоми уњдадорињоро оид ба дастрасї 
ба бозор, ки мутобиќи Созишномаи мазкур ќабул шудааст, дарбар мегирад;

(h) «Ншондињандаи умумии дастгирї»  ва «НМД-и умумї»  маљмуи њамаи 
намудњои дастгирии дохилии истењсокунандагони мањсулоти кишоварзї 
пешнињодкунандаро дар бар мегирад, ки  он чун маљмуи њисобшудаи њамаи 
нишондињандањои  дастгирї аз рўи  мањсулоти асосии кишоварзї, њамаи 
маљмуи нишондињандањои дастгирии бо мањсулоти мушаххас алоќаманд 
набуда ва њамаи нишондињандањои муодили дастгирї барои мањсулоти 
кишоварзиро дарбар мегирад, ки ба он дохил мешавад: 

(i) ба дастгирии пешнињодшуда дар муддати марњалаи базавї ( яъне, 
« НМД-и умумии базавї») ва дастгирии њадди аксар, ки пешнињоди 
он дар њар соли муддати амалисозии Созишномаи мазкур ва ё бо ба 
анљомрасии он ( яъне, «Сатњи   алоќамандии уњдадорињои њарсола ва 
нињої»), чуноне ки дар ќисми IV Рўйхати аъзо нишон дода шудааст, 
иљозат дода шудааст; ва 

(ii) ба њаљми дастгирии  дар воќеъ пешнињодшуда дар муддати њар соли 
амалисозї ва бо ба анљомрасии он (яъне, «НМД-и умумии љорї»), ки 
мутобиќи муќаррароти Созишномаи мазкур, аз љумла моддаи 6 ва бо 
ба њисобгирии  маълумот ва усулњои дар љадвали  маводи маълумотї 
истифодашуда њисоб карда шудааст, ки ба ќисми IV Рўйхати гузаштњои 
аъзо  бо роњи истинод дохил карда шудааст;

(i)      «сол» дар банди  ќаблии (f)  ва нисбат ба уњдадорињои хоси аъзо  ба 
соли таќвимї, молї ва ё савдо,  ки дар Рўйхат вобаста ба ин аъзо нишон дода 
шудааст, дохил мешавад. 

Моддаи  2 
Мањсулоти фарогирифташаванда

 Созишномаи мазкур  мањсулотеро фаро мегирад, ки дар Замимаи 1 ба 
Созишномаи мазкур номбар шудааст ва минбаъд мањсулоти кишоварзї номида 
мешавад. 
 

ЌИСМИ  II

Моддаи  3 
Ворид кардани гузаштњо ва уњдадорињо

1.   Уњдадорї оид ба дастгирии дохилї ва мусоидати молиявии содиротї, ки дар ќисми 
IV  Рўйхати њар як аъзо  мављуд аст, уњдадорї оид ба мањдудкунии кўмакпулї ба 
њисоб меравад ва ќисми људонашавандаи ГАТТ 1994 – ро ташкил медињад.

2.  Бо шарти риояи муќаррароти моддаи 6,  аъзо ба истењсолкунандагони миллї  
дастгирии аз сатњ зиёдро, ки уњдадорињои пешбинишуда дар бахши 1 ќисми IV 
Рўйхати он нишон дода шудааст, пешнињод намекунад.

3.   Бо шарти риояи муќаррароти бандњои 2 (b) ва  4  моддаи 9  аъзо мусоидати 
молиявии содиротиро болотар аз сатњи дар он нишон додашуда пешнињод 
намекунад, ки дар  банди 1 моддаи 9 нисбат ба мањсулоти кишоварзї ва ё гурўњи 
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мањсулот номбар   ва дар бахши II Ќисми IV Рўйхати ў нишон дода шудааст, ки 
аз рўи уњдадорињо оид ба маблаѓи харољоти буљетї ва миќдор пешбинї шудааст 
ва чунин мусоидати молиявиро, ки дар ин бахши Рўйхати ў  ба ягон мањсулоти 
кишоварзї нишон дода нашудааст, пешнињод намекунад. 

ЌИСМИ  III

Моддаи  4 
Дастрасї ба бозор

1.   Имтиёз  оид ба дастрасї ба бозор, ки дар Рўйхат мављуд аст, ба басташавї ва 
пастфарории  мизони тарофавї ва дигар уњдадорињо нисбат ба дастрасї ба бозор 
дохил мешавад, чуноне ки дар  ин Рўйхатњо нишон дода шудааст. 

2.   Аъзоён њама гуна чорањоро набояд њифз кунанд, истифода баранд ва ё  аз нав љорї 
намоянд, ки  ба бољњои оддии гумрукї1 табдил додан талаб карда мешавад, ба 
истиснои њолатњое, ки   дар моддаи 5 ва Замимаи 5 пешбинї шудааст,

Моддаи  5 
Њолатњои махсуси муњофизатї

1. Ба њолати банди 1 (b) моддаи  II ГАТТ 1994 нигоњ накарда, њар як аъзо метавонад 
ба муќаррароти бандњои 4 ва 5  дар поён  вобаста ба воридоти мањсулоти 
кишоварзї рў оварад, ки нисбат ба он чорањои  дар банди 2 моддаи 4 зикршудаи 
Созишномаи мазкур ба бољњои оддии гумрукї табдил дода шудааст ва дар Рўйхат 
бо аломати «SSG» њамчун мавзуи имтиёз ишора шудааст ва нисбат ба он метавонад 
муќаррароти моддаи мазкур истифода шавад, агар:

(а) њаљми воридоти ин мањсулоти ба њудуди гумрукии аъзо дохилшаванда, 
ки имтиёзро пешбинї кардааст, дар  давоми њар сол беш аз сатњи триггерї 
аст, ки бо имконияти мављудаи дастрасї алоќаманд аст, чуноне ин дар банди 
4 нишон дода шудааст; ва ё  на (ба) таври якваќта:

(b) нархе, ки ин мањсулоти воридотї ба ќаламрави гумрукии аъзо ворид 
мешавад, ки имтиёзро пешбинї кардааст, дар асоси нархи воридотии СИФ 
оид ба тањвили мушаххас  ва бо асъори  миллї њисоб карда шудааст, то ба 
сатњи  нархи пасти триггерї поён  меравад, ки ба нархи миёнаи маълумотї2    
ба мањсулоти мазкур дар давраи солњои 1986 -1988 баробар аст.

2.     Њаљми воридоти дар асоси уњдадорї оид ба дастрасии љорї ва њадди аќал ба бозор 
муайян карда шудааст, як ќисми имтиёз ба њисоб меравад ва дар банди 1 дар боло 

1 Ба чунин чорањо дохил мешавад: мањдудкунии воридот, пардохтњои ноустувори воридотї, нархњои њадди аќали воридотї, 
воридоти интихобии иљозатшуда, чорањои ѓайритарифии ба воситаи муассисањои савдои давлатї истифодашаванда, 
мањдудкунии ихтиёрии содирот ва чорањои њаммонанди сарњадї, дигар бољњои гумрукї новобаста аз он ки  оё ин чорањо 
барои давлатњо мутобиќи истисноњои хоса аз муќаррароти ГАТТ 1994 њифз мешавад ё не: аммо ба ин љо чорањое дохил карда 
намешавад, ки мутобиќи муќаррарот оид ба тавозуни пардохтї ва ё дигар пардохтњои умумии муќаррароти ГАТТ 1994 –и  
мушаххас ба кишоварзї дахл надошта ва ё дигар созишномањои бисёрљанбаи савдо, ки дар Замимаи 1(А) ба Созишнома оид ба 
СУС нишон дода шудааст.
2 Нархи маълумотї, ки  њангоми амалисозии муќаррароти ин зербанд истифода мешавад, чун ќоида нархи миёнаи СИФ ба 
воњиди мањсулоти додашуда ва ё нархњои ба сифати мањсулот ва дараљаи коркарди он   муносиб  ба њисоб меравад.  Он бояд 
аз аввали истифода эълон карда шавад ва дар он дараљае дастрас бошад, ки ин барои муайян кардани бољњои иловагї, ки 
метавонад ворид карда шавад,  ба дигар аъзоён зарур аст
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нишон дода шудааст, бо маќсади муайянкунии њаљми воридоти барои истифодаи 
муќаррароти 1(а) ва банди 4 зарурбуда њисоб карда мешавад, вале аз воридоти 
дар асоси чунин уњдадорињо амалишаванда ягон хел бољњои иловагї ситонида 
намешавад, ки ё бо зербанди 1(а) ва банди 4 ва ё зербанди 1(b) ва банди 5 дар поён 
пешбинї шудааст. 

3.  Њама гуна миќдори мањсулоти мазкур, ки дар асоси шартнома, то ба ворид кардани 
бољи иловагии ситонидашаванда мутобиќи зербанди 1(а) ва банди 4 дар роњ ќарор 
дорад,  аз ситонидани  њама гуна чунин бољи иловагї озод карда мешавад ба шарте, 
ки ин тањвил ба њаљми воридоти мањсулоти  мазкур дар муддати соли оянда бо 
маќсади мавриди амал ќарор додани  муќаррароти зербанди 1(а) барои соли љорї    
ворид карда  шуда бошад.  

4.   Хама гуна бољи иловагї, ки дар асоси зербанди 1(а) ворид карда шудааст, танњо 
то охири соле њифз карда мешавад, ки он ворид карда шудааст ва метавонад дар 
њаљми на бештар  аз сеяк аз сатњи бољи гумрукии оддии дар њамон сол амалкунанда, 
ки ин чора андешида мешавад, ситонида шавад.  Сатњи триггерї мутобиќи наќшаи 
зерин, дар асоси имкониятњои дастрасї ба бозор  муќаррар карда мешавад, ки 
сањми воридотро дар њаљми мувофиќи талаботи дохилї3  дар се соли сипаришуда, 
ки маълумот мављуд аст, муайян мекунад: 

(а)  ваќте чунин имкониятњои дастрасї ба бозор барои мањсулот камтар ва ё 
баробар ба 10 фоиз аст, сатњи триггерї 125 фоизро ташкил медињад;  

(b) ваќте чунин имкониятњои дастрасї ба бозор барои мањсулот аз 10 фоиз 
зиёд аст, аммо камтар ва ё баробар ба 30 фоиз аст, сатњи базавии триггерї 
110 фоизро ташкил медињад;

(c) ваќте чунин имкониятњои дастрасї ба бозор барои мањсулот аз 10 фоиз 
зиёд аст, сатњи базавии триггерї 105 фоизро ташкил медињад;

Дар њама њолат бољи иловагї  метавонад дар њар сол ворид карда шавад, ваќте 
њаљми мутлаќи воридоти мањсулоти муносиби дохилшаванда ба њудуди гумрукии 
аъзо, ки имтиёзро  пешбинї мекунад, аз маблаѓи  (х), ки  дар натиљаи зарб задани сатњи 
базавии триггерии дар боло зикршуда ба миќдори миёнаи воридот дар се соли пешин, 
ки маълумот мављуд аст,  ба даст омадааст ва (у), ки дар натиљаи таѓйир додани њаљми 
мутлаќи талаботи дохилиии мањсулоти муносиб дар соли  аз њама охир, ки маълумот 
мављуд аст, дар муќоиса бо соли гузашта ба даст омадааст, ба шарти он ки сатњи 
триггерї на камтар аз 105 фоизро  аз миќдори миёнаи воридоти барои (х) дар боло 
нишон додашуда, ташкил медињад.

5. Њаљми бољи иловагї, ки дар асоси зербанди 1(b) ворид карда мешавад, аз рўи  
шакли зерин муќаррар карда мешавад:

(а) агар фарќ дар байни нархи воридотии  СИФ тањвили моли бо асъори 
миллї  муайянкардашуда (минбаъд «бо нархи воридотї») ва нархи триггерї, 
чуноне он дар боло муайян карда шудааст, камтар ва ё баробар ба 10 фоиз аз 
нархи триггерї баробар аст,  бољи иловагї ворид карда намешавад;

(b) агар, фарќ байни нархи воридотї ва нархи триггерї (минбаъд «фарќ») 
аз 10 фоиз зиёд аст, аммо камтар ва ё ба 40 фоиз  аз нархи триггерї баробар 
аст, бољи иловагї 30 фоизро аз маблаѓе, ки фарќ  аз 10 фоиз зиёд аст, ташкил 
медињад; 

3 Ваќте  истеъмоли дохилї ба њисоб гирифта намешавад, сатњи базавии триггерї мутобиќи зербанди 4(а) истифода мешавад.
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(c) агар, фарќ аз 40 фоиз бештар аст, аммо камтар ва ё ба 60 фоиз  аз нархи 
триггерї баробар аст, бољи иловагї 50 фоиз аз маблаѓе, ки фарќ аз 40 фоиз 
зиёд аст ва љамъи бољи иловагиро, ки дар зербанди (b) иљозат дода шудааст, 
ташкил медињад;

(d) агар, фарќ аз 60 фоиз зиёд аст, аммо камтар ва ё ба 75 фоиз баробар 
аст, бољи иловагї 70 фоизро аз маблаѓе, ки фарќ 60 фоиз зиёдтар аз нархи 
триггерї аст, љамъи бољи иловагиро, ки дар зербандњои (b) ва (с) иљозат дода 
шудааст, ташкил мекунад;

(e) агар фарќ 75 фоиз аз нархи триггерї зиёд бошад,  бољи иловагї 90 фоизро 
аз маблаѓе, ки фарќ аз 75 фоиз зиёд аст ва љамъи бољи иловагие, ки  дар 
зербандњои  (b), (с) ва  (d) иљозат дода шудааст, ташкил медињад. 

6. Барои мањсулоти тезвайроншаванда ва мавсимї шартњои дар боло баёншуда, бо 
чунин тарз истифода бурда мешавад, ки  хусусияти хоси чунин мањсулот ба њисоб 
гирифта мешавад.  Аз љумла, аснои истинод ба марњалалњои муносиб дар доираи 
марњалаи базавї метавонад марњалањои нисбатан кўтоњтар мутобиќи зербанди 
1(а) ва банди 4 истифода шавад ва метавонад нархњои гуногуни маълумотї барои 
марњалалњои гуногун мутобиќи зербанди 1(b) истифода шавад. 

7.  Истифодаи чорањои махсуси муњофизатї ба тарзи  шаффофият амалї карда мешавад. 
Њар як аъзои дар асоси зербанди 1(а)-и дар боло зикршуда амалкунанда ба Кумита 
оид ба кишоварзї  дар шакли хаттї бо ворид кардани маълумоти муносиб њарчї 
барваќттар  огоњинома мефиристад, њарчї барваќттар ин амалан  имкон дорад, вале 
дар њама њолат дар муддати 10 рўз баъд аз иљрои ин амал. Дар њолатњое, ки таѓйири 
њаљми талабот бояд  бо  тарзи тарифии фардї таќсим карда шудааст, ба шарте  ки 
ин амал дар асоси  банди 4 пеш гирифта шудааст, маълумоти муносиб маълумот 
ва усулњои њангоми таќсимот истифодашудаи ин таѓйиротро дарбар мегирад. 
Аъзои дар асоси банди 4 чораандешида  ба њар як аъзои манфиатдор имконияти 
гузаронидани машваратро оид ба шароити  истифодаи ин чорањо пешнињод мекунад.  
Њар як аъзои дар асоси зербанди 1(b) чораандешида ба Кумита оид ба кишоварзї  
дар шакли хаттї бо ворид кардани маълумоти муносиб дар муддати 10 рўз пас аз 
иљрои аввалин чунин амал ва ё  барои мањсулоти тезвайроншаванда ва мавсимї  
иљрои аввалин амал дар њар давра, огоњинома мефиристад.  Аъзоён, то ба дараљае 
ки имкон дорад, уњдадор мешаванд, ки  агар њаљми воридоти мањсулоти мазкур 
кам шавад, ба муќаррароти  зербанди 1(b) рў намеоранд. Дар њама њолат аъзои 
чунин амалро пешгирифта, ба њар як  аъзои манфиатдор  имконияти  гузаронидани 
машваратро оид ба шароити татбиќи  чунин  амал фароњам меоварад. 

8. Ваќте чорањо мутобиќи бандњои 1-7 –и дар боло зикршуда ќабул карда мешавад, 
аъзоён уњдадор мешаванд, ки нисбат ба ин чорањо ба муќаррароти бандњои 1(а) ва 
3 моддаи XIX ГАТТ соли 1994 ва ё банди 2 моддаи 8 Созишнома оид ба чорањои 
махсуси муњофизатї  рў намеоранд. 

9. Муќаррароти ин модда дар њамаи давраи гузаронидани ислоњот, чуноне дар 
моддаи 20 муайян карда шудааст, эътиборнок боќї мемонад.
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ЌИСМИ  IV

Моддаи  6 
Уњдадорї оид ба дастгирии дохилї

1. Уњдадории њар як аъзо оид ба кам кардани дастгирии дохилї, ки дар ќисми IV 
Рўйхати ў мављуд аст, ба њамаи намуди дастгирии дохилии ба истењсолкунандагони 
кишоварзї пешнињодшаванда дахл дорад, ба истиснои  чорањои дохилї, ки  дар 
асоси  меъёрњои  дар моддаи мазкур баёншуда ва дар Замимаи 2 Созишномаи 
мазкур овардашуда, ихтисор  карда намешавад. Ин уњдадорињо  дар шакли 
«Нишондињандаи умумии маљмуи дастгирї» ва «Сатњи   басташудаи уњдадорињои 
њарсола ва нињої» инъикос меёбад. 

2. Мувофиќи Созишнома оид ба баррасии муваќќатии даври Уругвай, ки дар он 
гуфта шудааст,  чорањои кўмаки давлатї, хоњ бевосита ва ё бавосита бо маќсади 
њавасмандкунии рушди кишоварзї ва соњаи кишоварзї ќисми људонашвандаи 
барномаи рушди кишвархои рў ба тараќќї ба њисоб меравад; мусоидати молиявии 
сармоягузорї, ки чун ќоида дар кишварњои рў ба инкишоф - аъзоён ба кишоварзї 
пешнињод мешавад; ва мусоидати молиявї барои пўшонидани харољот дар  
кишоварзї, ки  аз рўи ќоида ба истењсолкунандагони даромади камдошта ва ё 
камбизоат дар нисбати захирањо дар кишварњои рў ба инкишоф - аъзоён  пешнињод 
мешавад, аз уњдадорињо оид ба кам кардани  дастгирии дохилї озод карда 
мешавад, ки вагарна ба чунин чорањое истифода шуданаш мумкин аст, баробар чун 
дастгирии дохилии истењсолкунандагон дар кишварњои рў ба инкишоф-аъзоён бо 
маќсади њавасмандгардонии њархела кардани  парвариши ивазкунандаи мањсулоти 
ѓайриќонунии маводи мухаддир пешнињод шудааст.  Дохил кардани дастгирии 
дохилї, ба њисоби «НМД-и љории умумї», ки љавобгўи меъёрњои моддаи мазкур 
аст, барои аъзо талаб карда намешавад.

3.  Чунин њисоб карда мешавад, ки аъзо уњдадории худро оид ба кам кардани 
дастгирии дохилї ба иљро мерасонад, ки дар он дастгирии дохилии вай, ки  ба 
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї пешнињод  шудааст, дар шакли 
«НМД-и љории умумї»  баён шуда, аз сатњи   алоќамандии уњдадорињои њарсола 
ва нињоии дар ќисми IV  Рўйхати ин аъзо нишон додашуда зиёд нест.  

4.    (а) Аз аъзо талаб карда намешавад, ки  ба њисоби «НМД-и љории   умумї» ворид 
накунад ва ихтисор накунад;

(i) дастгирии дохилии алоќаманд бо мањсулоти мушаххас, ки дар 
акси њол  бояд ба њисоби  «НМД љорї»-и аъзо дохил карда мешуд, 
ваќте чунин дастгирї  аз 5 фоиз аз арзиши умумии  истењсолоти асосии 
мањсулоти кишоварзии ин аъзо дар муддати соли муносиб зиёд нест; 
ва 

(ii) дастгирии дохилии  бо мањсулоти мушаххас  алоќаманд набуда, 
ки дар акси њол бояд ба њисоби «НМД-и љорї»-и аъзо дохил карда 
мешуд, ваќте  чунин дастгирї аз 5 фоиз аз арзиши умумии мањсулоти 
кишоварзии ин аъзо зиёд нест. 

(b) Барои кишвархои рў ба инкишоф -аъзоён сањми њадди аќали фоизї тибќи 
банди мазкур 10 фоизро ташкил медињад.
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5.    (а) Пардохти мустаќим оид ба барномањои мањдудкунии истењсолот бо уњдадорињо 
оид ба ихтисори дастгирии дохилї фаро гирифта намешавад, агар: 

(i) чунин пардохтњо бо майдонњо ва њосили  муайян  алоќаманд 
бошад; ва ё

(ii) чунин пардохтњо  дар асоси  85 фоиз ва ё камтар аз сатњи базавии 
истехсолот амалї карда мешавад; ва ё

(iii) пардохтњо дар бахши чорводорї  аз њисоби миќдори саршумори  
муайян амалї карда шавад.

(b) Озод кардан аз уњдадорињо оид ба ихтисори пардохтњои мустаќими 
ба меъёрњои дар боло зикршуда љавобгў, бе назардошти маблаѓњои ин 
пардохтњои мустаќим  аз њисоби «НМД-и умумии љорї»-и аъзои мазкур 
амалї карда мешавад.  

Моддаи  7 
Ќоидањои умумї оид ба дастгирии дохилї

1. Њар як аъзо таъмин мекунад, ки  њар як чораи дастгирии дохилї барои 
истењсолкунандагони кишоварзї  зери уњдадорї оид ба ихтисор ќарор намегирад, 
зеро онњо ба меъёрњои дар Замимаи 2 Созишномаи мазкур овардашуда љавобгў  ва 
ба Замимаи нишондодашуда мувофиќ аст.  

2.  (а) Њар як  чораи дастгирии дохилї барои истењсолкунандагони кишоварзї, аз 
љумла њар як таѓйироти чунин чорањо ва њар як чораи минбаъд воридкунанда, 
ки ба меъёрњои дар Замимаи 2 Созишномаи мазкур баёншуда  љавобгў нест ва ё 
наметавонад аз ихтисор дар асоси ягон муќаррароти дигари Созишномаи мазкур  
бароварда шавад, ба њисоби «НМД  умумии љорї» -и аъзои мазкур дохил карда 
мешавад. 

 (b) Ваќте уњдадорї оид ба «НМД умумї» дар ќисми IV Рўйхати аъзо мављуд 
нест, ин аъзо  ба истењсолкунандагони кишоварзї  дастгириро аз сатњи 
њадди аќали муносиб, ки дар банди 4 моддаи 6 нишон дода шудааст,  зиёдтар 
пешнињод немекунад. 

ЌИСМИ  V

Моддаи  8 
Уњдадорї оид ба раќобати содиротї

Њар як аъзо уњдадор мешавад, ки мусоидати молиявии содиротї  пешнињод 
намекунад, ба љузъ мутобиќи Созишномаи мазкур ва бо уњдадорињои дар Рўйхати ин 
аъзо нишондодашуда. 

Моддаи 9 
Уњдадорї оид ба мусоидати молиявии содиротї 

1. Мутобиќи Созишномаи мазкур дар уњдадорињо оид ба ихтисор мусоидати 
молиявии содиротии зерин ба њисоб гирифта мешавад:
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(а) додани мусоидати молиявии мустаќим аз тарафи давлат ва ё  муассисањои 
он, аз љумла  пардохти  молї  ба ширкат,  бахши саноат, истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї, кооператив ва ё дигар ассосиатсияњо чунин 
истењсолкунандагон ва ё шўро оид ба фурўш вобаста аз амалисозии содирот;

(b) фурўш ва ё додани захирањои ѓайритиљоратии мањсулоти кишоварзї 
барои содирот аз тарафи њукумат ва ё муассисањои он бо нархи пасти нархњои 
муќоисавии ба мањсулоти ба ин монанд муайянкардашуда барои харидорон 
дар бозори дохилї; 

(c) пардохти мањсулоти  кишоварзї њангоми содирот, ки аз тарафи њукумат, 
аз њисоби воситањои давлатї ва дигар воситањо маблаѓгузорї карда мешавад,  
аз љумла, пардохтњое, ки аз њисоби даромад аз љамъоварї барои мањсулоти 
кишоварзии муносиб ва ё мањсулоти кишоварзї, ки мањсулоти содиротї аз 
он гирифта шудааст;  

(d) пешнињоди мусоидати молиявї барои паст кардани  харољоти муомилот 
њангоми содироти мањсулоти кишоварзї (ба ѓайр аз пањн кардани 
хизматрасонї оид ба кўмак барои рушди содирот ва хизматрасонињои 
машваратї, аз љумла, харољот ба корњои боркунї  ва борфарорї, баланд 
бардоштани сифати мањсулот ва дигар харољот оид ба коркард ва инчунин 
харољот вобаста ба њамлу наќли байналмилалї ва  борбарї);

(е) тарофањо ба њамлу наќли дохилї ва борњо њангоми тањвил ба содирот, 
ки аз тарафи њукумат  дар шароити бештари мусоид нисбат ба њамлу наќли 
дигар борњои ѓайрисодиротї  муќаррар ва  ё иљозат дода шудааст.

(f) мусоидати молиявї ба мањсулоти кишоварзї  вобаста аз ворид кардани 
онњо ба мањсулоти содиротї.

2.    (а) Ба истиснои  дар зербанди (b) пешбинишуда, сатњи уњдадорињо оид ба мусоидати 
молиявии содиротї  барои њар соли давраи амалисозї, чуноне ин дар Рўйхати аъзо 
нишон дода шудааст,  нисбат ба кўмакпулињои содиротии дар банди 1 моддаи 
мазкур номбаршуда маънии зеринро дорад: 

 (i) дар њолати уњдадорињо оид ба ихтисори харољоти буљетї - сатњи 
њадди аксари харољот барои чунин мусоидати молиявї, ки метавонад 
дар як соли додашуда нисбат ба мањсулоти муайяни кишоварзї ва ё 
гурўњи мањсулот  пешбинї ва ё пешнињод шавад; ва 

 (ii) дар њолати уњдадорињо  оид ба ихтисори миќдорї нисбат ба содирот 
– миќдори њадди аксари мањсулоти кишоварзї ва ё гурўњи мањсулот, 
ки нисбат ба он чунин мусоидати молиявии содироти  метавонад  дар 
як соли додашуда пешнињод шуда бошад. 

(b) Дар њар сол, аз соли дуюм сар карда то ба соли панљуми давраи 
амалисозї аъзо метавонад мусоидати молиявии содиротиро, ки дар банди 
1 дар болобуда зикр шудааст,  дар як соли гирифташуда аз рўи сатњи зиёди 
уњдадории солонаи муносиб  нисбат ба мањсулот ва ё гурўњи мањсулоти дар 
ќисми IV Рўйхати ин аъзо нишон додашуда пешнињод намояд, ба шарте, ки:

(i)       миќдори умумии харољоти буљет барои чунин мусоидати молиявї 
аз аввали  давраи амалисозї оид ба соли баррасишудаи фарогир аз 
миќдори умумие, ки дар натиљаи иљрои пурраи уњдадории солонаи 
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муносиб аз рўи сатњи харољоти дар Рўйхати ин аъзо  нишондодашуда  
беш аз 3 фоиз аз сатњи чунин харољоти буљетї дар марњалаи базавї 
зиёд набошад;  

 (ii) миќдори умумии содирот бо истифодаи чунин мусоидати молиявии 
содиротї   аз аввали давраи амалисозї оид ба соли баррасишавандаи 
фарогир аз миќдори умумии содирот зиёд нест, ки дар натиљаи иљрои 
пурраи уњдадории муносиби солона нисбат ба сатњи миќдории дар 
Рўйхати аъзо нишондодашуда, на бештар аз 1,75 фоиз аз миќдорњои 
давраи базавиро ташкил медод.  

(iii) миќдори умумии харољоти буљет барои чунин мусоидати молиявии 
содиротї ва њаљми содирот, ки нисбат ба он мусоидати молиявии 
содиротї дар муддати тамоми давраи амалисозї пешнињод карда 
мешавад, аз миќдори умумие, ки аснои иљрои пурраи уњдадории 
солонаи муносиби дар Рўйхати ин аъзо нишондодашуда  зиёд нест; ва 

(iv) харољоти буљети аъзо барои мусоидати молиявии содиротї  ва 
њаљми содирот, ки нисбат ба он  чунин мусоидати молиявї пешнињод 
мешавад дар охири давраи амалисозї мутаносибан 64 фоиз ва 79 фоиз  
аз сатњи давраи базавии солњои 1986 - 1990  зиёд нест.

3. Уњдадорињои вобаста ба мањдудкунии бахши истифодаи мусоидати молиявии 
содиротї  дар дар Рўйхати имтиёзњо нишон дода шудааст.

4. Дар муддати  марњалаи амалисозї аз кишварњои рў ба тараќќї-аъзоён иљрои 
уњдадорї нисбат ба мусоидати молиявии содиротї, ки дар зербандњои  (d) ва (e)  
банди 1  дар боло зикршуда, талаб карда намешавад, танњо, агар, ин барои риоя 
накардани  уњдадорї оид ба ихтисор истифода нашавад. 

Моддаи 10 
Огоњии риоя накардани уњдадорї оид ба мусоидати молиявии содиротї

1. Мусоидати молиявии содиротї, ки дар банди 1 моддаи 9 номбар карда нашудааст, 
бо чунин тарзе истифода нахоњад шуд, ки ин ба он оварад ва ё  ба риоя накардани 
уњдадорї оид ба мусоидати молиявии содиротї тањдид намояд; додугирифти 
ѓайритиљоратї низ барои риоя накардани чунин уњдадорињо  истифода намешавад.

2.  Аъзоён ўњдадор мешаванд, ки корро оид ба  тањияи ќоидањои мувофиќашуда 
дар сатњи байналмилалї дар соњаи пешнињоди ќарзњои содиротї, кафолат оид 
ба ќарзњои содиротї ва ё барномаи суѓуртакунї  пеш баранд ва пас аз ба даст 
овардани мувофиќа нисбат ба чунин ќоидањо ќарзњои содиротї, кафолат оид ба 
ќарзњои содиротї ва ё барномаи суѓуртакуниро танњо  мувофиќи чунин ќоидањо 
пешнињод намоянд. 

3. Њар як аъзое, ки миќдори ин ё он молњои аз сатњи уњдадорї оид ба ихтисор зиёд 
содиршавандаро тасдиќ мекунад, ки  кўмакпулї нашудааст, бояд асоснок кунад, ки 
њељ кадоме аз кўмакпулии содиротї новобаста аз он ки он дар моддаи 9 нишон дода 
шудааст ё не, нисбат ба ин миќдори содироти мазкур пешнињод карда нашудааст.

4. Аъзоёне, ки кўмаккунандагони (донорони) байналмилалии озуќа ба њисоб 
мераванд, таъмин мекунанд:
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а)  ки пешнињоди ёрии байналмилалии озуќа бевосита ва ё бавосита бо 
содироти тиљоратии мањсулоти кишоварзї дар кишварњои  гирандаи кўмак 
робита надошта бошад;

b) ки муомилот оид ба кўмаки байналмилалии  озуќа, аз љумла кўмаки 
дуљонибаи  озуќа дар шакли пулї мутобиќи «Принсипњои  интиќолї  
мањсулоти зиёдатї ва уњдадорињо оид ба гузаронидани машваратњо» ФАО, 
аз љумла, дар њолатњои муносиб аз рўи  Низоми талаботи оддии маркетингї 
(ОМТ); ва

c) ки чунин кўмак  аз рўи имконият пурра дар шакли кўмакњои молї ва ё   
дар шароити на камтар аз мусоид нисбат ба шароите, ки дар моддаи  IV  
Конвесия  оид ба кўмаки озуќаи соли 1986 пешнињод карда шавад. 

Моддаи  11 
Мањсулоти њамроњкардашуда

Кўмакпулии ба воњиди њамроњкардашудаи мањсулоти хоми кишоварзї  
пардохташуда дар ягон маврид наметавонад аз кўмакпулии содиротї ба воњиди 
мањсулот  дар њолати  содироти  чунин мањсулоти хом зиёд бошад.

ЌИСМИ  VI 

Моддаи  12 
Ќоида нисбат ба манъ ва мањдудкунии содирот

1. Ваќте њар як аъзо  њар гуна манъкунии нав ва ё мањдудиятро нисбат ба содироти  
озуќа мутобиќи банди  2(а)  моддаи  ХI ГАТТ 1994 муќаррар мекунад, ин аъзо 
муќаррароти зеринро риоя менамояд:

(а) аъзои муќарраркунандаи мамнуият ва ё мањдудияти содирот, ба таври 
назаррас оќибати ин гуна манъкунї ва ё мањдудкуниро барои амнияти 
озуќаи аъзои воридкунанда ба њисоб мегирад:

(b) то ба муќарраркунии мамнуият ва ё мањдудияти содирот аз тарафи 
њар як аъзо он пештар, (њарчї ќадар пештар ин амалан мумкин бошад),  
ба Кумита оид ба кишоварзї огоњиномаи хаттї бо маълумот  дар бораи 
хусусият ва муњлати истифодаи чунин  чораро мефиристад  ва бо дархости 
њар як аъзо, ки ба сифати воридкунанда манфиатњои назаррас вобаста ба 
масъалањои  баррасишавандаи чорањо дорад, машварат мегузаронад. Аъзои 
муќараркунандаи  чунин мамнуият ва ё мањдудияти содирот бо дархост ба 
дигар аъзо  тамоми маълумоти заруриро пешнињод менамояд. 

2. Муќаррароти  моддаи мазкур дар њељ як кишвари рў ба тараќќї-аъзо  истифода 
намешавад, агар, танњо чора аз тарафи кишвари  рў ба тараќї-аъзо ќабул нашуда 
бошад, ки он  содиркунандаи холиси намуди мушаххаси озуќа ба њисоб меравад.
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Ќисми VII

Моддаи  13 
Худдории муносиб

Дар идомаи давраи амалисозї, ба муќаррароти  ГАТТ 1994 ва Созишнома  оид ба 
мусоидати молиявї ва чорањои љубронї (минбаъд дар моддаи мазкур чун «Созишнома 
оид ба мусоидати молиявї») нигоњ накарда: 

(а) чорањои дастгирии дохилї, пурра ба муќаррароти Замимаи 2 ба  
Созишномаи  мазкур  мувофиќат мекунад:

(i) мусоидати молиявии барои ворид кардани бољњои љубронї4 беасос 
њисобида мешавад;

(ii) аз фаъолияти анљомдодашуда дар асоси моддаи ХVI ГАТТ 1994 
ва ќисми III  Созишнома оид ба мусоидати молиявї бекор карда 
мешавад; ва 

(iii) аз фаъолияти анљомдодашуда дар асоси  риоя накардани бекоркунї 
њисобида нашаванда ва ё ихтисори манфиат аз гузаштњои нархњо, ки 
ба аъзои дигар аз рўи моддаи II ГАТТ 1994 дар маънии банди  1(b) 
моддаи  XXIII ГАТТ 1994  пешнињод шудааст, бекор мекунад;

(b) чорањои дастгирии дохилї, ки  пурра ба муќаррароти моддаи 6 
Созишномаи мазкур мувофиќаткунанда, аз љумла пардохтњои мустаќим, 
ки ба талаботи банди 5 моддаи мазкур мувофиќат мекунад, чуноне ки дар 
Рўйхати њар як аъзо нишон дода шудааст ва инчунин дастгирии дохилї дар 
доираи сатњњои њадди аќал ва мутобиќи банди 2 моддаи 6:

(i) аз ситонидани бољњои љубронї озод карда мешавад, танњо агар 
зарар ва ё тањдиди зарар  мутобиќи моддаи VI ГАТТ 1994  ва ќисми 
V  Созишнома оид ба мусоидати молиявї муќаррар карда нашавад 
ва  худдории муносиб  њангоми  боз кардани њар гуна тањќиќот оид ба 
ворид кардани бољњои љубронї  нишон дода шавад;

(ii) аз фаъолияти анљомдодашуда дар асоси  банди 1 моддаи ХVI ГАТТ 
1994 ва ё моддањои 5-6 Созишнома оид ба мусоидати молиявї бекор 
карда мешавад, ба шарте  ки амалисозии чунин чорањо ба пешнињоди  
дастгирї нисбат ба мањсулоти мушаххас бо њаљми зиёдатии дастгирии 
дар мудддати соли тиљоратии 1992 пешнињодшуда оварда намерасонад; 
ва 

(iii) аз фаъолияти анљомдодашуда дар асоси  риоя накардани бекоркунї 
њисобида нашаванда ва ё ихтисори манфиат аз гузаштњои нархњо, ки 
ба аъзои дигар дар асоси  моддаи II ГАТТ 1994 дар маънии банди  
1(b) моддаи  XXIII ГАТТ 1994  пешнињод шудааст, бекор мекунад ба 
шарте, ки  амалисозии чунин чорањо ба пешнињоди  дастгирї нисбат 
ба мањсулоти мушаххас бо њаљми зиёдатии дастгирии дар мудддати 
соли тиљоратии 1992 пешнињодшуда оварда намерасонад;

(c) мусоидати молиявии содиротии  пурра ба муќаррароти  ќисми V 
Созишномаи мазкур мувофиќаткунанда, ки ин дар Рўйхати њар як аъзо 
нишон дода шудааст:

4 Зери мафњуми «бољњои љубронкунанда», ки дар моддаи мазкур зикр шудааст, бољњое фањмида мешавад, ки  моддаи VI ГАТТ 
1994  ва ќисми  V  Созишнома  оид ба мусоидати молиявї  ва чорањои љубронро фаро мегирад.
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(i) зери  муаррифии бољи љубронї ќарор мегирад, танњо дар натиљаи 
муайян кардани зарар ва ё тањдиди зарар, ки бо ба њисоб гирифтани 
њаљм, таъсир ба нархњо ва ё таъсири минбаъда мутобиќи моддаи VI 
ГАТТ 1994  ва ќисми  V Созишнома оид ба муайян карда шудааст ва 
худдории муносиб  њангоми  боз кардани њар гуна тањќиќот оид ба 
ворид кардани бољњои љубронї  нишон дода мешавад;

(ii) аз фаъолияти анљомдодашуда дар асоси моддаи ХVI ГАТТ 1994 
ва  ё моддањои 3,5 ва 6   Созишнома оид ба мусоидати молиявї бекор 
карда мешавад.

ЌИСМИ VIII

Моддаи  14 
Чорањои санитарї ва  фитосанитарї

 Аъзоён ба созиш меоянд, ки Созишнома оид ба истифодаи чорањои санитарї ва 
фитосанитариро дар амал татбиќ намоянд.

ЌИСМИ  IX

Моддаи  15 
Низоми  махсус ва  гуногун

1.  Бо дарки он ки низоми гуногун ва нисбатан мусоидтар барои кишварњои рў ба 
тараќќї -аъзоён ќисми људонашванадаи музокирот нисбат ба уњдадорињои ин 
давлатњо ба њисоб меравад ва бо низоми махсус ва гуногун таъмин карда мешавад, 
ки бо муќаррароти Созишномаи мазкур пешбинї шудааст  ва дар Рўйхати гузаштњо 
ва уњдадорињо  дарљ  гардидааст.  

2.   Ба кишварњои рў ба тараќќї - аъзоён  бозгардидан барои иљрои уњдадорињо оид ба 
ихтисор дар тўлї як  давра пешнињод карда мешавад, ки  муддати он то 10 сол аст. 
Аз кишварњои камтараќќикардаи-аъзоён ба худ ќабул кардани  уњдадорї оид ба 
ихтисор талаб карда намешавад. 

ЌИСМИ X

Моддаи  16 
Кишварњои камрушдкарда ва кишварњои рў ба инкишоф, ки  

воридкунандагони холиси озуќа ба њисоб мераванд
1.   Кишварњои рушдкардаи – аъзо чунин амалњоро  пеш мегиранд, ки дар доираи Ќарор 

оид ба чорањои дахлдор ба оќибатњои манфии имконпазири барномањои ислоњот 
барои кишвархои камрушдкарда ва кишварњои рў ба инкишоф  воридкунандагони 
холиси озуќа пешбинї шудааст. 

2. Кумита оид ба кишоварзї  ба таври муносиб аз иљрои ин Ќарор назорат мекунад.
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ЌИСМИ XI

Моддаи  17 
Кумита оид ба кишоварзї  

Њамин тариќ Кумита оид ба кишоварзї таъсис дода мешавад.

Моддаи  18 
Баррасии рафти иљрои  уњдадорињо

1.  Љараёни иљрои уњдадорињо, ки дар доираи барномаи ислоњоти даври Уругвай 
мувофиќа карда шудааст, аз тарафи Кумита оид ба кишоварзї баррасї карда 
мешавад.  

2. Баррасии рафти иљрои уњдадорињо дар асоси огоњиномаи аз тарафи аъзоёни вобаста 
ба ин масъалањо ва дар њар чанд ваќт   як маротиба, ба муайянкунї зарурат дорад, 
ва инчунин дар асоси  чунин њуљљатњое, ки омодасозии он барои осон кардани 
баррасї метавонад ба  Котибот супорида шавад, амалї мегардад. 

3. Илова ба огоњинома, ки мутобиќи банди 2 пешнињод карда мешавад, бояд дар бораи  
њар як чорањои нав оид ба дастгирии дохилї ва ё дар бораи таѓйироти чорањои 
амалкунанда, ки аз рўи он аз ихтисор гирифтан дархост шудааст, фавран хабардор 
карда мешавад. Дар чунин огоњинома ба таври муфассал дар бораи чорањои нав ва 
ё таѓйирдодашуда, дар бораи мувофиќати он бо меъёрњои муносиби ё дар моддаи 
6 ва ё дар Замимаи 2 баёншуда,  маълумот дода мешавад. 

4. Дар љараёни баррасї аъзоён бо таври шояд таъсири  сатњи  пеш аз њадди таваррумро 
ба  тавоноии ин ё он аъзо дар иљрои уњдадорињояш оид ба дастгирии дохилї ба 
њисоб мегиранд. 

5. Аъзоён ба мувофиќа меоянд, ки  њамасола дар Кумита оид ба кишоварзї вобаста ба 
иштироки онњо дар болоравии муътадили савдои љањонии мањсулоти кишоварзї дар 
доираи уњдадорињо оид ба мусоидати молиявии содиротї  мутобиќи Созишномаи 
мазкур машваратњо доир менамоянд. 

6. Раванди баррасї ба аъзоён имконият фароњам меорад, ки њама гуна масъалањои 
вобаста ба иљрои уњдадорињоро оид ба барномаи ислоњот ба миён гузоранд, чуноне 
ки ин дар Созишномаи мазкур баён шудааст.  

7.  Њар як аъзо метавонад ба маълумоти Кумита оид ба кишоварзї њар як чораеро 
расонад, ки ба андешаи  ў бояд аъзои дигар дар ин бора  огоњ бошад. 

Моддаи  19 
Машваратњо ва танзими бањсњо

 Муќаррароти моддањои XXII ва XXIII ГАТТ 1994  дар он намуде, ки онњо тањия 
шудааст ва дар Созишнома оид ба њалли бањсњо истифода мешавад, ба машваратњо ва 
танзими бањсњо дар доираи Созишномаи мазкур истифода бурда мешавад. 
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ЌИСМИ  XII

Моддаи  20 
Идомаи раванди ислоњот

Бо эътироф кардани он ки  амалисозии  њадафњои дарозмуддат оид ба ихтисори 
чашмрас ва пайдарњами дастгирї ва њимоя, ки ба ислоњоти асосї мебарад, раванди 
бардавом ба њисоб меравад, аъзоён ба созиш меоянд, ки як сол ќабл аз анљоми давраи 
амалисозии Созишнома оид ба идома додани ин раванд музокирот оѓоз карда мешавад 
бо ба њисобгирии:

(a) таљриба оид ба иљрои уњдадорињо оид ба ихтисор, ки то ба ин сана андўхта 
шудааст;

(b) таъсири уњдадорињо нисбат ба ихтисор дар савдои љањонї дар бахши 
кишоварзї;

(c) мушкилоти ѓайритиљоратии низоми махсус ва гуногун барои кишварњои 
рушкардаи –аъзо ва њадафњои таъсиси низоми савдо дар бахши кишоварзї, 
ки боадолатона ба бозор равона карда шудааст ва инчунин дигар њадафњо ва 
масъалањое, ки  дар муќаддима ба Созишномаи мазкур зикр шудааст; ва  

(d) уњдадорињои минбаъда, ки ќабули онњо барои ба даст овардани 
муваффаќиятњои дар боло зикршудаи њадафњои дарозмуддат зарур аст.

ЌИСМИ  XIII

Моддаи  21 
Муќаррароти хотимавї

1.   Муќаррароти ГАТТ 1994 ва дигар Созишномањои бисёрљанбаи савдо, ки дар 
Замимаи 1А Созишнома оид бу СУС оварда шудааст, бо риояи муќаррароти 
Созишномаи мазкур истифода мешавад.  

2. Замима ба Созишномаи мазкур  ќисми људонашвандаи ин Созишномаро  ташкил 
медињад. 
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ЗАМИМАИ  1 
МАЊСУЛОТИ ФАРОГИРАНДА

1. Бо Созишномаи мазкур мањсулоти зерин фаро гирифта мешавад:

(i) Гурўњи  1 - 24 ГС, ба истиснои моњї ва мањсулоти моњигї ва инчунин*
(ii) Код ГС  2905.43  (маннит)
 Код ГС  2905.44  (сорбит)
 Позиция ГС  33.01   (равѓанњои эфирї)
 Позиции ГС  35.01 - 35.05  (маводи альбуминоидї,крахмалњои 
                                                                                    таѓйирдодашуда)
 Код ГС  3809.10  (таркибњои апперетируявї)
 Код ГС  3823.60  (сорбитол, дигар мањсулот)
 Позиции ГС  41.01 - 41.03  (пўст ва мањсулоти хоми чармї)
 Позиция ГС  43.01   (пўсти коркарднашуда)
 Позиции ГС   50.01 - 50.03  (абрешим-хом ва пасмондањои он
            Позиции ГС  51.01 - 51.03  (пашм ва мўйи њайвонот)

Позиции ГС             52.01 - 52.03   (пахтаи хом, пасмондањои он, нахи                                                        
    ѓоздодашуда)

 Позиция ГС   53.01   (катони-хом)
 Позиция ГС   53.02   (шоњдонаи хом)

2. Рўйхати дар боло овардашуда номгўи мањсулоти Созишнома фарогирифтаро оид 
ба истифодаи чорањои санитарї ва фитосанитарї мањдуд  намесозад.

* Тавзењоти мањсулотеро, ки дар ќавсњо оварда шудааст, пурра њисобидан шарт нест.

ЗАМИМАИ  2

ДАСТГИРИИ ДОХИЛЇ:  АСОС  БАРОИ ОЗОД КАРДАН АЗ УЊДАДОРИЊО 

ОИД БА ИХТИСОР

1. Чорањои дастгирии дохилї, ки нисбат ба он  озодкунї аз уњдадорињо дархост 
карда мешавад, бояд ба талаботи муњим љавобгў бошад:  то ба дараљае мумкин 
аст таъсири камтари номусоид ба савдо ва ё истењсолот расонад ва ё нарасонад. 
Мутобиќан, њамаи чорањо, ки нисбат ба онњо озодкунї дархост мешавад, бояд ба 
меъёрњои асосии зерин мувофиќат намояд: 

(а) дастгирии мазкур дар асоси  маблаѓгузорї аз буљети  давлатии барномаи 
њукуматї пешнињод карда мешавад (аз љумла,  аз њисоби даромадњои  
талабкарданашудаи њукумат), на балки аз њисоби  интиќоли воситањо аз 
истеъмолкунандагон; ва 

 (b) дастгирии мазкур  натиљаи нигоњдории нархњои истењсолкунандагонро 
надорад;

ва инчунин  бо амалисозии сиёсати меъёрњои махсус ва шароитњои дар поён 
баёндошта алоќаманд нест. 



Созишнома оид  ба кишоварзū 133

Барномањои	њукуматии	пешнињоди	хизматгузорї

2. Хизматгузории хусусияти умумидошта

Чунин чорањо харољотро (ва ё даромадњои  талабкарданашуда)  барои иљрои 
барномањо пешбинї мекунад, ки дар асоси он хизматгузорињо ва ё имтиёзњо ба 
кишоварзї ва ё ањолии дењот пешнињод карда мешавад. Касоне, ки бо истењсолот ва 
ё коркард машѓуланд, бо пардохтњои мустаќим  фаро гирифта намешаванд.Чунин 
барномањо, ки ба номгўи овардашуда дохил карда шудааст, вале бо онњо мањдуд 
карда нашудааст, бояд ба меъёрњои умумии дар банди 1 дар боло нишондодашуда ва 
шароитњои мушаххасаи амалисозии сиёсат, ки дар зер баён шудааст, љавобгў бошад:  

(a) тадќиќоти илмї, аз љумла, хусусияти умумидошта, тадќиќот дар робита бо 
барномањои њифзи муњити зист ва барномањои тадќиќотї оид ба мањсулоти 
мушаххас; 

(b) мубориза бар зидди зараррасонњо ва касалињо, аз љумла, чорањои умумии 
мубориза бар зидди зараррасонњо ва касалињо ва чорањое, ки ба мањсулоти 
мушаххас дахл дорад, масалан, низоми огоњкунии барваќтї, карантин ва 
несткунї;

(c) хизматгузорї оид ба омода кардани кадрњо, аз љумла, њам умумї ва њам  
асбобу абзори махсус барои омўзиш;

(d) хизматгузорї оид ба пањн кардани дониш ва таљриба ва хидматгузорињои  
машваратї, аз љумла, пешнињоди воситањо барои осон кардани  
расонидани маълумот ва натиљањои тадќиќот ба истењсолкунандагон ва 
истеъмолкунандагон;

(e) хизматгузорињои бозрасї, аз љумла, хидматгузорињои умумии бозрасї ва 
санљиши мањсулоти алоњида бо маќсади њифзи саломатї, амният, аз љињати 
сифат ба намудњо људо кардан ва ё стандартикунонї;

(f) хизматгузорї оид ба маркетинг ва  равона кардан ба бозор, аз љумла, 
иттилооти маркетингї, машварат ва равона кардани мањсулоти мушаххас, 
аммо бо  истиснои харољот ба маќсадњои номушаххас, ки  метавонад аз тарафи 
фурўшандањо  барои паст кардани нархњои фурўшии онњо ва ё пешнињоди  
имтиёзњои иќтисодии бевосита барои харидорон истифода шавад; ва 

(g) хизматгузорї оид ба таъмини сохторї, аз љумла, таъминкунї бо барќ, 
роњњо ва дигар воситањои наќлиёт, таљњизоти бозорї ва бандарї, бо 
обтаъминкунї, низоми саддњо ва зањкашњо,  корњо оид ба таъсиси сохтор  дар 
робита бо барномањои  њифзи муњити зист. Дар њама њолатњо  харољот танњо 
барои таљњизот ва ё сохтмони иншоот равона карда мешавад ва пешнињоди 
мусоидати молиявїи иншоотњои сохторї дар хољагињои дењќонї, агар ин 
ба шабакаи дастрасии умумии истифодаи љамъиятї дахл надошта бошад, 
истисно карда мешавад.  Мусоидати молиявї барои пўшонидани  харољот 
ва харољоти нигоњдорї ва ё љамъоварї аз истеъмолкунандагоне, ки имтиёз 
доранд, дохил карда намешавад.
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3. Таъсиси захирањои давлатї барои таъмини амнияти озуќа5 

 Харољот (ва ё даромадњои талабкарданашаванда)  бо маќсдаи  љамъоварї ва 
њифзи захирањои озуќа,  ќисмати људонашвандаи барномањо оид ба таъмини амнияти 
озуќаро дар ќонунгузории миллї ташкил медињад. Он метавонад кўмаки давлатиро ба 
анборњои хусусии озуќа фаро гирад.  Њаљм ва љамъоварии чунин захирањо ба њадафњои 
пешакї муайян кардашуда мутобиќат мекунад, ки фаќат ба амнияти озуќа дахл дорад.  
Љараёни љамъоварї ва таќсими захирањо аз нуќтаи назари молї бояд шаффоф бошад.   
Хариди озуќа аз тарафи њукумат  бо нархњои љории бозорї, аммо фурўш аз захирањои 
озуќа бо нархњои на пасттар нисбат ба нархњои бозори дохилї барои мањсулоти 
мушаххаси сифати мувофиќдор амалї карда мешавад.

4. Кўмакњои  ѓизоии дохилї6 

Харољот (ва ё даромадњои талабкарданашаванда)   барои пешнињоди кўмакњои 
ѓизоии дохилї ба гурўњи  ањолии ниёзманд. 

Њуќуќ ба гирифтани кўмаки ѓизої  бо меъёрњои  даќиќ муайянкардашуда вобаста 
аст, ки ба њадафњои таъмин бо хўрока  дахл дорад. Чунин кўмак дар шакли вогузории 
мустаќими хўрока ба шахсони манфиатдор пешнињод карда мешавад ва ё пешнињоди 
воситањое,  ки имкони харидории хўрокаро  ба дарёфткунандагони ѓизо бо нархи 
бозорї ва ё нархњои кўмакпулї  фароњам меоварад.   Хариди озуќа аз  тарафи њукумат  
аз рўи нархњои љории бозорї амалї карда мешавад, ва маблаѓгузорї ва идоракунї 
шаффоф  ба њисоб меравад. 

5. Пардохти мустаќим барои истењсолкунандагон

Дастгирї, ки дар шакли пардохти мустаќим (ва ё даромадњои талабкарданашаванда, 
аз љумла,  пардохт дар шакли аслї) ба истењсолкунандагон, ки  нисбат ба  онњо 
озодкунї аз уњдадорињо оид ба ихтисор  дархост карда мешавад, бояд ба меъёрњои  
асосии  дар банди 1 дар боло баёншуда мутобиќат кунад, ки он ба меъёрњои махсуси ба 
намудњои фардии пардохтњои мустаќим истифодашаванда баробар аст, чуноне ки ин 
дар бандњои 6-13 дар поён нишон дода шудааст.  Ваќте ки озодкунї аз ихтисор нисбат 
ба њар як пардохти мустаќими мављуда ва ё нав дархост карда мешавад, ба ѓайр аз 
оне, ки  дар бандњои 6-13 ишора шудааст, ин бояд ба меъёрњои b) - (е) банди 6 илова ба 
меъёрњои умумї мутобиќат кунад, ки дар банди ё) баён шудааст.

6. Дастгирии  даромади «вобастанабуда»  

(а) Њуќуќ ба чунин пардохтњо бо меъёрњои даќиќмуайяншуда  муќаррар 
карда мешавад, аз ќабили даромад, маќоми истењсолкунанда ва ё соњиби 
замин, дараљаи  пурра аз кор таъмин будан ва ё сатњи истењсолот дар давраи 
базавии муайян ва собит. 

(b) Маблаѓи чунин пардохтњо дар њар  соли додашуда  алоќаманд нест ва бо 
намуд ва ё њаљми  мањсулот  (аз љумла, саршумори чорво) асоснок намешавад, 

5 Барои њадафњои банди 3 Замимаи мазкур барномањои њукуматии таъсиси захирањо барои таъмини амнияти озуќаи давлатњои рў 
ба рушд, ки дар асоси шаффофият  ва мутобиќи меъёрњои объективии расман чопшуда ва ё дастурњои рањнамої  амалї карда 
мешавад, чун муќаррароти муносиби банди мазкур баррасї мешавад, аз љумла барномањое, ки дар доираи он захирањои ѓизої 
барои таъмини амнияти озуќа бо нархњои танзимкунанда харида ва фурўхта мешавад ба шарте ки  фарќи байни нархи харид ва 
нархи маълумотии берунї ба НМД њисоб карда мешавад.

6  Барои њадафњои банди 3 ва 4 Замимаи мазкур, таъмини ѓизої бо нархњои мусоидати молиявї амалишуда барои таъмини  
доимии талаботи ањолии камбизоати шањру дењот бо ѓизо дар давлатњои рў ба рушд бо нархњои муносибу дастрас њамчун 
муќаррароти мувофиќи ин банд њисобида мешавад.. 
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ки аз тарафи истењсолкунандаи мазкур дар њар соли баъд аз давраи базавї  
истењсол карда шудааст. 

(с) Маблаѓи чунин пардохтњо дар њар  соли додашуда  алоќаманд нест ва бо 
нархњои дохилї ва љањонии ба њама гуна мањсулот дахлдор, ки дар њар соли 
баъд аз давраи базавї истењсол шудааст,  асоснок намешавад.

(d) Маблаѓи чунин пардохтњо дар њар  соли додашуда  алоќаманд нест  ва бо 
омилњои истењсолоти дар њар соли давраи базавї  амаликардашуда асоснок 
намешавад. 

(е) Барои гирифтани чунин пардохтњо истењсолот талаб карда намешавад.

7. Иштироки молии њукумат дар барномањои  суѓуртакунї ва таъмини даромад

(а) Њуќуќ ба чунин пардохт бо аз даст додани даромад (зимнан танњо 
даромадњои аз кишоварзї гирифта мешуда  ба њисоб гирифта мешавад), ки 
аз 30 фоиз аз даромади миёнаи умумї ва ё  њамарзиш дар шакли даромади 
соф (ба истиснои њар як пардохте, ки бо чунин барномањо ва ё барномањои 
ба ин монанд ба даст оварда шудааст) ба давраи се соли пешин ва ё аз 
нишондињандаи миёна барои се сол, ки дар асоси давраи пешинаи панљсола 
њисоб карда шудааст муайян карда мешавад, ки аз он нишондињандањои 
аз њама баланд ва аз њама пасти солона истисно карда шудааст. Њар як 
истењсолкунанда, ки ба ин шартњо љавобгў аст,  ба гирифтани пардохт  њуќуќ 
дорад.

(b) Маблаѓи чунин пардохтњо камтар аз 70 фоиз талафоти истењсолкунандаро 
дар даромад барои соле, ки истењсолкунанда ба гирифтани чунин кўмак 
њуќуќ пайдо мекунад, љуброн менамояд.  

(с) Маблаѓи њамаи чунин пардохтњо танњо аз даромад вобаста аст: он аз намуд 
ва њаљми мањсулоти истењсолкардаи истењсолкунанда (аз љумла, саршумори 
чорво); ва ё нархњо, дохилї ва ё љањонї, ки нисбат ба ин мањсулот истифода 
мешавад; ва ё аз истифодаи омилњои истењсолот вобаста нест.

(d) Ваќте истењсолкунанда дар њамон сол дар асоси моддаи мазкур ва дар 
асоси моддаи 8 (кўмак њангоми офатњои табиї) пардохтњоро мегирад, 
њаљми умумии чунин пардохтњо камтар аз 100 фоиз талафоти умумии 
истењсолкунандаро ташкил медињад.

8.  Пардохтњои кўмак њангоми офатњои табиї (ё ба таври мустаќим ва ё бо роњи 
иштироки молии њукумат дар барномањои суѓуртакунии њосил амалї карда 
мешавад)

(а) Њуќуќ ба чунин пардохтњо танњо баъд аз расман эътироф кардан аз 
тарафи маќомоти њукуматї, ки офатњои табиї ва ба ин монанд (аз љумла, 
пањншавии касалињо, њуљуми зарраррасонњо,  садамањои њастаї ва љанг дар 
ќаламрави аъзои мазкур) рўх додаст ва ё љой дорад; ва сабабгори  талафоти 
истењсолї мешавад, ки аз сатњи миёнаи истењсолот ба давраи сесолаи гузашта 
аз 30 фоиз зиёд аст ва ё  аз нишондињандаи миёнаи барои се сол, ки дар асоси 
давраи пешинаи панљсола њисоб карда шудааст, ки аз он нишондињандањои 
аз њама баланд ва аз њама пасти солона истисно карда шудааст.

(b) Пардохтњое, ки дар робита бо офатњо амалї карда шудааст,  танњо нисбат 



Созишнома оид  ба кишоварзū136

ба далели  талафоти даромад дар натиљаи  офатњои табиї, саршумори чорво  
(аз љумла, пардохтњо вобаста ба хидматрасонии  байтории њайвонот), замин 
ва ё дигар омилњои истењсолот истифода бурда мешавад. 

 (с) Пардохтњо на бештар аз арзиши умумии чунин талафотро љуброн мекунад 
ва бо талабот ва ё супориши мушаххаси намуд ва миќдори мањсулоти оянда 
ќайду шарт нашудааст. 

(d) Пардохтњои  дар ваќти офатњои табиї амалї кардашуда, аз сатњи зарурии 
барои пешгирї ва ё камкунии талафоти минбаъда, ки дар меъёрњои (b) дар 
боло муайян карда шудааст, зиёд нест. 

(е) Ваќте истењсолкунанда дар њамон сол дар асоси моддаи мазкур ва дар 
асоси моддаи 7 (барномањои суѓуртакунї ва таъмини даромад) пардохтњоро 
мегирад, њаљми умумии чунин пардохтњо аз 100 фоизи талафоти умумии 
истењсолкунанда зиёд нест. 

9. Мусоидат ба таѓйироти сохторї ба воситаи барномањо, ки истењсолкунандаро 
барои ќатъ кардани фаъолияташ водор месозад

(а) Њуќуќ ба чунин пардохтњо бо мутобиќати меъёрњои даќиќи 
муайянкардашуда дар доираи барномањо, ки  барои осон кардани ќатъи 
фаъолияти шахсони ба истењсоли  мањсулоти кишоварзї машѓулбуда  
пешбинї шудааст ва ё дар бахшњои фаъолияте, ки ба кишоварзї дахл 
надорад, муайян карда мешавад. 

 (b) Пардохтњо бо ќатъ кардани пурра ва ё муттасили истењсолоти мањсулоти 
кишоварзї аз тарафи гирандаи он муайян карда мешавад. 

10. Мусоидат ба таѓйироти сохторї ба воситаи барномањо оид ба ќатъ кардани 
истифодаи захирањо 

(а) Њуќуќ ба чунин пардохтњо  бо мутобиќати меъёрњои даќиќи 
муайянкардашуда дар доираи барномањо, ки ба ќатъ кардани истифодаи 
замин ва ё дигар захирањо, аз љумла, њайвоноти хонагї, барои маќсадњои  
истењсоли кишоварзї  равона карда шудааст, муайян карда мешавад.  

(b) Пардохт аз хориљ кардани замин аз соњаи истењсолоти кишоварзї аз њама 
камтар барои се сол, дар њолати њайвоноти хонагї бошад аз забњи он ва ё ба 
таври комил аз он  халос шудан вобаста аст. 

(с) Барои амалї кардани пардохтњо ягон хел  истифодаи алтернативии 
чунин заминњо ва дигар захирањо, ки бо истењсолоти мањсулоти кишоварзї 
алоќаманд аст, талаб ва ё дастур дода  намешавад. 

(d) Пардохтњо на аз намуд ва на аз миќдори мањсулот, на аз нархњо, дохилї 
ва ё љањонї, ки нисбат ба мањсулоти истењсолшуда бо истифодаи замин ва ё 
дигар захирањо  истифода бурда мешавад ва дар истењсолот боќї мемонад, 
вобаста нест. 

11. Мусоидат ба таѓйироти сохторї ба воситаи њавасмандкунии сармоягузорї

(а) Њуќуќ ба чунин пардохтњо бо мутобиќати меъёрњои даќиќи 
муайянкардашуда дар доираи барномањои њукуматї муайян карда мешавад, 
ки  барои мусоидати молї ва ё  воќеии бозсозї дар фаъолияти  истењсолкунанда 
дар натиљаи исботсозии объективии талафоти сохторї пешбинї шудааст.  
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Њуќуќ ба чунин пардохтњо   њамчунин метавонад  бо барномањои даќиќ 
муайянкардашудаи њукуматї оид ба  хусусигардонии заминњои кишоварзї 
асоснок карда шавад. 

(b) Маблаѓи чунин пардохтњо дар њар як соли мушаххас бо намуд ва ё њаљми 
мањсулот (аз љумла, саршумори чорво), ки аз тарафи истењсолкунандаи 
мазкур дар њар як соли баъди давраи базавї истењсол шудааст, ба истиснои  
меъёрњои пешбиникардаи (е) дар поён, муайян карда намешавад.  

(с) Маблаѓи чунин пардохтњо дар њар соли додашуда бо нархњои дохилї ва ё 
љањонї ба њар як мањсулоти дар њар соли баъд аз давраи базавї истењсолшуда  
шарт ва муайян карда намешавад.  

(d) Пардохт танњо барои як давраи ваќте пешнињод карда мешавад, ки барои 
амалисозии сармоягузорї нисбат ба оне ки пешбинї шудааст,  зарур аст.  

(е) Њангоми пардохтњо ба њељ ваљњ нишон дода намешавад  ва супориш 
дода намешавад, ки аз тарафи пардохтгиранда кадом мањсулоти кишоварзї 
истењсол карда шавад, ба истиснои талабот ба онњо дар бораи истењсол 
накардани ягон намуди  мањсулоти мушаххас.

(f) Пардохтњо бо маблаѓњои барои љуброни талафоти сохторї мањдуд карда 
мешавад. 

12. Пардохтњо оид ба барномањои њифзи муњити зист

(а) Њуќуќ ба чунин пардохтњо чун як ќисми даќиќ муайянкардашудаи 
барномањои њукуматии њифзи муњити зист ба танзим дароварда мешавад ва 
аз иљрои шартњои мушаххас вобастааст, ки аз тарафи барномањои мазкури 
њукуматї пешбинї шудааст ва ба усулњои истењсолот ва ё  харољот дахл 
дорад.

(b) Маблаѓи пардохтњо бо њаљми харољоти иловагї ва ё талафоти даромад, 
ки бо иљрои барномањои њукуматї алоќаманд аст, мањдуд карда мешавад. 

13. Пардохтњо оид ба барномањои кўмаки минтаќавї 

(а) Њуќуќ ба чунин пардохтњо танњо ба истењсолкунандагон дар минтаќањои 
номусоид пешнињод карда мешавад. Њар як чунин минтаќа бояд  минтаќаи 
аниќи аз љињати љуѓрофї ишорашуда бошад, нишонањои муайяни иќтисодї 
ва маъмурї дошта бошад ва дар асоси меъёрњои объективї ва бетараф чун 
минтаќаи номусоид баррасї шавад, ки дар ќонун ва ё санадњои меъёрї аниќ  
баён шудааст ва аз он гувоњи дињад, ки мушкилоти минтаќаи мазкур бо 
сабабњои хеле љиддї ба миён омадааст на бо вазъияти муваќќатї.  

(b) Маблаѓи чунин пардохтњо  дар њар як соли додашуда бо намудњо ва ё 
њаљми мањсулот (аз љумла, саршумори чорво), ки аз тарафи истењсолкунандаи 
мазкур дар њар як соли баъди давраи базавї истењсол шудааст, ба истиснои  
ихтисори истењсолоти ин мањсулот, шарт ва муайян карда намешавад. 

(с) Маблаѓи чунин пардохтњо дар њар соли додашуда бо нархњои дохилї ва ё 
љањонии ба њар мањсулоти истифода мешудаи њар соли баъд аз давраи базавї 
истењсолшуда,  шарт ва муайян карда намешавад.  

(d) Пардохтњо танњо ба истењсолкунандагони дар минтаќањо пешнињод 
мешавад, ки ба кўмак њуќуќ доранд, аммо, аз рўи ќоида ба њамаи 
истењсолкунандагон дар чунин минтаќа дастрас аст. 
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(е) Пардохтњои бо омилњои истењсолот вобаста буда, бо љадвали пастравандаи 
болотар аз њадди сатњ оид ба омили мазкури истењсолот  амалї карда 
мешавад. 

(f) Пардохтњо бо андозаи  харољоти  иловагї ва ё талафоти даромади бо 
амалисозии  истењсолоти кишоварзї алоќамандбуда дар њудуди ишорашуда, 
мањдуд карда мешавад.  

ЗАМИМАИ  3 
ДАСТГИРИИ ДОХИЛЇ:  ЊИСОБИ  НИШОНДИЊАНДАИ МАЉМУИ 

ДАСТГИРЇ

1.  Бо шарти риояи муќаррароти Моддаи 6 нишондињандаи маљмуи дастгирї (НМД) 
дар асоси мушаххас кардани мањсулот аз рўи њар як мањсулоти асосии кишоварзї 
њисоб карда мешавад, ки нисбат ба он дастгирии нархњои бозорї гузаронида 
мешавад, пардохтњои мустаќими ба истисноњо дахлдор набуда амалї карда 
мешавад ва ё њар кўмакпулии дигар, ки аз уњдадорињо оид ба ихтисор истисно ба 
њисоб намеравад («дигар чорањои истисної ба њисоб нараванда»)  пешнињод карда 
мешавад. Дастгирии на бар асоси мушаххас кардани мањсулот  пешнињодшаванда 
ба мањсулоти умумии мушаххаси  НМД алоќаманднабуда гузаронида мешавад ва 
бо њисобкунии кулли пулї  баён мешавад. 

2.  Бо мусоидати молиявї дар доираи банди 1 њам харољоти буљетї ва њам даромад, 
ки аз тарафи њукумат  ва ё намояндањои он талабнашаванда аст, фаро гирифта 
мешавад.

3.   Дастгирї  њам дар сатњи миллї ва њам дар сатњи зермиллї  дохил карда мешавад. 

4.  Андозњо ва ё пардохтњои мушаххаси кишоварзї, ки  истењсолкунандагон  пардохт 
менамоянд, аз НМД тарњ карда мешавад.  

5.  НМД бо бањисобгирии дар зер баёншудаи ба давраи базавї истифодашаванда, 
сатњи аввалия барои иљрои уњдадорињо оид ба ихтисори дастгирии дохилиро 
нишон медињад. 

6.   Ба њар як мањсулоти асосии кишоварзї  НМД- и хос њисоб карда мешавад, ки он 
дар шакли умумии пулї  ифода карда мешавад. 

7.    НМД бо амалитарин дастоварди ба нуќтаи наздикшудаи фурўши аввали мањсулоти 
асосии кишоварзї њисоб карда мешавад. Чорањо оид ба дастгирии муассисањо оид 
ба коркарди мањсулоти кишоварзї дар он њаљме дохил карда мешавад, ки он барои 
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї имтиёзњо фароњам меоварад. 

8.  Дастгирии нархњои бозорї:  дастгирии нархњои бозорї дар асоси фарќи байни 
нархи маълумотии берунии собит ва нархи истифода мешуда ва танзимшаванда, 
ки ба миќдори мањсулот зарб зада шудааст, ки нисбат ба он  нархи танзимкунанда 
амал мекунад,  њисоб карда мешавад. Пардохтњои буљетї, ки барои дастгирии ин 
фарќият чун харољот барои харид ва ё нигоњдорї амалї карда мешавад, ба НМД 
дохил карда намешавад. 

9. Нархи маълумотии берунаи собит дар асоси нархњои солњои 1986-1988 муќаррар 
карда мешавад ва чун ќоида нархи миёнаи ФОБ воњиди мањсулоти асосии 
кишоварзї дар кишвархои содиркунандаи холис ва нархи миёнаи  СИФ воњиди 
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асосии мањсулоти кишвоварзї дар кишвархои воридкунандаи холис дар давраи 
базавї ба њисоб меравад.  Нархи маълумотии собит  њангоми зарурат метавонад  
бо бањисобгирии фарќият дар сифат танзим карда шавад. 

10. Пардохтњои мустаќим, ки истисно ба њисоб намеравад:  пардохтњои мустаќим, ки 
истисно ба њисоб намеравад ва аз фарќият дар нархњо вобаста аст, ё бо истифодаи 
фарќ байни нархњои маълумотии собит ва истифодашавандаи танзимкунандаи ба 
миќдори мањсулот зарб задашуда, њисоб карда мешавад, ки нисбат ба он амали 
нархи танзимкунанда пешбинї шудааст ва ё бо истифодаи харољоти буљет.

11. Нархи маълумотии собит дар асоси нархњои солњои 1986-1988 муќаррар карда 
мешавад ва чун ќоида нархњои амалкунандаи истифодашаванда њангоми 
муайянкунии меъёри пардохт ба њисоб меравад. 

12. Пардохтњои мустаќим, ки истисно ба њисоб намеравад ва дар асоси он на омилњои 
нархї, балки дигар омилњо мављуд аст, аз рўи истифодаи харољоти буљетї 
бањогузорї карда мешавад. 

13. Чорањои дигари истисно ба њисоб нараванда, аз љумла,  мусоидати молиявии 
харољот ва дигар чорањо, чун чорањо оид ба кам кардани  харољоти муомилот:  
арзиши  чунин чорањо аз  истифодабарии харољоти буљетии њукуматї бањо дода 
мешавад ва ё дар он њолатњое, ки  ваќте истифодабарии харољоти буљетї  ба 
таври пурра њаљми кўмакпулии додашударо инъикос намекунад, асос барои 
њисобкунии кўмакпулї фарќияти байни нархи мањсулоти кўмакпулии додашуда 
ва ё хидматгузорї  ва намояндагии  нархи бозории  мањсулоти њаммонанд ва ё 
хидматгузорї, ки ба миќдори мањсулот ва ё хидматгузорї  зарб зада шудааст,  ба 
њисоб меравад 

ЗАМИМАИ  4 
ДАСТГИРИИ ДОХИЛЇ:  ЊИСОБИ НИШОНДИЊАНДАИ МУОДИЛИ 

ДАСТГИРЇ

1.   Бо шарти риояи муќаррароти  моддаи 6 нишондињандаи муодили дастгирї нисбат 
ба њамаи мањсулоти кишоварзї њисоб карда мешавад, ки нисбат ба он дастгирии 
нархњои бозорї гузаронида мешавад, чуноне ин дар Замимаи 3 муайян карда 
шудааст, аммо барои он њисоби ин бахши НМД тамоман амалинашаванда аст.  
Ба чунин мањсулот сатњи аввалия барои иљрои уњдадорињо оид ба ихтисори 
дастгирии дохилї аз љузъи дастгирии нархњои бозорї иборат аст, ки дар шакли 
нишондињандаи муодили дастгирї мувофиќи банди 2-и дар поён зикршуда баён 
шудааст ва инчунин истиснои пардохтњои мустаќим  ва дигар истиснои дастгирї ба 
њисоб намеравад, ки мутобиќи банди 3 дар поён омада бањогузорї карда мешавад. 
Дастгирї чї дар сатњи миллї ва чї дар сатњи зермиллї дохил карда мешавад. 

2.  Нишондињандаи муодили дастгирї, ки банди 1 пешбинї намудааст, дар асоси   
мушаххаскунии мањсулот бо амалитарин дастоварди наздикшавї ба нуќтаи 
аввалияи фурўш оид ба њамаи мањсулоти кишоварзї њисоб карда мешавад, ки 
нисбати он дастгирии нархњои бозорї гузаронида мешавад ва барои он њисоби 
љузъи дастгирии нархњои бозорї дар НМД тамоман амалинашаванда аст.  Ба чунин 
мањсулоти асосии кишоварзї њисоби нишондињандаи муодили дастгирии нархњои 
бозорї бо роњи истифодабарии нархњои танзимкунандаи истифодашаванда ва 
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миќдори мањсулот, ки нисбати он амали ин нархњо пешбинї шудааст, ва ё ваќте ки 
ин ѓайриамалї аст, ба воситаи истифодаи харољоти буљетии ба дастгирии нархњои 
истењсокунандагон равонашуда, амалї карда мешавад. 

3. Ваќте ки ба мањсулоти асосии кишоварзї, ки зери  амали банди ё) ќарор мегирад, 
пардохтњои мустаќими истисно набуда ва ё њар як кўмакпулии дигар  ба мањсулоти 
мушаххаси  мавзуи озодкунї аз уњдадорињо оид ба ихтисор њисоб набуда, пањн 
карда мешавад,  ба асос дар робита ба нишондињандаи муодили дастгирї вобаста 
ба ин чорањо њамон усулњои њисоб гирифта мешавад, ки ба љузъњои мутобиќи 
бахшњои НМД (дар бандњои 10-13 Замимаи 3 нишондодашуда)  татбиќ карда 
мешавад.  

4.     Нишондињандаи муодили дастгирї  дар асоси маблаѓи кўмакпулии бо амалитарин 
дастоварди наздикшавї ба нуќтаи аввалияи фурўши мањсулоти муносиби 
асосии кишоварзї њисоб карда мешавад.  Чорањо оид ба дастгирии корхонањои 
коркарди мањсулоти кишоварзї дар он њаљме дохил карда мешавад, ки он барои 
истењсолкунандагони мањсулоти асосии кишоварзї имтиёзњо фароњам меоварад. 
Пардохтњои мушаххаси кишоварзї, ки истењсолкунандагон пардохт кардаанд, 
нишондињандаи  муодили дастгириро ба маблаѓи мувофиќ кам месозад.  

ЗАМИМАИ  5 
НИЗОМИ МАХСУС НИСБАТ БА БАНДИ 2 МОДДАИ 4

Бахши  А 

1.   Муќаррароти банди 2 моддаи 4 аз (санаи) ба њукми ќонунї даромадани Созишнома  
оид ба СУС ба њар як мањсулоти кишоварзии хом ва аз он коркардшуда ва ё 
мањсулоти ба истеъмол омода  («мањсулоти ишоракардашуда»)  истифода карда 
намешавад, ки нисбати он  шартњои зерин риоя карда мешавад (минбаъд чун 
«низоми махсус» номида мешавад):

(a) воридоти  мањсулоти ишоракардашуда  камтар аз 3 фоизи  истеъмоли 
дохилии муносибро дар давраи базавии солњои 1986-1988 («давраи базавї») 
ташкил дод;

(b) њељ гуна  мусоидати молиявї ба мањсулоти ишоракардашуда аз аввали 
давраи базавї пешнињод нашудааст;

(c) ба мањсулоти хоми кишоварзї чорањои амалкунанда оид ба мањдудияти 
истењсолот истифода карда мешавад;

(d) чунин мањсулот бо рамзи «ST-Annex 5» дар бахши  I-В ќисми  I Рўйхати 
аъзо ишора карда мешавад, ки ба протоколи  Марокаш њамчун  зери амали 
низоми махсус ќарор дошта ва хусусияти ѓайрифурўширо инъикоскунанда 
ба тариќи  амнияти озуќа ва њифзи муњити зист  пешнињод мешавад; ва 

(e) имконияти њадди аќали дастрасї ба бозор нисбат ба мањсулоти 
ишоракардашуда, чуноне дар бахши I-В ќисми  I Рўйхати аъзо нишон 
дода шудааст,  ба 4 фоизи истеъмоли дохилии мањсулоти ишоракардашуда 
дар давраи базавї аз соли аввали давраи амалисозї мутобиќат мекунад 
ва минбаъд ба 0,8 фоизи истеъмоли муносиби дохилї  дар давраи базавї 
њарсола дар муддати ќисми боќимондаи давраи амалисозї зиёд мешавад.  
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2. Дар оѓози њар соли давраи амалисозї аъзо метавонад истифодаи низоми махсусро 
нисбат ба мањсулоти ишоракардашуда дар асоси муќаррароти банди 6 ќатъ созад. 
Дар чунин њолат аъзои мазкур  имконияти њадди аќали дастрасї ба бозорро, 
ки дар он лањза дошт, њифз менамояд ва чунин иимконияти њадди аќалро  то ба 
0,4 фоизи истеъмоли  муносиби дохилї  дар давраи базавї њарсола дар муддати 
ќисми боќимондаи давраи амалисозї зиёд мекунад.  Минбаъд сатњи њадди аќали 
имконияти дастрасї ба бозор, ки аз ин формула бармеояд ва дар соли нињоии 
давраи амалисозї ба даст оварда шудааст, дар Рўйхати аъзои мазкур њифз карда 
мешавад. 

3. Њар  музокирот оид ба масъалаи имконияти дароз кардани низоми махсуси дар 
банди 1 баёншуда, пас аз ба итмом расидани давраи амалисозї дар муддати худи 
давраи амалисозї дар доираи  гуфтушунидњо ба анљом мерасад, ки аз рўи моддаи 20 
Созишномаи мазкур бо ба њисоб гирифтани омилњои хусусияти ѓайрифурўшидошта 
гузаронида мешавад. 

4.  Агар дар натиљаи гуфтушунидњои дар банди 3 нишондодашуда, созиш ба даст 
оварда шавад, ки аъзо метавонад истифодаи низоми махсусро идома дињад, чунин 
аъзо гузаштњои ќобили ќабули иловагиро пешнињод менамояд, ки дар љараёни 
чунин музокирот муайян карда шудааст.  

5.  Агар, низоми махсус дар анљоми давраи амалисозї дароз карда нашавад, аъзои 
мазкур  муќаррароти банди 6-ро истифода мекунад. Дар чунин њолат баъд аз ба 
итмом расидани давраи амалисозї имконияти њадди аќали дастрасї ба  бозор 
барои мањсулоти ишоракардашуда дар Рўйхати аъзои мазкур дар сатњи 8 фоиз аз 
истеъмоли муносиби дохилї дар давраи базавї њифз карда мешавад.  

6. Чорањои сарњадї, ба ѓайр аз бољњои  муќаррарии гумрукии нисбат ба мањсулоти 
ишоракардашуда истифодашаванда, бо муќаррароти банди 2 моддаи 4 ба танзим 
дароварда мешавад, ки  аз аввали сол, ваќте истифодаи низоми махсус ќатъ карда 
мешавад,  амал мекунад. Чунин мањсулот  мавзуи ситонидани бољњои оддии 
гумрукї ба њисоб меравад, ки дар Рўйхати аъзои муносиб пайваст аст ва аз аввали 
сол, ваќте ки низоми махсус ќатъ карда мешавад, истифода мегардад ва минбаъд 
барои онњо чунин  нархњо муќаррар карда мешавад, ки дар њолати ихтисори 
њадди аќал ба 15 фоиз дар натиљаи пастшавии якхелаи солона дар муддати давраи 
амалисозї истифода мешавад. Ин бољњо дар асоси муодилњои тарифї, ки мутобиќи 
нишондодњои роњнамоии дар иловањо ба Замимаи мазкур љой дошта, муќаррар 
карда мешавад. 

Бахши  В

7.     Муќаррароти банди 2 моддаи 4 њамчунин бо ба њукми ќонунї даромадани 
Созишнома оид ба СУС нисбат ба њама гуна мањсулоти хоми кишоварзї истифода 
намешавад,  ки дар  кишвархои рў ба тараќќии –аъзо мањсулоти асосї дар ѓизои 
анъанавї ба њисоб меравад ва нисбат ба он шартњои зерин, илова ба оне, ки дар 
бандњои 1 (а) - (d) нишон дода шудааст, ба андозае, ки онњо ба мањсулоти мазкур 
истифодашаванда аст, риоя карда мешавад:

(a) имкониятњои њадди аќали дастрасї ба бозор нисбат ба мањсулоти 
муайян, ки дар бахши I-В ќисми I Рўйхати давлати рў ба инкишофи аъзо 
нишон дода шудааст, ба 1 фоизи истеъмоли дохилии мањсулоти мазкур дар 



Созишнома оид  ба кишоварзū142

давраи базавї аз  оѓози соли якуми амалисозї мувофиќат мекунад ва бо 
сањми якхелаи солона то ба 2 фоизи мувофиќи истеъмоли дохилї  дар давраи 
базавї дар оѓози соли панљуми амалисозї  зиёд мешавад. Аз оѓози соли 
шашуми амалисозї  имконияти њадди аќали дастрасї ба бозор  нисбат ба ин 
мањсулот 2 фоизи муносиби истеъмоли дохилиро дар давраи базавї ташкил 
медињад ва ба оѓози соли дањум бо сањми якхелаи солона то ба 4 фоизи 
муносиби истеъмоли дохилї  дар давраи базавї зиёд мешавад. Минбаъд, 
сатњи имконияти њадди аќали дастрасї ба бозор, ки аз ин формула бармеояд 
ва дар соли дањум ба даст оварда шудааст, дар Рўйхати ин давлати рў ба 
тараќќии  аъзо њифз карда мешавад. 

(b) имкониятњои муносиби дастрасї ба бозор  мувофиќи Созишнома мазкур  
нисбат ба дигар мањсулот њам пешнињод шудааст.

8. Њар музокирот оид ба масъалаи имконияти давом додани низоми махсуси дар 
банди 7 баёншуда, пас аз ба анљомрасии соли дањум аз оѓози давраи амалисозї сар 
мешавад ва дар муддати худи дањ сол аз оѓози давраи амалисозї ба анљом мерасад.  

9. Агар дар натиљаи гуфтушунидњои дар банди 8 нишондодашуда, созиш ба даст 
оварда шавад, ки њар  аъзо метавонад истифодаи низоми махсусро идома дињад, 
чунин аъзо гузаштњои ќобили ќабули иловагиро пешнињод менамояд, ки дар 
љараёни чунин музокирот муайян карда шудааст.

10. Агар низоми махсуси дар банди 7 пешбинишуда  пас аз дањ сол аз оѓози давраи 
амалисозї дароз карда нашавад, мањсулоти мазкур мавзуи ситонидани бољњои 
оддии гумрукї ба њисоб меравад, ки  дар асоси муодилњои тарифї муќаррар карда 
мешавад, ки мутобиќи нишондодњои роњнамоии дар иловањои ба Замимаи мазкур 
љой дошта, муќаррар ва дар Рўйхати аъзои мазкур муваззаф карда мешавад. Дар 
дигар  муносибатњо муќаррароти банди 6  бо ба њисобгирии таѓйироте, ки бо 
низоми махсус ва фарќкунанда муайян ва ба кишвархои рў ба рушди аъзо мутобиќи 
Созишномаи мазкур пешнињод шудааст, истифода мешавад. 

Иловањо ба Замимаи 5

Дастурњои	роњнамо		оид	ба	њисоби	муодилњои	тарифї	дари	њадафњои	мушаххас,	ки	дар	
бандњои	6	ва	10	Созишнома	мазкур	нишон	дода	шудааст
1.  Њисоби муодилњои тарифии дар шакли  нархњои огоњї ва ё хос нишон додашуда 
дар асоси шаффофият бо истифодаи фарќияти аслии байни  нархњои дохилї ва берунї 
амалї карда мешавад.  Њангоми њисоб маълумот барои солњои 1986-1988 истифода 
мешавад. Муодилњои тарифї:

(a) асосан дар сатњи чор аломат  муќаррар карда мешавад (ГС);

(b) њангоми зарурат  дар сатњи шаш ва ё аз ин зиёд  аломатњо ГС   муќарар 
карда мешавад;

(c) аз рўи ќоида барои мањсулоти коркардшуда ва ё барои истеъмол 
омодашуда бо роњи зарб кардани муодили тарифии мушаххас (муодилњо) 
барои мањсулоти хоми кишоварзї (мањсулот) ба сањм (сањмњо) дар шакли 
арзиш ва ё воќеї аз рўи вазъи мањсулоти хоми кишоварзї дар мањсулоти 
коркардшуда ва ё омодашуда  барои истеъмол ва њангоми зарурат бо 
бањисобгирии њар љузъи иловагии таъминкунандаи њифзи соњаи истењсолот 
дар замони њозира, муќарар карда мешавад.
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2. Барои нархњои беруна чун ќоида нархњои миёнаи амалкунанда СИФ воњиди 
мањсулот барои кишвархои воридкунанда ќабул карда мешавад. Ваќте нархи миёна 
СИФ воњиди мањсулот маълум нест ва ё ѓайри ќобили ќабул аст, барои нархњои 
беруна омилњои зерин ќабул карда мешавад:

(a) ё  нархи миёнаи муносиби СИФ давлати наздик;

(b) ё бањогузорї дар асоси нархи миёнаи СИФ содироткунандаи асосии 
мувофиќ (содиркунандагон), ки бо роњи илова кардани бањои харољот 
оид ба суѓурта, борњо ва дигар харољот муносиб ба тањвил ба кишвари 
воридкунанда ба танзим дароварда шудааст.  

3. Нархњои берунї, чун ќоида  ба арзњои миллї  бо роњи истифодаи ќурби миёнаи 
солонаи бозории мубодилаи асъор  ба њамон даврае, ки маълумот оид ба нарх ба 
он дахл дорад, табдил дода мешавад.

4. Ба нархњои дохилї чун ќоида  нархи яклухти ваколатдор, ки дар бозори миллї 
њукмфармост ќабул карда мешавад ва  дар њолати мављуд набудани  маълумоти 
кофї -  бањои ин нарх. 

5. Муодилњои аввалияи тарифї метавонад њангоми зарурат ба воситаи коэфитсентњои 
муносиб бо бањисобгирии  фарќият дар сифат ва ё навъ ба танзим дароварда  шавад.

6.  Агар муодили тарифии дар асоси дастурњои мазкур ба даст овардашуда нисбат 
ба нархњои љорї   ањамияти манфї ва ё нисбатан камтар дошта бошад, муодили 
аввалияи тарифї метавонад дар асоси  нархњои амалкунанда ва ё дар асоси 
пешнињоди миллї нисбат ба мањсулоти мазкур муќаррар карда шавад.  

7.   Дар њолати танзим кардани сатњи муодили тарифии дар асоси дастурњои 
мазкур бадастовардашуда аъзои муносиб бо дархост тамоми имкониятњоро 
барои машварат бо маќсади  мувофиќат  кардани ќарорњои муносиб пешнињод 
менамояд.  
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СОЗИШНОМА ОИД БА ТАТБИЌИ ЧОРАЊОИ САНИТАРЇ ВА 
ФИТОСАНИТАРЇ 

Аъзоён,

Бо таъйиди дубораи он, ки барои њељ кадоме аз аъзои Созишнома барои ќабул ва 
татбиќи чорањои лозима љињати њифзи њаёт ё саломатии одамон, њайвонот ё растанињо 
набояд монеањо эљод карда шавад, ба шарте ки ин чорањо тавре истифода шавад, ки 
воситаи њуќуќмањдудкунии худсарона ва беасос байни аъзои Созишнома нагардад, ки 
дар онњо шароити монанд ё мањдудияти ноаёни савдои байналмилалї зиёд аст;

Бо нияти ноилшавї ба бењтарсозии саломатии одамон, њайвонот ва вазъи 
фитосанитарї дар њамаи аъзоњо;

Бо зикри он, ки чорањои санитарї ва фитосанитарї аксаран дар асоси созишномањои 
дуљониба ва протоколњо татбиќ мегардад;

Бо нияти тањияи низоми бисёрљонибаи ќоидањо ва интизоми танзимкунандаи 
тањия, ќабул ва татбиќи чорањои сатинарї ва фитосанитарї љињати ба њадди аќал 
расонидани таъсири манфии онњо ба савдо;

Бо эътирофи сањми муњиме, ки стандарт, роњнамо ва тавсияњои байналмилалї 
метавонанд дар ин робита дошта бошанд;

Бо нияти мусоидат намудан ба истифодаи чорањои санитарї ва фитосанитарї 
миёни аъзои Созишнома дар асоси стандартњо, дастурњо ва тавсияњои байналмилалии 
њамоњангшудаи тањиянамудаи ташкилотњои байналмилалї, аз љумла Комиссияи 
«Кодекс Алиментариус», Бюрои байналмилалї оид ба эпизоотия ва созмонњои 
марбутаи байналмилалї ва минтаќавї, ки дар чорчўбаи Конвенсияи байналмилалї 
оид ба њифзи растанињо амал мекунанд ва аз аъзои Созишнома ворид намудани 
таѓйиротро ба дараљаи марбутаи онњо оид ба њифзи њаёт ё саломатии одамон, њайвонот 
ва растанињоро талаб намекунанд;

Бо эътирофи он, ки кишварњои дар њоли рушди аъзои Созишнома метавонанд 
дар риояи чорањои санитарї ё фитосанитарии аъзои содироткунанда ва дар натиља, 
дар дастрасї ба бозорњо ва тањия ва татбиќи чорањои санитарї ё фитосанитарї дар 
њудуди худ бо душворињои хоса рў ба рў гарданд ва бо нияти кўмак расонидан ба онњо 
дар кўшишњои марбутаи онњо;

Бо нияти, аз њамин сабаб, тањияи ќоида барои татбиќи муќаррароти ГАТТ 1994, 
ки ба истифодаи чорањои санитарї ё фитосанитарї, алалхусус муќаррароти Моддаи 
ХХ(b)1 алоќа доранд;

Бо ин васила оид ба нуктањои зерин ба мувофиќа расиданд:

Моддаи 1 
Муќаррароти умумї

1. Созишномаи мазкур ба тамоми чорањои санитарї ё фитосанитарї, ки метавонад 
ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим ба савдои байналмилалї таъсири манфї 
расонад, истифода мегардад. Чунин чорањо мутобиќи муќаррароти Созишномаи 
мазкур тањия ва татбиќ мегардад.

1 Дар Созишномаи мазкур ишора ба Моддаи XX (b) преамбулаи ин Моддаро низ дар бар мегирад.
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2. Барои њадафњои Созишномаи мазкур тарифњои Замимаи А истифода мешавад.

3. Замимањо љузъи људонашавандаи Созишномаи мазкур ба њисоб меравад.

4. Њељ чизе дар Созишномаи мазкур њуќуќњои аъзоёнро, ки аз Созишнома оид ба 
монеањои техникї дар савдо нисбат ба чорањои берун аз Созишномаи мазкур 
ќарордошта бармеояд, халалдор намесозад. 

Моддаи 2 
Њуќуќ ва уњдадорињои асосї 

1. Аъзоён метавонанд чорањои санитарї ё фитосанитарии лозимаро барои њифзи 
њаёт ё саломатии одамон, њайвонот ва растанињо дар сурати мухолифат надоштани 
чунин чорањо ба муќаррароти Созишномаи мазкур љорї намоянд.

2. Аъзоён таъмин менамоянд, ки њар чораи санитарї ё фитосанитарї танњо ба 
дараљае, ки барои њифзи њаёт ё саломатии одамон, њайвонот ва растанињо лозим 
аст, татбиќ гардад ва дар асоси принсипњои илмї буда, бидуни асоснокии кофии 
илмї эътибор надошта бошад, бар истиснои њолатњои пешбининамудаи банди 7-и 
Моддаи 5.

3. Аъзоён таъмин менамоянд, ки чорањои санитарї ё фитосанитарии онњо њамчун 
воситаи њуќуќмањдудкунии  худсарона ё беасос миёни аъзое, ки дар онњо шароити 
якхела ё наздик зиёд аст, аз љумла ќаламрави худи онњо ва ќаламрави аъзои 
дигар, хизмат накунад. Чорањои санитарї ё фитосанитарї бо роње, ки метавонад 
мањдудияти ноаён ба савдои байналмилалї гардад, татбиќ намегардад.

4. Чорањои санитарї ё фитосанитарї, ки ба муќаррароти Созишномаи мазкур 
мутобиќат дорад, бо уњдадорињои пешбининамудаи муќаррароти ГАТТ 1994 барои 
аъзо, ки ба истифодаи чорањои санитарї ё фитосанитарї алоќа дорад, алалхусус 
муќаррароти Моддаи XX (b), мувофиќаткунанда њисобида мешавад.

Моддаи 3 
Њамоњангсозї 

1. Бо маќсади њамоњангсозии чорањои санитарї ё фитосанитарї дар асоси боз њам 
васеътар аъзоён дар чорањои санитарї ё фитосанитарии худ ба стандарт, дастур 
ё тавсияњои байналмилалї, дар сурати мављудияти онњо, такя мекунад, агар 
Созишномаи мазкур, алалхусус банди 3, њолатњои дигарро пешбинї накарда 
бошад.

2. Чорањои санитарї ё фитосанитарї, ки бо стандарт, дастур ва тавсияњои 
байналмилалї њамоњанг мегардад, барои њифзи њаёт ё саломатии одамон, њайвонот 
ва растанињо лозима ва ба муќаррароти марбутаи Созишномаи мазкур ва ГАТТ 
1994 мухолифат надошта њисобида мешавад.

3. Аъзоён метавонанд чорањои санитарї ё фитосанитариеро, ки назар ба чорањои 
дар асоси стандарт, дастур ва тавсияњои байналмилалї дараљаи баландтари њифзи 
санитарї ё фитосанитариро таъмин месозад, агар далелњои лозимаи илмї дошта 
бошад ва агар аъзое муайян кунад, ки ин дараљаи њифзи санитарї ё фитосанитарї 
мутобиќи муќаррароти бандњои 1-8-и Моддаи 52  муносиб њисобида мешавад, љорї 
намояд ё онњоро дар њоли эътибордошта нигоњ дорад. Новобаста аз гуфтањои боло, 
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тамоми чорањое, ки ба дараљаи њифзи санитарї ё фитосанитарии фарќкунанда 
аз дараљаи бо кўмаки чорањои дар асоси стандартњо, дастурњо ва тавсияњои 
байналмилалї бадастомада оварда мерасонад, набояд ба њар муќаррароти дигари 
њамин Созишнома мухолифат дошта бошад.  

4. Дар чорчўбаи имконоти худ аъзои Созишнома дар фаъолияти ташкилотњои 
марбутаи байналмилалї ва маќомоти ёрирасони онњо, алалхусус Комиссияи 
«Кодекс Алиментариус», Бюрои байналмилалї оид ба эпизоотия ва созмонњои 
байналмилалї ва минтаќавї, ки дар доираи Конвенсияи байналмилалї оид ба 
њифзи растанињо амал мекунанд, барои мусоидат намудан ба тањия ва таљдиди 
мунтазами стандартњо, дастурњо ё тавсияњо нисбат ба тамоми љанбањои чорањои 
санитарї ё фитосанитарї ба таври комил иштирок мекунад.

5. Кумита оид ба чорањои санитарї ва фитосанитарї, ки бо банди 1 ва 4-и Моддаи 
12 (минбаъд дар Созишномаи мазкур «Кумита» ном гирифта мешавад) пешбинї 
шудааст, тартиботи назорати раванди њамоњангсозии байналмилалиро тањия 
мекунад ва ин корро бо ташкилотњои марбутаи байналмилалї њамоњанг месозад.

Моддаи 4 
Баробарї 

1. Аъзои Созишнома чорањои санитарї ва фитосанитарии аъзои дигарро, њатто агар 
ин чорањо аз чорањои худи онњо, ки дигарон-фурўшандагон бо молњои њамљинс 
истифода мекунанд, фарќ кунад ва агар узви содиркунанда ба узви воридкунанда 
ба таври объективї нишон дињад, ки чорањои ў дараљаи лозимаи њифзи санитарї 
ё фитосанитарии аъзои содироткунандаро таъмин менамояд, баробар эътироф 
мекунад. Бо ин маќсад ба аъзои воридкунанда тибќи дархост дастрасии оќилона 
барои гузаронидани тафтиш, озмоиш ва тартиботи марбутаи дигар бояд дода 
шавад.

2. Тибќи дархост аъзо бояд бо маќсади ба даст овардани созишномањои дуљониба 
ва бисёрљониба оид ба эътирофи баробар будани чорањои мушаххаси санитарї ё 
фитосанитарї машваратњо доир намояд.

Моддаи 5 
Арзёбии хавф (таваккал) ва муайян намудани дараљаи лозимаи њифзи санитарї ё 

фитосанитарї

1. Аъзои Созишнома таъмин менамояд, ки арзёбии ба вазъият мувофиќаткунандаи 
хавф барои њаёт ё саломатии одамон, њайвонот ва растанињо асоси чорањои 
санитарї ё фитосанитарии онњоро ташкил мекунад ва бо назардошти методњои 
арзёбии хавф, ки ташкилотњои марбутаи байналмилалї тањия мекунанд, амалї 
карда мешавад. 

2. Њангоми арзёбии хавфњо аъзои Созишнома далелњои мављудаи илмї; методњои 
марбутаи истењсолот ва коркард; методњои марбутаи тафтиш, интихоби намунањо 
ва озмоишњо; дараљаи пањншавии касалињо ва зараррасонњои мушаххас; 
мављудияти минтаќањои аз касалињо ва зараррасонњо озод; шароити экологї ва 
чорањои карантинї ва ѓайраро ба назар мегирад.
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3. Бо арзёбии хавф барои њаёт ё саломатии њайвонот ё растанињо ва бо муайян 
намудани чорае, ки бояд барои ба даст овардани дараљаи лозимаи њифзи санитарї 
ё фитосанитарї аз ин хавф татбиќ гардад, аъзои Созишнома бояд омилњои 
марбутаи иќтисодиро бояд ба назар гирад: зарари потенсиалї аз коњишёбии 
њаљми истењсолот ё фурўш дар њолати воридшавї, решабандї ё пањншавии ин 
ё он зараррасон ё касалї; харољоти мубориза бо онњо ё решакан кардани онњо 
дар ќаламрави аъзо воридкунанда; ва таносуби нисбии харољот ва самаранокии 
равишњои алтернативї ба мањдудсозии хавфњо.

4. Њангоми муайян намудани дараљаи лозимаи њифзи санитарї ё фитосанитарї аъзои 
Созишнома бояд зарурати ба њадди аќал расонидани таъсири манфиро ба савдо ба 
назар гирад.

5. Бо маќсади ба даст овардани њамоњангї дар истифодаи консепсияи дараљаи 
лозимаи њифзи санитарї ё фитосанитарї аз хавфњо барои њаёт ё саломатии одамон 
ё њаёт ё саломатии њайвонот ва растанињо њар аъзо аз гузаронидани худсарона ва 
беасоси фарќият дар дараљањои њифз, ки ў дар вазъияти гуногун лозим мењисобад, 
худдорї менамояд, агар чунин фарќият ба мањдудкунии њуќуќ  ё мањдудкунии 
ноайни савдои байналмилалї оварда расонад. Тибќи бандњои 1, 2 ва 3-и Моддаи 
12 аъзои Созишнома дар доираи Кумита бо маќсади тањияи дастурњои ба амалан 
иљро намудани муќаррароти мазкур мусоидаткунанда њамкорї мекунад. Њангоми 
тањияи дастурњо Кумита тамоми омилњои марбутаро, аз љумла табиати истисної 
доштани хавфњоро барои саломатии одам, ки одамон худро ихтиёран мавриди 
онњо ќарор медињанд, ба назар мегирад.

6. Бидуни зарар ба муќаррароти банди 2-и Моддаи 3 њангоми воридсозї ё идома 
додани эътибори чорањои санитарї ё фитосанитарї бо маќсади ба даст овардани 
дараљаи лозимаи њифзи санитарї ё фитосанитарї аъзои Созишнома таъмин 
месозад, ки чунин чорањо савдоро ба дараљаи бештар аз дараљаи матлуб барои ба 
даст овардани дараљаи лозимаи њифзи санитарї ё фитосанитарї, бо назардошти 
имконоти техникї ва иќтисодї, мањдуд нагардонад2.

7. Дар њолатњое, ки далели марбутаи илмї кофї нест, њар аъзо метавонад муваќќатан 
дар асоси иттилооти лозима, аз љумла иттилооти аз ташкилотњои марбутаи 
байналмилалї гирифташуда, инчунин иттилоот дар бораи чорањои санитарї 
ё фитосанитарии аз љониби аъзои дигар татбиќшаванда чорањои санитарї ё 
фитосанитарї љорї намояд. Дар чунин њолатњо аъзои Созишнома кўшиш мекунанд, 
ки иттилооти иловагии лозима барои арзёбии объективии хавф ба даст оранд ва 
мутаносибан чорањои санитарї ё фитосанитариро дар давраи дилхоњи ваќт таљдид 
кунанд.

8. Ваќте ки аъзо асосе барои чунин пиндоштан дорад, ки чораи мушаххаси санитарї 
ё фитосанитарии аз љониби аъзои дигар љоришуда ё эътибори он нигоњ дошташуда 
содироти онро бозмедорад ё аз назари потенсиалї метавонад боздорад ва асоси ин 
чораро стандарт, дастур ё тавсияњои марбутаи байналмилалї ташкил намекунад, 
ё чунин стандартњо, дастурњо ё тавсияњо вуљуд надорад, ў метавонад фањмонидани 
сабабњои татбиќи чунин чораи санитарї ё фитосанитариро аз аъзое, ки эътибори 
ин чораро идома медињад, талаб намояд.

2 Барои њадафњои банди 6-и Моддаи 5 њар чорае савдоро бештар аз дараљаи матлуб мањдуд намегардонад, агар њар гуна чораи 
дастраси дигаре, ки имконоти техникї ва иќтисодиро ба назар мегирад ва аз њисоби он дараљаи лозимаи њифзи санитарї ё 
фитосанитарї ба даст меояд ва савдоро ба дараљаи хеле кам мањдуд мекунад, мављуд набошад.
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Моддаи 6 
Мутобиќшавї ба шароити минтаќавї, аз љумла минтаќањои озод аз зараррасонњо ё 

касалињо ва минтаќањо бо дараљаи ночизи пањншавии зараррасонњо ё касалињо

1. Аъзои Созишнома таъмин менамоянд, ки чорањои санитарї ё фитосанитарии онњо 
бо назардошти хусусияти санитарї ё фитосанитарии минтаќа - њам кулли кишвар 
ва њам ќисми он ё чанд кишвар ё ќисми онњо, ки дар он(њо) мол истењсол мешавад 
ва он(њо), ки барои онњо мол пешбинї шудааст – ќабул гарданд. 

2. Аъзои Созишнома инчунин консепсияи минтаќањои озод аз зараррасонњо ё 
касалињо ва минтаќањои бо дараљаи ночизи пањншавии зараррасонњо ё касалињоро  
эътироф мекунанд. Њангоми муайян кардани чунин минтаќањо омилњои зерин 
ба асос гирифта мешавад: љуѓрофия, экосистема, назорати эпидемиологї ва 
самаранокии назорати санитарї ё фитосанитарї.

3. Аъзои содироткунанда, ки минтаќањои ќаламрави худро минтаќањои озод аз 
зараррасонњо ё касалињо ё минтаќањои бо дараљаи ночизи пањншавии зараррасонњо 
ё касалињо эълон мекунад, тасдиќи онро барои ба аъзои воридкунанда объективона 
нишон додан пешнињод мекунад, ки чунин минтаќањо дар њаќиќат минтаќањои 
озод аз зараррасонњо ё касалињо ё минтаќањои бо дараљаи ночизи пањншавии 
зараррасонњо ё касалињо мебошад ва ба эњтимоли зиёд чунин боќї мемонад. Бо ин 
маќсад ба аъзои воридкунанда тибќи дархост дастрасии дилхоњ барои гузаронидани 
тафтиш ва тартиботи дигари марбута таъмин карда мешавад.

Моддаи 7 
Шаффофитят 

 Аъзои Созишнома дар бораи таѓйирот дар чорањои санитарї ё фитосанитарии 
худ огоњ мекунанд ва дар бораи чорањои санитарї ё фитосанитарии худ мутобиќи 
муќаррароти Замимаи В иттилоот пешнињод мекунанд.

Моддаи 8 
Тартиботи назорат, тафтиш ва таъйид 

 Аъзои Созишнома муќаррароти Замимаи С-ро њангоми татбиќи тартиботи 
назорат, тафтиш ва таъйид, аз љумла низомњои миллї оид ба таъйиди истифодаи иловањо 
ё муќарраркунии дараљаи иљозатшудаи моддањои ифлоскунанда дар мањсулоти хўрока, 
нўшокињо ё хўроки њайвонотро риоя мекунанд ё ба таври дигар таъмин менамоянд, ки 
тартиботи онњо ба муќаррароти Созишномаи мазкур мухолифат надошта бошад.

Моддаи 9 
Кўмаки техникї

1. Аъзои Созишнома мувофиќ њастанд, ки ба аъзои дигар дар кўмаки техникї, алахусус 
ба кишварњои рў ба инкишоф, ё дар асоси дуљониба, ё тавассути ташкилотњои 
марбутаи байналмилалї кўмак намоянд. Чунин кўмак, инчунин, метавонад дар 
соњањои ба монанди технологияи коркард, тањќиќот ва инфрасохтор, аз љумла 
таъсиси маќомоти миллии танзимкунї, анљом дода шавад ва метавонад шакли 
машварат, пешнињоди ќарзњо, хайрияњо ва грантњо, аз он љумла барои маќсадњои 
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соњиб шудан ба тахассуси техникї, тарбияи кадрњо ва харидории таљњизотро касб 
кунад, то ки ба ин гуна кишварњо имкони мутобиќшавї ва риояи чорањои санитарї 
ё фитосанитарии лозима барои ба даст овардани дараљаи зарурии њифзи санитарї 
ё фитосанитарї барои содироти худ дода шавад.      

2. Дар њолатњое, ки барои таъмини шароит барои аъзои содироткунанда-кишварњои 
рў ба инкишоф  барои иљрои талаботи санитарї ё фитосанитарии аъзои 
воридкунанда сармояњои калон таќозо мешавад,  аъзои воридкунанда имконияти 
расонидани чунин кўмаки техникиро баррасї мекунад, ки барои аъзо-кишвари рў 
ба инкишоф  имкони нигоњ доштан ва тавсеа бахшидани зарфиятњои дастрасї ба 
бозорро барои моли мушаххас фароњам меоварад.

Моддаи 10 
Низоми махсус ва тафриќавї 

1. Њангоми тањия ва татбиќи чорањои санитарї ё фитосанитарї аъзои Созишнома 
талаботи махсуси аъзо-кишварњои рў ба инкишофро, алалхусус аъзои-кишварњои 
камрушдкарда, бояд ба назар гиранд.

2. Дар њолатњое, ки дараљаи лозимаи њифзи санитарї ё фитосанитарї имкони 
љорї намудани зина ба зинаи чорањои нави санитарї ё фитосанитариро ба аъзо-
кишварњои рў ба инкишоф  иљозат медињад, ба аъзои-кишварњои рў ба тараќќї  аз 
рўи молњои мавриди таваљљуњи онњо муњлатњои дарозтар барои мутобиќшавї ба 
ин гуна чорањо бо маќсади нигоњ доштани имконоти содиротии онњо бояд таъмин 
карда шавад.

3. Љињати таъмини шароит барои иљрои муќаррароти Созишномаи мазкур аз љониби 
аъзои-кишварњои рў ба инкишоф, ба Кумита њуќуќ дода мешавад, ки  кишварњоро 
тибќи дархост аз уњдадорињои марбут ба Созишномаи мазкур бо назардошти 
талаботи молиявї, савдої ва талаботи марбут ба рушди онњо мушаххасан, бо 
мањдудиятњои муњлатнок, ќисман ё пурра озод намояд.      

4. Аъзои Созишнома аъзои-кишварњои рў ба инкишофро дар ташкилотњои марбутаи 
байналмилалї дастгирї ва ба иштироки фаъоли онњо мусоидат мекунад.

Моддаи 11 
Машваратњо ва њалли бањсњо 

1. Муќаррароти Моддањои ХХII ва ХХIII ГАТТ 1994  дар он шакле, ки дар Созишнома 
тањия гардидааст ва барои њалли бањсњо татбиќ мешавад, барои машваратњо ва 
њалли бањсњо дар доираи Созишномаи мазкур истифода мешавад, агар дар он 
њолатњои дигар махсусан пешбинї нашуда бошад.

2. Њангоми њалли бањсњое дар доираи Созишномаи мазкур, ки марбут ба масъалањои 
илмї ё техникї мебошад, гурўњи њакамї оид ба њалли бањсњо ба коршиносони 
интихобнамудаи ин гурўњ бо муовифиќати љонибњои дар бањс иштироккунанда 
барои машварат мурољиат мекунад. Бо ин маќсад гурўњи њакамї оид ба њалли 
бањсњо, ваќте ки лозим мешуморад, метавонад гурўњи машваратии техникии 
коршиносонро таъсис дињад ё бо ташкилотњои марбутаи байналмилалї тибќи 
дархости њар кадоме аз љонибњои дар бањс иштироккунанда ё бо ташаббуси худ 
машварат намояд.
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3. Њељ чизе дар Созишномаи мазкур њуќуќи аъзоро оид ба созишномањои дигари 
байналмилалї, аз љумла њуќуќи истифодаи миёнарав ё механизмњои дигар 
ташкилотњои байналмилалї оид ба њалли бањсњо ё механизмњои тањияшуда дар 
доираи њар гуна созишномаи байналмилалї, поймол намекунад.  

Моддаи 12 
Татбиќи Созишнома 

1. Бо маќсади таъмини форуми мунтазам барои гузаронидани машваратњо, бо ин 
васила Кумита оид ба чорањои санитарї ё фитосанитрї таъсис дода мешавад. Он 
вазифаи лозимаро барои иљрои муќаррароти Созишномаи мазкур ва пешбурди 
њадафњо, алалхусус нисбати њамоњангсозї, амалї мегардонад. Кумита ќарорњои 
худро бо консенсус ќабул мекунад. 

2. Кумита гузаронидани машваратњо ё музокирањоро миёни аъзо дар асоси ad hoc оид 
ба масъалањои мушаххаси санитарї ё фитосанитарї ташвиќ ва ба онњо мусоидат 
мекунад. Кумита истифодаи стандартњо, дастурњо ё тавсияњои байналмилалиро аз 
љониби тамоми аъзо ташвиќ мекунад ва барои гузаронидани машваратњои техникї 
ва тањќиќот бо маќсади баланд бардоштани њамоњангї ва њамгироии системањои 
байналмилалї ва миллї ва равишњо оид ба таъйиди истифодаи иловањои хўрокї 
ё муќарраркунии дараљањои иљозатшудаи моддањои ифлоскунанда дар маводњои 
хўрока, нўшокињо ё ѓизои њайвонот мусоидат мекунад.

3. Кумита бо ташкилотњои марбутаи байналмилалї дар соњаи њифзи санитарї 
ё фитосанитарї, алалхусус бо Комиссияи «Кодекс Алиментариус», Бюрои 
байналмилалї оид ба эпизоотия ва Котиботи Конвенсияи байналмилалї оид ба 
њифзи растанињо барои бањраманд шудан аз хизматрасонии  бењтарини машваратии 
илмї ва техникї барои татбиќи Созишномаи мазкур, инчунин барои худдорї аз 
такрори нолозими кўшишњо, дар алоќаи зич ќарор хоњад дошт. 

4. Кумита тартиботи назорати раванди њамоњангсозї ва истифодаи стандартњо, 
дастурњо ва тавсияњоро тањия мекунад. Бо ин маќсад барои Кумита, дар њамкорї бо 
ташкилотњои марбутаи байналмилалї,  фењрасти стандартњо, дастурњо ё тавсияњое, 
ки ба чорањои санитарї ё фитосанитарї алоќа дорад ва аз назари Кумита оид ба 
савдо таъсири калон дорад, муќаррар карда мешавад. Дар ин фењраст стандартњо, 
дастурњо ва тавсияњои ишоранамудаи аъзо, ки онњо њамчун шартњои содирот 
истифода мекунанд, ё бар асоси онњо молњои воридшавандаи ба ин стандартњо 
мувофиќаткунанда ба бозорњои онњо дастрасї пайдо мекунанд,  дар бар гирифта 
мешавад. Дар њолатњое, ки аъзое стандарт, дастур ё тавсияњои байналмилалиро 
њамчун шарти воридот истифода намекунад, ў бояд сабаби онро тавзењ дињад, аз 
љумла бояд ишора намояд, ки оё ба назари ў стандарт ба дараљаи кофї ќавї нест 
ва дараљаи лозимаи њифзи санитарї ё фитосанитариро таъмин намекунад.  Агар 
њар аъзое мавќеи худро таљдид кунад, пас аз огоњї дар бораи истифодаи стандарт, 
дастур ё тавсияњо ба сифати шарти воридот, ў бояд сабаби таѓйири мавќеи худро 
тавзењ дињад ва Котибот ва ташкилотњои марбутаи байналмилалиро дар ин бора 
хабардор намояд, агар танњо чунин огоњкунї ё тавзењ мутобиќи тартиботи Замимаи 
В пешнињод нагардад.

5. Барои худдорї намудан аз такрори нолозим, Кумита, дар сурати лозима, метавонад 
дар бораи истифодаи иттилооти аз њисоби тартиботи дар ташкилотњои марбутаи 
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байналмилалї истифодашванда бадастомада, алалхусус тартиботи огоњкунї, 
ќарор ќабул намояд. 

6. Бо ташаббуси яке аз аъзо Кумита тавассути каналњои лозима метавонад омўхтани 
масъалањои мушаххасро дар робита бо стандарт, дастур ё тавсияњои муайян, 
аз љумла тавзењи сабабњои асосии истифода нагардидани онњо тибќи банди 4, 
пешнињод намояд.

7. Кумита амал ва иљрои Созишномаи мазкурро баъд аз 3 сол аз эътибор пайдо 
кардани Созишнома оид ба CУС (ВТО), ва минбаъд – аз рўи зарурат – баррасї 
мекунад. Дар њолатњои марбута Кумита метавонад ба Шўро оид ба савдои молњо 
пешнињодот оид ба ворид намудани таѓйирот ба матни Созишномаи мазкур бо 
љалби таваљљуњ ба таљрибаи дар давраи амалисозии он бадастомада пешкаш 
намояд. 

Моддаи 13 
Амалисозї

 Аъзои Созишнома барои риояи тамоми уњдадорињои пешбининамудаи 
Созишномаи мазкур масъулияти пурра доранд. Аъзои Созишнома чорањо ва 
механизмњои мусбатро, ки ба риояи муќаррароти Созишномаи мазкур аз љониби 
ташкилотњои ѓайрињукуматии марказї мусоидат мекунанд, тањия ва амалї мекунанд. 
Аъзои Созишнома барои риояи муќаррароти Созишномаи мазкур аз љониби 
ташкилотњои ѓайридавлатї дар њудуди ќаламрави худ ва маќомоти минтаќавии онњо 
дар њудуди ќаламрави худ, ки чунин ташкилотњо аъзои онњо мебошанд, чорањои дастрас 
ва маъќулро ќабул мекунанд. Ѓайр аз ин, аъзои Созишнома чорањоеро, ки ба таври 
мустаќим ё ѓайримустаќим талаб намоянд ё ташвиќ кунанд, ки чунин ташкилотњои 
минтаќавї ё ѓайридавлатї ё маќомоти њукуматии мањаллї бар хилофи муќаррароти 
Созишномаи мазкур амал менамоянд, ќабул намекунанд. Аъзои Созишнома таъмин 
менамоянд, то ки хизматрасонии  ташкилотњои байналмилалї барои њадафњои 
амалисозии чорањои санитарї ё фитосанитарї танњо дар њолатњое истифода шавад, ки 
ин ташкилотњо муќаррароти Созишномаи мазкурро риоя менамоянд. 

Моддаи 14 
Муќаррароти хотимавї 

Нисбати чорањои санитарї ё фитосанитарии худ, ки ба воридот ва молњои воридотї 
таъсири манфї мерасонад, аъзои Созишнома аз миёни кишварњои камрушдкарда 
метавонад татбиќи муќаррароти Созишномаи мазкурро барои панљ сол аз лањзаи 
эътибор пайдо кардани Созишнома оид ба СУС  ба таъхир гузоранд.  Аъзои дигари 
Созишнома-кишварњои рў ба инкишоф метавонанд татбиќи муќаррароти Созишномаи 
мазкурро, ѓайр аз банди 8-и Моддаи 5 ва Моддаи 7, нисбати чорањои мављудаи 
санитарї ё фитосанитарии худ, ки ба воридот ё молњои воридотї, њангоми монеа эљод 
шудан дар татбиќи онњо бинобар норасоии таљрибаи техникї, инфрасохтори техникї 
ё захирањо, барои ду сол аз лањзаи эътибор пайдо кардани Созишнома оид ба СУС ба 
таъхир гузоранд.
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ЗАМИМАИ  А 
ТАРИФЊО 3

1. Чораи санитарї ё фитосанитарї – њар чораест, ки истифода мешавад:

(а) барои њифзи њаёт ё саломатии њайвонот ё растанињо, дар ќаламрави аъзои 
Созишнома, аз хавфњое, ки дар робита ба воридшавї, решабандї ё пањншавии 
зараррасонњо, касалињо, организмњои зараррасон – интиќолдињандагони 
касалињо ё организмњои касалисоз ба миён меояд;

(b) Барои њифзи њаёт ё саломатии одамон ё њайвонот, дар ќаламрави аъзои 
Созишнома, аз хавфњое, ки аз иловањо, моддањои ифлоскунанда, зањрњо 
(токсинњо) ё организмњои касалисоз дар мањсулоти  хўрока, нўшокињо ё 
ѓизои њайвонот ба миён меояд;

(с) барои њифзи њаёти одамон, дар ќаламрави аъзои Созишнома, аз хавфњое, 
ки дар робита бо касалињои тавассути њайвонот, растанињо ё мањсулоти аз 
онњо тайёршаванда интиќолёбанда ё дар робита бо воридшавї, решабандї 
ё пањншавии зараррасонњо ба миён меояд; ё 

(d) барои пешгирї ё мањдудсозии зарари дигар дар ќаламрави аъзои 
Созишнома, ки аз сабаби воридшавї, решабандї ё пањншавии зараррсонњо 
ба миён меояд.

Ба гурўњи чорањои санитарї ё фитосанитарї тамоми ќонунњо, ќарорњо, ќоидањо, 
талабот ва тартиботи марбута, аз љумла, талабот ба мањсулоти нињої; методњои 
коркард ва истењсолот; тартиботи озмоиш, тафтиш, сертификатсия ва таъйид; ќоидањои 
карантин, аз љумла талаботи марбутаи вобаста ба интиќоли њайвонот ё растанињо ё 
маводњои лозима барои њаёти онњо њангоми интиќол; муќаррарот нисбати методњои 
марбутаи оморї, тартиботи интихоби намунањо ва методњои арзёбии хавф; талабот 
ба бастабандї ва аломатзанї, ки бевосита ба таъмини бехатарии мањсулоти хўрока 
равона карда шудааст, дохил мешаванд.

2. Њамоњангсозї – муќарраркунї, эътироф ва татбиќи чорањои санитарї ё 
фитосанитарии муштарак аз љониби аъзои мухталиф.

3. Стандарт, дастур ва тавсияњои байналмилалї

(а) нисбати бехатарии мањсулоти хўрока – стандартњо, дастурњо ва тавсияњои 
муќаррарнамудаи Кумитаи «Кодекс Алиментариус», ки ба иловањои хўрокї, 
доруњои байторї ва боќимондањои пеститсидњо (моддањои зидди касалињои 
зироат), моддањои ифлоскунанда, методњои тањлил ва интихоби намунањо ва 
ќоидањо ва дастурњо нисбати меъёрњои бењдоштї дахл доранд;

(b) нисбати саломатии њайвонот ва олами њайвонот – стандартњо, дастурњо 
ва тавсияњо, ки тањти роњбарии Бюрои байналмилалї оид ба эпизоотия 
тањия гардидааст;

(с) нисбати солимии растанињо – стандарт, дастур ва тавсияњои байналмилалї, 
ки тањти роњбарии Котиботи Конвенсияи байналмилалї оид ба њифзи 
растанињо дар њамкорї бо ташкилотњои минтаќавии дар доираи Конвенсияи 
байналмилалї оид ба њифзи растанињо амалкунанда тањия гардидааст; ва 

3 Барои њадафњои ин таърифњо истилоњи «њайвонот» моњї ва фаунаи вањширо; «растанї» -  љангалњо ва флораи вањширо; 
«зараррасонњо» - алафњои бегонаро; ва «моддањои ифлоскунанда» - пеститсидњо ва боќимондањои доруњои втеринарї, инчунин 
моддањои бегонаро дар бар мегиранд. 
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(d) нисбат ба масъалањое, ки ташкилотњои дар боло зикргардида фаро 
намегирад – стандарт, дастур ва тавсияњои лозима, ки аз љониби ташкилотњои 
дигари марбутаи байналмилалї пеш бурда мешавад ва барои ворид шудани 
тамоми аъзо боз буда, Кумита тасдиќ кардааст.

4. Арзёбии хавф – арзёбии эњтимолияти воридшавї, решабандї ва пањншавии 
зараррасон ё касалї дар њудуди ќаламрави аъзои воридоткунанда нисбат ба 
чорањои санитарї ё фитосанитарї, ки ќобили истифода бошад, ва оќибатњои 
потенсиалии биологї ва иќтисодии марбут ба он; ё арзёбии эњтимоли таъсири 
номатлуб ба саломатии одамон ё њайвонот, ки аз мављудияти иловањо, моддањои 
ифлоскунанда, зањрњо (токсинњо) ё организмњои касалисоз дар мањсулоти хўрока, 
нўшокї ё ѓизои њайвонот сар мезанад.

5. Дараљаи лозимаи њифзи санитарї ё фитосанитарї – дараљаи њифз, ки аз љониби 
аъзои љорикунандаи чораи санитарї ё фитосанитарї барои њифзи њаёт ё саломатии 
одамон, њайвонот ё растанињо дар њудуди ќаламрави худ лозима њисобида мешавад.

ЭЗОЊ: бисёр аъзои Созишнома ин консепсияро «дараљаи дилхоњи хавф» низ ном 
мегиранд.

6. Минтаќаи озод аз зараррасон ва касалињо – минтаќаест дар шакли кишвари алоњида 
ё ќисми он, ё чанд кишвар ё ќисмњои онњо, чунон ки аз љониби маќомоти босалоњият 
муайян карда шудааст,  ки дар он зараррасон ё касалии мушаххас дида намешавад.

ЭЗОЊ: минтаќаи озод аз зараррасон ё касалињо метавонад њар минтаќаеро ињота 
намояд ё худ ињота гардад ё ба њар минтаќае пайваст шавад – ё дар њудуди ќисми 
ќаламрави кишваре ё минтаќаи љуѓрофие, ки чанд кишвар ё ќисмњои онњоро дар бар 
мегирад, маълум аст, ки дар он зараррасон ё касалињои мушаххас дида мешавад, 
вале дар он чорањои мањаллии назоратї ба монанди њифз кардан, мушоњида кардан 
ва минтаќаи буферї амалї карда мешавад ва пањншавї мањдуд карда мешавад ё 
зараррасон ё касалињои ишорашуда бартараф карда мешавад.

7. Минтаќа бо дараљаи ночизи пањншавии зараррасон ва касалињо – минтаќаест дар 
шакли кишвари алоњида ё ќисми он, ё чанд кишвар ё ќисмњои онњо, чунон ки аз 
љониби маќомоти салоњиятдор муайян карда шудааст, ки дар дараљаи пањншавии 
зараррасон ё касалињои мушаххас ночиз аст ва дар он чорањои муассир оид ба 
мушоњида, мубориза ва решакан кардан амалї карда мешавад. 

ЗАМИМАИ В 

ШАФФОФИЯТИ ЌОИДАЊОИ САНИТАРЇ Ё ФИТОСАНИТАРЇ 

Нашри ќоидањо 

1. Аъзои Созишнома таъмин менамоянд, ки тамоми ќоидањои4 санитарї ва 
фитосанитарии аллакай ќабулшуда дарњол нашр гарданд, то ки аъзои манфиатдор 
имкони ошно шуданро бо онњо дошта бошанд.

2. Бар истиснои њолатњои таъљилї, аъзои Созишнома фосилаи дилхоњи ваќтро байни 
нашри њар ќоидаи санитарї ё фитосанитарї ва эътибор пайдо кардани он пешбинї 
мекунанд, то ки ба истењсолкунандагон дар кишварњои аъзои содироткунанда, 

4 Ин гуна чорањои санитарї ва фитосанитарї, ки истифодаи васеъ доранд, ба мисли ќонунњо, ќарорњо ё амрњо.
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алалхусус дар кишварњои аъзои рў ба инкишоф, фурсати мутобиќсозии мањсулот 
ва методњои истењсолии худ ба талаботи кишвари аъзои воридоткунанда дода 
шавад.

Марказњои иттилоотї 

3. Њар як аъзои Созишнома таъсиси як маркази иттилоотиро таъмин менамояд, ки 
барои пешнињоди чавобњо ба тамоми саволњои дилхоњи аъзои манфиатдор ва 
пешнињоди њуљљатњои марбута љавобгў аст ва њуљљатњо дахл доранд ба: 

(а) њама гуна ќоидаи санитарї ё фитосанитарї, ки дар њудуди ќаламрави он 
ќабул ё тањия гардидааст;

(b) њар тартиботи назорат ва тафтиш, ќоидањои истењсол, карантин, 
тартиботи таъйиди дараљаи иљозатшудаи пеститсидњо ва иловањои хўрокї, 
ки дар њудуди ќаламрави ў амал мекунанд;

(с) тартиботи арзёбии хавф, омилњое, ки ба назар гирифта мешаванд,  ва 
муайянкунии дараљаи лозимаи њифзи санитарї ё фитосанитарї;

(d) узвият ва иштироки аъзо ё маќомоти марбутаи љойгир дар њудуди 
ќаламрави ў, дар ташкилотњо ва низомњои байналмилалї ва минтаќавии 
санитарї ва фитосанитарї ва инчунин дар созишномањо ва мувофиќатномањои 
дуљониба ва бисёрљониба дар доираи Созишномаи мазкур ва матнњои чунин 
созишномањо ва мувофиќатномањо.

4. Аъзои Созишнома таъмин менамоянд, ки њангоми дархост шудани матнњои 
њуљљатњо аз љониби аъзои манфиатдор, ба онњо бо нархе пешнињод гарданд (агар ба 
таври ѓайриройгон пешнињод гарданд), ки барои шахсони5  ин аъзо бе назардошти 
арзиши ирсол пешнињод мегарданд.  

Тартиботи огоњкунї

5. Дар њолатњое, ки стандарт, дастур ва тавсияњои байналмилалї мављуд нестанд, 
ё мундариљаи  чорањои санитарї ё фитосанитарии тањияшаванда аз мундариљаи 
стандарт, дастур ё тавсияи байналмилалї фарќи љиддї дошта бошад ва агар чорањо 
тавонанд ба савдои аъзои дигар таъсири калон расонанд, аъзои Созишнома:

(а) дар марњилаи ибтидої огоњї нашр мекунанд, то ки ба аъзои манфиатдор 
имкони ошно шудан бо нияти љорї намудани чораи мушаххас дода шавад;

(b) тавассути Котибот аъзои дигарро дар бораи молњои фарогирифтаи 
чорањо, ишораи мухтасари маќсад ва сабаби љорї намудани чорањои 
тањияшаванда огоњ мекунанд. Ин гуна огоњкунињо дар марњилаи ибтидої, 
ки таѓйирот њанўз метавонад ворид карда шавад ва эродњо ба назар гирифта 
шаванд,  анљом дода шаванд;

(с) тибќи дархост ба аъзои дигар матнњои њуљљатњои тањияшавандаро 
пешнињод мекунанд ва то њадди имкон, он бахшњоеро, ки аз стандарт, дастур 
ё тавсияњои байналмилалї фарќи калон доранд, ишора мекунанд;

(d) бе мањдудкунии њуќуќ  ба аъзои дигар барои ба таври хаттї омода кардани 
эродњо фурсати мувофиќ медињанд, тибќи дархост ин эродњоро муњокима 

5 Дар Созишномаи мазкур ишора ба «шањрвандон» маънии онро дорад, ки нисбати ќаламрави људогонаи гумрукї, ки узв 
мебошад, ин истилоњ ба шахсони воќеї ё њуќуќие тааллуќ дорад, ки дар ин ќаламрави гумрукї ба таври доимї истиќомат 
мекунанд ё соњиби корхонањои саноатї ё тиљоратии дар њаќиќат мављуд ва амалкунанда њастанд.
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мекунанд ва эродњои гирифташуда ва натиљањои муњокимањоро ба эътибор 
мегиранд.

6. Вале дар њолатњое, ки барои аъзо зарурати ногузири њифзи саломатї пеш меояд ё 
воќеан метавонад ба вуљуд ояд, ин аъзо аз рўи салоњдиди худ метавонад тартиботеро 
аз байни тартиботи дар банди 5-и Замимаи мазкур закргардида иљро нанамояд, ба 
шарте ки аъзои номбурда:

(а) тавассути Котибот аъзои дигарро дар бораи чораи мушаххас ва моли 
дахлдори он бо ишораи маќсад ва сабабњои љорї намудани танзим, аз љумла 
моњияти мушкилї (мушкилињои) таъљилї фавран огоњ мекунад;

(b) тибќи дархост матнњои њуљљатњоро ба аъзои дигар пешнињод мекунад;

(с) ба аъзои дигар имкони ба таври хаттї тайёр кардани эродњоро фароњам 
меоварад, тибќи дархост ин эродњоро муњокима мекунад ва эродњои 
гирифташуда ва натиљањои муњокимањоро ба эътибор мегирад.

7. Огоњињо ба Котибот бо забонњои англисї, франсузї ё испанї пешнињод карда 
мешавад.

8. Аъзои Созишнома аз љумлаи кишварњои рушдкарда тибќи дархости аъзои дигар 
матнњои њуљљатњо ё, дар сурати калонњаљм будани њуљљатњо, баёни мухтасари 
њуљљатњоро, ки ба огоњињои мушаххас мансубанд, бо забонњои англисї, испанї ё 
франсузї пешнињод мекунанд.

9. Котибот нусхањои огоњињоро ба тамоми аъзо ва ташкилотњои байналмилалии 
манфиатдор дарњол ирсол менамояд ва диќќати кишварњои аъзои дар њоли рушдро 
ба њама гуна огоњињое, ки ба молњои мавриди манфиати хоси онњо алоќа доранд, 
љалб мекунад.

10. Аъзои Созишнома маќомоти ягонаи марказии њукуматиро тайин менамоянд, ки 
барои иљрои муќаррароти марбут ба тартиботи огоњї мутобиќи бандњои 5,6,7 ва 
8-и Замимаи мазкур дар сатњи миллї љавобгў аст.

Шартњои умумї 

11. Њељ чизе дар Созишномаи мазкур њамчун талаботи зерин маънидод карда 
намешавад:

(а) пешнињоди бахшњои људогона ё матнњои пурраи лоињањо ё нашри матнњо 
бо забони фарќкунанда аз забони аъзои Созишнома, ба истиснои њолатњои 
пешбининамудаи банди 8-и Замимаи мазкур; ё

(b) ошкор намудани иттилооти махфї аз љониби аъзои Созишнома, ки 
метавонад ба иљрои ќонунгузории санитарї ё фитосанитарї монеа шавад ё 
манфиатњои ќонунии тиљоратии корхонањои људогонаро поймол кунад.

ЗАМИМАИ С
ТАРТИБОТИ НАЗОРАТ, ТАФТИШ ВА ТАЪЙИД6

1. Аъзои Созишнома нисбати њар тартиботе оид ба тафтишу таъмини иљрои чорањои 
санитарї ё фитосанитарї таъмин менамоянд, то ки:

6 Ба гуруњи тартиботи назорат, тафтиш ва таъйид, inter alia, тартиботи интихоби намуна, озмоиш ва сертификатсия. 
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(а) ин гуна тартибот бидуни таъхири беасос гузаронида ва такмил карда 
шавад ва барои молњои воридотї низ ба таври на бадтар аз он ки нисбати 
молњои њамљинси ватанї сурат мегирад, анљом дода шавад;

(b) давомнокии меъёрии гузаронидани чунин тартибот нашр карда шавад ё 
давомнокии гузаронидани он ба дархосткунанда тибќи дархост хабар дода 
шавад; њангоми гирифтани дархост маќомоти босалоњият дараљаи пуррагии 
њуљљатро фавран омўзад ва ба таври возењ ва ќатъї дархосткунандаро 
дар бораи тамоми камбудињо дар њуљљатњо хабардор кунад; маќомоти 
босалоњият њарчи зудтар ба таври возењ ва ќатъї натиљањои тартиботро 
ба дархосткунанда расонад, то ки дар сурати лозима бартараф кардани 
камбудињо имконпазир бошад; њатто агар дархост камбудї дошта бошад, 
маќомоти салоњиятдор тибќи хоњиши дархостдињанда ба гузаронидани 
тартибот, то он љое ки имконпазир аст, бипардозад; ва дархосткунанда тибќи 
дархост дар бораи марњилаи иљрои тартибот бо фањмондани њар таъхире 
хабардор кунад;

(с) талабот нисбати иттилоот бо њадди аќали даркорї барои иљрои 
тартиботи лозимаи назорат, тафтиш ва таъйид, аз љумла таъйиди истифодаи 
иловањо ё муќарраркунии дараљаи иљозатшудаи моддањои ифлоскунанда 
дар мањсулоти хўрока, нўшокињо ё ѓизои њайвонот мањдуд гардад;

(d) махфияти иттилоот дар бораи молњои воридотї, ки дар робита бо 
тартиботи назорат, тафтиш ва таъйид муайян мешавад, ба таври на бадтар 
аз тарзњои истифодашаванда барои молњои ватанї љињати таъмини њимояи 
манфиатњои ќонунии тиљоратї риоя гардад;

(e) њар талабот оид ба назорат, тафтиш ва таъйиди намунањои људогонаи 
молњо бо он, ки асоснок ва лозима мебошад, мањдуд гардад;

(f) њама гуна бољу пардохтњое, ки дар робита бо тартиботи барои 
молњои воридотї истифодашаванда њисоб карда мешавад, бо њар гуна 
бољу пардохтњое, ки аз молњои њамљинси ватанї ё молњои аз њар аъзои 
дигар бароянда ситонида мешавад, баробар бошад ва аз арзиши воќеии 
хизматрасонї зиёд набошад;

(g) њангоми љойгиркунии воситањои дар тартибот ва интихоби намунањои 
молњои воридотї истифодашаванда, барои ба њадди аќал расонидани 
ногуворї барои дархосткунандагон, воридкунандагон, содироткунандагон 
ё намояндагони онњо  њамон меъёрњое истифода гардад, ки  барои молњои 
ватанї истифода мешавад;

(h) њар боре ки ба мушаххасоти мол баъд аз назорат ва тафтиш нисбати 
талаботи истифодашаванда таѓйирот ворид карда мешавад, тартибот 
нисбати моли таѓйирёфта бо муайянкунии он ки барои ба даст овардани 
боварии кофї оид ба он ки мол мисли пештара ба ќоидањои лозима љавобгў 
аст, мањдуд гардад; ва

(i) тартиботи баррасии эътирозњои марбут ба иљрои чунин тартибот ва 
ќабули таѓйирот дар сурати асоснок будани эътироз амал кунад.

Њангоме ки аъзои воридоткунанда низоми таъйиди истифодаи иловањои хўрокї 
ё муќарраркунии дараљаи иљозатшудаи моддањои ифлоскунандаро дар мањсулоти 
хўрокворї, нўшокињо ё ѓизои њайвонот дорад, ки он дастрасї ба бозори дохилиро 
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барои молњое, ки таъйид надоранд, манъ ё мањдуд мегардонад, аъзои воридоткунанда 
масъалаи истифодаи стандарти марбутаи байналмилалиро њамчун асос барои дастрасї 
ба бозор то ќабули ќарори нињої баррасї мекунад.

2. Ваќте ки чораи санитарї ё фитосанитарї назорати сатњи истењсолотро муайян 
мекунад, аъзое, ки дар ќаламрави ў истењсолот сурат мегирад, кўмаки лозимаро 
барои соддагардонии чунин назорат ва кори маќомоти назоратї мерасонад.

3. Њељ чизе дар Созишномаи мазкур ба аъзои Созишнома барои гузаронидани 
тафтиши дилхоњи дар њудуди ќаламрави онњо монеа намегардад. 
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СОЗИШНОМА ОИД БА НАССОљї ВА ЛИБОС

	
Аъзоён,

Бояд	хотирасон	сохт,	ки	дар Пунта–дел-Эсте вазирон ба мувофиќа расиданд, ки 
«гуфтушунидњо дар соњаи газвор ва либос  маќсади тањияи шароити ба њам овардани ин 
бахшро дар ГАТТ дар асоси таќвият бахшидани меъёр ва ќоидањои ГАТТ  дорад ва бо 
ин њамзамон маќсади кўмак ба озодшавии минбаъдаи тиљоратро ба миён меоварад»»

инчунин	тазаккур	бояд	дод,	ки	дар	моњи	апрели	соли	1989	Ќарори	Кумита	оид	ба	
гуфтушунидњои	тиљоратї		бо	мувофиќатнома	собит	сохта	буд,	ки	ин	раванди	якљояшавї	
бояд	пас	аз	ба	анљомрасии	давраи	бисёрљонибаи	гуфтушунидњои	тиљоратии	Уругвай	оѓоз	
гардида	ва	он	бояд	хусусияти	батадриљ	дошта	бошад»

бояд	 зикр	 сохт,	 ки	 оид	 ба	 пешнињоди	 низоми	 махсус	 барои	 кишварњои	 суст	
тараќќикарда		мувофиќа	ба	даст	оварда	шудааст»

Њамин	тавр	аъзоён	ба	ќарори	зер	омаданд:

 
Моддаи 1

1.   Созишномаи мазкур муќарраротеро, ки истифодаи он барои аъзоён дар муддати 
давраи гузариш, ки барои якљояшавии бахши газвор ва либос ба ГАТТ аз соли 
1994 талаб карда мешавад, муайян месозад. 

2.    Аъзоён ба мувофиќа меоянд, ки муќаррароти банди 18 моддаи 2 ва банди 6 (b) моддаи 
6-ро тарзе амалї месозанд, ки  он  густариши имкониятњои мављудаи дастрасї 
ба бозорро барои  фурўшандагони хурд  ва таъсиси имкониятњои  тиљоратии 
хусусияти тиљоратидоштаро барои фурўшандагони нав дар соњаи газвор ва либос   
имконпазир гардонад1.

3.    Аъзоён  бо дурустї њолати он аъзоёнеро, ки аз соли 1986  протоколњо оид ба дароз 
кардани Созишнома оид ба тиљорати байналмилалии газворро (минбаъд дар 
Созишномаи мазкур њамчун МФА меояд)  ќабул накардаанд, ба њисоб мегиранд 
ва аз рўи имконият ба онњо низоми махсус њангоми истифодаи муќаррароти 
Созишномаи мазкур пешнињод менамоянд. 

4.     Аъзоён  тавоќуф мекунанд, ки  манфиатњои хоси аъзоёне,  ки пахтаро истењсол ва 
содирот мекунанд, њангоми амалисозии муќаррароти  Созишномаи мазкур   бояд 
дар асоси машварат бо онњо  ба њисоб гирифта шавад.

5.    Барои содда гардонидани якљояшавии бахши нассољї ва либоса дар доираи 
ГАТТ аз соли 1994, аъзоён бояд  бозсозии доимии мустаќили саноат ва баланд 
бардоштани сатњи раќобатро дар бозорњои худ њал намоянд. 

6.    Агар дар Созишномаи мазкур чизи дигаре пешбинї нашуда бошад,  муќаррароти 
он ба  њуќуќ ва уњдадорињои  аъзоён, ки  аз муќаррароти Созишнома оид ба СУС 
ва созишномаи бисёрљонибаи савдо бармеояд, таъсир намерасонад. 

7. Молњои  нассољї ва либоса, ки нисбат ба онњо Созишномаи мазкур татбиќ карда 
мешавад, дар Замима оварда шудааст.

1 Аз рўи имконият татбиќи муќаррароти мазкур  њамчунин бояд ба бењсозии содирот аз кишварњои суст тараќќикарда мусоидат 
намояд.
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Моддаи 2

1.  Нисбат ба њамаи мањдудияти миќдорї дар доираи созишномаи дутарафа, ки  
мувофиќи моддаи 4 њифз карда мешавад,  ё нисбат ба он  тибќи моддаи 7 ё 8 
МФА  маълумотнома пешнињод карда шудааст ва он ба рўзи ќабл аз  таърихи 
ба њукми ќонун даромадани Созишнома оид  ба СУС амал мекунад, аъзоёне, ки 
чунин мањдудиятро њифз мекунанд дар муддати 60 рўз аз рўзи ба њукми ќонунї 
даромадани Созишнома оид ба СУС ба Шўро оид ба санљиш дар соњаи нассољї 
мувофиќи моддаи 8 (дар Созишномаи мазкур  њамчун ШМН оварда шудааст), 
маълумоти мухтасарро бо нишон додани сатњи мањдудият, дараљаи рушд ва 
радкунии пазируфташуда  пешнињод менамоянд. Аъзоён  ба мувофиќа меоянд, ки  ба 
санаи њукми ќонунї гирифтани Созишнома оид ба СУС тамоми чунин мањдудият, 
ки миёни тарафњои мувофиќакунандаи ГАТТ аз соли 1994 њифз мешавад ва он ба 
рўзи ќабл аз  таърихи ба њукми ќонун даромадани Созишнома оид  ба СУС амал 
мекунад, аз рўи муќаррароти Созишномаи мазкур танзим карда мешавад.

2. ШМН  ин маълумотро барои шиносої ба њамаи аъзоён мефиристад. Њар як аъзо 
њуќуќ дорад, ки дар муддати 60 рўз аз санаи фиристода шудани маълумот  ба ШМН 
њама гуна мулоњизаро, ки нисбат ба ин маълумот  маќсаднок мешуморад, пешнињод 
намояд. Чунин мулоњизањо ба дигар аъзоён низ барои шиносої фиристода мешавад. 
ШМН метавонад, агар ин маќсаднок бошад, ба аъзоёни њавасманд  тавсия дињад. 

3.   Њангоме, ки  давраи 12 моњаи мањдудият, ки дар ин муддат бояд  мутобиќи банди 1 
маълумот пешнињод карда шавад ба давраи 12 моњаи бевоситаи санаи њукми ќонунї 
гирифтани Созишнома оид ба СУС  мувофиќ намеояд,  аъзоёни њавасманд  дар 
бораи тартиби ба амал овардани  давраи фаъолияти мањдудиятро мувофиќи соли 
амалисозии Созишнома2 бояд байни худ мувофиќа кунанд  ва сатњи  миллии чунин 
мањдудиятро барои таъмини иљрои муќаррароти банди мазкур  муайян намоянд.  
Аъзоёни њавасманд  ба ин дархост розї мешаванд ва дарњол бо маќсади ба даст 
овардани мувофиќаи тарафњо ба машварат  мепардозанд.  Дар доираи њама гуна 
чунин мувофиќа  њамчунин	љадвали мавсимии	 	фурўш дар солњои охир  ба њисоб 
гирифта мешавад. Натиљањои ин машварат ба ШМН  хабар дода мешавад, ки дар 
навбати худ ШМН агар зарур донад,  ба аъзоёни њавасманд тавсия медињад.

4.   Мањдудият, ки нисбат ба он мувофиќи банди 1 маълумот пешнињод шудааст, њамчун 
маљмуи чунин мањдудиятњо баррасї мешавад, ки  аъзоён онро  ба њолати то ба рўзи 
ба њукми ќонунї даромадани Созишнома оид ба СУС истифода мебурданд.  Њама 
гуна  мањдудияти нав вобаста ба молњо ва аъзоён  танњо мувофиќи  муќаррароти 
Созишномаи мазкур, ё муќаррароти ГАТТ аз соли 19943  ворид карда мешавад.  
Мањдудияте, ки дар бораи он  маълумот дар муддати 60 рўз аз санаи ба њукми 
ќонунї даромадани Созишнома оид ба СУС пешнињод карда нашудааст, амалашро 
ќатъ мекунад. 

5.  Њама гуна  чораи яктарафа, ки мувофиќи моддаи 3 МФА то ба њукми ќонунї 
даромадани Созишнома оид ба СУС ворид карда шудааст, метавонад то ба 
муддати дар он нишондодашуда амал кунад, аммо на зиёда аз 12 моњ, агар он 
аз тарафи Шўрои назоратї оид ба нассољї (минбаъд дар Созишномаи мазкур 

2 Соли фаъолияти  Созишнома  њамчун давраи 12 моња муайян карда мешавад, ки он аз санаи ба њукми ќонунї даромадани  
Созишнома дар бораи СУС ва  12 моњи фосилаи  минбаъдаро дар бар мегирад.
3 Ба ќатори муќаррароти марбути ГАТТ аз соли 1994 моддаи XIX дар њолате, ки молњо њануз дар доираи ГАТТ аз соли 1994 
якљоя нашудааст, ба истиснои молњое, ки махсус дар банди 3 Замима оварда шудааст, дохил намешавад.



Созишнома оид ба нассоҷӣ ва либос 161

њамчун ШНН омададаст), ки дар доираи МФА таъсис дода шудааст, баррасї 
шуда бошад.  Агар ШНН  имконияти баррасии чунин чораи яктарафаро надошта 
бошад, он дарњол дар ШМН мувофиќи тартибот ва ќонунњои танзимкунандаи  
татбиќи чорањо тибќи моддаи 3 МФА баррасї карда мешавад.  Њама гуна  чорае, 
ки мутобиќи созишнома татбиќ карда мешавад ва дар доираи банди 4 МФА то ба 
њукми ќонунї даромадани Созишнома оид ба СУС баста шудааст ва мавзуи бањс 
ќарор дорад ва ШНН имконияти баррасии онро надоштааст, инчунин  дар ШМН 
мувофиќи  тартибот ва ќонунњои МФА, ки барои баррасии чунин амал  татбиќ 
карда мешавадл, баррасї  карда мешавад.  

6.   Дар рўзи ба њукми ќонунї даромадани Созишнома оид ба СУС њар як аъзо  дар 
доираи ГАТТ аз соли 1994 молњоеро якљоя менамояд, ки ба онњо  на камтар аз 16 
фоиз аз њаљми умумии воридот аз њудуди аъзо дар соли 1990 рост меояд ва дар 
Замима  мутобиќи гурўњ ва ќисми низоми њамоњангсозї  тасниф карда шудааст.  
Ба ин молњо, ки бояд якљоя карда шавад, молњои њар як аз чор гурўњи зерин дохил 
мешавад:  болопўш (топс) ва ришта, газворњо, молњои тайёри  бофандагї ва либос. 

7.   Аъзоёни њавасманде, ки фаъолиятро мутобиќи банди 6 амалї месозанд, маълумоти 
мухтасарро оид ба чорањои худ дар асоси зер ирсол медоранд:

(а)  аъзоёне, ки мањдудиятро њифз мекунанд ва зери таъсири амали банди   
1 ќарор доранд, новобаста аз санаи њукми ќонунї гирифтани Созишнома 
оид ба СУС  уњдадор мешаванд, ки  чунин маълумоти муфассалро на дертар 
аз санае, ки бо Ќарори вазирон  аз 15 апрели 1994  муайян карда  шудааст, 
ба Котиботи ГАТТ  фиристонанд. Котиботи ГАТТ ин маълумотро дарњол 
миёни дигар иштирокдорон барои шиносої  пањн мекунад. Ин маълумот ба 
ШМН, пас аз таъсиси он барои маќсадњои дар банди 21 нишондодашуда,  
пешнињод карда мешавад;

(b)  аъзоёне, ки мутобиќи банди 1 моддаи 6 њуќуќи татбиќи моддаи 6-ро дар 
худ њифз кардаанд, чунин маълумоти муфассалро  ба ШМН на дертар баъд 
аз 60 рўз аз санаи ба њукми ќонунї даромадани Созишнома оид ба СУС 
мефиристанд;  аъзоёне, ки зери таъсири амали банди 3 моддаи 1 ќарор доранд, 
чунин маълумотро то ба анљомрасии  моњи 12-уми  фаъолияти Созишнома 
оид ба СУС мефиристанд. ШМН ин маълумотро ба дигар аъзоён барои 
шиносої ва баррасї мефиристад, чуноне дар банди 21 пешбинї шудааст. 

8.    Молњои боќимонда, яъне молњое, ки дар доираи ГАТТ аз соли 1994 якљоя  карда 
нашудааст, мутобиќи муќаррароти банди 6, мувофиќи њолатњо ва ќисмњои низоми 
њамоњангсозї дар се марњила бо тарзи зер якљоя карда мешавад: 

(а) дар рўзи аввали моњи 37-уми амали Созишнома оид ба СУС молњое 
якљоя карда мешавад, ки  ба онњо  на камтар аз 17 фоиз аз њаљми умумии 
воридот аз њудуди аъзо дар соли 1990 рост меояд ва дар Замима  нишон дода 
шудааст. Молњое, ки аз тарафи аъзоён бояд якљоя карда шавад молњоеро дар 
бар мегирад, ки ба њар яки ин чор гурўњ дохил мешавад: болопўш (топс) ва 
ришта, газворњо, молњои тайёри бофандагї ва либос;

(b) дар рўзи аввали моњи 85–уми амали Созишнома оид ба СУС молњое 
якљоя карда мешавад, ки  ба онњо  на камтар аз 18 фоиз аз њаљми умумии 
воридот аз њудуди аъзо дар соли 1990 рост меояд ва дар Замима  нишон дода 
шудааст. Молњое, ки аз тарафи аъзоён бояд якљоя карда шавад молњоеро дар 
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бар мегирад, ки ба њар яки ин чор гурўњ дохил мешавад: болопўш (топс)  ва 
ришта, газворњо, молњои тайёри бофандагї ва либос;

(с) ба њолати рўзи аввали моњи 121–уми амали Созишнома оид ба СУС 
бахши  газвор ва либос пурра ба низоми ГАТТ аз соли 1994 якљоя карда 
шуда, тамоми мањдудият  тањти ин Созишнома бекор карда мешавад.

9.  Аъзоёне, ки мутобиќи банди 1 моддаи 6 оид ба њифз накардани њуќуќи татбиќи 
муќаррароти моддаи 6   барои маќсадњои ин Созишнома маълумот додаанд,  дар 
доираи ГАТТ аз соли 1994, чун тарафи  якљоякардаи молњои газвор ва либос 
баррасї карда мешавад. Аз ин рў чунин аъзоён аз риояи муќаррароти бандњои 6-8 
ва 11 озод карда мешаванд.

10. Дар Созишномаи мазкур ба аъзое, ки барномаи якљоякунии молњоро мутобиќи 
банди 6 ва ё 8 пешнињод кардааст, њељ чиз монеъ намешавад то молњояшро ба низоми 
ГАТТ аз соли 1994  тезтар нисбат ба оне ки дар барнома пешбинї шудааст, якљоя 
кунад. Аммо, њар як чунин якљоякунии молњо  дар  аввали соли амали Созишнома 
амалї карда шуда, ба ШМН  се моњ пештар аз ин амал бо маќсади пањн кардан дар 
байни аъзоён маълумот  фиристода мешавад. 

11.  Маълумоти муфассал оид ба барномањои марбут ба якљоякунї мувофиќи банди 8 ба 
ШМН  њадди аќал 12 моњ пештар то ба њукми ќонунї даромадани онњо фиристода 
мешавад  ва аз тарафи ШМН дар байни њамаи аъзоён пањн  карда мешавад. 

12.  Чун асоси сатњи мањдудият  барои молњои дигар, ки дар банди 8 зикр гардидааст, 
сатњи мањдудияти дар банди 1 нишондодашуда ќабул карда мешавад. 

13. Дар марњилаи якуми амалисозии Созишномаи мазкур (аз рўзи санаи ба њукми 
ќонунї даромадани Созишнома оид ба СУС то моњи 36-уми фаъолияти он) сатњи 
њар як мањдудияте, ки созишномаи дутарафа дар доираи МФА пешбинї кардааст 
ва дар муддати марњилаи 12 моњ ќабл аз санаи ба њукми ќонунї даромадани 
Созишнома оид ба СУС  фаъолият кардааст, њарсола на камтар аз ќимати суръати 
рушде, ки барои мањдудияти мазкур муайян карда шудааст,  бо зиёдкунии то ба 16 
фоиз  баланд карда мешавад. 

14.  Ба истиснои њолатњое, ки њангоме Шўро оид ба савдои молњо ва ё Маќомот оид ба 
њалли бањсњо мутобиќи банди 12 моддаи 8 ќарори дигаре ќабул мекунад, сатњи њар 
як мањдудияти боќимонда њамасола дар муддтаи марњилаи минбаъдаи амалисозии 
Созишномаи мазкур на камтар аз ќиматњои зерин боло меравад:

(а)дар марњилаи дуввум (аз моњи 37-ум то моњи 84-уми амали Созишнома оид 
ба СУС) – суръати рушде, ки нисбат ба  мањдудияти мутобиќ дар марњилаи 
аввал муайян карда шудааст, ба 25 фоиз боло бардошта мешавад;

(b)дар марњилаи сеюм (аз моњи 85 –ум то моњи 120-уми амали Созишнома 
оид ба СУС) суръати рушде, ки нисбат ба  мањдудияти мутобиќ дар марњилаи 
дуввум  муайян карда шудааст, ба 27 фоиз боло бардошта мешавад;

15.  Дар Созишномаи мазкур  њељ чизе  ба њар як аъзо монеа намешавад, ки њама гуна 
мањдудиятро бекор кунад, ки мувофиќи банди мазкур њифз карда шудааст, аз 
аввали  њар як соли амали Созишнома дар муддати давраи гузариш бо шарте, ки 
аъзои муносиби содироткунанда ва ШМН дар ин бора на дертар аз се моњи то 
ба њукми ќонунї даромадани чунин бекоркунї хабардор намоянд.  Муњлат барои 
хабардоркунии пешакї  бо мувофиќа кардан бо аъзо, ки зери таъсири мањдудият 
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ќарор дорад, метавонад  то ба 30 рўз кам карда шавад. ШМН чунин маълумотро ба 
њамаи аъзоён мефиристад. Њангоми баррасии масъала оид ба гирифтани мањдудият, 
чуноне ки дар ин банд пешбинї шудааст,  аъзоёни њавасманд  низомеро, ки нисбат 
ба фурўши содиротии ба ин монанд аз аъзоёни дигар татбиќ карда мешавад, ба 
назар мегиранд.

16.  Муќаррароти инъитофпазир, яъне, ивазкунї, ба таъхир гузоштан  ва ба дигар ваќт 
гузаронидан, ки ба њама мањдудияти њифзшаванда мутобиќи моддаи мазкур  татбиќ 
карда мешавад,  бо муќаррароти  дар созишномаи дутарафаи дар доираи МФА 
баста шуда нисбат ба муддати 12 моња то ба хукми ќонунї даромадани Созишнома 
оид ба СУС  мувофиќат мекунад.  Дар њолати истифодаи маљмуии муќаррарот 
нисбат ба ивазкунї, ба таъхир гузоштан  ва ба ваќти дигар гузаронидан   ягон 
мањдудияти миќдорї муаяйн  ва њифз карда намешавад. 

17. Чорањои маъмурї, ки вобаста ба амалисозии њама гуна муќаррароти банди мазкур 
лозим  аст, мавзуи мувофиќати байни аъзоёни њавасманд ба њисоб меравад. ШМН  
дар бораи њамаи чунин созишњо хабардор карда мешавад.  

18.  Њамин тавр ба аъзоёне, ки содироти онњо дар рўзи ќабл аз њукми ќонунї гирифтани  
Созишнома оид ба СУС  мањдуд карда мешавад ва дар њоле ки мањдудкунї на бештар 
аз 1,2 фоизи њаљми умумии мањдудкунии  аъзои истифобадарандаи воридотро ба 
рўзи 31 декабри соли 1991 дарбар мегирад ва мутобиќи моддаи мазкур маълумот 
фиристода шудааст, барои содироти онњо дастрасии  мављудаи васеъ ба бозор 
аснои њукми ќонунї гирифтани Созишнома оид ба СУС  ва дар муњлати амали 
Созишномаи мазкур бо роњи  ба як марњила пеш бурдани суръати рушд, ки дар 
бандњои 13 ва 14 муайян  карда шудааст ва ё бо роњи ворид кардани  таѓйироти ба ин 
монанд таъмин карда мешавад, ки метавонад  байни њар ду тараф нисбати бархе аз 
таркибњои  пояњои сатњњо, нишондињандањои рушд ва муќаррароти инъитофпазир  
мувофиќат шуда бошад. ШМН дар бораи ин  пешрафтњо хабардор карда мешавад. 

19. Дар њама њолат, агар дар муњлати амали  Созишномаи мазкур аз тарафи аъзо  
мутобиќи моддаи  XIX ГАТТ аз соли 1994 нисбат ба моли муайян дар муддати 
марњилаи яксола бевосита баъд аз якљоякунии моли мазкур ба ГАТТ аз соли 1994 
тибќи муќаррароти моддаи мазкур чорањои њимоявї ворид карда шавад, дар ин њол 
муќаррароти моддаи XIX, ки Созишнома оид ба чорањои њимоявї шарњ медињад,  
ба истиснои дар банди 20 пешбинишуда, татбиќ карда мешавад. 

20. Дар њолате, ки чуни чорањо бо истифодаи воситањои ѓайритарифї татбиќ 
карда мешавад, аъзои воридкунандаи њавасманд бо дархости њар яке аз аъзои 
содироткунанда, ки содироти  моли марбути ў мувофиќи Созишномаи мазкур  дар 
њама ваќт дар муддати  як сол бевосита  аз воридкунии чорањои њимоявии ќаблї  
объекти  мањдудкунї ќарор мегирад, ин чораро бо чунин тарз истифода мебарад, 
ки он  дар банди 2(d) моддаи  XIII ГАТТ 1994 муќаррар карда шудааст. Аъзои 
тањти таъсир ќарордоштаи содироткунанда иљрои чунин чорањоро зери назорат 
мегирад.  Сатњи татбиќшаванда набояд ба кам шудани њаљми ин содирот   аз сатњи 
поёни марњалаи ќаблї оварад, ки  он одатан  ба сатњи миёнаи   содироти  аъзои 
њавасманд  дар се соли охири намояндагї, ки маълумоти оморї дорад, мувофиќат 
мекунад.  Илова бар ин, њангоми ворид кардани чорањои њимоявї ба муддати беш 
аз як сол, сатњи татбиќшаванда марњила ба марњила ба воситаи фосилаи  мунтазам 
дар  муддати татбиќ  бояд  озод карда шавад.  Дар ин њолат  аъзои содироткунандаи 
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тањти таъсир ќарордошта   аз њуќуќи  боздоштани амали ба ин монанди гузашт 
ва дигар уњдадорињоро мутобиќи банди 3(а) моддаи  XIX ГАТТ аз соли  1994-ро 
истифода намебарад. 

21.  ШМН риояи моддаи мазкурро назорат мекунад. Бо дархости њар як аъзо ШМН 
њама гуна масъалањои марбутро, ки ба   амалисозии муќаррароти  мазкур таалуќ 
дорад, баррасї мекунад.  ШМН  ба аъзо ё аъзоёни њавасманд дар муддати 30 
рўзи пас аз фиристонидани даъватнома дар бораи иштирок дар чунин баррасї, 
тавсияњои муносиб ва ё хулоса  медињад. 

Моддаи 3

1.   Дар муддати 60 рўз аз санаи њукми ќонунї гирифтани Созишнома оид ба СУС 
аъзоёне, ки мањдудиятро4 ба молњои нассољї ва либос (ба ѓайр аз мањдудияте, ки дар 
доираи МФА њифз карда мешавад ва муќаррароти  моддаи 2-ро дар бар мегирад)  
њифз менамоянд, новобаста аз он ки  онњо ба ГАТТ аз соли 1994 мувофиќат мекунад 
ё не: 

(а) ШМН-ро дар ин бора муфассал хабардор мекунанд ва ё

(b) ба ШМН доир ба чунин мањдудият, ки аллакай ба дигар маќомоти СУС 
пешнињод шудааст,  маълумот мефиристанд.  Дар маълумот, ваќте ки он  
ќобили истифода аст,  маълумот дар бораи он ки ин мањдудият аз нуќтаи 
назари ГАТТ аз соли 1994  асоснок шудааст ё не, аз љумла он муќаррароти 
ГАТТ аз соли 1994, ки дар онњо асоснок мегардад, дохил карда мешавад.  

2. Аъзоёне, ки мањдудияти зери таъсири муќаррароти банди 1 бударо њифз мекунанд, 
ба истиснои онњое, ки аз нуќтаи назари ГАТТ аз соли 1994 асоснокшуда њисобида 
мешавад:

(а) онњоро мувофиќ ба  ГАТТ аз соли 1994 дар муддати як сол аз санаи њукми 
ќонунї гирифтани Созишнома оид ба СУС ба мувофиќат меоранд ва дар ин 
бора ШМН-ро хабардор месозанд: ва ё

(b) мувофиќи барнома батадриљ бекор мекунанд, ки бояд ба ШМН аз 
тарафи аъзоёни мањдудиятро њифзкунанда на дертар аз шаш моњ аз санаи 
њукми ќонунї гирифтани Созишнома оид ба СУС пешнињод карда шавад. 
Мувофиќи ин барнома  тамоми мањдудият дар муњлате, ки  аз муњлати  амали 
Созишномаи мазкур зиёд нест, бекор карда мешавад. ШМН метавонад 
нисбат ба ин барнома ба аъзои њавасманд тавсия дињад.

3.   Дар муддати амали Созишномаи мазкур аъзоён ба ШМН барои шиносої  маъулмот 
мефиристанд, ки он ба маќомоти дигари СУС нисбат ба њама гуна мањдудияти нав 
ва ё таѓйирот ба мањдудияти мављуда  ба молњои нассољї ва либос, ки мутобиќи 
њама гуна  муќаррароти   ГАТТ аз соли 1994 дар муддати 60 рўз аз лањзаи њукми 
ќонунї гирифтани онњо муќаррар  гардидааст, пешнињод шудааст.

4.  Њар як аъзо метавонад, ба ШМН барои шиносої ё  асосноккунии мањдудият 
ва ё таѓйир додани он аз нуќтаи назари ГАТТ аз соли 1994, ё дигар њама гуна 
мањдудият, ки дар бораи онњо мутобиќи муќаррароти моддаи мазкур шояд 
маълумот фиристонида нашуда бошад,  маълумот фиристад. Фаъолият нисбат ба 
чунин маълумот метавонад аз тарафи њар як аъзо мутобиќи муќаррароти ГАТТ аз 

4 Зери мафњуми мањдудият тамоми мањдудияти миќдории яктарафа, созишномаи тарфњо ва дигар чорањое, ки оќибати ба ин 
монандро доранд, фањмида мешавад.
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соли 1994  ва ё тартиботи маќомоти  дахлдори СУС  амалї карда шавад. 

5. ШМН маълумотеро, ки тибќи моддаи мазкур пешнињод шудааст, ба њамаи аъзоён 
барои шиносої мефиристад.

Моддаи 4

1. Мањдудияте, ки дар моддаи 2 зикр карда шудааст ва инчунин мутобиќи моддаи 6 
татбиќ карда мешавад, аз тарафи аъзоёни содироткунанда ба танзим дароварда 
мешавад. Аъзоёни воридоткунанда   уњдадор нестанд, ки  молро аз мањдудият зиёд 
ќабул кунанд, чуноне ки дар моддаи 2 дарљ гардидааст ва ё мањдудияте, ки тибќи 
моддаи 6 татбиќ мегардад.  

2.   Аъзоён ба мувофиќа мерасанд, ки таѓйироти воридкардашуда, аз љумла таѓйироте, 
ки ба таљриба, ќоида, тартибот ва таснифи молњои нассољї ва либос таалуќ дорад, 
аз љумла таѓйироте, ки ба низоми њамоњангсозї њангоми татбиќ ва  танзими 
мањдудият, ки дар бораи он бояд маълумот фиристода шавад ва ё  мувофиќи 
Созишномаи мазкур истифодашаванда набояд   тавозуни њуќуќ ва уњдадорињоро 
тибќи ин Созишнома дар байни аъзоёни њавасманд халалдор созад, ба имкониятњои 
аъзоён дар дастрасї ба бозор  таъсири манфї расонад, амалисозии пурраи чунин 
дастрасиро мушкил созад; ва ё савдоро дар доираи Созишномаи мазкур халалдор 
намояд.   

3.  Агар мол, ки танњо як ќисми мањдудиятро  ташкил медињад, барои якљояшавї 
мувофиќи муќаррароти банди 2 дархост шуда бошад, аъзоён ба созиш меоянд, ки 
њама гуна  таѓйироти сатњи чунин мањдудият тавозуни њуќуќ ва ўњдадорињои байни 
аъзоёнро мувофиќи Созишномаи мазкур халалдор намесозад. 

4.    Агар таѓйироте, ки дар бандњои 2 ва 3 зикр шудааст, зарурї ба њисоб равад, аъзоён 
ба созиш меоянд, ки  аъзое, ки чун ташаббускори чунин таѓйирот баромад мекунад, 
аъзо ё аъзоёнро, ки манфиатњояшон тањти таъсир ќарор мегирад, хабардор месозад 
ва аз рўи имконият бо аъзои (аъзоёни)  зикршуда, то амалисозии ин таѓйирот  бо 
маќсади  расидан ба ќарори  дилхоњи тарафњо нисбат ба танзими муносиб ва одилона,  
ба гузаронидани машварат мепардозад. Сипас, аъзоён ба мувофиќа мерасанд, ки 
њангоми имконият надоштани гузаронидани чунин машварат, аъзои ташаббускори 
чунин таѓйирот баромадкунанда,  бо дархости аъзо, ки манфиатњояш зери таъсир 
ќарор дорад,  аз рўи имконият дар муддати 60 рўз бо аъзоёни марбута бо маќсади 
расидан ба ќарори дилхоњи тарафњо нисбат ба танзими муносиб ва одилона, 
машварат мегузаронад.  Агар ќарори дилхоњи тарафњо  ба даст наояд, њар як аъзои 
њавасманд метавонад ин масъаларо ба ШМН барои гирифтани тавсия, чуноне 
дар моддаи 8 пешбинї шудааст, вогузор намояд. Агар ШНН имконити баррасии 
бањсро оид ба чунин таѓйирот, ки то ба њукми ќонунї гирифтани Созишнома оид 
ба СУС ворид карда шудааст, надошта бошад,  чунин масъалаи бањснокро ШМН 
мувофиќи  тартибот ва ќоидањои истифодашавандаи МФА баррасї менамояд. 

Моддаи  5

1.  Аъзоён ба созиш меоянд, ки  риоя накардани муќаррароти Созишнома бо роњи 
дубора фиристодани мол, таѓйир додани хатсайр, эъломияи нодуруст нисбат  
ба кишварњо ва ё макони истењсоли мол ва таќаллубсозии њуљљатњои расмї  ба 
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амалисозии Созишнома оид ба якљоякунии бахши газвор ва либос дар ГАТТ аз 
соли 1994 зарар мерасонад. Аз ин рў,  аъзоён бояд  меъёрњои лозимаи њуќуќї ва 
ё тартиботи маъмуриро барои њалли  чунин мушкилот  ворид созанд ва чорањои 
аксуламалро муќаррар намоянд. Аъзоён баъдан ба созиш меоянд, ки  дар доираи 
тартибот ва ќонунгузории миллии худ бо маќсади њалли мушкилоти вобаста бар 
хилофи ќонун кор кардан пурра њамкорї намоянд.

2.   Агар яке аз аъзо чунин пиндорад, ки муќаррароти Созишномаи мазкур бо роњи 
дубора фиристодани мол, таѓйир додани хатсайр, эъломияи нодуруст нисбат ба 
мамлакат ва ё макони истењсоли мол ва ё таќаллубсозии њуљљатњои расмї риоя 
намешавад ва ягон чорае андешида намешавад ва ё чорањои андешидашуда барои 
њалли мушкилоти чунин риоя  накардан ва ё андешидани чорањои аксуламал 
номукаммал аст, аъзои мазкур бояд  бо аъзо ва ё аъзоёни  њавасманд  бо маќсади 
расидан ба ќарори  дилхоњи тарафњо машварат гузаронад. Чунин машваратњо бояд 
оъљилона, аз рўи имконият дар муддати 30 рўз,   гузаронида шавад. Агар  ќарори  
дилхоњи тарафњо ба даст оварда нашавад,  њар як аъзои њавасманди ин парванда 
метавонад масъаларо барои гирифтани тавсия ба ШМН равона созад.

3.  Аъзоён ба созиш меоянд, ки оид ба пешгирї, тањќиќи њолатњои риоя нагардидани 
Созишнома ва аз рўи имконият  ќабул кардани аксуламали њуќуќї ва ё маъмурї 
дар њудудуи онњо, ки  бо тартибот ва ќонунгузорињои дохилии онњо мувофиќ аст, 
чорањои зарурї андешанд. Аъзоён ба созиш меоянд, ки мувофиќи тартибот ва 
ќонунгузории миллї дар њолати  дар њаќиќат риоя накардан ва  ё иддаои риоя 
накардани муќаррароти Созишномаи мазкур  бо маќсади муќаррар кардани далелњо 
дар макони  воридот, содирот  ва њангоме, ки ин амал татбиќшаванда аст, аз нав 
бор кардани мол пурра њамкорї намоянд.  Созиш ба даст оварда шудааст, ки  чунин 
њамкорї, ки бо тартибот ва ќонунгузории миллї мутобиќ аст, омилњои зеринро 
дар бар мегирад: тањќиќи њолатњои риоя накардан, ки имконияти зиёдшавии њаљми 
зери мањдудият мондани молњои содиротиро дар њудуди аъзои истифодабарандаи 
чунин мањдудият  ба вуљуд меорад;  табодули њуљљатњо, маълумот, мукотибот 
ва дигар маълумоти мувофиќи мављуда: фароњам овардани иммконият оид ба 
даромадан ба корхона ва муќаррар кардани робита мувофиќи дархост ва ё дар 
њар як њолати мушаххас. Аъзоён  бояд барои муайян кардани  вазъи њама гуна 
њолатњои воќеї ва ё пешбинишудаи риоя накардани муќаррароти Созишнома, аз 
љумла, наќши муносиби содироткунандагони ва ё воридкунандагони њавасманд, 
кўшиш ба харљ дињанд. 

4.   Агар дар натиљаи тањќиќ  далели кофї ба даст оварда шудааст, ки риоя накардани  
муќаррароти Созишнома љой дошт  (масалан, ваќте далел нисбат ба кишвар 
ва ё макони воќеии ба амал омадани ин њодиса ва инчунин њолати чунин риоя 
накардан), аъзоён ба мувофиќа меоянд, ки  бояд чорањои муносиб ва зарурї 
барои њалли ин масъала андешида шавад. Чунин амал метавонад аз  чорањои рад 
кардани  додани иљозат барои баровардани мол ва ё  њангоме, ки молњо аллакай 
ворид шуданд, иборат бошад, ки  тасњењи он  бо бањисобгирии вазъияти њаќиќии 
муносиб ва љалби кишвари истењсолкунанда ва ё макони аслии истењсолкунанда, 
њаљми пардохтњо вобаста аз сатњи мањдудият, ки ба кишвари истењсолкунанда  ва 
ё макони истењсолкунанда татбиќ карда мешавад.  Илова бар ин дар њолате, ки 
далели љалби аъзоён мављуд аст, ки  ба воситаи ќаламрави онњо  мол фиристода 
шудааст, чунин чора метавонад ворид кардани мањдудиятро нисбат ба чунин 
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аъзоён пешбинї намояд. Њама гуна чунин чорањо ва инчунин муњлат ва доираи 
татбиќи онњо метавонад пас аз машварате, ки бо маќсади расидан ба ќарори  
дилхоњи тарафњо дар байни аъзоёни њавасманд ва маълумот додан дар бораи 
чорањои  воридкардашуда, ки пурра асоснок карда шудааст, муайян карда шуда, ба 
ШМН фиристода  мешавад.  Аъзоёни дахлдор дар љараёни машварат метавонанд 
дар бораи њолатњои дигари воистањои ислоњкунї ба мувофиќа расанд.  Њама гуна  
чунин созиш  њамчунин ба маълумоти ШМН расонида мешавад ва ШМН ба унвони 
аъзоёни њавасманд чунин тавсияњоеро, ки он маќсаднок мењисобад ќабул намояд.  
Агар ќарори дилхоњи тарафњо  ба даст оварда нашавад, њар як аъзои њавасманд 
метавонад ин масъаларо барои баррасии оъљилона ва ќабули  тавсия оид ба он ба 
ШМН  вогузор намояд. 

5.   Аъзоён ќайд мекунанд, ки дар баъзе њолатњо риоя накардани Созишнома метавонад 
бо расонидани мол, ки ба воситаи кишварњо бо роњи транзит ва ё нуќтањо бе ворид 
кардани таѓйирот дар мол дар ин нуќтањо, ки дар чунин молрасонї дида мешавад, 
вобаста бошад.  Онњо ќайд мекунанд, ки  назорат кардан ба чунин молрасонї  дар 
чунин нуќтањои транзитї дар маљмуъ ѓайриимкон аст. 

6.  Аъзоён ба созиш меоянд, ки эъломияи нодуруст нисбат ба нах, миќдор,  номгўй 
ва ё таснифи мол њам ба њадафи  Созишномаи мазкур  зарар мерасонад. Ваќте 
далел мављуд аст, ки чунин эъломияи нодуруст бо маќсади  риоя накардани 
Созишнома дода шудааст, аъзоён ба созиш меоянд, ки  бар зидди чунин 
содироткунандагон ва ё воридкунандагон  бояд чорањои ќатъии ба тартибот ва 
ќонунгузории миллї мувофиќаткунанда андешида шавад. Агар яке аз аъзо чунин 
пиндорад, ки  муќаррароти Созишномаи мазкур  ба воситаи пешнињоди эъломияи 
нодуруст  риоя карда намешавад  ва ягон чораи маъмурї андешида намешавад, ё 
чорањои андешидашуда  барои њалли чунин мушкилот ва ё амалисозии аксуламал 
номукаммал аст, ин аъзо  бояд оъљилона бо аъзои њавасманд  бо маќсади расидан 
ба ќарори   дилхоњи  тарафњо машварат доир намояд. Агар ќарори дилхоњи 
тарафњо  ба даст оварда нашавад, њар як аъзои њавасманд метавонад ин масъаларо 
барои  гирифтани тавсия  ба ШМН  вогузор намояд. Муќаррароти мазкур  маќсади 
монеъ шудан барои  аъзоён дар ворид кардани ислоњњои техникї надорад, ваќте ки 
эъломия хатоњои беѓаразона дорад.

 Моддаи 6

1.   Аъзоён эътироф мекунанд, ки дар муддати давраи гузариш дар татбиќи механизми 
њимоявии хосаи давраи гузариш (минбаъд дар Созишномаи мазкур  њамчун 
«чорањои њимоявии давраи гузариш» омадааст)  метавонад зарурате пеш ояд. 
Чунин  чорањои њимоявї метавонад  аз тарафи њар як аъзо нисбат ба молњое, ки 
Замима  фаро гирифтааст, ба истиснои  молњое, ки  дар ГАТТ аз соли 1994  мутобиќи 
моддаи 2 якљоя карда шудааст,  татбиќ карда шавад. Аъзоёне, ки  мањдудиятеро, 
ки зери таъсири моддаи 2 ќарор дорад,  њифз накардаанд, ШМН-ро дар муддати 
60 рўз аз санаи ба њукми ќонунї даромадани Созишнома оид ба СУС хабардор 
мекунанд, ки оё онњо  њуќуќї истифодаи  муќаррароти  моддаи мазкурро њифз 
кардан мехоњанд  ё не.  Аъзоёне, ки аз соли 1986 Протоколњоеро ќабул накардаанд, 
ки  МФА-ро дароз мекунад,  чунин маълумотро дар муддати шаш моњ аз санаи 
ба њукми ќонунї даромадани Созишнома оид ба СУС мефиристанд.  Чорањои 
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њимоявии давраи гузариш  бояд  њарчї ќадар  миёна ва  мувофиќ бо муќаррароти  
моддаи мазкур  дар ќатори амалисозии самараноки раванди якљоякунї дар доираи 
Созишномаи мазкур, татбиќ карда шавад

2.  Чораи њимоявї метавонад мутобиќи моддаи мазкур замоне ворид карда шавад, ки 
дар асоси таъин кардан аз тарафи аъзо маълум гардад, ки њаљми воридоти моли 
муайян дар њудуди ў то ба дараљае зиёд шудааст, ки ин ба истењсолоти ватанї зарари 
љиддї мерасонад ва ё тањдиди воќеии  зарари љиддї ба истењсолоти ватанї, ки моли 
њаммонандро истењсол мекунад ва ё бевосита ба молњои ба он раќобаткунанда  
вуљуд дорад.  Зарари љиддї ва ё тањдиди воќеии зарари љиддї  бояд исботшаванда 
бошад ва мањз  бо зиёдшавии њаљми воридоти моли мазкур ба миён омада бошад, 
на балки  аз рўи дигар омилњо,  ба монанди таѓйироти технологї ва ё таѓйирот дар 
завќу салиќаи  истифодабарандагон.

3.  Дар љараёни муќаррар кардани далел оид ба расонидани зарари љиддї ва ё 
мављудияти тањдиди воќеии чунин зарар, чуноне дар банди 2 нишон дода шудааст,  
аъзо таъсири чунин воридоти молро ба њолати муайяни соњаи саноат дар асоси 
таѓйироти марбути иќтисодї баррасї мекунад, ки он аз  њаљми мањсулоти 
истењсолшуда, мањсулнокї, истифодаи ќудрати саноатї, захирањо, сањми бозорї, 
содирот, музди мењнат, машѓул будан, нархњои дохилї,   даромад ва сармоягузорї  
иборат аст:  ягонтои он, чї дар алоњидагї ва ё дар маљмуъ бо дигар далелњо шарт 
нест њамчун далели кофї барои ќабули ќарори нињої дар назар гирифта шавад. 

4.  Њама гуна чора, ки мутобиќи муќаррароти моддаи мазкур ворид карда шудааст,  
ба аъзоён дар асоси дутарафаи фардї татбиќ карда мешавад. Аъзо ва ё аъзоён, 
ки расонидани зарари љиддї  ва ё тањдиди воќеии расонидани чунин зарари дар 
бандњои 2 ва 3 нишондодашуда,   мансуб дониста мешаванд,  бо роњи якбора 
ва афзоиши ќобили таваљљуњи воридот  дар амал ва ё ногузир5 аз њудуди аъзои 
мазкур ва ё аъзоён дар асоси фардї ва бо сатњи воридот дар муќоиса бо воридот аз 
сарчашмањои дигар, сањми бозорї ва инчунин воридот ва нархњои дохилї дар як 
марњилаи ќобили муќоисаи  муомилоти тиљоратї муайян карда мешавад; ягонтои 
ин далелњо, чї дар алоњидагї ва ё дар маљмуъ бо дигар далелњо шарт нест њамчун 
далели кофї барои ќабули ќарори нињої дар назар гирифта шавад.  Чунин чораи 
њимоявї ба содироти њар яке аз аъзо татбиќ карда намешавад, ки содироти моли 
муайян аллакай мутобиќи Созишномаи мазкур мањдуд карда шудааст.

5.   Давраи амали тайини мављудияти зарари љиддї ва ё тањдиди воќеии чунин зарар 
бо маќсади ворид кардани чорањои њимоявї аз 90 рўз аз санаи  огоњкунии аввалин, 
ки дар банди 7 нишон дода шудааст, зиёд нест. 

6. Њангоми татбиќи чорањои њимоявии давраи гузариш манфиатњои аъзои 
содироткунанда ба таври хоса ба њисоб гирифта мешавад, мањз:

(а) ба кишварњои камрушдкардаи аъзо низоме пешнињод карда мешавад, 
ки нисбат ба гурўњњои дигари дар банди мазкур нишон додашуда  аъзо 
хеле мусоид аст, тамоми унсурњои он аз нуќтаи назари шароити умумї 
афзалиятнок аст; 

(b) ба аъзоёне, ки њаљми умумии молњои содиротии мањсулоти бофандагї 
ва либос ба муќоиса бо њаљми умумии содироти дигар аъзоён хеле камтар 

5 Чунин зиёдкунии ногузир бояд ченкунанда бошад ва далели мављудияти он  набояд дар асоси тахмину фарз, шароит ва ё 
тамоюлњои имконпазири вобастакардашуда, масалан, мављудияти иќтидори истењсолї дар аъзоњои содироткунанда муќаррар 
карда шавад.
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аст ва ба сањми онњо  ќисмати ками он аз воридоти умумии моли мазкур 
дар њудуди аъзои воридкунанда рост меояд, низоми  тафриќа кардушуда  ва 
хеле мусоид њангоми тањкими шароити иќтисодї пешнињод мегардад, ки дар 
бандњои 8, 13 ва 14 пешбинї шудааст. Нисбат ба ин фурўшандагони мол ба 
таври зарурї мутобиќи  бандњои 2 ва 3 моддаи 1  имконияти рушди ояндаи 
савдои онњо  ва  зарурати таъмини  имконияти воридот аз њудуди ин аъзоён 
бо миќдори тиљоратї ба њисоб гирифта мешавад; 

(c) Нисбат ба мањсулоти пашмї аз кишварњои рў ба инкишоф - аъзоён, ки 
истењсолкунандагони пашм ба њисоб мераванд ва савдои молњои нассољї ва 
либоси онњо аз бахши истењсолкунандаи пашм вобаста аст, содироти умумии 
молњои нассољї ва либос аз рўи номгўй танњо аз мањсулоти пашмї иборат аст ва 
њаљми савдои молњои нассољї ва либос дар бозорњои аъзоёни воридоткунанда 
дар муќоиса он ќадар зиёд нест, ба ин аъзоён  бо ба њисобгирии талаботи 
содиротии онњо њангоми баррасии сатњи имтиёз, суръати рушд ва татбиќи  
њолати «чандирии» онњо диќќати  махсус дода мешавад;

(d) низоми нисбатан мусоидтар барои  дубора ворид кардани аъзои молњои 
нассољї ва либос муќаррар карда мешавад, ки аъзои мазкур ба њудуди дигар 
аъзо барои коркард ва дубора ворид кардани (реимпорти) минбаъда чуноне ки 
ќонунгузорї ва таљрибаи воридотии аъзо муайян кардааст, содирот мекунад ба 
шарте, ки ваќте ин молњо  аз њудуди аъзо воридот мешавад ва тартиботи   назорат 
ва  тасдиќкунии мутобиќат ќаноатбахш татбиќ карда мешавад,  дар њолате ки ба 
сањми ин намуди мол ќисмати бештари њаљми умумии содироти  молњои нассољї 
ва либосаи он рост меояд. 

7.  Аъзое, ки чорањои њимоявиро андешиданист,  кўшиши гузаронидани машваратро 
бо  аъзо ва ё аъзоёне мекунад, ки ин чора онњоро зери таъсир ќарор медињад.  
Дархост оид ба гузаронидани  машварат  бо пешнињоди мушаххас, мавзуї  ва то 
чанде мумкин аст бо далелњои нави маълумот, ки аз љумла ба омилњои зайл тааллуќ 
дорад, амалї карда мешавад: (а) омилњое, ки дар банди 3 зикр карда шудааст ва 
дар асоси он аъзое, ки  ин чораи мазкурро андешиданист мављудияти далели зарари 
љиддї ва ё тањдиди расонидани чунин зарарро  муайян мекунад; ва  (b) омилњое, ки 
дар банди 4 зикр шудааст ва дар асоси он  андешидани  чораи њимоявиро нисбат ба 
аъзои дахлдор ва ё аъзоён пешбинї мекунад.  

Дар мавриди дархост, ки мутобиќи банди мазкур фиристода шудааст, маълумот 
метавонад боз њам бо муайякунандањои бахшњои истењсолот ва давраи  появии он, ки 
дар банди 8 нишон дода шудааст, ќавитар пайваст гардад.  Аъзое, ки чунин чорањоро 
ба кор бурданист, њамчунин сатњи мушаххасеро, ки дар он мањдудияти воридоти 
моли мазкур аз аъзо ё аъзоёни дахлдор  пешнињод карда мешавад, нишон медињад;  
чунин сатњ бояд на поёнтар аз  сатњи дар банди 8 нишондодашуда бошад. Аъзое, 
ки  кўшиши гузаронидани машваратро дорад, дар як ваќт ба раиси ШМН дархост 
оид ба гузаронидани машваратро, ки тамоми далелњои дахлдори мазкурро дар бар 
мегирад, дар бандњои 3 ва 4 нишон дода шудааст ва  маълумоти сатњи мањдудияти 
пешнњодшавандаро дорад, пешнињод менамояд. Раис аъзоёни ШМН-ро  оид ба 
дархост дар бораи гузаронидани машварат бо нишон додани аъзои машваратро 
дархосткунанда, моли мушаххас ва аъзое, ки ин дархостро гирифтааст,  хабардор 
мекунад. Аъзои дахлдор  ва ё аъзоён  дарњол ба ин дархост љавоб медињанд ва машварат  
бетаъхир гузаронида мешавад ва одатан дар муддати 30 рўз аз санаи гирифтани дархост 
ба анљом расонида мешавад. 
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8.  Агар дар рафти машварат  нисбат ба он, ки вазъият ворид кардани мањдудиятро 
барои содироти моли муайян аз њудуди аъзо ва ё аъзоёни дахлдор талаб мекунад, 
њамдигарфањмї ба даст ояд,  сатњи чунин мањдудият  дар њаљми на поёнтар аз сатњи  
воќеии содирот ва ё воридоти аъзои дахлдор  дар муддати давраи 12 моња муќаррар 
карда мешавад, ки  ду моњ ќабл аз фиристодани дархост барои гузаронидани 
машварат ба анљом расонида мешавад. 

9.  Маълумоти муфассал оид ба чорањои мањдудияти мувофиќашуда ба ШМН дар 
муддати 60 рўз аз санаи расидан ба созиш пешнињод карда  мешавад. ШМН 
муайян мекунад, ки  ин созишнома  мутобиќи муќаррароти моддаи мазкур асоснок 
кардашуда ба  њисоб меравад ё не.  Бо маќсади муайянкунї ШМН бояд маълумоти  
воќеї дошта бошад, ки он ба раиси ШМН мувофиќи нишондоди банди 7 пешнињод 
мешавад ва инчунин њар як маълумоти дигаре, ки ба ин мавзуъ вобаста аст ва ба 
аъзоёни дахлдор пешнињод шудааст.   ШМН метавонад  ба унвони аъзоёни дахлдор 
чунин тавсияњоеро таъин намояд, ки онро маќсаднок мењисобад.  

10. Аммо, агар бо гузаштани  марњилаи 60 рўз аз рўзи гирифтани дархост оид ба 
гузаронидани машварат, розигии аъзоён дастрас нагардад, аъзое ки чорањои 
њимоявиро ба кор бурданист, метавонад мањдудиятро   мувофиќи  моддаи мазкур  
аз санаи воридот ва ё содирот дар муддати 30 рўз баъд аз гузаштани давраи 60 рўз, 
ки барои  машварат људо карда шудааст,  татбиќ намояд ва дар як ваќт  масаъалро 
барои баррасї ба ШМН супорад. Њар як аъзо  метавонад масъаларо барои баррасї 
ба ШМН то ба анљомрасии давраи 60 рўза супорад. Дар њама њолат ШМН  зуд 
масъаларо баррасї мекунад ва аз љумла,  далели расонидани  зарари љиддї ва ё 
тањдиди воќеии расонидани чунин зарар, инчунин сабабњои онро муќаррар мекунад 
ва дар муддати 30 рўз  ба аъзои њавасманд тавсияњои  заруриро  пешнињод мекунад.  
Бо маќсади гузаронидани чунин баррасї ШМН  бояд маълумоти  воќеї дошта 
бошад, ки он ба раиси ШМН мувофиќи нишондоди банди 7 пешнињод мешавад 
ва инчунин њар як маълумоти дигаре, ки ба ин мавзуъ вобаста аст ва ба аъзоёни 
дахлдор пешнињод шудааст.   

11. Дар њолатњои  ѓайриоддї ва  мушкил, ваќте ки ба таъхирандозї зарари мушкили 
барќароркунанда мерасонад, мутобиќи банди 10  метавонад чорањои муваќќатї 
ворид карда шавад ба шарте, ки дархост дар бораи гузаронидани машварат ва 
маълумот ба ШМН дар муддати на бештар аз панљ рўзи корї аз лањзаи андешидани 
чунин чора фиристода шавад.  Агар дар рафти машварат  мувофиќа ба даст наояд, 
пас аз анљоми машварат ШМН  аз натиљаи машварат огоњ мекунад, вале дар њар 
сурат на дертар аз 60 рўз аз санаи иљрои ин иќдом.  ШМН дарњол ин масъаларо 
баррасї менамояд  ва дар давоми 30 рўз  тавсияњои заруриро ба аъзоёни дахлдор 
пешнињод мекунад. Дар мавриде, ки машварат ба мувофиќа мерасад, аъзоён 
ШМН-ро аз натиљаи он хабардор мекунанд, вале дар њар сурат на дертар аз 90  
рўз  аз санаи љорї кардани чорањои мазкур.  ШМН метавонад  ба унвони аъзоёни 
дахлдор чунин тавсияњоеро таъин намояд, ки онро маќсаднок мењисобад.  

12. Аъзо метавонад чорањоеро, ки мутобиќи муќаррароти моддаи мазкур ворид карда 
шудааст,  њифз намояд: (а) ба муддати то се сол бе дароз кардани муњлати он ва 
ё (b) то даме, ки мол, ки нисбат ба он чорањо ворид карда мешавад,  дар доираи 
ГАТТ аз соли 1994 якљоя карда намешавад,  вобаста аз он ки чї пештар  мерасад.  

13. Агар  чораи мањдудиятсозї ба муњлати беш аз як сол  эътиборнок боќї монад, 
сатњи мањдудият дар солњои  минбаъда дар сатњи  барои соли якум муайяншуда   бо  
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афзоиши на камтар аз 6 фоиз дар як сол муќаррар карда мешавад, агар дар ШМН  
чизи дигаре асоснок карда нашуда бошад. 

Сатњи мањдудияти татбиќшаванда  ба моли дахлдор метавонад дар њама сол аз 
ду соли минбаъда бо роњи  ќисм –ќисм гузаронидан ва ё  ба  таъхир андохтан  то ба 10 
фоиз боло бурда шавад, ки аз он ба сањми ќисм –ќисм гузаронидан на бештар аз 5 фоиз 
рост меояд. Њангоми  истифодаи якљояи ба таъхир андохтан, ќисм-ќисм   гузаронидан 
ва муќаррароти  банди 14 мањдудияти миќдорї муќаррар карда намешавад. 

14.  Агар аъзо мањдудиятро мутобиќи моддаи мазкур ба бештар аз як мол аз њудуди 
аъзои дигар ворид созад, сатњи мањдудияте, ки  мутобиќи  мукаррароти мазкур 
мувофиќа карда шудааст, ба њар яке аз  ин молњо истифодашаванда аст ва метавонад 
то ба 7 фоиз ба шарте, ки њаљми умумии фурўши содиротї, ки ба мањдудият ниёз 
дорад, сатњи куллро барои њамаи молњо, ки тибќи моддаи мазкур дар асоси  воњиди 
умумии  мувофиќаткардаи њисоб намудан  мањдуд карда шудааст, боло намеравад.  
Агар муњлати истифодаи мањдудият аз рўи ин молњо  байни худ мувофиќат накунад, 
дар ин њолат муќаррароти мазкур ба њама гуна  марњилаи аз нав пўшонидан дар 
асоси таносубї истифода бурда мешавад. 

15.  Агар ягон чораи њимоявї   мутобиќи моддаи мазкур ба мол татбиќ карда шавад, 
ки нисбат ба он  дар доираи МФА дар муддати давраи 12 моња  ќабл аз њукми 
ќонунї гирифтани Созишнома оид ба СУС  ва ё  мутобиќќи муќаррароти  моддаи 
2 ё 6 мањдудият ворид карда шудааст, дар ин њолат мањдудияти нав  дар сатњи 
пшбининамудаи  банди 8 муќаррар карда мешавад, агар танњо мањдудияти нав дар 
давоми як сол ба њукми ќонунї надарояд:

(а)  аз санаи фиристодани огоњинома, ки дар банди 15 моддаи 2 нишон дода 
шудааст, оид ба бекор кардани мањдудияти  пешин; ва ё 

(b) аз санаи бекор кардани  мањдудияти пешин, ки мутобиќи  муќаррароти  
моддаи мазкур ва МФА ворид карда шудааст;

Дар ин њол сатњи мањдудият бояд на пасттар аз сатњњои болотарини зерин бошад:  
(i) сатњи мањдудият дар  давраи  12 моњаи охир, ки дар муддати он мол зери мањдудият 
ќарор дошт, ё  (ii) сатњи мањдудият, ки дар банди 8 пешбинї шудааст. 

16.  Агар аъзо,  ки мањдудиятеро  мутобиќи моддаи 2 њифз накардааст ва ќарор мекунад 
дар асоси муќаррароти моддаи мазкур мањдудият ворид кунад, он амали дахлдору 
муносибро  бар уњда мегирад, ки он имкон медињад: (а) пурра чунин омилњоро 
ба мисли таснифи мављудаи тариф ва нишондињандањои миќдорї, ки дар асоси 
таљрибаи  тиљоратии оддї  аснои муомилоти содиротї ва воридотї  муайян карда 
мешавад ба њисоб гирад ва  бо диќќат додан њам ба таркиби ришта ва њам ба 
шароити раќобат дар њамон бахши бозори дохилии он ва   (b)  љилавгирии беш аз 
андозаи муайяни мол. Дархост оид ба гузаронидани машварат, ки дар бандњои 7 
ва ё 11 нишон дода шудааст, бо пешнињоди тамоми маълумот оид ба ин ќадамњо 
таъмин карда мешавад.  

Моддаи    7

1.   Дар тартиби амалисозии раванди якљоякунї ва бо ба њисоб гирифтани уњдадорињои 
мушаххас, ки дар доираи  даври Уругвай аз тарафи аъзоён  ќабул карда шудааст, 
њамаи аъзоён дар њолати зарурї  оид ба риояи меъёр ва ќоидањои  ГАТТ аз соли 
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1994  чорањо меандешанд, то:  

(а) муваффаќ шудан ба дастрасї ба бозори молњои газворї ва либос ба 
воситаи чунин чорањо ба монанди  паст фаровардан ва васл кардани 
тарофањо, паст кардан ва ё барњам додани монеањои ѓайритарифї ва содда 
кардани расмиёти гумрукї, маъмурї  ва иљозатномавї;

(b) таъмини  татбиќи шароити боадолатона ва баробари савдо нисбат ба 
молњои газворї ва либос дар чуни соњањо ба монанди  тартибот ва ќоидањои  
шикасти нарх (демпинг)  ва зидди шикасти нарх,  чорањои расонидани кўмак 
ва љуброн  ва инчунин њифзи њуќуќњои  моликияти зењнї; ва

(с) пешгирии мањдудкунии њуќуќи воридотї вобаста ба бахши газвор ва 
либос њангоми ќабул кардани чорањои  сиёсати умумии фаъолияти тиљорат.

Чунин фаъолият набояд ба њуќуќ ва уњдадорињои аъзоён дар доираи ГАТТ аз 
соли 1994 зарар расонад.

2.   Аъзоён ШМН-ро оид ба фаъолият, ки дар банди 1 нишон дода шудааст,  хабардор 
мекунанд, ки  он ба иљрои Созишномаи мазкур робита дорад.  Дар сурати 
фиристодани маълумот дар бораи ин чорањо ба маќомоти дигари СУС барои 
иљрои талабот аз рўи банди мазкур бо нишон додани маълумоти аввалї  хулоса 
пешнињод кардан кифоя аст.  Њар як аъзо њуќуќ дорад ба ШМН маълумоти љавобї 
фиристад. 

3.   Агар ягон аъзо  чунин пиндорад, ки  аъзои дигар тибќи нишондоди банди 1 ягон 
амалеро  иљро накардааст ва тавозуни њуќуќ ва уњдадорињо аз рўи Созишномаи 
мазкур  вайрон карда шудааст, ин аъзо метавонад ин масъаларо барои  баррасї  
ба маќомоти  дахлдори СУС  ирсол намояд ва ШМН-ро хабардор намояд.  Њама 
гуна  натиљагирї ва хулосањо, ки аз тарафи маќомоти дахлдори СУС ќабул карда 
мешавад, ќисми таркибии маърузаи умумие ба њисоб меравад, ки онро ШМН тањия 
мекунад. 

Моддаи  8

1.   Бо маќсади назорати иљроиши Созишномаи мазкур, омўзиши њамаи чорањои 
тибќи ин Созишнома ќабулшуда ва мувофиќати он бо муќаррароти Созишнома  
ва њамчунин  андешидани чорањои мушаххас, ки  Созишнома талаб мекунад, Шўро 
оид ба мониторинг дар соњаи газвор (ШМН) таъсис дода мешавад.  Ба њайати ШМН  
раис ва 10 нафар аъзо  шомил аст.  Њайати  аъзои он  бояд баробар бошад, дар он 
бояд аъзоён васеъ пешнињод шуда бошанд ва он бояд љойивазкунии аъзоёнро пас 
аз фосилаи муайян дар назар дошта бошад.  Аъзоёни ШМН аз тарафи аъзоёни 
СУС таъин карда мешавад, ки он аз тарафи Шўро оид ба савдои молњо  барои кор 
дар ШМН муайян карда мешавад ва вазифањои худро иљро менамояд ad personam. 

2.   ШМН тартиби  хусусии кори худро тањия мекунад. Дар ин сурат фањмида мешавад, 
ки  барои расидан ба консенсус дар ШМН розигї ва ё маъќулшумории аъзоёни 
ШМН, ки он аз тарафи аъзоёни СУС таъин карда шудааст ва тарафдорони бањси 
њалнашуда ба њисоб мераванд, ки он дар ШМН баррасї шудааст,  талаб карда 
намешавад.

3.  ШМН маќоми  доимї ба њисоб рафта, барои иљрои вазифањо, ки мувофиќи 
Созишномаи мазкур аз он талаб карда мешавад аз рўи зарурат љамъ меояд. ШМН 



Созишнома оид ба нассоҷӣ ва либос 173

дар кори худ хабар ва маълумотро, ки он аз тарафи аъзоён мувофиќи моддањои 
дахлдори Созишномаи мазкур  пешнињод шудааст ва њамчунин њама гуна  маълумоти 
иловагї ва ё љузъиёти лозимаеро, ки метавонад ба он пешнињод карда шавад  ва ё 
ШМН  бо ќарори худ пешнињоди онро талаб мекунад, истифода мебарад.  ШМН 
њамчунин метавонад хабару маълумотеро, ки ба дигар маќомоти СУС фиристода 
шудааст ва аз дигар сарчашмањо, ки љалби онро маќсаднок мењисобад, истифода 
барад.  

4.   Аъзоён ба њамдигар  имконияти  заруриро барои гузаронидани машварат аз рўи 
њама гуна масъалањо, ки ба механизми амали Созишномаи мазкур таалуќ дорад, 
фароњам меоваранд.   

5.  Њангоми набудани њама гуна  ќарори њусни тафоњум дар доираи машварати 
дуљониба, ки Созишномаи мазкур пешбинї намудааст, ШМН бо дархости ин ё он 
аъзо  пас аз баррасии амиќ ва ољилї ба аъзоёни дахлдор  тавсия пешнињод  мекунад. 

6.  Бо дархости њар як аъзо ШМН  ба таври ољилї њама гуна њолати мушаххасро, ки 
аъзои мазкур њамчун  поймолкунии њуќуќњояш  медонад, дар доираи Созишномаи 
мазкур  ва дар рафти машварат, ки байни онњо ва аъзо ё аъзоёни дахлдор  ќарори 
дилхоњ ба даст оварда нашудааст, баррасї мекунад.  Вобаста ба ин масъалањо 
ШМН ба унвони аъзоён ва бо маќсади шарњи масъала  метавонад чунин нуќтаи 
назарро баён намояд, ки онро зарур ва лозимї медонад, ки  дар банди 11 пешбинї 
шудааст. 

7.  То тањияи  тавсия ва хулосањои худ ШМН барои иштирок он аъзоёнеро даъват 
менамояд, ки  масъалаи баррасишаванда  бевосита ба онњо таалуќ дорад. 

8.  Њангоме ба  ШМН пешнињод мекунанд, ки тавсия  ва ё хулоса дињад, ин амалро дар 
муддати 30 рўз иљро мекунад, агар мувофиќи Созишномаи мазкур муњлати дигар 
пешбинї нашуда бошад.  Тамоми тавсияњо ва натиљагирињо бевосита ба аъзоёни 
њавасманд  расонида мешавад. Тамоми чунин тавсияњо ва натиљагирињо инчунин 
ба Шўро оид ба савдои молњо  барои маълумот расонида мешавад. 

9.   Аъзоён кўшиш мекунанд, ки тавсияњои ШМН-ро, ки аз рўи иљроиши онњо назорати 
муносибро фароњам меорад ба пуррагї ќабул намоянд. 

10. Агар аъзо чунин њисобад, ки   тавсияњои ШМН-ро ба пуррагї ва дурустї иљро 
карда наметавонад, ў сабабњои инро на дертар пас аз як моњи гирифтани  чунин 
тавсияњо  ба ШМН хабар медињад. Пас аз баррасии даќиќи сабабњои овардашуда  
ШМН њама гуна тавсияњои минбаъдаи  дигарро тањия мекунад, ки онро  зарурї 
мешуморад. Агар пас аз ќабули тавсияњои  иловагї њам масъала њалнашуда боќї 
мемонад, њар як аъзо  метавонад масъалаи мазкурро бо такя ба банди 2 моддаи 
XXIII ГАТТ  аз соли 1994 ва муќаррароти дахлдори Созишнома оид ба њалли 
бањсњо,   ба Маќомот оид ба њалли бањсњо супорад.

11. Бо маќсади назорат аз рўи иљроиши Созишномаи мазкур Шўро оид ба савдои молњо 
то ба анљомрасии давраи раванди якљоякунї назарсанљии умумиро мегузаронад.  
Барои мусоидат ба гузаронидани назарсанљї ШМН на дертар аз панљ моњ то ба 
охиррасии њар як давра ба Шўро оид ба савдои молњо  гузориши муфассалро дар 
бораи амалисозии Созишномаи мазкур  дар љараёни давраи баррасишаванда 
мефиристад, ки он аз љумла,  масъалањои раванди якљоякунї, истифодаи 
механизмњои чорањои њимоявии давраи гузариш, истифодаи меъёр ва ќоидањои  
ГАТТ аз соли 1994 –ро мувофиќи муайянкуние, ки мутобиќан дар моддањои 2, 3, 
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6 ва 7  мављуд аст, дарбар мегирад. Гузориши муфассали ШМН  метавонад њама 
гуна тавсияњоро барои Шўро оид ба савдои молњо дарбар гирад, ки онро ШМН 
зарурї мењисобад.  

12. Бо назардошти натиљањои назарсанљии худ Шўро оид ба савдои молњо дар 
асоси консенсус чунин ќарорњое ќабул мекунад, ки  онро барои таъмини  вайрон 
накардани тавозуни њуќуќ ва уњдадорињои дар Созишномаи мазкур овардашуда  
зарурї мењисобад. Барои њалли њама гуна бањсњо, ки вобаста ба масаъалањои 
дар моддаи 7 зикршуда ба миён меояд, Маќомот оид ба њалли бањсњо метавонад 
бе зарар барои муњлати охир, ки моддаи 9 муќаррар кардааст,  ба таѓйирот ба 
банди 14 моддаи 2 барои шарњи минбаъдаи давра нисбат ба њар як аъзо, ки тибќи 
Созишномаи мазкур уњдадории худро иљронакарда эътироф карда мешавад, 
иљозат медињад. 

Моддаи     9

Созишномаи мазкур  ва тамоми мањдудияти муќаррарнамудаи он  дар рўзи 
аввали моњи 121-уми амали Созишнома оид ба СУС аз эътибор соќит дониста мешавад,  
њангоме, ки бахши молњои нассољї ва либос  дар доираи ГАТТ аз соли 1994 пурра  
якљоя  карда шавад. 

ЗАМИМА
РЎЙХАТИ МОЛЊОЕ, КИ  СОЗИШНОМАИ МАЗКУР ДАРБАР МЕГИРАД

1. Дар Рўйхати мазкур  молњои нассољї ва ашёи либос номбар карда мешавад, ки 
бо кодњои таснифии низоми њамоњангсозї ва кодгузории молњо (ГС)  дар сатњи 
нишондоди шашраќама муайян карда мешавад.

2.   Амалњо мувофиќи муќаррароти моддаи 6 оид ба чорањои њимоявї нисбат ба молњои 
газвории алоњида ва ашёи либос андешида мешавад, на балки  дар асоси мавќеи 
ГС. 

3.   Амалњо мувофиќи муќаррароти моддаи 6 оид ба чорањои њимоявии Созишномаи 
мазкур  истифода бурда намешавад:

(а) ба газворњое, ки ба кишварњои рў ба инкишофи аъзо содирот карда  
мешавад ва дар дастгоњњои бофандагии дастї дар истењсолоти хонагї тайёр 
карда шудааст ва ба молњое, ки бо тарзи дастї аз ин газворњо дар истењсолоти 
хонагї тайёр карда шудааст ва ё  ба молњои бофандагии анъанавии халќї-
косибї ва ашёњои либос дар мавриде, ки  чунин   молњо ва мањсулот дар 
шартномањое, ки дар байни аъзоёни њавасманд ба имзо расидааст, бо таври 
лозима нишон дода шудааст;

(b)  ба молњои газворие, ки  таърихан бо роњи  тиљоратии байналмилалї дар 
миќдори хусусияти тиљоратидошта  то ба соли 1982 фурўхта мешавад, ба 
монанди сумкањо, халтањо, асосњои ќолин, таноб, тасмањо, бурё, ва ќолинњо 
ки одатан аз чунин нахњо ба монанди љут, лифи сахт, абака, «мэги» ва 
«хенекен» омода карда мешавад;

(c) молњое, ки аз абрешими  тоза тайёр карда мешавад.

Дар мавриди чунин молњо муќаррароти моддаи XIX ГАТТ аз соли 1994, чи хеле аз 
љониби Созишнома оид ба чорањои њимоявї шарњ дода мешавад,  истифода мегардад. 
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Молњое, ки дар Бахши XI (нассољ ва молњои нассољї) 
номенклатураи низоми гармонизатсияшудаи тавсиф ва рамзгузории молњо (НГ) 

НГ № Тавсифи мол  

Гурўњи 50 Абрешим

5004.00 Нахи абрешим (ба ѓайр аз абрешими печонида аз боќимондањои абрешим), 
ки барои фурўши чакана  бастабандї  нашудааст

5005.00 Абрешими печонидашуда аз боќимондањои абрешим, ки барои фурўши 
чакана  бастабандї  нашудааст 

5006.00 Нахи абрешим  ва абрешими печонидашуда аз боќимондањои абрешим, 
барои фурўши чакана  бастабандї шудааст 

5007.10 Газворњои бофташуда  аз абрешими тираранг
5007.20 Газворњои бофташуда, ки на кам аз 85 фоиз абрешим аз рўи вазн ва ё 

боќимондањои абрешим дорад, ба ѓайр аз абрешими тираранг
5007.90 Газворњои дигар аз абрешим

Гурўњи 51 Пашм, мўйњои хуб ва ё дурушти њайвонот; калоба аз мўйи асп ва газвор

5105.10 Пашми тозакардашуда  
5105.21 Пашми дар ќитъањояш шоназада
5105.29 Топс ва дигар пашмњои шоназада, ба ѓайр аз пашмњои дар ќитъањояш 

шоназада
5105.30 Мўйи борики њайвонот, тозакардашуда ва ё шоназада, ки 85 фоиз ва ё 

аз ин зиёд аз рўи вазн пашм дорад, барои фурўши чакана  бастабандї 
нашудааст. 

5106.10 Калоба аз пашми тозакардашуда, ки  85 фоиз ва ё аз ин зиёд аз рўи вазн 
пашм дорад, барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст. 

5106.20 Калоба аз пашми тозакардашуда, ки камтар аз  85 фоиз аз рўи вазн пашм 
дорад, барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст. 

5107.10 Калоба аз пашми шоназада, ки  85 фоиз ва ё аз ин зиёд аз рўи вазн пашм 
дорад, барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст. 

5107.20 Калоба аз пашми шоназада, ки камтар аз  85 фоиз аз рўи вазн        пашм 
дорад, барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст.

5108.10 Калоба аз мўйи борики њайвонот (тозакардашуда), ки барои фурўши 
чакана  бастабандї нашудааст 

5108.20 Калоба аз мўйи борики њайвонот (шоназадашуда), ки барои фурўши 
чакана  бастабандї нашудааст 

5109.10 Калоба аз пашми гўсфанд ва ё пашми борики њайвонот, ки 85 фоиз ва 
ё аз ин зиёд аз рўи вазн пашм дорад, барои фурўши чакана  бастабандї 
шудааст.

5109.90 Калоба аз пашми гўсфанд ва ё пашми борики њайвонот, ки камтар  аз 
   85   фоиз аз рўи вазн пашм дорад, барои хариду фурўш бастабандї
                        шудааст.
5110.00 Калоба аз мўйи дурушти њайвонот ва ё аз мўйи асп
5111.11 Газворњои бофташуда аз пашми тозакардашуда ва ё аз мўйи  
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тозакардашудаи борики њайвонот, ки 85 фоиз  ва ё аз он зиёдтар аз рўи 
вазн пашми гўсфанд ва ё пашми  борики њайвонот дорад  ва зичии болоии 
он на бештар  300 г/м2    аст. 

5111.19 Газворњои бофташуда аз пашми тозакардашуда ва ё аз мўйи  
тозакардашудаи борики њайвонот, ки 85 фоиз  ва ё аз он зиёдтар аз рўи 
вазн пашми гўсфанд ва ё пашми  борики њайвонот дорад  ва зичии болоии 
он  бештар   300 г/м2    аст. 

5111.20 Газворњои бофташуда аз пашми тозакардашуда ва ё аз мўйи  
тозакардашудаи борики њайвонот, ки 85 фоиз  ва ё аз он зиёдтар аз рўи 
вазн пашми гўсфанд ва ё пашми  борики њайвонот бо илова кардани  
пурра ва ё истисноии нахи сунъї

5111.30 Газворњои бофташуда аз пашми тозакардашуда ва ё аз мўйи  
тозакардашудаи борики њайвонот, ки 85 фоиз  ва ё аз он зиёдтар аз рўи 
вазн пашми гўсфанд ва ё пашми  борики њайвонот бо илова кардани  
пурра ва ё истисноии нахи сунъии штапел.

5111.90 Газворњо аз пашми тозакардашуда ва ё мўйи борики тозакардашудаи 
њайвонот, ки камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пашми гўсфанд ва ё пашми 
борики њайвонот дорад, ё дигар пашмњо

5112.11 Газворњои бофташуда аз пашми шоназада ва ё аз мўйи  шоназадаи  борики 
њайвонот, ки 85 фоиз  ва ё аз он зиёдтар аз рўи вазн пашми гўсфанд ва ё 
пашми  борики њайвонот дорад,   бо илова кардани  асосан 200 г/м2   . 

5112.19 Газворњои бофташуда аз пашми шоназада ва ё аз мўйи  шоназадаи  борики 
њайвонот, ки 85 фоиз  ва ё аз он зиёдтар аз рўи вазн пашми гўсфанд ва ё 
пашми  борики њайвонот дорад,  зичии болоии он бештар аз  200 г/м2    аст. 

5112.20 Газворњои бофташуда аз пашми шоназада ва ё аз мўйи  шоназадаи  борики 
њайвонот, ки 85 фоиз  ва ё аз он зиёдтар аз рўи вазн пашми гўсфанд ва ё 
пашми  борики њайвонот дорад,  асосан  ва ё истисноан бо нахи сунъї 
омехта шудааст. 

5112.30 Газворњои бофташуда аз пашми шоназада ва ё аз мўйи  шоназадаи  
борики њайвонот, ки камтар аз 85 фоиз   аз рўи вазн пашми гўсфанд ва ё 
пашми  борики њайвонот дорад,  асосан  ва ё истисноан бо нахи сунъии 
штапел  омехта шудааст.                     

5112.90 Газворњои бофташуда аз пашми шоназада ва ё аз мўйи  шоназадаи  
борики њайвонот, ки камтар аз 85 фоиз   аз рўи вазн пашми гўсфанд ва ё 
пашми  борики њайвонот дорад,  ё дигар

5113.00 Газворњои бофташуда аз мўйи дурушти њайвонот ва ё аз мўйи асп

Гурўњи 52  Пахта

5204.11 Риштањои пахтагии дўзандагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн 
пахта дорад  ва барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст.

5204.19 Риштањои пахтагии дўзандагї, ки камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта 
дорад  ва барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст.

5204.20 Риштањои пахтагии дўзандагї, ки барои фурўши чакана  бастабандї 
шудааст 

5205.11 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
яктора, шонаназада, зичии хаттиаш камтар аз 714,29 децитекс, барои 
фурўши чакана  бастабандї нашудааст.
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5205.12 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
яктора, шонаназада, зичии хаттиаш 714,29 децитекс ва аз ин зиёдтар, 
барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст.

5205.13 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
яктора, шонаназада, зичии хаттиаш камтар аз 232,56 децитекс, вале на 
камтар аз 192,31 децитекс, барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст.

5205.14 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
яктора, шонаназада, зичии хаттиаш камтар аз 192,31 децитекс, вале на 
камтар аз 125 децитекс, барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст

5205.15 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
яктора, шонаназада, зичии хаттиаш камтар аз  125 децитекс, барои 
фурўши чакана  бастабандї нашудааст

5205.21 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
яктора, шоназада, зичии хаттиаш  на камтар аз 714,29 децитекс,  барои 
фурўши чакана  бастабандї нашудааст

5205.22 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
яктора, шоназада, зичии хаттиаш камтар аз 714,29 децитекс, вале на 
камтар аз 232,56 децитекс, барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст

5205.23 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
яктора, шоназада, зичии хаттиаш на камтар аз 232,56  децитекс, вале на 
камтар аз 192,31  децитекс, барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст

5205.24 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
яктора, шоназада, зичии хаттиаш камтар аз 192,31  децитекс, вале на 
камтар аз 125  децитекс, барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст

5205.25 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
яктора, шоназада, зичии хаттиаш камтар аз 125  децитекс, барои фурўши 
чакана  бастабандї нашудааст

5205.31 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шонаназада, зичии хаттиаш камтар аз 714,29  децитекс, 
барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст, ва дигарњо

5205.32 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шонаназада, зичии хаттиаш камтар аз 714,29  децитекс, 
вале на камтар аз 232,56 децитекс, барои фурўши чакана  бастабандї 
нашудааст, ва дигарњо

5205.33 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шонаназада, зичии хаттиаш камтар аз 232,56  децитекс, 
вале на камтар аз 192,31 децитекс, барои фурўши чакана  бастабандї 
нашудааст, ва дигарњо

5205.34 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шонаназада, зичии хаттиаш камтар аз 192,31   децитекс, 
вале на камтар аз 125  децитекс, барои фурўши чакана  бастабандї 
нашудааст, ва дигарњо

5205.35 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шонаназада, зичии хаттиаш камтар аз 125  децитекс, 
барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст, ва дигарњо

5205.41 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шоназада, зичии хаттиаш камтар аз 714,29 децитекс, 
барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст, ва дигарњо
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5205.42 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шоназада, зичии хаттиаш камтар аз 714,29 децитекс, 
вале на камтар аз 232,56 децитекс, барои фурўши чакана  бастабандї 
нашудааст ва дигарњо

5205.43 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шоназада, зичии хаттиаш камтар аз 232,56 децитекс, 
вале на камтар аз 192,31 децитекс, барои фурўши чакана  бастабандї 
нашудааст ва дигарњо

5205.44 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шоназада, зичии хаттиаш камтар аз 192,31 децитекс, 
вале на камтар аз 125 децитекс, барои фурўши чакана  бастабандї 
нашудааст ва дигарњо

5205.45 Калобаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шоназада, зичии хаттиаш камтар аз 125 децитекс, барои 
фурўши чакана  бастабандї нашудааст ва дигарњо

5206.11 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, яктора, 
шонаназада, зичии хаттиаш 714,29  децитекс ва аз ин бештар , барои 
фурўши чакана  бастабандї нашудааст 

5206.12 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, яктора, 
шонаназада, зичии хаттиаш камтар аз 714,29  децитекс,  вале на камтар аз 
232,56 децитекс, барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст. 

5206.13 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, яктора, 
шонаназада, зичии хаттиаш камтар аз 232,56  децитекс,  вале на камтар аз 
192,31 децитекс, барои фурўши чакана  барои фурўши чакана  бастабандї 
нашудааст. 

5206.14 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, яктора, 
шонаназада, зичии хаттиаш камтар аз 192,31 децитекс,  вале на камтар аз 
125 децитекс, барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст. 

5206.15 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, яктора, 
шонаназада, зичии хаттиаш камтар аз  125 децитекс, барои фурўши 
чакана  бастабандї нашудааст

5206.21 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, яктора, 
шоназада, зичии хаттиаш 714,29 децитекс ва аз ин бештар,   барои фурўши 
чакана  бастабандї нашудааст

5206.22 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, яктора, 
шоназада, зичии хаттиаш камтар аз 714,29  децитекс,  вале на камтар аз 
232,56 децитекс, барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст.

5206.23 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, яктора, 
шоназада, зичии хаттиаш камтар аз 232,56 децитекс,  вале на камтар аз 
192,31 децитекс, барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст.

5206.24 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, яктора, 
шоназада, зичии хаттиаш камтар аз 192,31 децитекс,  вале на камтар аз 
125 децитекс, барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст

5206.25 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, яктора, 
шоназада, зичии хаттиаш камтар аз  125 децитекс, барои фурўши чакана  
бастабандї нашудааст

5206.31 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шонаназада, зичии хаттиаш на камтар аз  714,29  
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децитекс, барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст ва дигарњо
5206.32 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, 

бисёртофташуда, шонаназада, зичии хаттиаш  камтар аз  714,29  децитекс, 
вале на камтар аз 232,56 децитекс,  барои фурўши чакана  бастабандї 
нашудааст ва дигарњо

5206.33 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шонаназада, зичии хаттиаш  камтар аз  232,56 
децитекс,вале на камтар аз 192,31 децитекс,  барои фурўши чакана  
бастабандї нашудааст ва дигарњо

5206.34 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шонаназада, зичии хаттиаш  камтар аз  192,31 децитекс, 
вале на камтар аз 125 децитекс,  барои фурўши чакана  бастабандї 
нашудааст ва дигарњо

5206.35 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шонаназада, зичии хаттиаш  камтар аз  125 децитекс,  
барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст ва дигарњо

5206.41 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шоназада, зичии хаттиаш на  камтар аз  714,29 децитекс,  
барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст ва дигарњо

5206.42 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шоназада, зичии хаттиаш  камтар аз  714,29 децитекс, 
вале на камтар аз 232,56 децитекс,  барои фурўши чакана  бастабандї 
нашудааст ва дигарњо

5206.43 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шоназада, зичии хаттиаш  камтар аз  232,56 децитекс,вале 
на камтар аз 192,31 децитекс,  барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст 
ва дигарњо

5206.44 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шоназада, зичии хаттиаш  камтар аз  192,31 децитекс, 
вале на камтар аз 125 децитекс,  барои фурўши чакана  бастабандї 
нашудааст ва дигарњо

5206.45 Калобаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, 
бисёртофташуда, шоназада, зичии хаттиаш  камтар аз  125 децитекс,  
барои фурўши чакана  бастабандї нашудааст ва дигарњо

5207.10 Калобаи пахтагї (ба ѓайр аз риштањои дўзандагї),  ки 85 фоиз ва аз 
ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, барои фурўши чакана  бастабандї 
шудааст 

5207.90 Калобаи пахтагї (ба ѓайр аз риштањои дўзандагї),  ки камтар аз 85 фоиз  
аз рўи вазн пахта дорад, барои фурўши чакана  бастабандї шудааст

5208.11 Газворњои пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахтаи карбосї, 
ба њампечидаи тору пуд дошта, бо зичии болоии на бештар аз  100 г/м2 , 
шўстагарї нашуда

5208.12 Газворњои пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахтаи карбосї, 
ба њампечидаи тору пуд дошта, бо зичии болоии бештар аз  100 г/м2, вале 
на бештар аз  200 г/м2, шўстагарї нашуда

5208.13 Газворњои пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазни пахтаи ба њам 
печидаи тору пуди ласї дошта , бо зичии болоии на бештар аз  200 г/м2 , 
шўстагарї нашуда
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5208.19 Газворњои пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазни пахта дошта, 
бо зичии болоии на бештар аз  200 г/ м2,  дигарњо 

5208.21 Газворњои пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахтаи карбосї, 
ба њампечидаи тору пуд дошта, бо зичии болоии на бештар аз  100 г/м2 , 
шўстагарї шуда

5208.22 Газворњои пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахтаи карбосї, 
ба њампечидаи тору пуд дошта, бо зичии болоии бештар аз  100 г/м2, вале 
на бештар аз  200 г/м2, шўстагарї нашуда

5208.23 Газворњои пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахтаи карбосї, 
ба њампечидаи тору пуд дошта, бо зичии болоии бештар аз  100 г/м2, вале 
на бештар аз  200 г/м2, шўстагарї шуда

5208.29 Газворњои бофташуда, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта 
дорад, бо зичии болоии на бештар аз   200 г/м2, шўстагарї шуда, дигарњо 

5208.31 Газворњои пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
рангкардашуда,  карбосии  ба њампечидаи тору пуд дошта бо зичии 
болоии на бештар аз  100 г/м2,.

5208.32 Газворњои пахтагї,  ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
рангкардашуда,  карбосии  ба њампечидаи тору пуд дошта бо зичии 
болоии бештар аз  100 г/м2, вале на бештар аз  200 г/м2,

5208.33 Газворњои пахтагї,  ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
рангкардашуда, ба њам печидаи тору пуди ласї дошта , бо зичии болоии 
на бештар аз   200 г/м2,  

5208.39 Газворњои бофташуда, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта 
дорад, рангкардашуда, бо зичии болоии на бештар аз   200 г/м2, дигарњо

5208.41 Газворњои пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
аз калобањои  рангњои гуногун, карбоси  ба њампечидаи тору пуд дошта, 
бо зичии болоии на бештар аз  100 г/м2,.

5208.42 Газворњои пахтагї,  ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
аз калобањои  рангњои гуногун, карбосии  ба њампечидаи тору пуд дошта, 
бо зичии болоии бештар аз  100 г/м2, вале на бештар аз  200 г/м2,

5208.43 Газворњои пахтагї,  ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
аз калобањои  рангњои гуногун, ба њам печидаи тору пуди ласї дошта, бо 
зичии болоии на бештар аз   200 г/м2, 

5208.49     Газворњои бофташудаи пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн 
пахта дорад, бо зичии болоии на бештар аз   200 г/м2,  аз калобањои 
рангњои гуногун ва дигарњо

5208.51 Газворњои пахтагї,  ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
наќшдор, карбосии  ба њампечидаи тору пуд дошта, бо зичии болоии  на 
бештар аз  100 г/м2,

5208.52 Газворњои пахтагї, ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
наќшдор, карбосии  ба њампечидаи тору пуд дошта, бо зичии болоии 
бештар аз  100 г/м2, вале на бештар аз  200 г/м2,

5208.53 Газворњои пахтагї,  ки на камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, 
наќшдор, ба њам печидаи тору пуди ласї дошта, бо зичии болоии на 
бештар аз   200 г/м2,

5208.59 Газворњои пахтагї,  ки 85 фоиз ва аз ин бештар аз рўи вазн пахта дорад, 
наќшдор, бо зичии болоии на бештар аз   200 г/м2, дигарњо

5209.11 Газворњои пахтагї,  ки на камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, 



Созишнома оид ба нассоҷӣ ва либос 181

шўстагарї нашуда, карбосии  ба њампечидаи тору пуд дошта, бо зичии 
болоии  бештар аз  200 г/м2,

5209.12 Газворњои пахтагї,  ки на камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, 
шўстагарї нашуда, ба њам печидаи тору пуди ласї дошта, бо зичии 
болоии  бештар аз  200 г/м2,

5209.19 Газворњои бофташудаи пахтагї, ки на камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн 
пахта дорад, шўстагарї нашуда, бо зичии болоии  бештар аз   200 г/м2 ва 
дигарњо.

5209.21 Газворњои пахтагї,  ки на камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, 
шўстагарї нашуда, карбосии  ба њампечидаи тору пуд дошта, бо зичии 
болоии  бештар аз  200 г/м2,

5209.22 Газворњои пахтагї,  ки на камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, 
шўстагарї нашуда, ба њам печидаи тору пуди ласї дошта, бо зичии 
болоии  бештар аз  200 г/м2,

5209.29 Газворњои бофташудаи пахтагї, ки на камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн 
пахта дорад, шўстагарї нашуда, бо зичии болоии  бештар аз   200 г/м2 ва 
дигарњо.

5209.31 Газворњои пахтагї,  ки на камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, 
рангкардашуда, карбосии  ба њампечидаи тору пуд дошта, бо зичии 
болоии бештар аз   200 г/м2, ва дигарњо

5209.32 Газворњои пахтагї,  ки на камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, 
рангкардашуда, ба њам печидаи тору пуди ласї дошта, бо зичии болоии 
бештар аз   200 г/м2,

5209.39 Газворњои бофташудаи пахтагї, ки на камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн 
пахта дорад, рангкардашуда, карбосии  ба њампечидаи тору пуд дошта, 
бо зичии болоии бештар аз   200 г/м2,

5209.41 Газворњои бофташудаи пахтагї, ки на камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн 
пахта дорад, аз калобањои  рангњои гуногун, ба њам печидаи тору пуди 
ласї дошта, бо зичии болоии  бештар аз   200 г/м2,  

5209.42 Газворњои пахтагии «деним»,  ки на камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта 
дорад, бо зичии болоии  бештар аз   200 г/м2,  

5209.43 Газворњои пахтагї, ба ѓайр аз газвори «деним»,  ки на камтар аз 85 фоиз  
аз рўи вазн пахта дорад, аз калобањои  рангњои гуногун, ба њам печидаи 
тору пуди ласї дошта, бо зичии болоии  бештар аз   200 г/м2, 

5209.49 Газворњои бофташудаи пахтагї, ки на камтар аз 85 фоиз  аз  рўи вазн 
пахта дорад, аз калобањои  рангњои гуногун, карбосии  ба њампечидаи 
тору пуд дошта, бо зичии болоии бештар аз   200 г/м2, дигар

5209.51 Газворњои пахтагї,  ки на камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, 
наќшдор, карбосии  ба њампечидаи тору пуд дошта, бо зичии болоии  
бештар аз  200 г/м2.

5209.52 Газворњои пахтагї,  ки на камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, 
наќшдор, ба њам печидаи тору пуди ласї дошта, бо зичии болоии  бештар 
аз   200 г/м2,  

5209.59 Газворњои бофташудаи пахтагї, ки на камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн 
пахта дорад, наќшдор,  бо зичии болоии  бештар аз 200 г/м2, ва дигарњо 
бо асосан ва ё истисноан илова  кардани  нах

5210.11 Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, 
бо асосан ва ё истисноан илова  кардани  нахи сунъии карбосии  ба 
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њампечидаи тору пуд дошта,  бо зичии болоии на  бештар аз  200 г/м2, 
шўстагарї нашуда 

5210.12 Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, бо 
асосан ва ё истисноан илова  кардани  нахи сунъии ба њам печидаи тору 
пуди ласї дошта, бо зичии болоии на  бештар аз  200 г/м2, шўстагарї 
нашуда 

5210.19 Газворњои бофташудаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта 
дорад, бо асосан ва ё истисноан илова  кардани  нах,  бо зичии болоии на  
бештар аз  200 г/м2, шўстагарї нашуда, дигарњо 

5210.21 Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, 
бо асосан ва ё истисноан илова  кардани  нахи сунъии карбосии  ба 
њампечидаи тору пуд дошта,  бо зичии болоии на  бештар аз  200 г/м2, 
шўстагарї шуда 

5210.22 Газворњои бофташудаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта 
дорад, бо асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъии ба њам 
печидаи тору пуди ласї дошта, бо зичии болоии на  бештар аз  200 г/м2, 
шўстагарї шуда 

5210.29 Газворњои бофташудаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта 
дорад, бо асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъии карбосии  
ба њампечидаи тору пуд дошта,  бо зичии болоии на  бештар аз  200 г/м2, 
шўстагарї шуда, дигарњо 

5210.31 Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, 
бо асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї, рангкардашуда, 
карбосии  ба њампечидаи тору пуд дошта,  бо зичии болоии на  бештар аз  
200 г/м2

5210.32 Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, бо 
асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї, рангкардашуда, ба њам 
печидаи тору пуди ласї дошта, бо зичии болоии на  бештар аз  200 г/м2, 

5210.39 Газворњои бофташудаи пахтагї, ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта 
дорад, бо асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї, рангкардашуда, 
бо зичии болоии на  бештар аз  200 г/м2, дигарњо

5210.41 Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, бо 
асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї, аз калобањои рангњои 
гуногун, карбосии  ба њампечидаи тору пуд дошта,  бо зичии болоии на  
бештар аз  200 г/м2

5210.42 Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, бо 
асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї, аз калобањои рангњои 
гуногун, ба њам печидаи тору пуди ласї дошта,  бо зичии болоии на  
бештар аз  200 г/м2

5210.49          Газворњои бофтаи пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта 
дорад, бо асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї, аз калобањои 
рангњои гуногун, бо зичии болоии на  бештар аз  200 г/м2     ва дигарњо

5210.51 Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, бо 
асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї, наќшдор, карбосии  ба 
њампечидаи тору пуд дошта,  бо зичии болоии на  бештар аз  200 г/м2

5210.52 Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, 
бо асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї, наќшдор, ба њам 
печидаи тору пуди ласї дошта,  бо зичии болоии на  бештар аз  200 г/м2
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5210.59 Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, бо 
асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї, наќшдор, бо зичии 
болоии на  бештар аз  200 г/м2    ва дигарњо 

5211.11 Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, бо 
асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї, карбосии  ба њампечидаи 
тору пуд дошта,  бо зичии болоии   бештар аз  200 г/м2    шўстагарї нашуда

5211.12 Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, бо 
асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї,  ба њам печидаи тору 
пуди ласї дошта,  бо зичии болоии   бештар аз  200 г/м2, шўстагарї нашуда

5211.19  Газворњои бофтаи пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, 
бо асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї, шўстагарї нашуда,  
карбосии  ба њампечидаи тору пуд дошта,  бо зичии болоии   бештар аз  
200 г/м2, шўстагарї нашуда, дигар

5211.21 Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, бо 
асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї,  шўстагарї шуда, 
карбосии  ба њампечидаи тору пуд дошта,  бо зичии болоии   бештар аз  
200 г/м2     

5211.22 Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, бо 
асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї,  шўстагарї шуда, ба 
њам печидаи тору пуди ласї дошта,  бо зичии болоии   бештар аз  200 г/м2,

5211.29 Газворњои бофтаи пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, 
бо асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї, шўстагарї шуда,  бо 
зичии болоии   бештар аз  200 г/м2, дигар

5211.31     Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта  дорад, 
бо асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї,  рангкардашуда, 
карбосии  ба њампечидаи тору пуд дошта,  бо зичии болоии   бештар аз  
200 г/м2     

5211.32 Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, бо 
асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї,  рангкардашуда, ба њам 
печидаи тору пуди ласї дошта,  бо зичии болоии   бештар аз  200 г/м2,

5211.39 Газворњои бофтаи пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, 
бо асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї, рангкардашуда,  бо 
зичии болоии   бештар аз  200 г/м2     , дигар

5211.41 Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн пахта дорад, бо 
асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї, аз калобањои рангњои 
гуногун, карбосии  ба њампечидаи тору пуд дошта,  бо зичии болоии   
бештар аз  200 г/м2     

5211.42 Газворњои пахтагии «деним»,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта 
дорад, бо асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї,   бо зичии 
болоии   бештар аз  200 г/м2     

5211.43 Газворњои пахтагї, ба ѓайр аз газворњои  «деним»,  ки  камтар аз 85 фоиз  
аз рўи вазн пахта дорад, бо асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи 
сунъї,  ба њам печидаи тору пуди ласї дошта, дар калоба ранг кардашуда,  
бо зичии болоии   бештар аз  200 г/м2     

5211.49        Газворњои бофтаи пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта 
дорад, бо асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї, аз калобањои 
рангњои мухталиф, бо зичии болоии   бештар аз  200 г/м2, дигар

5211.51 Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, бо 
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асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї, наќшдор, карбосии  ба 
њампечидаи тору пуд дошта,  бо зичии болоии   бештар аз  200 г/м2     

5211.52 Газворњои пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, 
бо асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї, наќшдор, ба њам 
печидаи тору пуди ласї дошта,  бо зичии болоии   бештар аз  200 г/м2     

5211.59 Газворњои бофтаи пахтагї,  ки  камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн пахта дорад, 
бо асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъї, наќшдор, бо зичии 
болоии   бештар аз  200 г/м2, дигар

5212.11 Газворњои бофтаи пахтагї, дигарњо, бо зичии болоии  на бештар аз  200 
г/м2 , шўстагарї нашуда

5212.12 Газворњои бофтаи пахтагї, дигарњо, бо зичии болоии  на бештар аз  200 
г/м2, шўстагарї шуда

5212.13 Газворњои бофтаи пахтагї, дигарњо, бо зичии болоии  на бештар аз  200 
г/м2, рангкардашуда

5212.14 Газворњои бофтаи пахтагї, дигарњо, бо зичии болоии  на бештар аз  200 
г/м2, аз калобањои рангњои гуногун

5212.15 Газворњои бофтаи пахтагї, дигарњо, бо зичии болоии  на бештар аз  200 
г/м2, наќшдор

5212.21 Газворњои бофтаи пахтагї, дигарњо, бо зичии болоии   бештар аз  200 г/
м2, шўстагарї нашуда

5212.22 Газворњои бофтаи пахтагї, дигарњо, бо зичии болоии   бештар аз  200 г/
м2, шўстагарї шуда

5212.23 Газворњои бофтаи пахтагї, дигарњо, бо зичии болоии   бештар аз  200 г/
м2, рангкардашуда.

5212.24 Газворњои бофтаи пахтагї, дигарњо, бо зичии болоии   бештар аз  200 г/
м2,  аз калобањои рангњои гуногун.

5212.25 Газворњои бофтаи пахтагї, дигарњо, бо зичии болоии   бештар аз  200 г/
м2,  наќшдор

Гурўњи 53 Нахњои дигари  нассољии набототї;  ресмони карбосї ва газворњои аз он 
бофташуда

5306.10 Риштаи катонї, яктора
5306.20 Риштаи катонї, бисёртофташуда ва ё тофташуда
5307.10 Ришта аз љут ва ё дигар нахњои бофандагии каламинка, яктора 
5307.20 Ришта аз љут ва ё дигар нахњои бофандагии каламинка, бисёртофташуда 

ва ё тофташуда
5308.20 Ресмони канабї
5308.90 Ришта аз дигар  нахњои бофандагии набототї
5309.11 Газворњои бофтаи катонї, ки 85 фоиз ва ё бештар аз рўи вазн катон дорад,   

шўстагарї шуда ва ё шўстагарї нашуда
5309.19 Газворњои бофтаи катонї, ки 85 фоиз ва ё бештар аз рўи вазн катон дорад,   

ба ѓайр аз шўстагарї шуда ва ё шўстагарї нашуда
5309.21 Газворњои бофтаи катонї, ки камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн катон дорад,   

шўстагарї шуда ва ё шўстагарї нашуда
5309.29 Газворњои бофтаи катонї, ки камтар аз 85 фоиз  аз рўи вазн катон дорад, 

ба ѓайр аз шўстагарї шуда ва ё шўстагарї нашуда
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5310.10 Газворњои бофта аз љут ва ё дигар нахњои бофандагии каламинка, 
шўстагарї нашуда

5310.90 Газворњои бофта аз љут ва ё дигар нахњои бофандагии каламинка, ба ѓайр 
аз шўстагарї нашуда

5311.00 Газворњои бофта аз дигар  нахњои бофандагии набототї; газворњои бофта 
аз риштањои карбосї

Гурўњи  54 Нахњои сунъї

5401.10 Риштањои дўзандагї  аз нахњои синтетикї
5401.20 Риштањои дўзандагї  аз нахњои синтетикї
5402.10 Риштаи мустањками олї (ба ѓайр аз риштањои дўзандагї) аз  нейлон ва 

дигар полиамидњо, ки барои фурўши чакана бастабандї нашудааст. 
5402.20 Риштаи мустањками олии полиэфирї (ба ѓайр аз риштањои дўзандагї), ки 

барои фурўши чакана бастабандї нашудааст. 
5402.31 Дигар риштањои бофта аз нейлон ва дигар полиамидњо бо зичии хаттии 

риштаи яктора на бештар аз 50 текс, ки барои фурўши чакана бастабандї 
нашудааст

5402.32 Дигар риштањои бофта аз нейлон ва дигар полиамидњо бо зичии хаттии 
риштаи яктора  бештар аз 50 текс, ки барои фурўши чакана бастабандї 
нашудааст

5402.33 Дигар риштањои бофтаи полиэфирї, ки барои фурўши чакана бастабандї 
нашудааст

5402.39 Дигар риштањои бофта аз нахњои синтетикї, ки барои фурўши чакана 
бастабандї нашудааст

5402.41 Ришта  аз нейлон ва дигар полиамидњо, дигар, яктора, тофта нашуда ва  
барои фурўши чакана бастабандї нашуда

5402.42 Риштаи полиэфирї бо  тамоюли ќисмани нахњо, яктора, дигар,   барои 
фурўши чакана бастабандї нашуда

5402.43 Риштаи полиэфирї, яктора, тофтанашуда, дигар, барои фурўши чакана 
бастабандї нашуда

5402.49 Ришта аз нањњои синтетикї, яктора, тофтанашуда, дигар, барои фурўши 
чакана бастабандї нашуда

5402.51 Ришта  аз нейлон ва дигар полиамидњо,  яктора, тофта шуда бо беш аз 50 
тофта ба як метр, барои фурўши чакана бастабандї нашуда

5402.52 Риштаи  полиэфирї, бо беш аз 50 тофта ба як метр, барои фурўши чакана 
бастабандї нашуда

5402.59 Ришта аз нањњои синтетикї, яктора, бо печутоби беш аз 50 тофта ба, як 
метр, барои фурўши чакана бастабандї нашуда

5402.61 Ришта  аз нейлон ва дигар полиамидњо, бисёр печутоб додашуда, дигар, 
барои фурўши чакана бастабандї нашуда

5402.62 Риштаи  полиэфирї бисёр печутоб додашуда, дигар, барои фурўши 
чакана бастабандї нашуда

5402.69 Дигар риштањо  аз нањњои синтетикї, бисёр печутоб додашуда,  барои 
фурўши чакана бастабандї нашуда

5403.10 Риштаи мустањками олї аз  нахи вискозї ( ба ѓайр аз риштаи дўзандагї), 
барои фурўши чакана бастабандї нашуда

5403.20 Дигар риштаи  бофта аз нахњои сунъї, барои фурўши чакана бастабандї 
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нашуда
5403.31 Дигар риштањои яктораи вискозї, тоб дода нашуда, барои фурўши 

чакана бастабандї нашуда
5403.32 Дигар риштањои яктораи вискозї, бо печутоби беш 120 печутоб ба як 

метр, барои фурўши чакана бастабандї нашуда
5403.33 Дигар риштањои яктора аз  ацетилцеллюлоз, барои фурўши чакана 

бастабандї нашуда
5403.39 Дигар риштањои яктора аз  нахњои сунъї, барои фурўши чакана 

бастабандї нашуда
5403.41 Дигар риштањои вискозї бо печутоби беш, барои фурўши чакана 

бастабандї нашуда
5403.42 Дигар риштањои печутоби бешдошта аз  ацетилцеллюлоз, барои фурўши 

чакана бастабандї нашуда
5403.49 Дигар риштањои печутоби бешдошта аз  нахњои сунъї, барои фурўши 

чакана бастабандї нашуда
5404.10 Такриштаи синтетикии зичии хаттии на камтар аз 67 децитекс ва  бо 

буриши арзии на бештар аз 1мм
5404.90 Лента ва мањсулоти ба он монанд аз газвори  синтетикии бофандагї  бо 

пањноии на бештар аз 5 мм
5405.00 Такриштаи сунъии зичии хаттии 67 децитекс ва бурриши арзии беш аз 

1мм дошта; лента аз газвори сунъии бофандагї бо пањноии на бештар аз 
5 мм

5406.10 Ришта аз нахњои сунъї (ба ѓайр аз риштањои дўзандагї), барои фурўши 
чакана бастабандишуда

5406.20 Ришта аз нахњои сунъї (ба ѓайр аз риштањои дўзандагї), барои фурўши 
чакана бастабандишуда

5407.10 Газворњои бофташуда, ки  аз риштањои мустањками нейлонї  ва ё аз дигар 
полиамидњо ва ё полиэфирњо коркард карда мешавад

5407.20 Газворњои бофташуда, ки лентањо ва ё маводи монанди бофандагии 
синтетикї коркард мешавад

5407.30 Газворњое, ки дар замиами 9 ба ќисми ХI (ки аз ќабатњои мувозии 
риштањои аз нахњои синтетикї таркиб ёфтааст)

5407.41 Газворњои бофтаи дигар, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нах аз нейлон 
ва ё дигар полиамидњо дорад, шўстагарї шуда ё нашуда

5407.42 Газворњои бофтаи дигар, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нах аз нейлон 
ва ё дигар полиамидњо дорад, рангкардашуда

5407.43 Газворњои бофтаи дигар, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нах аз нейлон 
ва ё дигар полиамидњо дорад, дар ришта ранг карда шудааст

5407.44 Газворњои бофтаи дигар, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нах аз нейлон 
ва ё дигар полиамидњо дорад, наќшдор аст

5407.51 Газворњои бофтаи дигар, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахи бофтаи 
полиэфирї дорад, шўстагришуда ва  ё шўстагаринашуда

5407.52 Газворњои бофтаи дигар, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахи бофтаи 
полиэфирї дорад, рангкардашуда

5407.53 Газворњои бофтаи дигар, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахи бофтаи 
полиэфирї дорад, дар ришта ранг карда шудааст

5407.54 Газворњои бофтаи дигар, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахи бофтаи 
полиэфирї дорад, наќшдор
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5407.60 Газворњои бофтаи дигар, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахи 
нобофтаи полиэфирї дорад

5407.71 Газворњои бофтаи дигар, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахи 
синтетикї дорад, шўстагарї  нашудааст ва ё шўстагарї шудааст. 

5407.72 Газворњои бофтаи дигар, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахи 
синтетикї дорад, рангкардашуда

5407.73 Газворњои бофтаи дигар, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахи 
синтетикї дорад, аз риштањои рангњои гуногун

5407.74 Газворњои бофтаи дигар, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахи 
синтетикї дорад, наќшдор

5407.81 Газворњои бофтаи дигар, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахи 
синтетикї  бо асосан ва ё истисноан илова  кардани пахта, шўстагарї 
нашуда ва ё шўстагарї шуда

5407.82 Газворњои бофтаи дигар, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахи 
синтетикї  бо асосан ва ё истисноан илова  кардани пахта, рангкардашуда

5407.83 Газворњои бофтаи дигар, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахи 
синтетикї  бо асосан ва ё истисноан илова  кардани пахта, дар ришта 
рангкардашуда

5407.84 Газворњои бофтаи дигар, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахи 
синтетикї  бо асосан ва ё истисноан илова  кардани пахта, наќшдор

5407.91 Газворњои бофтаи дигар аз нахњои синтетикї, шўстагарї шуда ва ё 
шўстагарї нашуда

5407.92 Газворњои бофтаи дигар аз нахњои синтетикї, рангкардашуда
5407.93 Газворњои бофтаи дигар аз нахњои синтетикї, дар ришта 

рангкардашуда 
5407.94 Газворњои бофтаи дигар аз нахњои синтетикї, наќшдор
5408.10 Газворњои бофта аз риштањои мустањками нахњои вискозї
5408.21 Газворњои бофтаи дигар, ки  85 фоиз  ва аз ин бештар аз рўи вазн 

нахи синтетикї ва ё лентањо аз маводи бофандагии сунъї дорад, 
шўстагаринашуда ва ё шўстагаришуда

5408.22 Газворњои бофтаи дигар, ки  85 фоиз  ва аз ин бештар аз рўи вазн нахи 
синтетикї ва ё лентањо аз маводи бофандагии сунъї дорад, рангкардашуда

5408.23 Газворњои бофтаи дигар, ки  85 фоиз  ва аз ин бештар аз рўи вазн нахи 
синтетикї ва ё лентањо аз маводи бофандагии сунъї дорад, аз риштањои 
рангњои гуногун

5408.24 Газворњои бофтаи дигар, ки  85 фоиз  ва аз ин бештар аз рўи вазн нахи 
синтетикї ва ё лентањо аз маводи бофандагии сунъї дорад, наќшдор  

5408.31 Газворњои бофтаи дигар аз нахњои синтетикї, шўстагаринашуда ва ё 
шўстагаришуда 

5408.32 Газворњои бофтаи дигар аз нахњои синтетикї, рангкардашуда
5408.33 Газворњои бофтаи дигар аз нахњои синтетикї, дар ришта рангкардашуда
5408.34 Газворњои бофтаи дигар аз нахњои синтетикї, наќшдор

Гурўњи 55 Нахи сунъии штапелї

5501.10 Таноб аз  нейлон ва ё дигар  полиамидњо
5501.20 Таноб аз полиэфир
5501.30 Таноб аз акрилик ва ё модакрилик
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5501.90 Таноб барои истењсоли нахи синтетикї, дигар
5502.00 Таноб барои истењсоли нахи сунъї
5503.10 Нахи штапелї аз нейлон ва ё дигар полиамидњо, шонаназада ва 

тозанакарда
5503.20 Нахи штапелии полиэфирї, шонаназада ва тозанакарда
5503.30 Нахи штапелї аз акрилик ва ё модакрилик, шонаназада ва тозанакарда
5503.40 Нахи штапелии полипропиленї, шонаназада ва тозанакарда
5503.90 Нахи штапелии синтетики дигар, шонаназада ва тозанакарда
5504.10 Нахи штапелии вискозї, шонаназада ва тозанакарда
5504.90 Нахи штапелии сунъї, ба ѓайр аз вискозї, шонаназада ва тозанакарда
5505.10 Партовњои нахњои синтетикї
5505.20 Партовњои нахњои сунъї
5506.10 Нахњои штапелї аз нейлон ва ё дигар полиамидњо, шоназада ва тозакарда
5506.20 Нахњои штапелии полиэфирї,  шоназада ва тозакарда
5506.30 Нахи штапелї аз аз акрилик ва ё модакрилик, шоназада ва тозакарда
5506.90 Нахи штапелии синтетикии дигар, шоназада ва тозакарда
5507.00 Нахи штапелии сунъї, шоназада ва тозакарда
5508.10 Риштањои дўзандагї аз нахњои штапелии синтетикї
5508.20 Риштањои дўзандагї аз нахњои штапелии сунъї
5509.11 Риштањое, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахњои аз нейлон ва ё дигар 

полиамидњо дошта, яктора, барои фурўши чакана бастабандї нашуда
5509.12 Дигар риштањо, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахњои штапелии аз 

нейлон ва ё дигар полиамидњо дошта, барои фурўши чакана бастабандї 
нашуда

5509.21 Риштањое, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахњои штапелии 
полиэфиридошта, яктора, барои фурўши чакана бастабандї нашуда

5509.22 Дигар риштањое, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахњои штапелии 
полиэфирї дошта, бисёр печутоб додашуда, барои фурўши чакана 
бастабандї нашуда

5509.31 Риштањое, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахњои штапелии акрилик 
ва ё модакрилик дошта, яктора, барои фурўши чакана бастабандї нашуда

5509.32 Дигар риштањое, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахњои штапелии 
акрилик ва ё модакрилик дошта, бисёртофташуда, барои фурўши чакана 
бастабандї нашуда

5509.41 Риштањое, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахњои штапелии 
синтетикидошта, яктора, барои фурўши чакана бастабандї нашуда

5509.42 Дигар риштањое, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахњои штапелии 
синтетикидошта, бисёртофташуда, барои фурўши чакана бастабандї 
нашуда

5509.51 Дигар риштањое, ки аз нахњои штапелии полиэфирї буда, омезиш дода 
шуда,  бо асосан ва ё истисноан илова  кардани нахи сунъии штапелї, 
барои фурўши чакана бастабандї нашуда

5509.52 Дигар риштањо аз нахњои штапелии полиэфирї, бо асосан ва ё истисноан 
бо пашм ва ё мўйњои борики њайвонот омехташуда,  барои фурўши чакана 
бастабандї нашуда

5509.53 Дигар риштањо аз нахњои штапелии полиэфирї, бо асосан ва ё истисноан 
илова кардан бо пахта, барои фурўши чакана бастабандї нашуда

5509.59 Риштањои аз нахњои штапелии дигари полиэфирибуда, барои фурўши 
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чакана бастабандї нашуда
5509.61 Дигар риштањои  нахњои штапелии акрилик ва ё модакрилик дошта, бо 

асосан ва ё истисноан бо пашм ва ё мўйњои борики њайвонот омехташуда,  
барои фурўши чакана бастабандї нашуда

5509.62 Дигар риштањои  нахњои штапелии акрилик ва ё модакрилик дошта, 
бо асосан ва ё истисноан бо пахта омехташуда,  барои фурўши чакана 
бастабандї нашуда

5509.69 Риштањо аз нахњои акриликии дигари  штапелї, барои фурўши чакана 
бастабандї нашуда

5509.91 Риштањо аз нахњои дигари сунъии штапелї, дигар, бо асосан ва ё 
истисноан бо пашм ва ё мўйњои борики њайвонот омехташуда

5509.92 Риштањо аз нахњои дигари сунъии штапелї, дигар, бо асосан ва ё истисноан 
бо пахта омехташуда,  барои фурўши чакана бастабандї нашуда

5509.99 Риштањо аз нахњои дигари сунъии штапелї, дигар, барои фурўши чакана 
бастабандї нашуда

5510.11 Риштањои аз нахњои сунъии штапелие, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн 
чунин нахњо  дорад, яктора, барои фурўши чакана бастабандї нашуда

5510.12 Риштањои аз нахњои сунъии штапелие, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн 
чунин нахњо  дорад, бисёртофташуда, барои фурўши чакана бастабандї 
нашуда

5510.20 Риштањо аз нахњои дигари сунъии штапелї, дигар, бо асосан ва ё 
истисноан бо пашм ва ё мўйњои борики њайвонот омехташуда, барои 
фурўши чакана бастабандї нашуда

5510.30 Риштањо аз нахњои дигари сунъии штапелї, дигар, бо асосан ва ё истисноан 
бо пахта омехташуда, барои фурўши чакана бастабандї нашуда

5510.90 Риштањо аз нахњои дигари сунъии штапелї, дигар, барои фурўши чакана 
бастабандї нашуда

5511.10 Риштањо аз нахњои дигари синтетикии штапелї, ба ѓайр аз риштањои 
дўзандагї, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн чунин нахњо  дорад,  барои 
фурўши чакана бастабандї шуда

5511.20 Риштањо аз нахњои дигари синтетикии штапелї, ки на камтар аз 85 фоиз 
аз рўи вазн чунин нахњо  дорад, дигар,  барои фурўши чакана бастабандї 
шуда

5511.30 Риштањо аз нахњои сунъї (ба ѓайр аз риштањои дўзандагї) барои фурўши 
чакана бастабандї шуда

5512.11 Газворњои бофташуда, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахњои 
полиэфирии штапелї дошта, шўстгаринашуда ва ё шўстагаришуда

5512.19 Газворњои бофташуда, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахњои 
полиэфирии штапелї дошта, ба ѓайр аз шўстгаринашуда ва ё 
шўстагаришуда

5512.21 Газворњои бофташуда, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахњои 
акриликии штапелї дошта, шўстгаринашуда ва ё шўстагаришуда

5512.29 Газворњои бофташуда, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахњои акриликии 
штапелї дошта, ба ѓайр аз шўстгарї нашуда ва ё шўстагаришуда

5512.91 Газворњои бофташуда, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахњои 
синтетикии штапелї дошта, шўстгарї нашуда ва ё шўстагаришуда

5512.99 Газворњои бофташуда, ки на камтар аз 85 фоиз аз рўи вазн нахњои 
синтетикии штапелї дошта, ба ѓайр аз шўстгарї нашуда ва ё 
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шўстагаришуда 
5513.11 Газворњое, ки аз нахњои полиэфирии штапелї буда, ки камтар аз 85 фоиз 

аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии на камтар аз 170 г/м2, карбосии ба њам печидаи тору 
пуддошта, шўстагарї нашуда ва ё шўстагаришуда

5513.12 Газворњое, ки аз нахњои полиэфирии штапелї буда, ки камтар аз 85 фоиз 
аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии на камтар аз 170 г/м2, ба њам печидаи тору пуди ласї 
дошта, шўстагарї нашуда ва ё шўстагаришуда

5513.13 Газворњое, ки аз нахњои полиэфирии штапелї буда, ки камтар аз 85 фоиз 
аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии на бештар аз 170 г/м2, дигар, шўстагарї нашуда ва ё 
шўстагаришуда

5513.19 Газворњои бофтаи аз дигар нахњои синтетики штапелї, ки камтар аз 85 
фоиз аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова 
кардани пахта, зичии болоии на бештар аз 170 г/м2, шўстагарї нашуда ва 
ё шўстагаришуда

5513.21 Газворњои  аз нахњои полиэфирии штапелї, ки ки камтар аз 85 фоиз аз 
рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии на бештар аз 170 г/м2 дорад, карбосии боњампечидаи 
тору пуд, рангкардашуда 

5513.22 Газворњои  аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи 
вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани пахта, 
зичии болооии на бештар аз 170 г/м2 дорад, бо њам печидаи тору пуди 
ласї, рангкардашуда

5513.23 Газворњои бофтаи аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз 
аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии на бештар аз 170 г/м2 дорад, рангкардашуда, дигар

5513.29 Газворњои бофтаи аз нахњои синтетикии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз 
аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии на бештар аз 170 г/м2 дорад, рангкардашуда

5513.31 Газворњои бофтаи аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз 
аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии на бештар аз 170 г/м2 дорад, карбосии бо њам печидаи 
тору пуд аз риштањои рангњои гуногун

5513.32 Газворњои бофтаи аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз 
аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии на бештар аз 170 г/м2 дорад, бо њам печидаи тору 
пуди ласї  аз риштањои рангњои гуногун

5513.33 Газворњои бофташуда аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 
фоиз аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова 
кардани пахта, зичии болоии на бештар аз 170 г/м2 дорад, аз риштањои 
рангњои гуногун, дигар

5513.39 Газворњои бофташуда аз нахњои синтетикии штапелї, ки  камтар аз 85 
фоиз аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова 
кардани пахта, зичии болоии на бештар аз 170 г/м2 дорад, аз риштањои 
рангњои гуногун,

5513.41 Газворњои бофтаи аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз 
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аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии на бештар аз 170 г/м2 дорад, карбосии бо њам печидаи 
тору пуд, наќшдор

5513.42 Газворњои бофта аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз 
аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии на бештар аз 170 г/м2 дорад, бо њам печидаи тору 
пуди ласї, наќшдор

5513.43 Газворњои бофта аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз 
аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии на бештар аз 170 г/м2 дорад, бо њам печидаи тору 
пуди ласї, наќшдор, дигар

5513.49 Газворњои бофта аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз 
аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии на бештар аз 170 г/м2 дорад, наќшдор

5514.11 Газворњои бофта аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз 
аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии на бештар аз 170 г/м2 дорад, карбосии бо њампечидаи 
тору пуд, шўстагарї нашуда ва ё шўстагаришуда

5514.12 Газворњо аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи 
вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани пахта, 
зичии болоии на бештар аз 170 г/м2 дорад, бо њампечидаи тору пуди ласї, 
шўстагарї нашуда ва ё шўстагаришуда

5514.13 Газворњои бофта аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз 
аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии на бештар аз 170 г/м2 дорад, шўстагарї нашуда ва ё 
шўстагаришуда, дигар

5514.19 Газворњои бофта аз дигар нахњои синтетики штапелї, ки камтар аз 85 
фоиз аз рўи вазн чунин нах дорад, бо асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии бештар аз 170 г/м2 дошта, шўтагарї нашуда ва ё 
шўстагаришуда 

5514.21 Газворњои аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи 
вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани пахта, 
зичии болоии на бештар аз 170 г/м2 дорад, карбосии бо њампечидаи тору 
пуд, рангкардашуда

5514.22 Газворњои аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи 
вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани пахта, 
зичии болоии на бештар аз 170 г/м2 дорад, бо њампечидаи тору пуди ласї, 
рангкардашуда

5514.23 Газворњои бофта аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз 
аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии на бештар аз 170 г/м2 дорад, рангкардашуда, дигар

5514.29 Газворњои аз нахњои синтетикии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи 
вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани пахта, 
зичии болоии на бештар аз 170 г/м2 дорад, рангкардашуда 

5514.31 Газворњои аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи 
вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани пахта, 
зичии болоии  бештар аз 170 г/м2 дорад, карбосии бо њампечидаи тору 
пуд, аз риштањои рангњои гуногун
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5514.32 Газворњои аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи 
вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани пахта, 
зичии болоии  бештар аз 170 г/м2 дорад, бо њампечидаи тору пуди ласї , 
аз риштањои рангњои гуногун

5514.33 Газворњои бофта аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз 
аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии  бештар аз 170 г/м2 дорад,  аз риштањои рангњои 
гуногун, дигар

5514.39 Газворњои бофта нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз аз 
рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии  бештар аз 170 г/м2 дорад, аз риштањои рангњои 
гуногун

5514.41 Газворњои аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи 
вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани пахта, 
зичии болоии  бештар аз 170 г/м2 дорад, карбосии бо њампечидаи тору 
пуд, наќшдор

5514.42 Газворњои аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз аз рўи 
вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани пахта, 
зичии болоии  бештар аз 170 г/м2 дорад, бо њампечидаи тору пуди ласї, 
наќшдор

5514.43 Газворњои бофта аз нахњои полиэфирии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз 
аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии  бештар аз 170 г/м2 дорад, наќшдор, дигар

5514.49 Газворњои бофта аз нахњои синтетикии штапелї, ки  камтар аз 85 фоиз 
аз рўи вазн чунин нахњо дошта, бо  асосан ва ё истисноан илова кардани 
пахта, зичии болоии  бештар аз 170 г/м2 дорад, наќшдор,

5515.11 Газворњои бофта аз нахњои полиэфирии  штапелї, дигарњо, бо асосан ва 
ё истисноан илова кардани нахњои вискозии штапелї

5515.12 Газворњои бофта аз нахњои полиэфирии  штапелї, дигарњо, бо асосан ва 
ё истисноан илова кардани нахњои сунъї

5515.13 Газворњои бофта аз нахњои полиэфирии  штапелї, дигарњо, бо асосан ва 
ё истисноан илова кардани пашми гўсфанд ва ё пашми борики њайвонот

5515.19 Газворњои бофта аз нахњои полиэфирии  штапелї, дигарњо
5515.21 Газворњои бофта аз нахњои акриликї ва  ё модакриликии штапелї, 

дигарњо, асосан ва ё истисноан илова кардани нахњои сунъї 
5515.22 Газворњои бофта аз нахњои акриликї ва  ё модакриликии штапелї, 

дигарњо, асосан ва ё истисноан илова кардани пашми гўсфанд ва ё пашми 
борики њайвонот

5515.29 Газворњои бофта аз нахњои акриликї ва  ё модакриликии штапелї, 
дигарњо,

5515.91 Газворњои бофта аз нахњои дигари синтетикии штапелї, бо асосан ва ё 
истисноан илова кардани нахњои сунъї

5515.92 Газворњои бофта аз нахњои дигари синтетикии штапелї, бо асосан ва ё 
истисноан илова кардани пашми гўсфанд ва ё пашми борики њайвонот

5515.99 Газворњои бофта аз нахњои синтетикии штапелї, дигарњо
5516.11 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелии  на камтар аз 85 фоиз аз рўи 

вазн чунин нах дошта, шўстагарї нашуда ва шўстагаришуда 
5516.12 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелии  на камтар аз 85 фоиз аз рўи 
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вазн чунин нах дошта, рангкардашуда 
5516.13 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелии  на камтар аз 85 фоиз  аз рўи 

вазн чунин нах дошта, аз риштањои рангњои гуногун
5516.14 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелии  на камтар аз 85 фоиз аз рўи 

вазн чунин нах дошта, наќшдор
5516.21 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелии   камтар аз 85 фоиз  аз рўи 

вазн чунин нах дошта, бо асосан ва ё истисноан илова кардани нахњои 
сунъї, шўстагарї нашуда ва ё шўстагаришуда

5516.22 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелии   камтар аз 85 фоиз  аз рўи 
вазн чунин нах дошта, бо асосан ва ё истисноан илова кардани нахњои 
сунъї, рангкардашуда

5516.23 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелии   камтар аз 85 фоиз  аз рўи 
вазн чунин нах дошта, бо асосан ва ё истисноан илова кардани нахњои 
сунъї, аз риштањои рангњои гуногун

5516.24 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелии   камтар аз 85 фоиз  аз рўи 
вазн чунин нах дошта, бо асосан ва ё истисноан илова кардани нахњои 
сунъї, наќшдор 

5516.31 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелии   камтар аз 85 фоиз  аз рўи 
вазн чунин нах дошта, бо асосан ва ё истисноан илова кардани пашми 
гўсфанд ва ё  пашми борики њайвонот

5516.32 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелии   камтар аз 85 фоиз  аз рўи 
вазн чунин нах дошта, бо асосан ва ё истисноан илова кардани пашми 
гўсфанд ва ё  пашми борики њайвонот, рангкардашуда

5516.33 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелии   камтар аз 85 фоиз  аз рўи 
вазн чунин нах дошта, бо асосан ва ё истисноан илова кардани пашми 
гўсфанд ва ё  пашми борики њайвонот, аз риштањои рангњои гуногун

5516.34 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелии   камтар аз 85 фоиз  аз рўи 
вазн чунин нах дошта, бо асосан ва ё истисноан илова кардани пашми 
гўсфанд ва ё  пашми борики њайвонот, наќшдор

5516.41 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелии   камтар аз 85 фоиз  аз рўи 
вазн чунин нах дошта, бо асосан ва ё истисноан илова кардани пахта, 
шўстагарї нашуда ва ё шўстагаришуда

5516.42 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелии   камтар аз 85 фоиз аз рўи 
вазн чунин нах дошта, бо асосан ва ё истисноан илова кардани пахта, 
рангкардашуда

5516.43 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелии   камтар аз 85 фоиз  аз рўи 
вазн чунин нах дошта, бо асосан ва ё истисноан илова кардани пахта, аз 
риштањои рангњои гуногун

5516.44 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелии   камтар аз 85 фоиз аз рўи 
вазн чунин нах дошта, бо асосан ва ё истисноан илова кардани пахта, 
наќшдор

5516.91 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелї, дигарњо, шўстагарї нашуда 
ва ё шўстагаришуда

5516.92 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелї, дигарњо, рангкардашуда
5516.93 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелї, дигарњо, аз риштањои 

рангњои гуногун
5516.94 Газворњои бофта аз нахњои сунъии штапелї, дигарњо, наќшдор
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Гурўњи 56 Пахта, намад ва дигар маводи ѓайригазворї; риштаи махсус;  арѓамчин, 
канаб, таноб ва арѓамчини ѓафс ва мањсулот аз онњо

5601.10 Мањсулоти санитарї - гигиенї аз пахтаи маводи бофандагї, масалан, 
дастпоккун ва латта ва докањои гигиенї

5601.21 Вата аз пахта ва мањсулот аз он, ба ѓайр аз мањсулоти санитарї -гигиенї
5601.22 Пахта аз нахњои сунъї ва мањсулот аз он ба ѓайр аз мањсулоти санитарї 

-гигиенї
5601.29 Пахта (вата) аз дигар маводи бофандагї ва мањсулот аз он, ба ѓайр аз 

мањсулоти санитарї -гигиенї
5601.30 Тибити бофандагї ва сукрутинаи фабрикавї 
5602.10 Намади густурдашуда ва газвор аз  нахи бахиязадашуда
5602.21 Дигар намадњо, тарнакарда, бо рўйпўш пўшонидашуда ва ё ќабатдор, аз 

пашми гўсфанд ва ё пашми борики њайвонот
5602.29 Дигар намадњо, ба ѓайр аз намади газворї, тарнакарда, бо рўйпўш 

пўшонидашуда ва ё ќабатдор аз дигар маводи бофандагї
5602.90 Намад аз маводи бофандагї ва дигарњо
5603.00 Газворњои ѓайрибофандагї бо таркунї ва ё бе таркунї, бо рўйпўш  

пўшидашуда ва ё ќабатдор
5604.10 Ришта ва корди (навъи  газвори пашмини рах-рах)   резини  бо рўйпўши 

бофандагї
5604.20 Риштаи мустањкам аз нахи полиэфирї, нейлонї ва ё дигар полиамидњо ва 

ё аз риштаи вискозї, таркардашуда ва ё рўйпўшдор ва амсоли ин.
5604.90 Риштаи бофандагї, лентањо ва мањсулоти ба ин монанд бо рўйпўш ва ё 

пўшонидашуда, бо кабати резинї ва ё пластмасї, дигарњо
5605.00 Риштаи фулузї, яъне риштаи бофандагї бо риштаи фулузї, рах-рах ва ё 

хокаи фулузї
5606.00 Риштаи зењи зардўзї;  риштањои печхўрда; риштањои кушода
5607.10 Арѓамчин, канаб, арѓамчини ѓафс аз љут ва ё дигар нахњои бофандагии 

лифдор
5607.21 Канаб ва ё арѓамчини бастабандї аз сизал ва ё нахњои мустањками 

бофандагии растанињо аз оилаи ханљарї 
5607.29 Арѓамчин, канаб, таноб ва арѓамчини ѓафс  аз нахњои бофандагии сизал, 

дигарњо 
5607.30 Арѓамчин, канаб, таноб ва арѓамчини ѓафс  аз абакњо (канаби манилї) ва 

ё дигар нахњои (баргї) дурушт
5607.41  Ресмон ва ё танобњои бастабандї аз полиэтилен ва ё полипропилен 
5607.49 Арѓамчин, канаб, таноб ва арѓамчини ѓафс  аз полиэтилен ва ё 

полипропилен, дигарњо
5607.50 Арѓамчин, канаб, таноб ва арѓамчини ѓафс  аз нахњои сунъї
5607.90 Арѓамчин, канаб, таноб ва арѓамчини ѓафс  аз дигар мавод
5608.11 Тўрњои моњидорї аз маводи бофандагии кимиёвї
5608.19 Тўрњои аз арѓамчин бофташуда, ресмону канаб ва ё арѓамчин ва дигар 

тўрњои тайёр аз маводи бофандагии сунъї
5608.90 Дигар тўрњо аз арѓамчин бофташуда, ресмону канаб ва ё арѓамчин ва 

дигар тўрњои тайёр аз маводи дигари  бофандагї
5609.00 Мањсулоту маснуот аз ришта, лентањо, арѓамчин, канаб, таноб, ресмон ва 

дигарњо
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Гурўњи 57 Ќолинњо ва дигар рўйфаршњои бофандагї

5701.10 Ќолинњои  газворї аз пашми гўсфанд ва ё пашми борики њайвонот
5701.90 Ќолинњои  газворї аз маводи дигари бофандагї
5702.10 Ќолинњои «килим», «сумак», «кармани» ва ба ин монанди ќолинчањои 

дастї омодашуда
5702.20 Рўйфаршњо аз нахи норљил
5702.31 Дигар ќолинњо, патдор, коркард нашуда аз пашми гўсфанд ва ё пашми 

борики њайвонот
5702.32 Дигар ќолинњо, патдор, коркард нашуда аз маводи бофандагии сунъї
5702.39 Дигар ќолинњо, патдор, коркард нашуда аз дигар маводи бофандагї
5702.41 Дигар ќолинњо, патдор, коркард шуда аз пашми гўсфанд ва ё пашми 

борики њайвонот
5702.42 Дигар ќолинњо, патдор, коркард шуда аз маводи бофандагии сунъї
5702.49 Дигар ќолинњо, патдор, коркард шуда аз маводи дигари  бофандагї
5702.51 Дигар ќолинњо, бепат, коркард нашуда аз пашми гўсфанд ва ё пашми 

борики њайвонот
5702.52 Дигар ќолинњо, бепат, коркард нашуда аз маводи бофандагии сунъї
1.59 Дигар ќолинњо, бепат, коркард нашуда аз маводи дигари   бофандагї 
5702.91 Дигар ќолинњо, бепат, коркард шуда аз пашми гўсфанд ва ё пашми 

борики њайвонот
5702.92 Дигар ќолинњо, бепат, коркард шуда аз маводи бофандагии сунъї
5702.99 Дигар ќолинњо, бепат, коркард шуда аз маводи дигари бофандагї
5703.10 Ќолинњои њошиядўзї аз пашми гўсфанд ва ё пашми борики њайвонот
5703.20 Ќолинњои ќўрдўзї  аз нейлон ва ё дигар полиамидњо
5703.30 Ќолинњои ќўрдўзї  аз дигар маводи сунъии бофандагї 
5703.90 Ќолинњои ќўрдўзї  аз дигар маводи бофандагї
5704.10 Ќолинњо ва дигар рўйфаршњои бофандагї аз намад дар шакли мураббаъ, 

бо масоњати њадди аксари майдони 0,3 м2

5704.90 Ќолинњо ва дигар рўйфаршњои бофандагї аз намад, дигарњо
5705.00 Ќолинњо ва дигар рўйфаршњои бофандагї, дигарњо

Гурўњи  58 Газворњои махсуси бофандагї; газворњои бофандагї бо пати дўхташуда; 
пардањои тўрї ва наќшдор ва дигарњо 

5801.10 Газворњои бофандагии патдор аз пашми гўсфанд ва ё пашми борики 
њайвонот, ба ѓайр аз газвори патдор ва камбар

5801.21 Газворњои бофандагии пахтагї бо  пуди пати буриданашуда, ба ѓайр аз 
газвори патдор ва камбар

5801.22 Махмали нахи рах-рах бо пати буридашуда аз пахта, ба ѓайр аз газвори 
камбар

5801.23 Дигар газворњои бофандагии пахтагї бо пуди патдор
5801.24 Газворњои бофандагии пахтагї бо пати асосии буриданашаванда, ба 

ѓайр аз газвори патдор ва камбар
5801.25 Газворњои бофандагии пахтагї бо пати асосии буридашаванда, ба ѓайр 

аз газвори патдор ва камбар
5801.26 Газворњои пахтагї аз шенил, ба ѓайр аз газворњои камбар
5801.31 Газворњои бофандагї бо пуди патдор аз нахњои сунъї, ба ѓайр аз газвори 
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патдор ва камбар 
5801.32 Махмали нахи рах-рах бо пати буридашуда аз нахи сунъї, ба ѓайр аз 

газвори камбар
5801.33 Дигар газворњои бофандагї бо пуди патдор аз гахи сунъї
5801.34 Газворњои бофандагї бо пати асосии буриданашаванда аз нахи сунъї, ба 

ѓайр аз газвори патдор ва камбар
5801.35 Газворњои бофандагї бо пати асосии буридашаванда аз нахи сунъї, ба 

ѓайр аз газвори патдор ва камбар
5801.36 Газворњои синелї аз нахи сунъї, ба ѓайр аз газвори камбар
5801.90 Газворњои патдори бофандагї ва газворњои  синелї аз дигар  маводи 

бофандагї, ба ѓайр аз газвори патдор ва камбар
5802.11 Газворњои патдори сачоќї ва газворњои ба ин монанд аз пахта, ба ѓайр аз 

газворњои камбар, шўстагарї нашуда
5802.19 Газворњои патдори сачоќї ва газворњои ба ин монанди газворњои патдор, 

ба ѓайр аз газворњои камбар, шўстагарї нашуда
5802.20 Газворњои патдори сачоќї ва газворњои ба ин монанди газворњои патдор 

аз дигар  маводи бофандагї, ба ѓайр  газворњои камбар
5802.30 Газворњои бофандагї  бо пати дўхташуда, ба ѓайр аз мањсулоти дар 

таснифи 5703 буда
5803.10 Газворњои пахтагии бофтаи аввалия, ба ѓайр аз газворњои камбар
5803.90 Газворњои пахтагии бофтаи аввалия аз дигар маводи бофандагї, ба ѓайр 

аз газворњои камбар
5804.10 Тўр ва газворњои тўрї, ба ѓайр аз  газворњои бофташудаи трикотажї ва 

бофташуда 
5804.21 Кори мошинии њошияи тўрї аз  риштањои сунъї дар намуди порча, тасма 

ва ё наќшњои алоњида
5804.29 Кори мошинии њошияи тўрї аз маводи дигари бофандагї дар шакли 

порча, тасма ва наќшњои алоњида
5804.30 Кори дастии њошияи тўрї дар шакли порча, тасма ва наќшњои алоњида
5805.00 Мањсулоти гобеленї (ќолини ќоќма) дастибофт ва ороишу гулдўзї ва ё 

бе он 
5806.10 Газворњои камбари патдори бофташуда ва гарзворњои камбари синелї
5806.20 Дигар газворњои бофташудаи камбар, ки 5 фоиз ва ё бештар аз он аз рўи 

вазн риштањои эластомерї ва ё резинї дорад. 
5806.31 Дигар газворњри бофташудаи камбар аз пахта
5806.32 Дигар газворњои бофташудаи камбар аз нахњои сунъї
5806.39 Дигар газворњри бофташудаи камбар аз дигар маводи бофандагї
5806.40 Газворњои аз асос ва бе пуд, ки ба воситаи маводи часпанда (болдан) 

пайваст карда шудааст
5807.10 Борчасп, тамѓаи бор  ва мањсулоти ба ин монанд аз маводи бофандагии 

бофташуда
5807.90 Дигар борчаспњои ѓайригазворї ва мањсулоти ба ин монанд аз маводи 

бофандагї
5808.10 Тасмапорањо
5808.90 Маводи ороишї дар ќитъа, ба ѓайр аз трикотажї;  шилшила ва пўпак ва 

мањсулоти ба ин монанд
5809.00 Газворњои бофташуда аз риштањои фулўзї ва ё риштањои фулўзикардашуда, 

ки барои дўхтани либос, барои рўйпўш кардани мебел ва дигар њадафњои 
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њаммонанд истифода мешавад, дигарњо
5810.10 Гулдўзї бе намоён шудани асос дар намуди порча, тасма ва ё наќшњои  

алоњида 
5810.91 Дигар гулдўзињо аз пахта дар шакли порча, тасма ва ё наќшњои алоњида
5810.92 Гулдўзињои дигар аз нахи сунъї дар шакли порча, тасма ва ё наќшњои 

алоњида
5810.99 Гулдўзињои дигар аз аз маводи дигари бофандагї дар шакли порча, тасма 

ва ё наќшњои алоњида
5811.00 Лаганда кардани  мањсулоти бофандагї дар шакли порачањо, ќитъањо

Гурўњи  59 Газворњои бофандагї, парвардакардашуда, рўйпўшкардашуда ва ё 
ќабатнок ва дигарњо 

5901.10 Газворњои бофандагї бо рўйпўши резинї, ки барои тайёр кардани љилди 
китобњо истифода мешавад

5901.90 Калкаи карбосї, тањрангмолии катон барои расм, маводи бофандагии 
дурушт барои асосњои кўлоњњо ва амсоли ин

5902.10 Газворњои пашмини рах-рах аз риштањои мустањками нейлон ва ё дигар 
полиамидњо

5902.10 Газворњои пашмини рах-рах аз риштањои мустањками полиэфирї
5902.90 Газворњои пашмини рах-рах аз риштањои мустањками вискозї
5903.10 Дигар газворњои бофандагии парвардакардашуда, рўйпушшуда, 

пўшонидашуда ва ё бо ќабати пўшонидашуда аз поливинилхлорид 
5903.20 Дигар газворњои бофандагии парвардакардашуда, рўйпушшуда, 

пўшонидашуда ва ё бо ќабати пўшонидашуда аз полиуретан
5903.90 Дигар газворњои бофандагии парвардакардашуда,  пўшонидашуда ва ё 

рўйпўши пластикї 
5904.10 Линолеуми аз рўи шакл буридашуда ва буриданашуда
5904.91 Рўйпўши рўйфаршї, ба ѓайр аз линолеум, дар асоси бофандагї аз намад, 

ки бо усули  бо сўзан шикофкунї  ва ё аз маводи ѓайригазворї ба даст 
оварда шудааст

5904.92 Рўйпўши рўйфаршї, ба ѓайр аз линолеум, ки дар асоси бофандагї аз 
дигар маводи бофандагї ба адст оварда шудааст

5905.00 Зардеворї аз маводи бофандагї
5906.10 Лентањои часпандаи бофандагии васегиаш на бештар аз 20 см
5906.91 Дигар маводи часпандаи бофандагї, трикотажї ва ё тўрбофї
5906.99 Дигар маводи часпандаи бофандагї
5907.00 Газворњои бофандагї бо намудњои дигари парвардакардашуда, рўйпўш 

ва ё пўшонидашуда; катонњои рангкардашуда, масалан, барои ороиши 
театрї

5908.00 Пилтањои бофандагї барои чароѓ, карасинка ва амсоли ин; сеткањои 
тафсониши газї ва карбоси трикотажї барои онњо

5909.00 Рўдањои нассољї ва лўлањои њаммонанди бофандагї
5910.00 Камарбандњо, лентањои борбар ва ё  љойи бастани камарбанд аз маводи 

бофандагї
5911.10 Газворњои бофандагї, ки барои тайёр кардани лентањои сўзанмонанд ва 

газворњои ба ин монанд барои зарурати техникї истифода мешавад. 
5911.20 Газворњои бофандагии ѓалбершакл дар намуди тайёр ва ё нотайёр
5911.31 Газворњои бофандагї, ки дар мошинњои ќоѓазбарорї ва ё дигар мошинњои 
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ба ин монанд бо зичии болоии камтар аз 650 г/м2

истифода мешавад, 
5911.32 Газворњои бофандагї, ки дар мошинњои ќоѓазбарорї ва ё дигар мошинњои 

ба ин монанд бо зичии болоии 650 г/м2    ва аз ин бештар истифода мешавад, 
5911.40 Газворњои филтркунанда, ки  дар фишорњои равѓанљаббанда барои 

равѓанкашї ва ё бо маќсадњои ба ин монанд, аз љумла, барои тайёр 
кардани газвор аз мўйи инсон, истифода мешавад

5911.90 Дигар мањсулоти нассољї ва мањсулот барои зарурати техникї

Гурўњи  60 Газворњои трикотажї ва ё бофташуда
6001.10 Газворњои бофандагии патдароз, трикотажї ва ё бофташуда
6001.21 Газворњои паташ буриданашуда, трикотажї ва ё бофташуда аз риштањои 

пахтагї
6001.22 Газворњои паташ буриданашуда, трикотажї ва ё бофташуда аз нахњои 

сунъї
6001.29 Газворњои паташ буриданашуда, трикотажї ва ё бофташуда аз  маводи 

дигари бофандагї
6001.91 Дигар газворњои патдор ва ё бофташуда аз пахта
6001.92 Дигар газворњои патдор, трикотажї  ва ё бофташуда аз нахњои сунъї
6001.99 Дигар газворњои патдор, трикотажї  ва ё бофташуда аз маводи дигари 

бофандагї
6002.10 Дигар газворњои бофандагии трикотажї ва ё бофташудаи васегиаш 

на бештар аз 30 см, ки 5 фоиз ва ё аз он бештар аз рўи вазн риштањои 
эластомерї ва ё резинї дорад

6002.20 Дигар газворњои бофандагии трикотажї ва ё бофташудаи васегиаш на 
бештар аз 30 см

6002.30 Дигар газворњои бофандагии трикотажї ва ё бофташудаи васегиаш  
бештар аз 30 см, ки 5 фоиз ва ё аз он бештар аз рўи вазн риштањои 
эластомерї ва ё резинї дорад

6002.41 Дигар газворњо, ки асосаш аз пашми гўсфанд ва ё пашми борики њайвонот 
бофта шудааст

6002.42 Дигар газворњо, ки асосаш аз пахта бофта шудааст
6002.43 Дигар газворњо, ки асосаш аз нахњои сунъї  бофта шудааст
6002.49 Дигар газворњо, ки асосаш аз маводи дигари бофандагї  бофта шудааст
6002.91 Дигар газворњои трикотажї ва ё бофташуда аз пашми гўсфанд ва ё пашми 

борики њайвонот 
6002.92 Дигар газворњои трикотажї ва ё бофташуда аз риштањои пахтагї 
6002.93 Дигар газворњои трикотажї ва ё бофташуда аз нахњои сунъї
6002.99 Дигар газворњои трикотажї ва ё бофташуда аз маводи дигари бофандагї

Гурўњи  61 Либос ва лавозимоти либоси трикотажї ва ё бофташуда
6101.10 Палто, пўстинча ва дигар либосњои трикотажии  рў барои мардон, бачањо  

аз пашми гўсфанд ва ё пашми борики њайвонот 
6101.20 Палто, пўстинча ва дигар либосњои трикотажии рў барои мардон, бачањо 

аз пахта
6101.30 Палто, пўстинча ва дигар либосњои трикотажии рў барои мардон, бачањо 

аз нахњои сунъї
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6101.90 Палто, пўстинча ва дигар либосњои трикотажии рў барои мардон, бачањо  
аз дигар маводи бофандагї

6102.10 Палто, пўстинча ва дигар либосњои трикотажии рў барои занону духтарон 
аз пашми гўсфанд ва ё пашми борики њайвонот

6102.20 Палто, пўстинча ва дигар либосњои трикотажии рў барои занону духтарон 
аз пахта

6102.30 Палто, пўстинча ва дигар либосњои трикотажии рў барои занону духтарон 
аз нахњои сунъї

6102.90 Палто, пўстинча ва дигар либосњои трикотажии рў барои занону духтарон  
аз дигар маводи бофандагї

6103.11 Костюми трикотажии мардона ва бачагона  аз пашми гўсфанд ва ё пашми 
борики њайвонот

6103.12 Костюми трикотажии мардона ва бачагона  аз нахњои синтетикї
6103.19 Костюми трикотажии мардона ва бачагона  аз дигар маводи бофандагї
6103.21 Маљмуи либоси трикотажи мардона ва бачагона   аз пашми гўсфанд ва ё 

пашми борики њайвонот
6103.22 Маљмуи либоси трикотажи мардона ва бачагона   аз пахта
6103.23 Маљмуи либоси трикотажи мардона ва бачагона   аз нахњои синтетикї
6103.29 Маљмуи либоси трикотажи мардона ва бачагона   аз дигар маводи 

бофандагї
6103.31 Пиљак ва камзўл, нимтанаи трикотажї  барои мардон ва бачањо аз пашми 

гўсфанд ва ё пашми борики њайвонот
6103.32 Пиљак ва камзўл, нимтанаи трикотажї  барои мардон ва бачањо аз пахта
6103.33 Пиљак ва камзўл, нимтанаи трикотажї  барои мардон ва бачањо аз нахњои 

синтетикї
6103.39 Пиљак ва камзўл, нимтанаи трикотажї  барои мардон ва бачањо аз маводи 

дигари бофандагї
6103.41 Шим ва шортњои трикотажии мардона ва бачагона аз пашми гўсфанд ва 

ё пашми борики њайвонот
6103.42 Шим ва шортњои трикотажии мардона ва бачагона  аз пахта
6103.43 Шим ва шортњои трикотажии мардона ва бачагона  аз нахњои синтетикї
6103.49 Шим ва шортњои трикотажии мардона ва бачагона  аз дигар маводи 

бофандагї
6104.11 Костюми трикотажї барои занону духтарон аз пашми гўсфанд ва ё пашми 

борики њайвонот
6104.12 Костюми трикотажї барои занону духтарон аз пахта
6104.13 Костюми трикотажї барои занону духтарон аз нахњои синтетикї 
6104.19 Костюми трикотажї барои занону духтарон аз дигар маводи бофандагї
6104.21 Маљмуи лисбоси трикотажї барои занону духтарон аз пашми гўсфанд ва 

ё пашми борики њайвонот
6104.22 Маљмуи лисбоси трикотажї барои занону духтарон аз пахта
6104.23 Маљмуи лисбоси трикотажї барои занону духтарон аз  нахњои синтетикї 
6104.29 Маљмуи лисбоси трикотажї барои занону духтарон аз  маводи дигари 

бофандагї
6104.31 Жакетњо, камзўлчањои трикотажї барои занону духтарон аз  пашми 

гўсфанд ва ё пашми борики њайвонот
6104.32 Жакетњо, камзўлчањои трикотажї барои занону духтарон аз пахта
6104.33 Жакетњо, камзўлчањои трикотажї барои занону духтарон аз нахњои 
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синтетикї
6104.39 Жакетњо, камзўлчањои трикотажї барои занону духтарон аз дигар маводи 

бофандагї
6104.41 Куртањои трикотажї  барои занону духтарон аз  пашми гўсфанд ва ё 

пашми борики њайвонот
6104.42 Куртањои трикотажї  барои занону духтарон аз  пахта 
6104.43 Куртањои трикотажї  барои занону духтарон аз   нахњои синтетикї
6104.44 Куртањои трикотажї  барои занону духтарон аз  нахњои сунъї
6104.49 Куртањои трикотажї  барои занону духтарон аз  дигар маводи бофандагї
6104.51 Юбкањои трикотажї барои занону духтарон аз пашми гўсфанд ва ё 

пашми борики њайвонот
6104.52 Юбкањои трикотажї барои занону духтарон аз пахта 
6104.53 Юбкањои трикотажї барои занону духтарон аз  нахњои синтетикї
6104.59 Юбкањои трикотажї барои занону духтарон аз  дигар маводи бофандагї
6104.61 Шим ва шортњои трикотажї барои занону духтарон аз пашми гўсфанд ва 

ё пашми борики њайвонот
6104.62 Шим ва шортњои трикотажї барои занону духтарон аз пахта
6104.63 Шим ва шортњои трикотажї барои занону духтарон аз  нахњои синтетикї
6104.69 Шим ва шортњои трикотажї барои занону духтарон аз дигар маводи 

бофандагї 
6105.10 Куртањои трикотажии мардона ва бачагона аз пахта
6105.20 Куртањои трикотажии мардона ва бачагона аз  нахњои сунъї
6105.90 Куртањои трикотажии мардона ва бачагона аз дигар маводи бофандагї
6106.10 Блузка (куртаи нимтанаи занона)  ва кофтањои трикотажи занона ва 

духтарона аз пахта
6106.20 Блузка (куртаи нимтанаи занона)  ва кофтањои трикотажи занона ва 

духтарона аз нахњои сунъї
6106.90 Блузка (куртаи нимтанаи занона)  ва кофтањои трикотажи занона ва 

духтарона аз  дигар маводи бофандагї
6107.11 Эзор ва трусињои трикотажии мардона ва  бачагона аз пахта
6107.12 Эзор ва трусињои трикотажии мардона ва  бачагона аз нахњои сунъї 
6107.19 Эзор ва трусињои трикотажии мардона ва  бачагона аз дигар маводи 

бофандагї
6107.21 Пероњани шабпўшї ва пижамаи трикотажии мардона ва бачагона аз 

пахта
6107.22 Пероњани шабпўшї ва пижамаи трикотажии мардона ва бачагона аз 

нахњои сунъї
6107.29 Пероњани шабпўшї ва пижамаи трикотажии мардона ва бачагона аз 

дигар маводи бофандагї
6107.91 Хилъати њаммомї ва хонагии трикотажи мардона ва бачагона аз пахта 
6107.92 Хилъати њаммомї ва хонагии трикотажї ва мањсулоти ба ин монанди  

мардона ва бачагона аз нахњои сунъї 
6107.99 Хилъати њаммомї ва хонагии трикотажї ва мањсулоти ба ин монанди  

мардона ва бачагона аз дигар маводи бофандагї
6108.11 Куртањои тагпўш ва юбкаи тагпўши трикотажї барои занону духтарон 

аз нахњои сунъї
6108.19 Куртањои тагпўш ва юбкаи тагпўши трикотажї барои занону духтарон 

аз  дигар маводи бофандагї
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6108.21 Труси ва пойљомањои трикотажии занонаву духтарона аз пахта
6108.22 Труси ва пойљомањои трикотажии занонаву духтарона аз нахњои сунъї
6108.29 Труси ва пойљомањои трикотажии занонаву духтарона аз дигар маводи 

бофандагї
6108.31 Пироњани  шабпўшї ва пижамаи трикотажии занонаву духтарона аз 

пахта
6108.32 Пироњани  шабпўшї ва пижамаи трикотажии занонаву духтарона аз 

нахњои сунъї
6108.39 Пироњани  шабпўшї ва пижамаи трикотажии занонаву духтарона аз 

дигар маводи бофандагї
6108.91 Хилъати њаммомї ва хонагии трикотажї ва мањсулоти ба ин монанд 

барои занону духтарон аз пахта
6108.92 Хилъати њаммомї ва хонагии трикотажї ва мањсулоти ба ин монанд 

барои занону духтарон аз нахњои сунъї
6108.99 Хилъати њаммомї ва хонагии трикотажї ва мањсулоти ба ин монанд 

барои занону духтарон аз дигар маводи бофандагї
6109.10 Футболка ва майкањо ва мањсулоти ба ин монанди трикотажї аз пахта 
6109.90 Футболка ва майкањо ва мањсулоти ба ин монанди трикотажї аз дигар 

маводи бофандагї
6110.10 Пуловер (як навъ пироњани бофта), камзўлчаи пашмибофт ва дигар 

мањсулоти трикотажии ба ин монанд аз  пашми гўсфанд ва ё пашми 
борики њайвонот

6110.20 Пуловер (як навъ пироњани бофта), камзўлчаи пашмибофт ва дигар 
мањсулоти трикотажии ба ин монанд аз  пахта 

6110.30 Пуловер (як навъ пироњани бофта), камзўлчаи пашмибофт ва дигар 
мањсулоти трикотажии ба ин монанд аз  нахњои сунъї

 6110.90 Пуловер (як навъ пироњани бофта), камзўлчаи пашмибофт ва дигар 
мањсулоти трикотажии ба ин монанд аз   дигар маводи бофандагї

6111.10 Либос ва лавозимоти либосњои трикотажии  кўдакона аз  пашми гўсфанд 
ва ё пашми борики њайвонот

6111.20 Либос ва лавозимоти либосњои трикотажии  кўдакона аз  пахта 
6111.30 Либос ва лавозимоти либосњои трикотажии  кўдакона аз  нахњои сунъї
6111.90 Либос ва лавозимоти либосњои трикотажии  кўдакона аз  дигар маводи  

бофандагї
6112.11 Либоси трикотажии  варзишї  аз пахта 
6112.12 Либоси трикотажии  варзишї  аз нахњои сунъї
6112.19 Либоси трикотажии  варзишї  аз дигар маводи бофандагї
6112.20 Либоси трикотажии лижаронї аз маводи бофандагї
6112.31 Либос ва эзорчаи  шиноварии трикотажиии мардона ва бачагона аз 

нахњои синтетикї
6112.39 Либос ва эзорчаи  шиноварии трикотажиии мардона ва бачагона аз дигар 

маводи бофандагї
6112.41 Либос ва эзорчаи  шиноварии трикотажиии занона ва духтарона аз 

нахњои синтетикї
6112.49 Либос ва эзорчаи  шиноварии трикотажиии занона  ва духтарона  аз 

дигар маводи бофандагї
6113.00 Либос аз канаби пахтагии трикотажии парвардакардашуда, рўйпўшшуда, 

пўшонидашуда  ва ё ќабатдор
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6114.10 Дигар либосњои трикотажї аз пашми гўсфанд ва ё пашми борики 
њайвонот

6114.20 Дигар либосњои трикотажї аз пахта
6114.30 Дигар либосњои трикотажї аз нахњои сунъї
6114.90 Дигар либосњои трикотажї аз маводи дигари бофандагї
6115.11 Колгот (љуробшалвор) ва трикои трикотажї аз риштаи яктораи синтетикї 

бо зичии хаттии камтар аз 67 децитек
6115.12 Колготињо (љуробшалвор) ва трикои трикотажї аз риштаи яктораи 

синтетикї бо зичии хаттии 67 децитекс ва аз бештар  
6115.19 Колготи (љуробшалвор) ва трикои трикотажї аз дигар маводи  бофандагї
6115.20 љуроби дароз ва  кўтоњи трикотажии занона аз риштаи бофандагии 

яктора бо зиччии хаттии камтар аз  67 децитекс
6115.91 Мањсулоти љуробии трикотажї ва дигар  аз пашми гўсфанд ва  ё пашми 

борики њайвонот 
6115.92 Мањсулоти љуробии трикотажї ва дигар  аз  пахта
6115.93 Мањсулоти љуробии трикотажї ва дигар  аз  нахњои сунъї
6115.99 Мањсулоти љуробии трикотажї ва дигар  аз  дигар маводи бофандагї
6116.10 Дастпўшакњои трикотажии парвардашуда ва ё бо пластмас   ё  каучук 

пўшонидашуда
6116.91 Дастпўшакњо, дастпўшаки бепанља ва  дастпўшаки бепанљаи занонаи 

трикотажї  ва дигар аз пашми гўсфанд ва ё пашми борики њайвонот
6116.92 Дастпўшакњо, дастпўшаки бепанља ва  дастпўшаки бепанљаи занонаи 

трикотажї   аз пахта
6116.93 Дастпўшакњо, дастпўшаки бепанља ва  дастпўшаки бепанљаи занонаи 

трикотажї   аз  нахњои сунъї 
6116.99 Дастпўшакњо, дастпўшаки бепанља ва  дастпўшаки бепанљаи занонаи 

трикотажї   аз  дигар маводи бофандагї
6117.10 Рўймолњои шол, шарфњо, ниќобњои тўрї ва мањсулоти ба ин монанди 

трикотажї аз маводи бофандагї 
6117.20 Галстукњо, галстукњои шапалакмонанд ва рўймолњои гарданбанди 

трикотажї аз маводи бофандагї
6117.80 Дигар лавозимоти либос трикотажї  аз маводи бофандагї
6117.90 љузъиёти либос ва лавозимоти либоси трикотажї  аз маводи бофандагї. 

Гурўњи  62 Либос ва лавзимоти либос, ба ѓайр аз либосњои трикотажї ва бофта

6201.11 Палто ва  мањсулоти ба ин монанди мардона ва бачагона аз пашми 
гўсфанд ва пашми борики њайвонот, трикотажї набуда

6201.12 Палто ва  мањсулоти ба ин монанди мардона ва бачагона аз пахта, 
трикотажї набуда

6201.13 Палто ва  мањсулоти ба ин монанди мардона ва бачагона аз нахи сунъї, 
трикотажї набуда

6201.19 Палто ва  мањсулоти ба ин монанди мардона ва бачагона аз маводи 
дигари бофандагї, трикотажї набуда

6201.91 Пўстинча ва мањсулоти ба ин монанди мардона ва бачагона аз пашми 
гўсфанд ва пашми борики њайвонот, трикотажї набуда

6201.92 Пўстинча ва  мањсулоти ба ин монанди мардона ва бачагона аз пахта, 
трикотажї набуда
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6201.93 Пўстинча ва  мањсулоти ба ин монанди мардона ва бачагона аз нахи 
сунъї, трикотажї набуда 

6201.99 Пўстинча ва  мањсулоти ба ин монанди мардона ва бачагона аз маводи 
дигари бофандагї, трикотажї набуда

6202.11 Палто ва  мањсулоти ба ин монанди занона ва духтарона  аз пашми 
гўсфанд ва пашми борики њайвонот, трикотажї набуда

6202.12 Палто ва  мањсулоти ба ин монанди занона ва духтарона  аз пахта, 
трикотажї набуда

6202.13 Палто ва  мањсулоти ба ин монанди занона ва духтарона  аз нахњои сунъї, 
трикотажї набуда

6202.19 Палто ва  мањсулоти ба ин монанди занона ва духтарона  аз маводи 
дигари бофандагї, трикотажї набуда

6202.91 Пўстинча ва  мањсулоти ба ин монанди занона ва духтарона  аз пашми 
гўсфанд ва пашми борики њайвонот, трикотажї набуда

6202.92 Пўстинча ва  мањсулоти ба ин монанди занона ва духтарона  аз пахта, 
трикотажї набуда

6202.93 Пўстинча ва  мањсулоти ба ин монанди занона ва духтарона  аз нахњои 
сунъї, трикотажї набуда

6202.99 Пўстинча ва  мањсулоти ба ин монанди занона ва духтарона  аз маводи 
дигари бофандагї, трикотажї набуда

6203.11 Костюмњои мардона ва бачагона аз пашми гўсфанд ва пашми борики 
њайвонот, трикотажї набуда

6203.12 Костюмњои мардона ва бачагона аз нахњои синтетикї, трикотажїнабуда
6203.19 Костюмњои мардона ва бачагона аз дигар маводи бофандагї, трикотажї 

набуда
6203.21 Маљмуи либосњои мардона ва бачагона аз пашми гўсфанд ва пашми 

борики њайвонот, трикотажї набуда
6203.22 Маљмуи либосњои мардона ва бачагона аз пахта, трикотажї набуда
6203.23 Маљмуи либосњои мардона ва бачагона аз нахњои синтетикї, трикотажї 

набуда
6203.29 Маљмуи либосњои мардона ва бачагона аз дигар маводи бофандагї, 

трикотажї набуда
6203.31 Пиљак ва камзўл, нимтанањо  барои мардон ва бачањо аз пашми гўсфанд 

ва ё пашми борики њайвонот, трикотажї набуда
6203.32 Пиљак ва камзўл, нимтанањо  барои мардон ва бачањо аз пахта, трикотажї 

набуда
6203.33 Пиљак ва камзўл, нимтанањо  барои мардон ва бачањо аз нахњои синтетикї, 

трикотажї набуда
6203.39 Пиљак ва камзўл, нимтанањо  барои мардон ва бачањо аз дигар маводи 

бофандагї, трикотажї набуда
6203.41 Шим ва шортњои мардона ва бачагона аз пашми гўсфанд ва ё пашми 

борики њайвонот, трикотажї набуда
6203.42 Шим ва шортњои мардона ва бачагона аз пахта, трикотажї набуда
6203.43 Шим ва шортњои мардона ва бачагона аз нахњои синтетикї, трикотажї 

набуда
6203.49 Шим ва шортњои мардона ва бачагона аз дигар маводи бофандагї, 

трикотажї набуда
6204.11 Костюмњо барои занону духтарон аз пашми гўсфанд ва пашми борики 
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њайвонот, трикотажї набуда
6204.12 Костюмњо барои занону духтарон аз пахта, трикотажї набуда
6204.13 Костюмњо барои занону духтарон аз нахњои синтетикї, трикотажї набуда
6204.19 Костюмњо барои занону духтарон аз дигар маводи бофандагї, трикотажї 

набуда
6204.21 Маљмуи либосњо барои занону духтарон аз пашми гўсфанд ва пашми 

борики њайвонот, трикотажї набуда
6204.22 Маљмуи либосњо барои занону духтарон аз пахта, трикотажї набуда
6204.23 Маљмуи либосњо барои занону духтарон аз нахњои синтетикї, трикотажї 

набуда
6204.29 Маљмуи либосњо барои занону духтарон аз дигар маводи бофандагї, 

трикотажї набуда
6204.31 Жакетњо, камзўлчањо барои занону духтарон аз  пашми гўсфанд ва ё 

пашми борики њайвонот, трикотажї набуда
6204.32 Жакетњо, камзўлчањо барои занону духтарон аз  пахта, трикотажї набуда
6204.33 Жакетњо, камзўлчањо барои занону духтарон аз  нахњои синтетикї, 

трикотажї набуда
6204.39 Жакетњо, камзўлчањо барои занону духтарон аз  дигар маводи бофандагї, 

трикотажї набуда
6204.41 Курта барои занону духтарон аз  пашми гўсфанд ва ё пашми борики 

њайвонот, трикотажї набуда
6204.42 Курта барои занону духтарон аз  пахта, трикотажї набуда
6204.43 Курта барои занону духтарон аз  нахњои синтетикї, трикотажї набуда
6204.44 Курта барои занону духтарон аз  нахњои сунъї, трикотажї набуда
6204.49 Курта барои занону духтарон аз  дигар маводи бофандагї, трикотажї 

набуда
6204.51 Юбкањо барои занону духтарон аз  пашми гўсфанд ва ё пашми борики 

њайвонот, трикотажї набуда
6204.52 Юбкањо барои занону духтарон аз  пахта, трикотажї набуда
6204.53 Юбкањо барои занону духтарон аз  нахњои синтетикї, трикотажї набуда
6204.59 Юбкањо  барои занону духтарон аз  дигар маводи бофандагї, трикотажї 

набуда
6204.61 Шимњо ва шортњо барои занону духтарон аз  пашми гўсфанд ва ё пашми 

борики њайвонот, трикотажї набуда
6204.62 Шимњо ва шортњо барои занону духтарон аз  пахта, трикотажї набуда
6204.63 Шимњо ва шортњо барои занону духтарон аз  нахњои синтетикї, трикотажї 

набуда
6204.69 Шимњо ва шортњо барои занону духтарон аз маводи дигари бофандагї, 

трикотажї набуда 
6205.10 Куртањои мардона ва бачагона  аз пашми гўсфанд ва ё пашми борики 

њайвонот, трикотажї набуда
6205.20 Куртањои мардона ва бачагона  аз пахта, трикотажї набуда
6205.30 Куртањои мардона ва бачагона  аз нахњои сунъї, трикотажї набуда
6205.90 Куртањои мардона ва бачагона  аз дигар маводи бофандагї, трикотажї 

набуда
6206.10 Блузка (куртаи нимтанаи занона)  ва кофтањои занона ва духтарона аз 

партовњои абрешимї, трикотажї набуда
6206.20 Блузка (куртаи нимтанаи занона)  ва кофтањои занона ва духтарона аз 
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пашми гўсфанд ва ё пашми борики њайвонот, трикотажї набуда
6206.30 Блузка (куртаи нимтанаи занона)  ва кофтањои занона ва духтарона аз 

пахта, трикотажї набуда
6206.40 Блузка (куртаи нимтанаи занона)  ва кофтањои занона ва духтарона аз 

нахњои сунъї, трикотажї набуда
6206.90 Блузка (куртаи нимтанаи занона)  ва кофтањои занона ва духтарона аз 

дигар маводи бофандагї, трикотажї набуда
6207.11 Эзор ва трусињои мардона ва бачагона аз пахта, трикотажї набуда
6207.19 Эзор ва трусињои мардона ва бачагона аз дигар маводи бофандагї, 

трикотажї набуда
6207.21 Пироњани шабпўшї ва пижамањои мардона ва бачагона аз пахта, 

трикотажї набуда
6207.22 Пироњани шабпўшї ва пижамањои мардона ва бачагона аз нахњои сунъї, 

трикотажї набуда
6207.29 Пироњани шабпўшї ва пижамањои мардона ва бачагона аз дигар маводи 

бофандагї, трикотажї набуда
6207.91 Хилъатњои хонагї ва њаммомї ва мањсулоти ба ин монанди мардона ва 

бачагона аз пахта, трикотажї набуда
6207.92 Хилъатњои хонагї ва њаммомї ва мањсулоти ба ин монанди мардона ва 

бачагона аз нахњои сунъї, трикотажї набуда
6207.99 Хилъатњои хонагї ва њаммомї ва мањсулоти ба ин монанди мардона ва 

бачагона аз маводи дигари бофандагї, трикотажї набуда
6208.11 Куртањо ва юбкањои тагпўш барои занњо ва духтарон аз нахњои сунъї, 

трикотажї набуда
6208.19 Куртањо ва юбкањои тагпўш барои занњо ва духтарон аз дигар маводи 

бофандагї, трикотажї набуда
6208.21 Пироњани шабпўшї ва пижама барои занњо ва духтарон аз пахта, 

трикотажї набуда
6208.22 Пироњани шабпўшї ва пижама барои занњо ва духтарон аз нахњои сунъї, 

трикотажї набуда
6208.29 Пироњани шабпўшї ва пижама барои занњо ва духтарон аз дигар маводи 

бофандагї, трикотажї набуда
6208.91 Трусї, хилъатњои њаммомї ва дигар мањсулоти ба ин монанд аз пахта
6208.92 Трусї, хилъатњои њаммомї ва дигар мањсулоти ба ин монанд барои 

занону духтарон  аз нахњои сунъї, трикотажї набуда
6208.99 Трусї, хилъатњои њаммомї ва дигар мањсулоти ба ин монанд барои 

занону духтарон  аз дигар маводи бофандагї, трикотажї набуда
6209.10 Либос ва лавозимоти либосњои кўдакона  барои занон ва духтарон аз 

пашми гўсфанд ва пашми борики њайвонот, трикотажї набуда 
6209.20 Либос ва лавозимоти либосњои кўдакона  аз пахта, трикотажї набуда
6209.30 Либос ва лавозимоти либосњои кўдакона  аз нахи синтетикї, трикотажї 

набуда
6209.90 Либос ва лавозимоти либосњои кўдакона  аз дигар маводи бофандагї, 

трикотажї набуда
6210.10 Либосе, ки аз намади бофандагї ва газворњои ѓайригазвории бофандагї  

тайёр карда шудааст
6210.20 Палто ва мањсулоти ба ин монанди мардона ва бачагона аз газворњои 

бофандагии парвардашуда, рўйпўшшуда, пўшонидашуда ва дигар
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6210.30 Палто ва мањсулоти ба ин монанд барои занону духтарон аз газворњои 
бофандагии парвардашуда, пўшонидашуда ва дигар

6210.40 Дигар либосњои мардона ва бачагона аз газвоњои нассољии парвардашуда, 
рўйпўшшуда, пўшонидашуда ва дигар

6210.50 Дигар либосњои занона ва духтарона аз газворњои нассољии парвардашуда, 
рўйпўшшуда, пўшонидашуда ва дигар

6211.11 Либосњо ва эзорчаи шиноварии мардона ва бачагона аз маводи бофандагї, 
трикотажї набуда

6211.12 Либосњо ва эзорчаи шиноварии занона ва духтарона аз маводи бофандагї, 
трикотажї набуда

6211.20 Либосњои лижаронї аз маводи бофандагї, трикотажї набуда
6211.31 Дигар либосњои мардона ва бачагона аз пашми гўсфанд ва  пашми борики 

њайвонот, трикотажинабуда
6211.32 Дигар либосњои мардона ва бачагона аз пахта, трикотажинабуда 
6211.33 Дигар либосњои мардона ва бачагона аз нахњои сунъї, трикотажинабуда 
6211.39 Дигар либосњои мардона ва бачагона аз дигар маводи бофандагї, 

трикотажинабуда 
6211.41 Дигар либосњои занона ва духтарона аз пашми гўсфанд ва  пашми борики 

њайвонот, трикотажинабуда
6211.42 Дигар либосњои занона ва духтарона  аз пахта, трикотажинабуда
6211.43 Дигар либосњои занона ва духтарона  аз нахњои сунъї, трикотажинабуда 
6211.49 Дигар либосњои занона ва духтарона  аз дигар маводи бофандагї, 

трикотажинабуда
6212.10 Синабандњо ва љузиёти онњо аз маводи бофандагї
6212.20 Камарбанд, камарбанд-труси ва љузиёти онњо аз маводи бофандагї
6212.30 Зиннатњо ва љузњои онњо аз маводи бофандагї
6212.90 Корметњо, нимкорсетњо ва мањсулоти ба онњо монанд ва љузиёти онњо аз 

маводи бофандагї
6213.10 Рўймолча аз абрешим ва ё риштаи партовњои абрешимӣ, трикотажинабуда
6213.20 Рўймолча аз пахта, трикотажинабуда
6213.90 Рўймолча аз аз дигар маводи бофандагї,  трикотажинабуда
6214.10 Рўймолњои шол, шарфњо, ниќобњои тўрї ва мањсулоти ба ин монанд аз 

абрешим ва ё риштаи партовњои абрешимї, трикотажинабуда
6214.20 Рўймолњои шол, шарфњо, ниќобњои тўрї ва мањсулоти ба ин монанд аз 

пашми гўсфанд ва ё пашми борики њайвонот,  трикотажинабуда
6214.30 Рўймолњои шол, шарфњо, ниќобњои тўрї ва мањсулоти ба ин монанд аз    

нахњои синтетикї, трикотажинабуда
6214.40 Рўймолњои шол, шарфњо, ниќобњои тўрї ва мањсулоти ба ин монанд аз 

нахњои сунъї
6214.90 Рўймолњои шол, шарфњо, ниќобњои тўрї ва мањсулоти ба ин монанд аз 

дигар маводи бофандагї
6215.10 Галстукњо, галстукњои шапалакмонанд ва рўймолњои гарданбанд аз 

абрешим ва ё  риштањои партовњои абрешим, трикотажинабуда 
6215.20 Галстукњо, галстукњои шапалакмонанд ва рўймолњои гарданбанд нахњои 

сунъї, трикотажинабужда
6215.90 Галстукњо, галстукњои шапалакмонанд ва рўймолњои гарданбанд  аз 

дигар маводи бофандагї, трикотажинабуда
6216.00 Дастпўшакњо, дастпўшаки бепанља ва  дастпўшаки бепанљаи занона аз 
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маводи бофандагї, трикотажинабуда
6217.10 Дигар лавозимоти либосї аз маводи бофандагї, трикотажинабуда
6217.90 Љузњои дигари либос ва ё лавозимоти либоса аз маводи бофандагї, 

трикотажинабуда

Гурўњи  63 Мањсулоти дигари бофандагии тайёр; маљмуи либосњо; либоси пўшида ва 
дигар

6301.10 Кампали электрикї аз маводи бофандагї
6301.20 Кампал (ба ѓайр аз электрикї), кампали сафарї аз пашми гўсфанд ва ё 

пашми борики њайвонот
6301.30 Кампал (ба ѓайр аз электрикї), кампали сафарии  пахтагї 
6301.40 Кампал (ба ѓайр аз электрикї), кампали сафарї аз нахњои синтетикї
6301.90 Кампал (ба ѓайр аз электрикї), кампали сафарї аз дигар маводи 

бофандагї
6302.10 Љойпўшњо аз маводи бофандагии трикотажї ва ё бофта
6302.21 Љойпўшњо аз газворњои наќшї, пахтагї, ѓайритрикотажї
6302.22 Љойпўшњо аз газворњои наќшї, нахњои сунъї, ѓайритрикотажї
6302.29 Љойпўшњо аз газворњои наќшї, дигар маводи бофандагї, ѓайритрикотажї
6302.31 Дигар љойпўшњои пахтагї
6302.32 Дигар љойпўшњои аз нахњои сунъї
6302.39 Дигар љойпўшњо аз маводи дигари бофандагї
6302.40 Дастархон ва сачоќ аз маводи бофандагии трикотажї ва ё бофта
6302.51 Дастархон ва сачоќи пахтагї, трикотажинабуда
6302.52 Дастархон ва сачоќи катонї, трикотажинабуда
6302.53 Дастархон ва сачоќ аз нахњои сунъї, трикотажинабуда
6302.59 Дастархон ва сачоќ аз дигар маводи бофандагї, трикотажинабуда
6302.60 Дастархон ва сачоќи машшотї ва барои ошхона, пахтагї аз газворњои  

патдор ва ё газворњои ба ин монанди  патдор
6302.91 Дастархону сачоќи пахтагї  барои машшотї ва ошхона. 
6302.92 Дастархону сачоќи катонї  барои машшотї ва ошхона. 
6302.93 Дастархону сачоќ аз нахњои сунъї  барои машшотї ва ошхона.
6302.99 Дастархону сачоќ   барои машшотї ва ошхона аз дигар маводи бофандагї
6303.11 Пардањо, пардањои ороишї, чиѓпардањо, пардањои љамъшаванда ва 

чодари рахти хоб, аз  пахта, трикотажї
6303.12 Пардањо, пардањои ороишї, чиѓпардањо, пардањои љамъшаванда ва 

чодари рахти хоб аз нахњои синтетикї, трикотажї
6303.19 Пардањо, пардањои ороишї, чиѓпардањо, пардањои љамъшаванда ва 

чодари рахти хоб аз дигар маводи бофандагї, трикотажї
6303.91 Пардањо, пардањои ороишї, чиѓпардањо, пардањои љамъшаванда ва 

чодари рахти хоб, пахтагї, трикотажї
6303.92 Пардањо, пардањои ороишї, чиѓпардањо, пардањои љамъшаванда ва 

чодари рахти хоб аз нахњои синтетикї, ѓайритрикотажї
6303.99 Пардањо, пардањои ороишї, чиѓпардањо, пардањои љамъшаванда ва 

чодари рахти хоб, аз дигар маводи бофандагї, ѓайритрикотажї
6304.11 Рўйпўши рахти хоб аз маводи бофандагї, дигар трикотажї ва ё бофта
6304.19 Рўйпўши рахти хоб аз маводи дигари  бофандагї, ѓайритрикотажї ва ё 

бофта
6304.91 Дигар ашёњои хона аз маводи бофандагї, трикотажї ва ё бофта 
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6304.92 Дигар ашёњои хона аз маводи пахтагї, ѓайритрикотажї ва нобофта
6304.93 Дигар ашёњои хона аз нахњои синтетикї, ѓайритрикотажї ва нобофта
6304.99 Дигар ашёњои хона аз дигар маводи бофандагї, ѓайритрикотажї ва 

нобофта
6305.10 Халтањо ва халтањои борпечонї аз љут ва ё дигар нахњои бофандагии 

лифї
6305.20 Халтањо  ва халтањои борпечонии пахтагї
6305.31 Халтањо ва халтањои борпечонї аз карбос, полиэтилен ва ё полипропилен
6305.39 Халтањо ва халтањои борпечонї аз дигар маводи бофандагии сунъї
1.90 Халтањо  ва халтањои борпечонї аз дигар маводи бофандагї
6306.11 Брезентњо, соябонњо ва чодарњои зидди офтобии пахтагї 
6306.12  Брезентњо, соябонњо ва чодарњои зидди офтобї аз нахњои синтетикї
6306.19 Брезентњо, соябонњо ва чодарњои зидди офтобї аз дигар маводи 

бофандагї
6306.21 Чодарњои пахтагї
6306.22 Чодарњо аз нахњои синтетикї
6306.29 Чодарњо аз маводи дигари бофандагї
6306.31 Бодбонњо аз нахњои синтетикї
6306.39 Бодбонњо аз дигар маводи бофандагї
6306.41 Матрасњои бодии пахтагї
6306.49 Матрасњои бодї аз маводи дигари бофандагї
6306.91 Лавозимоти дигари кампингї, пахтагї
6306.99 Лавозимоти дигари кампингї, аз дигар маводи бофандагї
6307.10 Латтањо барои шўстани фаршњо, сачоќ барои ошхона, латтањо барои 

пок кардани чангњо ва латтањои ба ин монанд барои тозакунї аз маводи 
бофандагї

6307.20 Жилет ва камарбандњои наљотдињї аз маводи бофандагї
6307.90 Дигар мањсулоти тайёр аз маводи бофандагї, аз љумла, андозаи либосњо 
6308.00 Маљмуи либосњо, ки аз газворњои бофандагї ва риштањо барои тайёр 

кардани ќолинчањо ва мањсулоти пардањои наќшдор  ва амсоли ин иборат 
аст

6309.00 Либосњои пўшида (истифодашуда) ва дигар мањсулоти истифодашуда

Мањсулоти бофандагї ва ашёњои либосњо дар гурўњњои 30-49; 64-96

ГС № Номгўи мол
3005.90 Пахта (вата) дока, банди докагї  ва мањсулоти ба ин монанд

аз 3921.12} {
аз 3921.13} { Газворњои бофандагї, трикотажї ва газворњои ѓайригазвории 

рўйпўшшуда, пўшонидашуда ва ё ќабати пластикидошта
аз 3921.90} {

аз 4202.12} {
аз 4202.22} {Љомадонњо, сумкањои дастї ва мањсулоти ба ин монанд бо рўйпўши 

берунї аз маводи бофандагї 
аз 4202.32} {
аз 4202.92} {
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аз 6405.20 Пойафзол бо пошна ва ќисмати болоиаш аз пашми тунуки  намад
аз 6406.10 Болои пойафзол, ќисмати болоии рўйи он   на камтар аз 50 фоиз  аз маводи 

бофандагї тайёр карда шудааст
аз 6406.99 Патакњои ба дарун гузошташуда ва соќпўшак аз маводи бофандагї
6501.00 Каллапўшњои намадї, ќолабњои кўлоњ ва кўлоњи љома; кўлоњњои занона 

бо теппаи њамвор ва кўпала, ки аз намади тунук тайёр карда шудааст.
6502.00 Кўлоњњои нимтайёр, бофта ва ё аз ќитъаи њама гуна  мавод омода карда 

шудааст
6503.00 Кўлоњњо ва дигар сарпўшњои намадї
6504.00 Кўлоњњо ва дигар сарпўшњои бофта ва ё аз ќитъаи њама гуна   мавод омода 

кардашуда
6505.90 Кўлоњњо ва дигар сарпўшњои трикотажї ва ё аз тўр, намад ва ё дигар 

маводи бофандагї тайёр кардашуда
6601.10 Чатр ва чатрњои офтобї, чатрњои навъи боѓї
6601.91 Дигар намудњои чатрњо бо  пояи телескопї
6601.99 Дигар чатрњо
аз 7019.10 Ришта аз  пашми шиша
аз 7019.20 Газворњои бофандагї аз пашми шиша
8708.21 Тасмаи бехатарї барои автомобилњо
8804.00 Парашутњо, ќисмњо ва лавозимоти он
9113.90 Камарбандакњо, тасмачањо ва дастмонањо барои соати дастї аз маводи 

бофандагї
аз 9404.90 Болиштњо ва болиштакњои аз пахта, кампалњои парии лаганда кардашуда; 

болиштњои  «роњатї» ва мањсулоти ба ин монанд аз маводи бофандагї
9502.91 Либос барои зочањо
аз 9612.10 Лентањои газворї аз нахњои сунъї, ба ѓайр аз лентањои  васегиаш камтар 

аз 30мм ва истисноан дар ѓалтакњо
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СОЗИШНОМА ОИД БА МОНЕАЊОИ ТЕХНИКЇ ДАР САВДО 

	
Аъзоён,

Бо	таваљљуњ ба музокироти савдои даври бисёрљонибаи Уругвай;

Бо	майли	мусоидат кардан дар расидан ба њадафњои ГАТТ 1994;

Бо	эътироф	кардани сањми муњим, ки метавонад дар ин муносибат стандартњои 
байналмилалї ва низоми бањодињии мутобиќат бо туфайли баланд бардоштани 
самаранокии истењсолот ва мусоидат кардан дар пешбурди савдои байналмилалї; 

Аз ин рў майли њавасмандсозии тањияи чунин стандартњои байналмилалї ва 
низоми бањодињии мутобиќат;

Њамин тавр бо майли таъмини шароит барои он ки регламентњои техникї ва 
стандартњо, аз љумла, талабот ба бандубасткунї, нишонгузорї, борчасп задан ва 
тартиботи бањодињии мутобиќат ба регламентњои техникї ва стандартњо, монеањои 
зиёдатї барои савдои байналмилалї фароњам наоварад;

Бояд этироф кард, ки ба њељ кишваре барои ќабули чорањои зарурї барои таъмини 
сифати содироти он, ва ё њифзи њаёт ва саломатии одамон, њайвонот, растанињо, њифзи 
муњити зист ва ё пешгирии амалњои фиребанда дар он сатње, ки он маќсаднок мењисобад 
набояд монеа эљод карда шавад бо шарти риояи талаботе, ки чунин чорањо бо он усуле 
истифода намешавад, ки воситаи њуќуќмањдудкунии худсарона ва беасосро байни 
давлатњо пешбинї кунад, ки шартњои якхела афзалиятнок аст ва ё воситаи мањудкунии 
пўшидаи савдои байналмилалї ва дар дигар муносибатњо бо мутобиќи муќаррароти 
Созишномаи мазкур ќарор дорад; 

Бо эътирофи он ки ба њељ як кишваре набояд монеањо дар ќабули ќарорњои зарурї 
барои њифзи манфиатњои муњими он дар бахши бехатарї эљод карда шавад; 

Бо эътирофи сањме, ки стандартикунонии байналмилалї метавонад дар интиќоли 
технологияњо аз кишварњои рушдкарда ба кишварњои рў ба инкишоф гузорад;

Бо эътирофи он ки давлатњои рў ба тараќќї метавонанд њангоми тањия ва 
истифодаи регламентњои техникї, стандартњо ва тартиботи бањодињии мутобиќат 
мувофиќи регламентњои техникї ва стандартњо бо мушкилоти хоса дучор мешаванд 
ва бо хостори мусоидат кардан дар кўшиши онњо дар рафъи ин мушкилот;

Њамин тариќ ба мувофиќаи зайл расиданд:
  

Моддаи 1 
Муќаррароти	умумї

1.1 Истилоњоти умумии ба стандартикунонї ва тартиботи бањодињии мутобиќат 
истифодашаванда, маънои ба онњо ихтисосёфтаи муайянкунандаро дорад, ки 
дар низоми Созмони Милали Муттањид ва маќомоти байналмилалї оид ба 
стандартикунонї, бо бањисобгирии заминаи он ва инчунин мавзуъ ва њадафи 
Созишномаи мазкур ќабул шудааст.

1.2 Аммо, барои њадафњои Созишномаи мазкур маънои истилоњоте истифода бурда 
мешавад, ки дар Замимаи 1 оварда шудааст. 

1.3  Њамаи молњо, аз љумла, молњои саноатї ва кишоварзї зери таъсири муќаррароти 
Созишномаи мазкур ќарор мегирад. 
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1.4   Мушаххасоти бо маќсади харид барои зарурати истењсолот ва истеъмоли маќо-
моти давлатї, ки аз тарафи маќомоти њукуматї омода карда мешавад, зери 
таъсири Созишномаи мазкур ќарор намегирад ва нисбат ба онњо Созишнома оид 
ба хариди давлатї мутобиќи бахшњои истифодаи он, истифода бурда мешавад.  

1.5  Муќаррароти Созишномаи мазкур ба чорањои санитарї ва фитосанитарї, чуноне 
онњо дар Замимаи А–и Созишнома оид ба истифодаи чорањои санитарї ва 
фитосанитарї муайян карда шудааст, истифода намешавад. 

1.6 Њамаи истинод ба регламентњои техникї, стандартњо ва тартиботи бањодињии 
мутобиќат дар Созишномаи мазкур чунин шарњу эзоњ дода мешавад, ки њар 
таѓйироту иловањоро ба ќоидањо ва ё фарогирии молњо, ба истиснои таѓйироту 
иловањои таснифи ночиз дошта, дохил намояд. 

.

РЕГЛАМЕНЊОИ ТЕХНИКЇ ВА СТАНДАРТЊО

Моддаи 2 
Омодасозї,	ќабул	ва	истифодаи	регламентњои	техникї	аз	тарафи	маќомоти	

марказии	давлатї

 Нисбат ба маќомоти марказии давлатии онњо:

2.1 Аъзоён нисбат ба регламентњои техникї таъмин менамоянд, ки ба молњои аз 
њудуди њар аъзо воридшаванда низоми на камтар аз мусоид нисбат ба оне, ки 
ба чунин молњои истењсоли миллї ва молњои шабењи аз њар як кишвари дигар 
истењсолшуда пешнињод карда мешавад.

2.2 Аъзоён таъмин менамоянд, ки регламентњои техникї бо чунин тарз омода, ќабул 
ва истифода нашавад, ки боиси фароњам овардан ва ё эљоди монеањои ѓайризарурї 
дар савдои байналмилалї гардад. Бо ин маќсад регламентњои техникї ба савдо 
таъсири бештари мањдудкунанда намерасонад, ки барои дастрас шудан ба 
њадафњои ќонунї он чї лозим аст, бо ба њисобгирии хатарњое, ки њангоми дастрас 
нашудан ба чунин маќсадњо ба миён хоњад омад. Чунин њадафњои ќонунї ба њисоб 
меравад: inter	 alia: талаботи амнияти миллї; пешгирии таљрибаи фиребанда; 
њифзи саломатї ва ё бехатарии одамон, њаёт ва сињатии њайвонот ва ё растанињо 
ва ё њифзи муњити зист. Њангоми бањодињии чунин хавфњо чунин омилњо ба 
монанди inter	alia, ки иттилооти илмї ва техникї дорад, технологияи мувофиќ ва 
ё истифодаи нињоии пешбинишудаи молњо ба њисоб гирифта мешавад.

2.3  Регламентњои техникї набояд дар њукми ќонунї боќї бимонад, агар вазъият ва ё 
сабаби ба миён омадани ќабули он дигар вуљуд надошта бошад ва ё агар вазъи 
таѓйирёфта ва ё сабабњо имконият медињад, ки усулњои камтар мањдудкунандаи 
таъсиркунанда ба савдо истифода шавад.

2.4 Дар њолате, ки агар талабот ба регламентњои техникї ба миён ояд ва стандартњои 
байналмилалии мувофиќ мављуд аст ва ё тањияи он ба анљом расонида мешавад, 
аъзоён онро ва ё бахшњои муносиби онро ба сифати асос барои регламентњои 
техникии худ истифода мебаранд, ба истиснои њолатње, ки ваќте чунин 
стандартњои байналмилалї ва ё бахшњои муносиби он барои ба даст овардани 
њадафњо пешгузошта, масалан, дар натиљаи омилњои мављудаи иќлимї ва ё 
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љуѓрофї ва ё мушкилоти назарраси техникї бесамар ва ё воситаи ѓайри ќобили 
ќабул хоњад буд. 

2.5 Аъзои тањиякунанда, ќабулкунанда ва ё истифодабарандаи регламенти техникї, 
ки метавонад ба савдои дигар аъзоён таъсири назаррас расонад, бо дархости 
аъзои дигар зарурати чунин регламенти техникиро аз нуќтаи назари муќаррароти 
бандњои 2-4 шарњ медињад. Ваќте, ки регламенти техникї барои ба даст овардани 
яке аз њадафњои ќонунї тањия, ќабул ва ё истифода карда мешавад, ки дар банди 
2 нишон дода шудааст, ва ба стандартњои байналмилалї дар ин соња мутобиќ аст, 
чунин њисобида мешавад, ки он барои савдои байналмилалї монеаи зиёдатї эљод 
намекунад. 

2.6 Бо маќсади њамоњангсозии регламентњои техникї ба асоси имконияти нисбатан 
васеътар аъзоён дар доираи имкониятњои худ дар омодасозии стандартњои 
байналмилалї барои молњо бо маќомоти байналмилалї оид ба стандарткунонї, 
ки нисбат ба он регламентњои техникиро ё ќабул кардаанд ва ё ќабули онро 
пешбинї намудаанд иштирок мекунанд. 

2.7 Аъзоён имконияти ќабул ба сифати регламенти техникии муодили аъзоёни дигарро 
хайрхоњона баррасї мекунанд, њатто агар чунин регламентњо аз регламентњои 
онњо фарќ мекунад, ба шарте ки онњо боварї њосил мекунанд, ки ин регламентњо 
чун регламентњои онњо ба андозаи кофї ба даст овардани њадафњоро таъмин 
менамояд. 

2.8 Ваќте ин имконпазир аст, аъзоён регламентњои техникиро, ќабул мекунанд ки 
пеш аз њама ба талабот ва таснифи молњо асоснок карда шудааст, на ин ки ба 
талабот ба тарњи ва ё тавзењоти он. 

2.9 Дар њолатњое, ки стандарти байналмилалии муносиб мављуд нест ва ё мазмуни 
техникии регламенти тањияшавандаи техникї ба мазмуни техникии стандартњои 
байналмилалии муносиб мувофиќат намекунад ва агар, регламенти техникї ба 
савдои дигар аъзоён тавонад таъсири назаррас расонад, аъзоён: 

2.9.1 дар марњилаи авалияи муносиб дар матбуот огоњиномаро оид ба ворид 
кардани регламенти техникии пешбинишуда бо маќсади фароњам овардани 
имконияти шиносшавї бо он ба љонибњои манфиатдори аъзоёни дигар ба 
чоп мерасонад;

2.9.2 ба воситаи Котибот дигар аъзоёнро оид ба молњое, ки регламенти 
тањиякардашудаи техникї фаро мегирад, бо мухтасар дар огоњинома нишон 
додани њадаф ва асосноккунии регламенти тањиякардашудаи техникї 
хабардор мекунад. Чунин огоњиномањо дар марњилаи аввалияи муносиб 
чоп карда мешавад, ки њанўз метавонад таѓйирот ва тавзењоти ба назар 
гирифташуда ворид карда шавад 

2.9.3 бо дархост ба дигар аъзоён тавсифи муфассал ва ё матни регламенти 
тањиякардашудаи техникиро пешнињод мекунад ва аз рўи имконият 
бахшњоеро, ки аз стандартњои байналмилалї ба таври назаррас фарќ 
мекунад, нишон медињад;

2.9.4 бе мањдудкунии њуќуќ ба дигар аъзоён барои аз тарафи онњо омода кардани 
мулоњизањо дар шакли хаттї, муњокимаи ин мулоњизањо бо дархост ва ба 
њисобгирии ин мулоњизањои хаттї ва инчунин натиљањои ин мулоњизањо 
марњалаи оќилонаи ваќтро пешнињод мекунад.
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2.10  Бо шарти риояи бахши муќаддимавии банди 9 муќаррарот, аъзо дар њолати ба 
миён омадан ва ё мављуд будани хатари ба миён омадани мушкилоти фаврии 
таъмини бехатарї, сињатї, њифзи муњити зист ва амнияти миллї, метавонад, агар 
зарур шуморад, ба амалњои дар банди 9 овардашуда рў наорад, ба шарте ки аъзои 
мазкур пас аз ќабули регламенти техникї:

2.10.1  ба воситаи Котибот дарњол дигар аъзоёнро оид ба регламенти мушаххаси 
техникї ва молњо, ки ба он истифода бурда мешавад хабардор созад, бо 
дар огоњнома нишон додани мазмуни мухтасари њадаф ва сабабњои ворид 
кардани регламенти техникї, аз љумла бо баёни мазмуни мушкилоти фаврї; 

2.10.2 бо дархост ба дигар аъзоён матни регламенти техникиро пешнињод 
менамояд;

2.10.3 бе мањдудкунии њуќуќ ба дигар аъзоён имконият фароњам меоварад, ки 
онњо мулоњизањои худро бо таври хаттї пешнињод намоянд, бо дархост 
ин мулоњизањоро баррасї мекунад, ин мулоњизањоро ба њисоб мегирад ва 
инчунин натиљањои баррасии мазкурро дар назар мегирад. 

2.11 Аъзоён таъмин мекунанд, ки њамаи регламентњои техникии ќабулшуда дарњол ба 
нашр расонида шавад ва ё бо усули дигар дастрас карда шавад ва ба тарафњои 
манфиатдори дигар аъзоён имконият дода шавад, ки ба он шинос шаванд. 

2.12 Ба истиснои уњдадорињои фаврии дар банди 10 нишон додашуда, аъзоён давраи 
оќилонаи ваќтро байни ба нашр расонидани регламентњои техникї ва ба њукми 
ќонунї даромадани он пешбинї мекунанд, то ба молистењсолкунанда дар аъзоёни 
содироткунанда ва хусусан дар аъзоён кишварњои рў ба инкишоф ваќт дињанд 
ки онњо молњои худ ва ё усулњои истењсолотро ба талаботи аъзои воридкунанда 
мувофиќат кунонанд. 

Моддаи 3 
Тањия,	ќабул	ва	истифодаи	регламентњои	техникї	аз	тарафи	маќомоти	мањаллии	

њокимияти	давлатї	ва	маќомоти	ѓайридавлатї

 Нисбат ба маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти ѓайридавлатї 
дар доираи њудудњои онњо:

3.1 Аъзоён чунин чорањои дастрас ва оќилонаро ќабул менамоянд, ки он риояи 
муќаррароти моддаи 2, ба истиснои уњдадорињо оид ба огоњонии дар бандњои 9.2 
ва 10.1 моддаи 2 нишондодаро аз тарафи чунин маќомот таъмин менамояд.

 3.2 Аъзоён таъмин менамоянд, ки нисбат ба регламентњои техникии аз тарафи 
маќомоти мањаллии давлатї ќабулшуда, ки бевосита ба њукумати марказии 
аъзоён тобеанд, мутобиќи муќаррароти банди 9.2 ва 10.1 моддаи 2 огоњинома 
фиристода шавад;  бо ба њисобгирии он ки огоњинома талаб карда намешавад, 
агар мазмуни техникии чунин регламенти техникї асосан ба мазмуни регламенти 
техникие, ки маќомоти марказии кишварии аъзои мазкур ќабул кардааст ва 
огоњинома аллакай пешакї фиристода шудааст, мутобиќ аст.

3.3 Аъзоён метавонанд талаб кунанд, ки робита бо дигар аъзоён, аз љумла огоњинома, 
пешнињоди иттилоот, мулоњиза ва муњокима, ки дар банди 9 ва 10 моддаи 2 нишон 
дода шудааст, ба воситаи њукумати марказї ба роњ монда шавад. 

3.4 Аъзоён чорањоеро ќабул намекунанд, ки аз маќомоти мањаллии њокимияти 
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давлатї ва маќомоти ѓайрикишварии дар њудуди онњо мављуд буда талаб 
кунад ва ё онњоро њавасманд созад, ки онњо бо усули ба муќаррароти моддаи 2 
мувофиќнабуда амал намоянд. 

1.5 Аъзоён аз рўи Созишномаи мазкур масъулияти пурраро барои риояи њама 
муќаррароти моддаи 2 бар дўш доранд. Аъзоён чорањо ва механизмњоеро, ки 
барои дастгирии риояи муќаррароти моддаи 2 аз тарафи маќомоти дигар равона 
карда шудааст, тањия ва амалї мекунанд, аз он ки маќомоти марказии давлатї.

Моддаи 4 
	Тањия,	ќабул	ва	истифодаи	стандартњо

4.1 Аъзоён таъмин мекунанд, ки маќомоти марказии кишварии онњо оид ба 
стандартикунонї Кодекси таљрибаи хуби истифодашаванда ба тањия, ќабул ва 
истифодаи стандартњоро, ки дар Замимаи 3 Созишномаи мазкур оварда шудааст 
(дар Созишномаи мазкур чун «Кодекси таљрибаи хуб» номбар шудааст) эътироф 
ва риоя намояд. Онњо чунин чорањои дастрас ва оќилонаро ќабул мекунанд, ки 
ќабул ва риояи Кодекси таљрибаи хубро аз тарафи маќомоти мањаллии давлатї 
ва ѓайрикишварии дар њудудашонбуда, инчунин маќомоти минтаќавї оид ба 
стандартикунонї, ки онњо ва ё як ва ё маќомоти бештари дар њудуди онњобуда 
аъзои он ба њисоб меравад, таъмин намоянд. Илова бар ин, аъзоён чорањоеро 
ќабул намекунанд, ки бевосита ва ё бавосита аз чунин маќомот талаб намояд ва 
ё онњоро њавасманд созад, ки онњо бо усули ба Кодекси таљрибаи хуб номувофиќ 
амал намоянд. Уњдадорињои аъзоён нисбат ба риояи муќаррароти Кодекси 
таљрибаи хуб аз тарафи маќомот оид ба стандартикунонї новобаста аз он ки 
маќомоти стандартикунонї Кодекси таљрибаи хубро эътироф кардааст ё не, 
истифода карда мешавад. 

4.2 Маќомоти стандартикунонї, ки Кодекси таљрибаи хубро эътироф кардааст ва 
онро риоя мекунад, чун аъзоёни риоякунандаи принсипњои Созишномаи мазкур 
њисобида мешавад. 

МУВОФИЌАТИ РЕГЛАМЕНТЊОИ ТЕХНИКЇ ВА СТАНДАРТЊО

Моддаи 5 
Тартиботи	бањодињии	мутобиќат	аз	љониби	маќомоти	марказии	давлатї

5.1 Аъзоён таъмин менамоянд, ки дар њолате ки ваќте тасдиќи мустаќими мутобиќати 
регламентњои техникї ва ё стандартњо талаб карда мешавад, маќомоти марказии 
кишварии онњо ба молњое, ки дар њудуди дигар аъзоён истењсол шудааст, 
муќаррароти зеринро истифода намоянд:

5.1.1 тартиботи бањодињии мутобиќат бо чунин тарз тањия, ќабул ва истифода 
мешавад, ки ба тањвилгарони чунин молњо, ки аз њудуди дигар аъзо мебарояд 
дастрасї ба шароити на камтари мусоид пешнињод намояд, нисбат ба оне 
ки дар њолати муќоисавї ба тањвилгарони чунин молњои истењсоли миллї 
пешнињод карда мешавад ва ё молњои аз дигар давлат тањвил мешуда; 
дастрасї њуќуќи тањвилгар ба гузаронидани бањодињии мутобиќат бо риояи 
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ќоидањои ин тартибот, аз љумла, дар љое ки ин пешбинї шудааст, имконияти 
гузаронидани бањодињии мутобиќат дар майдони истењсолї ва гирифтани 
нишонаи мувофиќати низоми бањодињи мувофиќатро дар бар мегирад;

5.1.2 тартиботи бањодињии мутобиќат бо чунин тарз тањия, ќабул ва истифода 
намешавад, ки барои савдои байналмилалї монеањои зиёдатї эљод 
кунад ва ё ба он оварда расонад. Ин чунин маънї дорад, ки inter	 alia, 
тартиботи бањодињии мутобиќат нисбатан ќатъї ба њисоб намеравад ва 
ќатъї истифода намешавад, бо он чи ки барои гирифтани боварии кофии 
аъзои воридкунанда дар бораи он ки молњо ба регламентњои техникї ва 
стандартњои истифодабаранда мувофиќат мекунад, бо ба њисоб гирифтани 
хавфе, ки дар натиљаи мувофиќ набудани он ба миён хоњад омад, лозим аст. 

5.2 Њангоми истифодаи мукаррароти банди 1, аъзоён таъмин мекунанд, ки:

5.2.1 тартиботи бањодињии мутобиќат нисбат ба молњои аз ќаламрави дигар 
аъзоён истењсолшуда на камтар аз навбати мусоид нисбат ба молњои 
шабењи ватанї, то чанде имкон дорад, њарчи тезтар гузаронида ва ба анљом 
расонида шавад. 

5.2.2 маълумот дар бораи давомнокии стандартии гузаронидани њар як тартиботи 
бањодињии мутобиќат нашр карда шавад ва ё давомнокии пешбинишудаи 
гузаронидани он аз рўи дархости аризадињанда ба ў хабар дода шавад; 
њангоми гирифтани дархост маќомоти дахлдор фавран дараљаи дурустии 
њуљљатњоро омўзад ва бо тарзи даќиќ ва умумї дархостдињандаро оид ба 
њамаи камбудињо огоњ созад; маќомоти дахлдор њарчи тезтар ба таври даќиќ 
ва умумї натиљаи бањодињии мутобиќатро ба маълумоти дархостдињанда 
расонад, ки њангоми зарурат чорањои ислоњкунанда ќабул кардан мумкин 
бошад; њатто, агар дархост камбудињо дошта бошад, маќомоти дахлдор бо 
дархости аризадињанда бањодињии мутобиќатро то љое амалишаванда аст, 
гузаронад; то ки ба дархостдињанда дар бораи марњилаи амалисозии ин 
тартибот бо шарњи њама гуна эзоњњо хабар дода шавад. 

5.2.3 талабот нисбат ба иттилоот ба њадди аќал, барои бањодињии мутобиќат ва 
муќаррар кардани њаљми пардохт мањдуд карда мешавад;

5.2.4 махфияти иттилоот дар бораи молњои аз њудуди дигар аъзоён баромада, ки 
дар робита ба чунин тартиботи бањодињии мутобиќат бармеояд ва пешнињод 
мешавад, чун махфияти иттилоот нисбат ба молњои ватанї бо чунин тарз 
риоя карда мешавад, ки њифзи манфиатњои ќонунии тиљоратї таъмин карда 
шавад;

5.2.5 Њама гуна пардохт ва њавасмандкунии вобаста ба бањодињии мутобиќати 
молњои аз ќаламрави дигар аъзо истењсолшуда ба њар пардохт ва 
њавасмандкунињои барои бањодињии мутобиќати молњои шабењи истењсоли 
ватанї ва ё аз дигар давлатњои истењсолшуда бо назардощти харољотњои роњ, 
алоќа ва дигар харољотњои мављуда шарти фарќияткунандаи дар макони 
майдони истењсолкунандаи мављудбудаи дархосткунанда ва маќомоти 
бањодињии мутобиќат баробар аст; 

5.2.6 љойгиркунии объектњои дар тартиботи бањодињии мутобиќат ва тартиботи 
интихоби намунањои истифодашаванда ба дархостдињанда ва ё намояндањои 
он боиси эљоди монеањои ѓайризарурї нагардад;
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5.2.7 њар дафъа, ваќте баъд аз муайян кардани мувофиќати мол ба регламенти 
истифодашавандаи техникї ва ё стандартњо ба таснифоти он таѓйирот 
ворид карда мешавад, тартиботи бањодињии мутобиќат нисбат ба моли 
ислоњшуда бо он мањдуд мегардад, ки барои боварии кофї ба даст овардан 
дар бораи он ки моли мазкур то ба њол ба регламенти муносиби техникї ва 
ё стандартњо љавобгў аст; 

5.2.8 мављуд будани тартиботи баррасии шикоятњое, ки ба иљрои тартиботи 
бањодињии мутобиќат ва ќабули чорањои ислоњкунанда дахл дорад, дар 
њолате, ки агар шикоят асоснок карда шудааст.

5.3 Њељ чиз дар бандњои 1 ва 2 ба аъзоён монеа намешавад, ки санљиши оќилонаро 
дар љояш, дар доираи њудуди онњо гузаронанд.

5.4 Дар њолатњое, ки ваќте тасдиќи собит талаб карда мешавад, ки молњо ба 
регламентњои техникї ва ё стандартњо мутобиќ аст ва дастур ва ё тавсияњои 
муносиби аз тарафи маќомоти байналмилалии стандартикунонї бароварда 
мављуд аст ва ё тањияи онњо ба анљом расонида мешавад, аъзоён таъмин мекунанд, 
ки маќомоти марказии давлатї онро ва ё бахшњои муносиби онро ба сифати 
асос барои тартиботи бањодињии мутобиќати худ истифода кунанд, ба истиснои 
њолатњое, ки ба таври лозимї оид ба дархост шарњ дода шудааст, ваќте ки чунин 
дастуру тавсияњо ва ё бахшњои муносиби он барои аъзоёни манфиатдор ѓайри 
ќобили ќабул ба њисоб меравад, inter	alia	бо чунин сабабњо чун талаботи амнияти 
миллї; пешгирии таљрибаи фиребдињанда; њифзи саломатї ва ё амнияти одамон, 
њаёт ва сињатии њайвонот ва ё растанињо, ё њифзи муњити зист, омилњои назарраси 
иќлимї ва ё дигар омилњои љуѓрофї, мушкилоти назарраси техникї ва ё сохторї 
њисобида мешавад.

5.5. Бо маќсади њамоњангкунии тартиботи бањодињии мутобиќат ба асоси то њадди 
имкон васеътар аъзоён дар њудуди имконияти доштаашон дар тайёркунии 
дастурњо ва тавсияномањо аз тарафи маќомотњои дахлдори байналхалќии 
стандартикунонї дар соњаи њамоњангкунии тартиботи бањодињии мутобиќат 
пурра иштирок мекунанд.

5.6 Дар њолатњое, ки ваќте дастур ва ё тавсияњои муносиби маќомоти байналмилалї 
оид ба стандартикунонї мављуд нест ва ё мазмуни техникии тартиботи 
тањиякардашавандаи бањодињии мутобиќат бо дастуру тавсияњои нашркардаи 
муносиби маќомоти байналмилалї оид ба стандартикунонї мувофиќа карда 
намешавад ва агар ин тартиботи бањодињии мутобиќат метавонад таъсири 
назаррас ба савдои дигар аъзоён расонад, аъзоён:

5.6.1 дар марњилаи пешакии муносиб огоњиномаро дар бораи ворид кардани 
тартиботи мушаххаси бањодињии мутобиќат бо маќсади додани имконияти 
шиносшавї бо он ба љонибњои манфиатдор дар дигар аъзоён дар матбуот 
нашр мекунанд;

5.6.2 ба воситаи Котибот дигар аъзоёнро дар бораи молњое, ки тартиботи 
тањиякардашудаи бањодињии мутобиќат истифода мешавад, бо мухтасар 
нишон додани њадафњо ва асосњои он хабардор мекунанд. Чунин 
огоњиномањо дар марњалаи пешакии муносиб нашр карда мешавад, ваќте 
метавонад иловањо ворид карда шавад ва тавзењот ба инобат гирифта шавад. 

5.6.3 бо дархост ба дигар аъзоён мазмуни мухтасар ва ё матни пурраи тартиботи 
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тањиякардашударо пешнињод мекунанд ва аз рўи имконият бахшњоеро, 
ки ба таври назаррас аз дастурњо ва тавсияњои маќомоти байналмилалии 
стандартикунонї нашркарда фарќият доранд, ишора мекунанд;

5.6.4 бе њуќуќмањдудкунї ба дигар аъзоён барои омодасозии мулоњизањо дар 
шакли хаттї, муњокимаи ин мулоњизањо оид ба дархост ва бањисобгирии ин 
мулоњизањои хаттї ва натиљањои ин муњокимањо фурсати муносиби ваќтро 
пешнињод менамоянд.

5.7 Бо шарти риояи бахши муќаддимавии муќаррароти банди 6 аъзо дар њолати 
ба миён омадан ва ё мављудияти хавфи мушкилоти фаврии таъмини амният, 
саломатї, њифзи муњити зист ва ё амнияти миллї метавонад, агар зарур шуморад, 
ба амалњои дар банди 6 номбаршуда рў наорад, ба шарте ки аъзои мазкур пас аз 
ќабули тартибот:

5.7.1 ба воситаи Котибот дарњол дигар аъзоёнро оид ба тартиботи мушаххас ва 
молњое, ки ба он истифода бурда мешавад хабардор созад, дар огоњнома 
нишон додани мазмуни мухтасари њадаф ва сабабњои ворид кардани 
тартибот, аз љумла бо баёни мазмуни мушкилоти фаврї; 

5.7.2 бо дархост ба дигар аъзоён матни тартиботро пешнињод менамояд;

5.7.3 бе мањдудкунии њуќуќ ба дигар аъзоён имконият фароњам меоварад, ки 
онњо мулоњизањои худро бо таври хаттї пешнињод намоянд, бо дархост 
ин мулоњизањоро баррасї мекунад, ин мулоњизањоро ба њисоб мегирад ва 
инчунин натиљањои баррасии мазкурро дар назар мегирад

5.8 Аъзоён таъмин мекунанд, ки њамаи тартиботи ќабулшудаи бањодињии мутобиќат 
дарњол чоп карда шавад ва ё бо дигар воситањо дастрас гардад, то имконият 
дињад, ки тарафњои манфиатдори дигар аъзоњо бо он шинос гарданд.

5.9 Ба истиснои уњдадорињои фаврии дар банди 7 нишон додашуда, аъзоён давраи 
оќилонаи ваќтро байни ба нашр расонидани тартиботи бањодињии мутобиќат ва 
ба њукми ќонунї даромадани он пешбинї мекунанд, то ба молистењсолкунанда 
дар аъзоёни содироткунанда ва хусусан дар аъзоён кишварњои рў ба инкишоф 
ваќт дињанд ки онњо молњои худ ва ё усулњои истењсолотро ба талаботи аъзои 
воридкунанда мувофиќат кунонанд. 

Моддаи 6 
Эътирофи	бањодињии	мутобиќат	аз	тарафи	маќомоти	марказии	давлатї	

Нисбат ба маќомоти марказии давлатии онњо: 

6.1 Аъзоён бе зарар барои муќаррароти бандњои 2 ва 4 аз рўи имконият таъмин 
менамоянд, ки натиљањои тартиботи бањодињии мутобиќат дар дигар аъзоњо 
эътироф карда шавад, њатто ваќте ки чунин тартибот аз тартиботи онњо фарќ 
мекунад, ба шарте ки онњо боварї њосил кунанд, ки тартиботи мазкур чунин 
бовариро мутобиќи регламентњои истифодашавандаи техникї ва ё стандартњо 
чун тартиботи шахсии онњо таъмин мекунад. Бо эътирофи гузаронидани 
машваратњои пешакї бо маќсади ба даст овардани созишномањои ќобили ќабули 
тарафњо, хоса бо таваљљуњ ба: 
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6.1.1 салоњияти комил ва шинохтаи маќомоти муносиби бањодињии мутобиќат дар 
аъзои содиркунанда, барои он ки эътимод ба боваринокии доимии натиљањои 
бањодињии мутобиќат мављуд бошад; дар ин робита мутобиќати дастуру 
тавсияњои нашркардаи маќомоти байналмилалї оид ба стандартикунонї 
дар ин соња, масъалан, ки бо роњи ваколатнома тасдиќ шудааст, гувоњи 
салоњияти кофии техникї њисобида мешавад;

6.1.2 мањдудияти эътирофи натиљањои бањодињии мутобиќат танњо бо он 
натиљањое, ки аз тарафи маќомоти муайяни аъзоёни содироткунанда ба 
даст оварда шудааст. 

6.2  Аъзоён таъмин мекунанд, ки тартиботи бањодињии мутобиќати онњо амалисозии 
муќаррароти банди 1-ро, то љое амалишаванда аст, имконпазир гардонад. 

6.3 Ба аъзоён тавсия дода мешавад, ки дархости дигар аъзоёнро оид ба гузаронидани 
музокирот бо маќсади ба имзо расонидани созишнома оид ба эътирофи 
дуљонибаи натиљањои бањодињии мутобиќат хайрхоњона баррасї намоянд. 
Аъзоён метавонанд талаб кунанд, ки чунин созишномањо ба меъёрњои банди 1 
љавобгў бошад ва аз нуќтаи назари имконияти мављуда нисбат ба њамкорї дар 
савдои молњои муносиб ба ќонеъкунонии тарафњо мувофиќ карда шавад. 

6.4. Ба аъзоён тавсия дода мешавад, ки ба маќомоти бањодињии мутобиќат, ки дар 
њудуди дигар аъзоён љойгир шудааст, иљозат дињанд то дар тартиботи бањодињии 
мутобиќати онњо дар шароити на камтари мусоид нисбат ба оне ки ба маќомоти 
дар њудуди онњо ва ё њудуди њар кишвари дигар љойгирифта пешнињод мешавад, 
иштирок намоянд. 

Моддаи 7 
Тартиботи	бањодињии	мутобиќат	аз	тарафи	маќомоти	мањаллии	њокимияти	давлатї

 Нисбат ба маќомоти мањаллии кишварии онњо дар доираи њудудњои онњо:

7.1 Аъзоён чунин чорањои дастрас ва оќилонаро ќабул менамоянд, ки он иљрои 
муќаррароти моддањои 5 ва 6 –ро аз тарафи чунин маќомот таъмин мекард, ба 
истиснои уњдадорињо оид ба огоњсозї, ки дар бандњои 6.2 ва 7.1 моддаи 5 нишон 
дода шудааст. 

7.2. Аъзоён таъмин менамоянд, ки нисбат ба тартиботи бањодињии мутобиќати 
истифобарандаи маќомоти мањаллии давлатї, ки бевосита ба њукумати марказии 
аъзобуда тобеъанд, огоњинома мутобиќи бандњои 6.2 ва 7.1 моддаи 5 фиристода 
шавад; бо бањисобгирии он ки огоњинома талаб карда намешавад, агар мазмуни 
техникии чунин тартиботи бањодињии мутобиќат асосан ба мазмуни техникии 
тартиботи бањодињии мутобиќати маќомоти марказии кишварии аъзоён, ки 
огоњинома аллакай пештар чоп шуда буд, мутобиќ аст.  

7.3 Аъзоён метавонанд талаб кунанд, ки робита бо дигар аъзоён, аз љумла огоњинома, 
пешнињоди иттилоот, мулоњиза ва муњокима, ки дар банди 6 ва 7 моддаи 5 нишон 
дода шудааст, ба воситаи њукумати марказї ба роњ монда шавад. 

7.4 Аъзоён чорањоеро ќабул намекунанд, ки аз маќомоти мањаллии кишварии дар 
њудуди онњо мављуд буда талаб кунад ва ё онњоро њавасманд созад, ки онњо бо 
усули ба муќаррароти моддаи 5 ва 6 мувофиќнабуда амал намоянд. 
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7.5 Аъзоён аз рўи Созишномаи мазкур масъулияти пурраро барои риояи њама 
муќаррароти моддањои 5 ва 6 бар дўш доранд. Аъзоён чорањои собит ва 
механизмњоеро, ки барои дастгирии риояи муќаррароти моддањои 5 ва 6 аз 
тарафи маќомоти дигар равона карда шудааст, тањия ва амалї мекунанд, аз он 
ки маќомоти марказии давлатї.

Моддаи 8

Тартиботи	бањодињии	мутобиќат	аз	тарафи	маќомоти	ѓайридавлатї

1.1 Аъзоён чунин чорањои дастрас ва оќилонаро ќабул менамоянд, ки он метавонад 
риояи тартиботи бањодињии мутобиќати дар њудуди онњо гузаронидашавандаро 
мувофиќи муќаррароти моддањои 5 ва 6 аз тарафи маќомоти ѓайридавлатї таъмин 
намояд, ба истиснои уњдадорињои огоњкунї оид ба тартиботи тањияшавандаи 
бањодињии мутобиќат. Илова бар ин, аъзоён чорањоеро ќабул намекунанд, ки 
натиљаи он талаботи мустаќим ва ѓайримустаќим ва ё њавасмандкунии чунин 
маќомот бошад, ки онњо бо усули ба муќаррароти моддањои 5 ва 6 мувофиќнабуда 
амал намоянд. 

8.2 Аъзоён таъмин мекунанд, ки маќомоти марказии кишварии онњо ба тартиботи 
аз тарафи маќомоти ѓайридавлатї гузаронандаи бањодињии мутобиќат танњо дар 
он њолат такя намоянд, ки агар ин маќомт муќаррароти моддањои 5 ва 6-ро риоя 
мекунанд, ба истиснои уњдадорињои огоњсозї оид ба тартиботи тањияшавандаи 
бањодињии мутобиќат. 

Моддаи 9 
Низомњои	байналмилалї	ва	минтаќавї	

9.1 Дар њолате, ки тасдиќи мусбат мувофиќи регламенти техникї ва ё стандарт талаб 
карда мешавад, аъзоён, ваќте ин мувофиќи маќсад аст, низоми байналмилалии 
бањодињии мутобиќатро ташкил ва ќабул мекунанд ва аъзои он мешаванд ва ё 
дар он иштирок мекунанд. 

9.2 Аъзоён чорањои дастрас ва оќилона ќабул мекунанд, ки низоми байналмилалї 
ва минтаќавии бањодињии мутобиќат, ки аъзоён ва ё иштирокдорон маќомоти 
дахлдор дар ќаламрави онњо ба њисоб меравад, бо муќаррароти моддањои 5 ва 6 
мувофиќат карда шавад. Ба ѓайр аз ин, аъзоён чорањо намеандешанд, ки натиљањои 
онњо талаботи бевосита ва ё бавосита ва ё њавасмандкунии чунин низом усули 
чунин амал бошад, ки ба њар муќаррароти моддањои 5 ва 6 номувофиќ бошад. 

9.3. Аъзоён таъмин мекунанд, ки маќомоти марказии давлатии онњо ба низоми 
байналмилалї ва ё минтаќавии бањодињии мутобиќат танњо дар дараљае рў 
оваранд, ки ин низомњо бо муќаррароти марбути моддањои 5 ва 6 мувофиќат 
мекунад.
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ИТТИЛООТ ВА КЎМАК

Моддаи 10 
Иттилоот	оид	ба	регламентњои техникї,	стандартњо	ва	тартиботи	бањодињии	

мутобиќат

10.1 Њар аъзо таъсиси маркази иттилоотиро таъмин менамояд, ки ба љавоб додан ба 
њамаи дархости асосноки дигар аъзоён ва тарафњои манфиатдори дигар аъзоён 
ќодир аст, ва инчунин њуљљатњои муносиби дахлдорро пешнињод менамояд:

10.1.1 њама гуна регламентњои техникии ќабулшуда ва ё тањияшаванда дар 
њудуди он аз тарафи маќомоти марказии давлатї ва ё мањаллї, маќомоти 
ѓайридавлатї, ки ќудрати дар амал ворид кардани регламенти техникиро 
доранд ва ё маќомоти минтаќавї оид ба стандартикунонї, ки чунин маќомот 
аъзо ва ё иштирокчї ба њисоб меравад;

10.1.2 њама гуна стандартњои тасдиќшуда ва ё тањияшаванда дар њудуди он аз 
тарафи маќомоти марказии давлатї ва ё мањаллї ва ё маќомоти минтаќавї 
оид ба стандартикунонї, ки чунин маќомот аъзо ва ё иштирокчї ба њисоб 
меравад;

10.1.3 њамаи тартиботи бањодињии мутобиќат ва тартиботи тањияшавандаи 
бањодињии мутобиќат, ки дар њудуди он аз тарафи маќомоти марказии 
давлатї ва ё мањаллї, маќомоти ѓайридавлатї амалї карда мешавад, ки 
ќудрати дар амал ворид кардани регламенти техникиро доранд ва ё маќомоти 
минтаќавї, ки чунин маќомот аъзо ва ё иштирокчї ба њисоб меравад;

10.1.4  узвият ва иштироки аъзо ва ё маќомоти муносиби марказї ва ё мањаллии 
давлатї дар њудуди ќаламрави он, дар маќомоти байналхалќи ва ё минтаќавї 
оид ба стандарткунонї ва низомњои бањодињии мутобиќат, инчунин дар 
созишномањои дуљониба ва бисёрљониба дар доираи Созишномаи мазкур; 
он њамчунин бояд ба пешнињоди иттилооти кофї вобаста ба шартњои чунин 
низомњо ва муќаррароти чунин созишномањо ќодир бошад. 

10.1.5  сарчашмањо барои гирифтани огоњинома, ки мувофиќи Созишномаи 
мазкур чоп карда мешавад ва ё пешнињоди маълумот вобаста ба он ки дар 
куљо чунин маълумотро гирифтан мумкин аст; ва 

10.1.6.  макони љойгиршавии марказњои иттилоотї, ки дар банди 3 зикр шудааст.

10.2 Аммо, агар, бо сабабњои њуќуќї ва ё маъмурї аз тарафи аъзо беш аз як маркази 
иттилоотї ташкил карда мешавад, аъзои мазкур ба дигар аъзоён дар бораи 
бахши салоњияти њар яке аз ин марказњои иттилоотї маълумоти пурра ва даќиќ 
пешнињод менамояд. Илова бар ин, чунин аъзо таъмин мекунад, ки њар дархости 
ба маркази иттилоотии номувофиќ фиристодашуда, дарњол ба маркази муносиби 
иттилоотї расонида шавад. 

10.3 Њар аъзо чорањои ба ў дастрасу оќилона ќабул менамояд, ки таъсиси як ё якчанд 
марказњои иттилоотииро таъмин намояд, ки ба љавоб додан ба њамаи дархости 
асосноки дигар аъзоён ва тарафњои манфиатдори дигар аъзоён ќодир аст, инчунин 

 Маълумот ва ё њуљљатњои муносибро оид ба он ки дар куљо њуљљатњои талабшударо 
метавон дарёфт кард, пешнињод намояд, ки он дахл дорад:
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10.3.1 тамоми стандартњои тасдиќшуда ва ё тањияшаванда дар њудуди он аз тарафи 
маќомоти ѓайридавлатї оид ба стандартикунонї ва ё маќомоти минтаќавї 
оид ба стандартикунонї, ки чунин маќомот аъзо ва ё иштирокчї ба њисоб 
меравад; ва

10.3.2 њамаи тартиботи бањодињии мутобиќат ва ё тартиботи тањияшавандаи 
бањодињии мутобиќат, ки дар њудуди он аз тарафи маќомоти ѓайридавлатї 
ва ё маќомоти минтаќавї амалї мешавад, ки чунин маќомот аъзо ва ё 
иштирокчї ба њисоб меравад;

10.3.3 узвият ва иштироки маќомоти муносиби ѓайридавлатї дар њудуди ќаламрави 
он, дар маќомоти байналмилалї ва ё минтаќавї оид ба стандарткунонї 
ва низомњои бањодињии мутобиќат, инчунин дар созишномањои дуљониба 
ва бисёрљониба дар доираи Созишномаи мазкур; онњо њамчунин бояд 
ба пешнињоди иттилооти кофї вобаста ба шартњои чунин низомњо ва 
муќаррароти чунин созишномањо ќодир бошанд. 

10.4 Аъзоён чунин чорањои дастрас ва асоснок кардашударо ќабул менамоянд, ки дар 
њолати дархости матнњои њуљљатњо мутобиќи муќаррароти Созишномаи мазкур 
аз тарафи дигар аъзоён ва ё тарафњои манфиатдори аъзоёни дигар, он дар асоси 
нархи одилона (агар онњо дар асоси бозпардохтї пешнињод шавад) пешнињод 
карда шавад, ки бе њисобкунии арзиши аслии фиристонидан барои шахсони1 
аъзои манфиатдор ва ё дигар њар аъзо якхела ба шумор меравад. 

10.5 Аъзоёни кишварњои рушдёфта бо хоњиши дигар аъзоён тарљумаи њуљљатњои 
вобаста ба огоњиномањои мушаххасро бо забони англисї, испанї ва ё фаронсавї 
ва ё дар њолати њаљман калон будани њуљљат, мазмуни мухтасари чунин њуљљатњоро 
пешнињод менамоянд. 

10.6. Котибот бо гирифтани огоњинома мутобиќи муќаррароти Созишномаи 
мазкур нусхањои ин огоњиномаро ба њамаи аъзоён ва маќомоти манфиатдори 
байналмилалї оид ба стандартикунонї ва бањодињии мутобиќат мефиристад ва 
диќќати аъзоён – давлатњои рў ба тараќќиро ба њар огоњиномае, ки ба молњои 
барои онњо робитаи хос дошта дахл дорад, љалб мекунад.

1.7 Њангоме, ки аъзо бо њар кишвари дигар ва ё кишварњо оид ба масъалањои дахлдори 
регламентњои техникї, стандартњо ва ё тартиботи бањодињии мутобиќат, ки 
метавонад ба савдо таъсири назаррас расонад, созишнома ба даст меоварад, њадди 
аќал як аъзо дар чунин созишномаи иштироккунанда ба воситаи Котибот дигар 
аъзоёнро дар бораи молњое, ки созишномаи мазкур фаро гирифтааст, бо таъмини 
хабарнома бо мазмуни мухтасари ин созишнома, хабардор месозад. Ба аъзоёни 
манфиатдор тавсия дода мешавад, ки бо дархост бо дигар аъзоён бо маќсади ба 
имзо расонидани чунин созишномањо машварат кунанд ва ё иштироки онњоро 
дар чунин созишномањо таъмин созанд. 

10.8 Њељ чиз дар Созишномаи мазкур чун талабкунанда маънидод карда намешавад;

10.8.1  нашри матнњо ба забоне, ки аз забони аъзо хубтар аст;

10.8.2 пешнињоди бахшњои алоњида ва ё матнњои пурраи лоињањои њуљљатњо ба 
забоне, ки аз забони аъзо хубтар аст, ба истиснои њолатњое, ки дар банди 5 

1 Барои маќсадњои банди мазкур мафњуми «шахсон» ба њудуди алоњидаи гумрукї истифодашаванда аст, ки аъзои СУС аст ва 
шахсони воќеї ва њуќуќие фањмида мешавад, ки доимї истиќомат мекунанд ва ё муассисањои њаќиќии доимоамалкунандаи 
саноатї ва ё тиљоратї дар ин њудуди гумрукї доранд
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нишон дода шудааст; ва ё

10.8.3  пешнињоди њама гуна иттилоот ба аъзоён, ки ифшои онро онњо чун мухолифи 
амнияти манфиатњои асосии хуб баррасї мекунанд. 

10.9 Огоњинома ба Котибот бо забони англисї, испанї ва фаронсавї фиристода 
мешавад.

10.10  Аъзоён муассисаи ягонаи марказии кишвариро тайин мекунанд, ки ба иљрои 
муќаррарот дар сатњи миллї љавобгў аст ва ба тартиботи огоњсозї мутобиќи 
Созишномаи мазкур, ба истиснои тартиботи дар Замимаи 3 дохил кардашуда, 
дахл дорад.

10.11 Аммо, агар бо сабабњои њуќуќї ва ё маъмурї масъулият барои тартиботи огоњсозї 
байни ду ва ё зиёда муассисањои марказии давлатї таќсим карда шудааст, аъзои 
муносиб ба дигар аъзоён маълумоти даќиќ ва пурраро оид ба бахши масъулияти 
њар як аз ин муассисањо пешнињод менамояд.

Моддаи 11 
Кўмаки	техникї	ба	дигар	аъзоён

11.1  Аъзоён бо дархост оид ба масъалањои тањияи регламентњои техникї бо дигар 
аъзоён машварат мекунанд ва хусусан аъзоён– кишварњои рў ба инкишоф.

11.2 Аъзоён аз рўи дархост дигар аъзоёнро маслињат медињанд, хусусан аъзоён–
кишварњои рў ба инкишоф ва бо шартњои мутаќобилан мувофиќакардашуда ба 
онњо нисбат ба таъсиси маќомоти миллї оид ба стандартикунонї ва иштирок 
дар маќомоти байналмилалии стандартикунонї кўмакњои техникї мерасонанд, 
инчунин маќомоти миллии онњоро оид ба стандартикунонї њавасманд месозанд 
то ба таври ба ин монанд амал кунанд.

11.3 Аъзоён бо дархост чорањои ба онњо дастраси асосноккардашударо бо маќсади 
љалби маќомоти масъулиятдор барои танзим дар њудуди онњо дар фаъолият оид 
ба машварати дигар аъзоён ќабул мекунанд, хусусан аъзоён–кишварњои рў ба 
инкишоф ва ба онњо бо шарти мутаќобилан мувофиќакардашуда кўмаки техникї 
мерасонанд:

11.3.1 таъсиси маќомоти масъул барои танзим ва ё маќомот оид ба бањодињии 
мутобиќат ба регламентњои техникї; ва 

11.3.2.  усулњои бењтар иљро кардани муќаррароти техникии онњо.

11.4 Аъзоён бо дархост чорањои ба онњо дастраси асосноккардашударо оид ба 
пешнињоди хизматрасонињои машваратї ба дигар аъзоён, хусусан аъзоёни- 
кишварњои рў ба инкишоф ќабул мекунанд ва ба онњо бо шарти мутаќобилан 
мувофиќакардашуда барои таъсиси маќомот барои бањодињии мутобиќати 
стандартњо, дар њудуди аъзо ќабулшуда дархост фиристода, кўмаки техникї 
мерасонанд.

11.5 Аъзоён бо дархост ба дигар аъзоён машварат медињанд, хусусан аъзоён- кишварњои 
рў ба инкишоф ба онњо кўмакњои техникї мерасонанд, бо шарти мутаќобилан 
мувофиќакардашуда вобаста ба ќадамњо, ки истењсолкунандагони онњо бояд 
амалї намоянд, агар онњо хоњанд, ки ба низоми бањодињии мутобиќате, ки 
маќомоти давлатї ва ѓайридавлатї дар њудуди аъзои дархостгиранда истифода 
мебарад, дастрасї дошта бошанд. 
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1.6 Аъзоёне, ки аъзо ва ё иштирокчиёни низоми байналмилалї ва ё минтаќавии 
бањодињии мутобиќат ба њисоб мераванд, бо дархост ба дигар аъзоён машварат 
медињанд, хусусан аъзоёни- кишварњои рў ба инкишоф ва ба онњо бо шарти 
мутаќобилан мувофиќакардашуда вобаста ба таъсиси институтњо ва доирањои 
њуќуќї, ки ба онњо имконият медињад уњдадорињояшонро иљро намоянд, кўмакњои 
техникї мерасонанд, ки аз узвият ва ё иштирок дар чунин низомњо бармеояд. 

11.7 Аъзоён бо дархости мувофиќ маќомотро дар њудуди онњо њавасманд месозанд, 
ки онњо аъзоён ва ё иштирокдорони низомњои байналмилалї ва ё минтаќавї 
оид ба бањодињии мутобиќат ба шумор мераванд, дигар аъзоёнро маслињат 
медињанд, хусусан аъзоёни- кишварњои рў ба инкишофро ва дархостњои аз онњо 
воридшударо оид ба расонидани кўмакњои техникї нисбат ба таъсиси институтњо, 
ки ба маќомоти муносиб дар иљрои уњдадорињо дар њудуди он имкон медињад ва 
аз узвият ва иштирок бармеояд, баррасї мекунанд. 

11.8 Хангоми пешнињоди хизматрасонии машваратї ба дигар аъзоён ва расонидани 
кўмаки техникї мувофиќи бандњои 1-7, ба аъзоён ва талаботи аъзоён аз ќабили 
давлатњои камтарраќќикарда афзалият дода мешавад.  

Моддаи 12 
Низоми	махсус	ва	гуногун	нисбат	ба	аъзоён	–	кишварњои	рў	ба	инкишоф

12.1 Аъзоён ба аъзоён–кишварњои рў ба инкишоф, ки иштирокчии Созишномаи 
мазкур ба њисоб мераванд, низоми гуногун ва бештари мусоидро бо роњи иљрои 
муќаррароти зерин ва инчунин бо роњи иљрои муќаррароти мувофиќи дигар 
моддањои Созишномаи мазкур таъмин менамоянд.

1.2 Аъзоён ба муќаррароти Созишнома мазкур, ки ба њуќуќ ва уњдадорињои аъзоён 
– кишварњои рў ба инкишоф дахл дорад диќќати махсус медињанд ва талаботи 
хосаи онњоро нисбат ба рушд ва инчунин талаботи хосаи молиявї ва тиљоратии 
аъзоён – кишварњои рў ба инкишофро њангоми амалисозии Созишномаи мазкур 
чи дар миќёси миллї ва чи дар доираи механизмњои институтсионалї, ки бо 
Созишномаи мазкур муќаррар карда мешавад, ба њисоб мегиранд.

1.3 Аъзоён дар љараёни тањия ва истифодаи муќарраротитехникї, стандартњо ва 
тартиботи бањодињии мутобиќат талаботи махсусро нисбат ба рушд ва инчунин 
талаботи махсуси молиявї ва тиљоратии аъзоён- кишварњои рў ба инкишофро 
барои он ки чунин муќаррарот, стандартњо ва тартиботи бањодињии мутобиќат 
монеањои ѓайризаруриро барои содирот аз аъзоён-кишварњои рў ба инкишоф ба 
миён наоварад, ба њисоб мегиранд. 

12.4 Аъзоён эътироф мекунанд, ки ба мављудияти эњтимолии стандартњои 
байналмилалї, дастуру тавсияњо нигоњ накарда, аъзоён – кишварњои рў ба 
инкишоф дар шартњои махсуси техникї ва иќтисодї- иљтимоии худ муќаррароти 
муайяни техникї, стандартњо ва ё тартиботи бањодињии мутобиќатро ќабул 
мекунанд, ки онњо ба њифзи технологияи мањаллї, усулњо ва раванди истењсолот 
равона шудааст ва ба талаботи рушди онњо љавобгў аст. Аз ин рў аъзоён эътироф 
мекунанд, ки аз аъзоён – кишварњои рў ба инкишоф истифодаи стандартњои 
байналмилалиро ба сифати асос барои регламенти техникии онњо ва ё стандартњо, 
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аз љумла, усулњои санљиш, ки ба талаботи рушди онњо ва инчунин талаботи 
молиявї ва тиљоратии онњо љавобгў нест, интизор шудан нашояд. 

12.5 Аъзоён барои таъмини он ки маќомоти байналмилалї оид ба стандартикунонї 
ва низомњои байналмилалии бањодињии мутобиќат муташакил бошанд ва чунин 
амал кунанд, ки ба иштироки фаъол ва намоёни маќомоти муносиби тамоми 
аъзоён бо бањисобгирии мушкилоти хосаи аъзоён – кишварњои рў ба инкишоф 
мусоидат кунад, чорањои дастрас ва оќилона ќабул мекунанд.

12.6 Аъзоён чорањои дастрас ва оќилона ќабул мекунанд барои таъмини он ки 
дар њолати дархост аз тарафи аъзоён – кишварњои рў ба инкишоф маќомоти 
байналмилалї оид ба стандартикунонї имконияти истифодабариро омўзанд ва 
агар ин амалишаванда бошад, нисбат ба молњое, ки ба аъзоён – кишварњои рў 
ба инкишоф мавриди њавасмандии хоса аст, стандартњои байналмилалї тањия 
кунанд.

12.7 Аъзоён мутобиќи муќаррароти моддаи 11 ба аъзоён- кишварњои рў ба инкишоф 
барои таъмини он ки омодасозї ва истифодаи регламентњои техникї, стандартњо 
ва тартиботи бањодињии мутобиќат барои васеъ кардан ва гуногунии содирот 
аз аъзоён – кишварњои рў ба инкишоф монеъаи ѓайризарурї эљод накунад, 
кўмакњои техникї мерасонанд. Њангоми муайян кардани шартњои расонидани 
кўмакњои техникї сатњи рушди аъзоёни кўмакпурсанда ва махсусан аъзоён аз 
миёни давлатњои камтарраќќикарда ба њисоб гирифта мешавад. 

12.8 Эътироф карда мешавад, ки дар бахши тањия ва истифодаи регламентњои 
техникї, стандартњо ва тартиботи бањодињии мутобиќат аъзоёни- кишварњои рў 
ба инкишоф метавонанд ба мушкилоти хоса дучор шаванд, аз љумла, мушкилоти 
институтсионалї ва сохторї. Њамчунин эътироф карда мешавад, ки талаботи 
хосаи рушд ва савдои аъзоён-кишварњои рў ба инкишоф, инчунин сатњи рушди 
техники онњо метавонад ќобилияти ба пуррагї иљро намудани уњдадорињояшонро 
аз рўи Созишномаи мазкур мањдуд созад. Аз ин рў аъзоён ба пуррагї ин вазъиятро 
ба њисоб мегиранд. Мутобиќан бо маќсади таъмини он ки аъзоёни- кишварњои рў 
ба инкишоф дар њолати риоя кардани муќаррароти Созишномаи мазкур бошанд, 
ба Кумита оид ба монеањои техникї дар савдо, ки моддаи 13 пешбинї кардааст 
(дар Созишномаи мазкур њамчун «Кумита» омадааст) њуќуќ дода мешавад, 
ки бо дархост тибќи Созишномаи мазкур озодкунии пурра ва ё ќисман даќиќ 
муайянкардашуда, аз рўи муњлат мањдуд кардашуда аз уњдадорињоро пешнињод 
намояд. Њангоми баррасии чунин дархостњо Кумита мушкилоти хосаро дар бахши 
тањия ва истифодаи регламентњои техникї, стандартњо ва тартиботи бањодињии 
мутобиќат ва талаботи хосаи рушд ва савдои аъзои мазкур- кишварњои рў ба 
инкишофро бо маќсади рушд ва савдо, инчунин сатњи рушди техникии он, ки 
метавонад ќобилияти пурра иљро кардани уњдадорињояшро аз рўи Созишнома 
мазкур мањдуд намояд, ба њисоб мегирад. Кумита махсусан мушкилоти хосаи 
аъзоёни аз ќабили давлатњои камтараќќикардаро ба эътибор мегирад. 

12.9 Дар рафти машварат аъзоён аз миёни кишварњои рушдкарда мушкилоти хосаи 
гирифторшудаи аъзоён- кишварњои рў ба инкишофро њангоми тањия ва истифодаи 
стандартњо, регламентњои техникї ва тартиботи бањодињии мутобиќат ба њисоб 
мегиранд ва дар хоњиши худ оид ба расонидани кўмак ба аъзоёни-кишварњои рў ба 
инкишоф ва дар кўшиши муносиби онњо аъзоён аз миёни кишварњои рушдкарда 
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талаботи хосаи аъзоён – кишварњои рў ба инкишофро нисбат ба маблаѓгузорї, 
савдо ва рушд ба њисоб мегиранд. 

12.10 Кумита низоми махсус ва гуногунро, ки ба аъзоён – кишварњои рў ба инкишоф 
дар сатњи миллї ва байналмилалї, чуноне, ки дар Созишномаи мазкур муќаррар 
карда шудааст, давра ба давра баррасї мекунад 

МАЌОМОТИ ИНСТИТУТСИОНАЛЇ, МАШВАРАТ ВА ЊАЛЛИ БАЊСЊО

Моддаи 13 
Кумита	оид	ба	монеањои	техникї	дар	савдо

1.1 Бо ин Кумита оид ба монеањои техникї дар савдо таъсис дода мешавад, ки ба 
њайати он намояндагон аз њар аъзо дохил мешаванд. Кумита раиси худро интихоб 
мекунад ва аз рўи зарурат љамъ меояд, аммо на камтар аз як маротиба дар як 
сол барои пешнињоди имконияти гузаронидани машварат ба аъзоён оид ба њар 
масъала, ки ба амалкунии Созишномаи мазкур дахл дорад ва ё амаликунии 
њадафњои он, чунин уњдадорињоеро иљро мекунад, ки мувофиќи Созишномаи 
мазкур ва ё аъзоён ба он вогузошта шудааст. 

1.2 Њангоми зарурат Кумита гурўњњои корї ва ё дигар маќомотро барои иљрои 
чунин уњдадорињо, ки метавонад ба он аз тарафи Кумита мутобиќи муќаррароти 
муносиби Созишномаи мазкур вогузошта шавад, таъсис медињад. 

13.3 Фањмида мешавад, ки бояд аз нусхабардории нолозима байни кор дар доираи 
Созишномаи мазкур ва фаъолияти њукумат дар дигар маќомоти техникї даст 
кашид. Кумита ин мушкилотро бо маќсадаи чунин нусхабардориро то ба њадди 
аќал расонидан, меомўзад. 

Моддаи 14 
Машварат	ва	њалли	бањсњо

14.1 Машварат ва њалли бањсњо вобаста ба њар масъала, ки ба амали Созишномаи 
мазкур дахл дорад, дар доираи фаъолияти Маќомот оид ба њалли бањсњо амалї 
карда мешавад ва бо риояи муќаррароти mutatis mutandis моддањои XXII ва 
XXIII ГАТТ 1994, ки дар Созишнома оид ба њалли бањсњо истифода ва тавсия 
шудааст, гузаронида мешавад. 

14.2 Бо хоњиши ин ё он љониби бањскунанда гурўњи њакамон оид ба њалли бањсњо 
метавонад гурўњи коршиносони техникиро барои расонидани кўмак дар 
масъалањои хусусияти техникї дошта, ки баррасии љузъиро аз тарафи коршиносон 
талаб мекунад, таъсис дињад. 

14.3 Фаъолияти гурўњи коршиносони техникї бо тартиботи дар Замимаи 2 
пешбинишуда ба танзим дароварда мешавад.

14.4 Ба муќаррароти дар боло зикршуда оид ба њалли бањсњо дар он њолатњое рў 
овардан мумкин аст, ки ваќте аъзо чунин мењисобад, ки аъзои дигар вобаста 
ба иљрои моддањои 3,4,7,8 ва 9 ба натиљањои ќаноатбахш ноил нашудааст ва 
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манфиатњои тиљоратии ў ба таври назаррас дахлдор шудааст. Дар робита ба 
ин натиљањои гирифташуда њамон тавре баррасї мешавад, ки агар маќомот, ки 
сухан дар бораи он меравад, аъзо ба њисоб равад. 

МУЌАРРАРОТИ НИЊОЇ

Моддаи 15 
Муќаррароти	нињої

Шарњу	эзоњ

1.1 Шарњу эзоњ нисбат ба њар муќаррароти Созишномаи мазкур бе розигии дигар 
аъзоён ќабул карда намешавад

Хулоса

15.2 Њар аъзо пас аз санаи барои ў ба њукми ќонунї даромадани Созишнома оид 
ба таъсиси СУС Кумитаро дар бораи чорањои мављуда ва ё истифодабаранда 
бо маќсадаи таъмини амалисозї ва истифодаи Созишномаи мазкур хабардор 
месозад. Минбаъд Кумита низ дар бораи њар таѓйироти чунин чорањо хабардор 
карда мешавад. 

15.3 Кумита амалисозї ва амал кардани Созишномаи мазкурро бо бањисобгирии 
њадафњои он њамасола баррасї менамояд.

15.4 На дертар аз охири соли сеюм баъд аз ба њукми ќонунї даромадани Созишнома 
оид ба таъсиси СУС ва минбаъд дар охири њар давраи сесола Кумита амалисозї 
ва амал кардани Созишнома, аз љумла, њолатњои он ки ба шаффофият дахлдор 
аст, бо маќсади омодасозии тавсияњо оид ба ислоњи, њангоми зарурат, њуќуќ ва 
уњдадорињо оид ба Созишномаи мазкур барои таъмини манфиатњои иќтисодии 
дутарафа ва тавозуни њуќуќ ва уњдадорињо бе зарар ба муќаррароти моддаи 
12 баррасї мекунад. Бо бањисобгирии таљрибае, ки дар љараёни амалисозии 
Созишномаи мазкур ба даст оварда шудааст, Кумита дар њолатњои муносиб 
ба Шўро оид ба савдои молњо дар бораи ворид кардани таѓйирот ба матни 
Созишномаи мазкур пешнињод мекунад.

Замима

15.5 Замима ба Созишномаи мазкур ќисми људонашавандаи онро ташкил медињад.

ЗАМИМАИ 1 
ИСТИЛОЊОТ ВА МАФЊУМИ ОН БАРОИ ЊАДАФЊОИ СОЗИШНОМАИ 

МАЗКУР

 Истилоњоти дар нашри шашуми Дастур 2 — 1991 ИСО /МЭК овардашуда, 
«Истилоњоти умумї, ки ба стандартикунонї ва фаъолияти ба он вобаста алоќаманд 
аст» ва муайянкунии онњо њангоми истифода дар Созишномаи мазкур њам њамон 
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маъноеро дорад, ки дар муайянкунии Дастури нишондодашуда бо бањисобгирии он 
ки хизматрасонї аз соњаи истифодаи Созишномаи мазкур истисно гардидааст, оварда 
шудааст. 
Аммо, барои њадафњои Созишномаи мазкур муайянкунињои зерин истифода мешавад:

1.	Регламентњои	техникї

 Њуљљате, ки дар он таснифоти мол ва ё љараён ва усулњои ба он алоќаманди 
истењсоли мол муќаррар карда мешавад, аз љумла, муќаррароти истифодашавандаи 
маъмурї, риояи он њатмї ба њисоб меравад. Он метавонад инчунин талабот ба 
истилоњот, нишондод, борпечкунї, рамзгузорї ва ё борчаспониро ба он дараљае, 
ки дар он ба молњо, љараён ва ё усулњои истењсолот истифода мешаванд , дохил ва ё 
махсусан дарбар мегирад. 

Мулоњизањои	шарњдињанда

 Таърифе, ки дар Дастури 2 ИСО/МЭК оварда шудааст ягона ва ё махсус ба 
њисоб намеравад; дар асоси он ба истилоњ низоми «блоки сохтмонї» хобидааст. 

2.	Стандарт

 Њуљљати аз тарафи маќомоти эътирофшуда ќабул шуда, ки таъинот барои 
истифодаи ќоидаи умумї ва бисёркарата дорад, дастур ва ё таснифи ба мол 
истифодашаванда ва ё ба љараён ва усулњои истењсолот алоќаманд буда, ки риояи он 
њатмї шуморида намешавад. Он метавонад инчунин талабот ба истилоњот, нишондод, 
борпечкунї, рамзгузорї ва ё борчаспониро ба он дараљае, ки дар он ба молњо, љараён 
ва ё усулњои истењсолот истифода мешаванд , дохил ва ё махсусан дарбар мегирад. 

Мулоњизањои	шарњдињанда

 Таърифе, ки дар Дастури 2 ИСО/МЭК оварда шудааст, ба молњо, равандњо ва 
хизматрасонињо дахл дорад. Созишномаи мазкур танњо ба регламентњои техникї, 
стандартњо ва тартиботи бањодињии мутобиќат, ки ба молњо ва ё раванд ва усулњои 
истењсолот вобаста аст, дахл дорад. Стандартњое, ки дар Дастури 2 ИСО/МЭК муайян 
карда шудааст, метавонад њатми ва ё ихтиёрї бошад. Барои њадафњои Созишномаи 
мазкур стандартњо чун ихтиёрї муайян карда мешавад ва регламентњои техникї 
бошад чун њуљљатњои њатмї. Стандартњое, ки аз тарафи маќомоти байналмилалї тањия 
шудааст, ба иттифоќи назарњо асос ёфтааст ё дастаљамъона асоснок карда шудааст. 
Созишномаи мазкур ба њуљљатњое њам истифода мешавад, он дастаљамъона асоснок 
нашудааст.

3.	Тартиботи	бањодињии	мутобиќат

 Њар тартиботи бавосита ва ё бевосита истифодашаванда бо маќсади муайян 
кардани он ки талаботи мувофиќ иљро мешавад ё не, дар регламентњои техникї ва ё 
стандартњо мављудбуда.
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Мулоњизањои	шарњдињанда

Тартиботи бањодињии мутобиќат ба таври хоса дарбар мегирад: интихоби 
намунањо, санљиш ва бозрасї; бањодињї, санљиш ва тасдиќи мувофиќат; баќайдгирї, 
эътиборбахшї ва инчунин мувофиќати онњо. 

4.	Маќомоти	байналмилалї	ва	ё	низом

Маќомот ва ё низоме, ки узвият барои маќомоти мувофиќ, њадди аќал барои 
тамоми аъзоён боз аст. 

5.	Маќомоти	минтаќавї	ва	ё	низом

Маќомот ва ё низоме, ки узвият барои маќомоти мувофиќи танњо баъзе аз аъзоён 
боз аст. 

6.	Маќомоти	марказии	давлатї

 Њукумати марказї, вазоратњо ва муассисањои он ва ё њар маќомоти ба њукумати 
марказї нисбат ба фаъолият тобеъбуда, ки сухан дар бораи он меравад.

Мулоњизањои	шарњдињанда

Дар њолати Иттињоди Аврупо муќаррароти танзимкунандаи фаъолияти 
маќомоти марказии давлатї истифода бурда мешавад. Аммо, дар њудуди Иттињоди 
Аврупо метавонад маќомоти минтаќавї ва ё низомњои бањодињии мутобиќат таъсис 
дода шавад ва дар ин њолат онњо зери таъсири муќаррароти Созишномаи мазкур ќарор 
хоњанд ёфт, ки ба маќомоти минтаќавї ва ё низоми бањодињии мутобиќат дахл доранд.

7.	Маќомоти	мањаллии	давлатї

Њукумат, ба ѓайр аз њукумати марказї (масъалан, иёлотњо, вилоятњо, заминњо, 
остонњо, шањрдорињо ва ѓ.) вазорат ва ё муассисањои он ва дилхоњ маќомот, ки ба 
чунин њукумат нисбат ба фаъолияташ тобеъ аст, ки сухан дар бораи он меравад. 

8.	Маќомоти	ѓайридавлатї

Маќомот, ба ѓайр аз маќомоти марказии давлатї ва ё маќомоти мањаллии давлатї, 
аз љумла, маќомоти ѓайридавлатї, ки њуќуќи ќонунї барои муаррифии регламенти 
техникиро дорад. 

ЗАМИМАИ 2 
ГУРЎЊЊОИ КОРШИНОСОНИ ТЕХНИКЇ

 

Ба гурўњњои коршиносони техникї, ки мутобиќи муќаррароти моддаи 14 ташкил 
карда мешавад, тартиботи зерин истифода бурда мешавад.

1.      Гурўњњои коршиносони техникї ба гурўњи њакамон оид ба њалли бањсњо тобеъ аст. 
Доираи салоњияти онњо ва љузъи тартиботи корї аз тарафи гурўњи коршиносон 
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оид ба танзими бањс муайян карда мешавад ва онњо маърузаро дар бораи натиљаи 
корњо ба ин гурўњ пешнињод мекунанд.

2.  Иштирок дар гурўњи коршиносони техникї бо шахсоне, ки шўњрати касбї ва 
таљрибаи корї дар бахши мувофиќ доранд, мањдуд карда шудааст.  

3.   Шањрвандони давлатњое, ки иштирокчии бањс ба њисоб мераванд, наметавонанд дар 
розигии умумии иштирокдорони бањс дар гурўњи коршиносони техникї шомил 
бошанд, ба истиснои њолатњое, ки гурўњи коршиносон оид ба њалли бањс чунин 
мењисобанд, ки талабот ба салоњияти илмї- тахассусї бо дигар тарз ќонеъ карда 
намешавад. Мансабдорони кишварии давлатњои тарафњои бањс ба шуморраванда 
наметавонанд дар њайати гурўњи коршиносони техникї бошанд. Аъзоёни гурўњи 
коршиносони техникї дар салоњияти шахсии худ амал мекунанд, на ин ки чун 
намояндаи њукумат ва ё ягон ташкилот. Аз ин рў њукумат ва ё ташкилоти ба онњо 
вобаста ба масъалањое, ки дар баррасии гурўњи коршиносони техникї мављуд 
аст, нишондоде намедињанд. 

4.   Гурўњњои коршиносони техникї машваратњо мегузаронанд ва барои гирифтани 
маълумот ва маслињати техникї аз њар сарчашма, ки онњо зарур мешуморанд, 
мурољиат мекунанд. То мурољиати гурўњи коршиносони техникї барои гирифтани 
маълумот ва ё маслињат аз манбаъ, ки дар њудуди доираи њуќуќии аъзо ќарор 
дорад, он њукумати аъзои мазкурро хабардор мекунад. Њар аъзо бетаъхир ва 
пурра ба њар дархости гурўњи коршиносони техникї вобаста ба он маълумот, ки 
гурўњи коршиносони техникї зарур ва маќсаднок мењисобад, љавоб медињад.

5.  Иштирокдорони бањс ба њамаи маълумоти мувофиќ, ки ба гурўњи коршиносони 
техникї пешнињод карда шудааст, дастрасї доранд, агар танњо он хусусияти 
махфї надошта бошад. Маълумоти махфї, ки ба гурўњи коршиносони техникї 
пешнињод карда шудааст, бе иљозати расмии њукумат, ташкилот ва шахси 
чунин маълумотро пешнињодкунанда ифшо карда намешавад. Дар њолатњое, ки 
чунин маълумот аз гурўњи коршиносони техникї талаб карда мешавад, аммо 
гурўњи коршиносони техникї барои ифшои чунин маълумот аз тарафи њукумат, 
ташкилот ва шахси пешнињодкунандаи ин маълумот иљозат намегирад, мазмуни 
мухтасари он, ки хусусияти махфият надорад, омода карда мешавад. 

6.  Гурўњи коршиносони техникї лоињаи маърузаро ба аъзоёни манфиатдор бо 
маќсади гирифтани мулоњиза ва бањисобгирии мувофиќи ин мулоњизањо дар 
маърузаи нињої, пешнињод мекунад, ки баъд аз пешнињоди он аз тарафи гурўњи 
коршиносон оид ба њалли бањсњо инчунин ба аъзоёни манфиатдор фиристода 
мешавад.  

ЗАМИМАИ 3 
КОДЕКСИ ТАЉРИБАИ ХУБ БАРОИ ТАЊИЯ, ТАСДИЌ ВА ИСТИФОДАИ 

СТАНДАРТЊО

Муќаррароти	умумї

А. Барои маќсадњои Кодекси мазкур муайянкунандаи дар замимаи 1 созишномаи 
мазкур мављудбуда истифода карда мешавад. 

В.   Кодекси мазкур барои њар маќомот оид ба стандартикунонї дар доираи њудуди 
аъзо новобаста аз он ки он маќомоти марказии давлатї, маќомоти мањаллии 
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давлатї ва ё маќомоти ѓайридавлатї ба њисоб меравад, боз аст; барои њар 
маќомоти минтаќавии давлатї оид ба стандартикунонї, ки як ё бештар аз он 
аъзоёни аъзо ба њисоб мераванд; њар маќомоти минтаќавии ѓайридавлатї 
оид ба стандартикунонї, ки як ё аз он бештар аъзоён дар доираи њудуди аъзо 
љойгир шудаанд ( дар Кодекси мазкур дар маљмуъ чун «маќомотњо оид ба 
стандартикунонї» ва фардї - чун «маќомот оид ба стандартикунонї» номида 
шудааст). 

С. Маќомот оид ба стандартикунонї, ки Кодекси мазкурро ќабул мекунад ва ё 
аз он мебарояд, дар ин бора Маркази Иттилотии ИСО/МЭК дар Женеваро 
хабардор месозад. Дар огоњинома ном ва суроѓаи маќомоти мувофиќ ва соњањои 
фаъолияти љорї ва пешбинишудаи он оид ба стандартикунонї нишон дода 
мешавад. Ин маълумот метавонад ё бевосита ба Маркази Иттилоотї ИСО/МЭК 
фиристода шавад ва ё ба воситаи маќомоти миллї, ки узви ИСО/МЭК ба шумор 
меравад, ё кадоме бењтар аст, ба воситаи аъзои миллии мувофиќ ва ё филиали 
байналмилалии ИCOHET.

Муќаррароти	асосї

D. Вобаста ба стандарт маќом оид ба стандартикунонї ба молњои аз њудуди њар 
аъзои дигари СУС баромада низомеро пешнињод мекунад, ки на камтар мусоид 
аз низоми пешнињодшуда ба молњои истењсоли миллї дошта ва ё молњои шабењи 
аз њар кишвари дигар баромада пешнињод шудааст. 

Е.   Маќом оид ба стандартикунонї таъмин менамояд, ки стандартњо чунин тањия 
нашавад, ќабул нагардад ва истифода нашавад, ки дар савдои байналмилалї 
монеањои ѓайризарурї эљод кунад ва ё ба миён оварад.  

F.   Дар он њолате, ки агар стандартњои байналмилалї мављуд аст ва ё тањияи он ба 
анљом мерасад, маќом оид ба стандартикунонї онњо ва ё бахшњои мувофиќи 
онњоро ба сифати асос барои тањияи стандартњо истифода мебарад, ба истиснои 
њолатњое, ки стандартњои байналмилалї ва ё бахшњои мувофиќи он бесамар ва 
ё ѓайри ќобили ќабул аст, масалан, далели сатњи ѓайрикофии муњофизат ва ё 
омилњои назарраси иќлимї ва ё љуѓрофї ва ё мушкилоти назарраси технологї.

G.   Бо маќсади њамоњангсозии эњтимолии асосњои нисбатан васеътари стандартњо 
маќом оид ба стандартикунонї ба тарзи мувофиќ дар доираи имкониятњои худ 
дар омодасозии стандартњои байналмилалї, ки аз тарафи маќомоти мувофиќи 
байналмилалї оид ба стандартикунонї амалї карда мешавад, дар он соњае, ки 
стандартро дар он ќабул кардааст ва ё пешбинї намудааст, ки ќабул кунад , 
иштирок менамояд. Барои маќомот оид ба стандартикунонї, ки дар њудуди аъзо 
љойгир шудааст, иштирок дар фаъолияти мушаххас оид ба стандартикунонии 
байналмилалї аз рўи имконият бо роњи иштироки як намояндае, ки њамаи 
маќомот оид ба стандартикунониро дар њудуди нишондодашуда намояндагї 
мекунад, амалї карда мешавад, ки стандартро дар соњаи мушаххасе тасдиќ 
кардааст ва ё дар накша дорад, ки тасдиќ кунад, ки кор оид ба стандартикунонии 
байналмилалї бурда мешавад

Н.   Маќоми стандартикунонии дар њудуди ќаламрави аъзо љойгирбуда, њаматарафа 
кўшиш мекунад, ки ба такрор ва ё мувофиќати ќисми корро бо фаъолияти дигар 
маќомот оид ба стандартикунонї дар њудуди миллї ва ё бо кори маќомоти 
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мувофиќи байналмилалї ва ё минтаќавї оид ба стандартикунонї роњ надињад. 
Онњо њамчунин кўшиш мекунанд, ки оид ба стандарти тањиякардаашон дар 
сатњи миллї ба иттифоќи назарњо ноил шаванд. Ба таври њаммонанд маќоми 
минтаќавї оид ба стандартикунонї њам њаматарафа кўшиш мекунад, ки ба 
такрор ва ё мувофиќати ќисмї бо фаъолияти маќомоти мувофиќи байналмилалї 
оид ба стандартикунонї роњ надињад. 

I.      Дар њолатњои муносиб маќомот оид ба стандартикунонї стандартњоеро муќар-
рар мекунад, ки ба талабот ба хусусияти амалкунандаи молњо асоснок карда 
шудааст, на балки бо талабот ба тарњ ва ё таснифи он. 

J.       Њадди аќќал, як маротиба дар шаш моњ маќомот оид ба стандартикунонї барно-
маи корї оид ба стандартикунониро, ки он айни њол тањия мекунад ва инчунин 
стандартњое, ки он барои даврањои гузашта тасдиќ кардааст, бо нишон додани 
номи худ ва суроѓа, ба нашр мерасонад. Стандарт аз лањзаи ќабули ќарор оид ба 
тањияи стандарт то ба тасдиќи ин стандарт дар љараёни тањия њисобида мешавад. 
Номгўи лоињањои мушаххаси стандартњо бо дархост бо забонњои англисї, испанї 
ва ё фаронсавї пешнињод карда мешавад. Хабарнома дар бораи мављуд будани 
барномањои корї дар нашрияњои миллї, вобаста ба вазъият, минтаќавї оид ба 
фаъолияти стандартикунонї чоп карда мешавад. 

Дар барномаи кор ба њар як стандарт мутобиќи талаботи ИСОHЕТ маълумот дар 
бораи таснифот, мавзуи он, марњилаи тахияи стандарт ва истинод ба њар стандартњо 
байналмилалї, ки њамчун асос гирифта шудааст, нишон дода мешавад. На дертар аз 
лањзаи чопи барномаи кори худ маќомот оид ба стандартикунонї дар бораи мављудияти 
он Маркази Иттилоотии ИСО/МЭК дар Женеваро хабардор мекунад. 

Дар хабарнома ном ва суроѓаи маќомот оид ба стандартикунонї, ном ва раќами 
чопи нашрия, ки дар он барномаи корї чоп шудааст, муњлати амалисозии ин барномаи 
корї, арзиши харидории он (агар он дар асоси бозпардохткунї пањн карда шавад) 
ва дар куљо, чї хел дастрас кардан мумкин аст, нишон дода мешавад. Огоњинома 
метавонад бевосита ба Маркази Иттилоотии ИСО/МЭК дар Женева фиристода шавад 
ва ё кадоме бењтар аст, ба воситаи Аъзои миллии мувофиќ ва ё филиали байналмилалии 
ИCOHET.

 К. Аъзои миллии ИСО/МЭК тамоми ќувваро сарф мекунад, ки аъзои ИСОНЕТ 
шавад ва ё ба дигар аъзо супорад, ки аъзои ИСОНЕТ шавад, инчунин шакли 
нисбатан комилтари узвиятро гирад, ки барои аъзои ИСОНЕТ имконпазир аст. 
Дигар маќомот оид ба стандартикунонї њамаљониба кўшиш мекунанд бо аъзои 
ИСОНЕТ њамкорї кунанд. 

L. То ќабули стандарт маќомот оид ба стандартикунонї давраеро пешбинї мекунад, 
ки њадди аќал 60 рўз барои пешнињоди мулоњизањо оид ба лоињаи стандарт барои 
љонибњои манфиатдорро дар њудуди аъзои СУС дарбар гирад. Аммо, ин давра, 
метавонад дар њолатњое ихтисор карда шавад, њангоме ки мушкилоти фаврии 
таъмини бехатарї, саломатї ва њифзи муњити зист ба миён меояд ва ё тањдид 
мекунад. На дертар аз оѓози давраи барои пешнињоди мулоњизањо људокардашуда 
маќомот оид ба стандартикунонї дар нашрияи дар банди J нишондодашуда 
огоњиномаро, ки дар бораи давраи пешнињоди мулоњизањо хабардор мекунад, ба 
чоп мерасонад. Дар чунин огоњинома, то ба дараљае он имконпазир аст, нишон 
дода мешавад, ки оё лоињаи стандарт аз стандартњои мувофиќи байналмилалї 
фарќ дорад ё не. 
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М.  Бо дархости њар љонибњои манфиатдор дар њудуди аъзои СУС маќомот оид 
ба стандартикунонї дарњол матни лоињаи стандартро пешнињод мекунад, 
ки он барои мулоњиза пешнињод карда буд ва ё барои пешнињоди он чорањо 
меандешад.  Њар пардохт ва њавасмандкунии барои ин хизматрасонї њисоб 
кардашуда, ба њисоб накардани арзиши аслии расонидан, барои шахсони хориљї 
ва ватанї якхела аст. 

N.   Маќомот оид ба стандартикунонї дар љараёни корњои минбаъда мулоњизањое-
ро, ки дар давраи пешнињоди ба он људо кардашуда гирифта шудааст, ба њисоб 
мегирад. Бо дархости мувофиќ, ба мулоњизањое, ки ба воситаи маќомот оид ба 
стандартикунонї гирифта шудааст ва Кодекси таљрибаи хубро ќабул кардааст, 
љавоб њарчї тезтар дода мешавад. Дар ин љавоб сабаби он ки зарурати дур шудан 
аз стандартњои мувофиќи байналмилалї бо чї асоснок карда шудааст, нишон 
дода мешавад.  

О. Баъд аз ќабули стандарт он дарњол чоп карда мешавад. 

Р. Бо дархости њар љонибњои манфиатдор дар њудуди аъзои СУС маќом оид ба 
стандартикунонї дарњол матни охирони барномаи кории худ ва стандарти 
тањиякардашударо пешнињод мекунад ва ё барои пешнињоди он чорањо меандешад. 
Њар пардохт ва њавасмандкунии барои ин хизматрасонї њисоб кардашуда, ба 
њисоб накардани арзиши аслии расонидан, барои љонибњои хориљї ва ватанї 
якхела аст. 

Q. Маќомот оид ба стандартикунонї дархостњо оид ба гузаронидани машваратро 
хайрхоњона баррасї мекунад, ки аз тарафи маќомот оид ба стандартикунонї 
фиристода шудааст ва Кодекси таљрибаи хубро эътироф кардааст ва ба онњо 
имконияти муносибро барои машварат вобаста ба амали Кодекси мазкур 
фароњам меоварад. Он кўшиш мекунад, ки њар шикоятро объективона ќонеъ 
намояд.  
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СОЗИШНОМА ОИД БА ЧОРАЊОИ САРМОЯГУЗОРИИ ВОБАСТА БА САВДО

Аъзоён

бо ба инобат гирифтани он ки, дар Изњороти  Пунта –дел-Эсте вазирон розї 
шуданд, ки  «пас аз баррасии амали моддањои Созишномаи умумї оид ба тарифњо 
ва савдо (ГАТТ), ки  чорањои сармоягузорї ба мањдудкунї ва  таѓйири шакли савдо 
вобаста аст, дар музокирот њангоми зарурат бояд тавсиаи муќаррароти бештар лозим 
аст, ки  барои пешгирии чунин оќибатњои манфї барои  савдо талаб карда мешавад»;

бо изњори хоњиши кўмак ва мусоидат дар васеъ намудан ва озодсозии батадриљи 
тиљорати љањонї ва сабук кардани сармоягузории хориљї  барои тезонидани болоравии 
иќтисодии тамоми шарикони тиљоратї, хусусан кишварњои рў ба инкишоф- аъзо, дар 
як ваќт бо таъмин намудани раќобати озод;

бо ба назар гирифтани  тиљорати хос, ки ба рушд ва инчунин талаботи молии 
кишварњои рў ба инкишоф-аъзоён, хоса кишварњои на он ќадар рў ба инкишоф-аъзоён 
вобаста аст:

бо дарки он ки, чорањои алоњидаи сармоягузорї метавонад оќибати мањдудкунї 
ва таѓйир додани тиљоратро дошта бошад;

Бо ин  васила ба шарњи зер ба созиш омаданд:

Моддаи 1
Доираи истифода

Созишномаи мазкур ба чорањои сармоягузорї, ки танњо ба тиљорати молњои ба 
савдо вобаста алоќаманд аст, (минбаъд дар Созишномаи мазкур  «ТРИМс» номида 
мешавад),  истифода мешавад. 

Моддаи 2

Низоми миллї ва мањдудияти миќдорї

1.    Њељ як аъзо ягон намуди ТРИМс-ро, ки ба муќаррароти моддаи III  ва ё моддаи  
XI ГАТТ  аз соли 1994 мувофиќ нест, бе зарар ба  дигар њуќуќњо ва уњдадорињо, 
ки Созишномаи умумї оид ба тарифњо ва савдо (ГАТТ) дар соли 1994 пешбинї 
намудааст,  истифода намебарад. 

2.  Номгўи шарњдињандаи ТРИМс, ки бо уњдадории  низоми  миллии дар банди 4 
моддаи  III ГАТТ аз соли 1994 ва уњдадории  барњамдињии умумии мањдудияти 
миќдорї, ки дар банди 1 моддаи XI ГАТТ аз соли 1994 пешбинї шудааст, мувофиќ 
нест, дар Замима ба Созишномаи мазкур  оварда шудааст. 

Моддаи 3 
Истсисноњо

Тамоми истисноњое, ки мувофиќи ГААТ аз соли 1994 пешбинї шудааст,  ба 
муќаррароти Созишномаи мазкур  муносиб истифода бурда мешавад. 
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Моддаи  4 
Кишварњои рў ба инкишоф - аъзо

Кишвари рў ба инкишоф - аъзо њуќуќ дорад  аз муќаррароти моддаи 2  то андозае 
ва бо чунин тарзе, ки дар моддаи  XVIII ГАТТ аз соли 1994 ва Созиш дар бораи 
муќаррарот оид ба тавозуни пардохтии ГАТТ аз соли 1994, инчунин  Эъломия дар 
бораи чорањои тиљоратї, ки бо маќсади даровардани тавозуни пардохт аз 28 ноябри 
соли 1979 (BISD 26S/205-209) ќабул шудааст ба аъзо муваќќатан  даст кашидан аз 
муќаррароти моддаи III ва XI ГАТТ аз соли 1994-ро иљозат медињад. 

Моддаи  5 
Огоњинома ва чорањои давраи гузариш 

1.  Дар муддати 90 рўз аз санаи њукми  ќонунї гирифтани Созишнома дар бораи 
СУС аъзоён дар бораи њамаи ТРИМс- њои истифодашуда, ки ба муќаррароти 
Созишномаи мазкур мувофиќ нест ба Шўро оид ба савдои молњо огоњинома 
мефиристанд.   Дар мавриди чунин ТРИМс –њои хусусияти умумї ва ё хоса дошта  
бо нишон додани  хусусиятњои асосии онњо огоњинома фиристода мешавад1 .

2.  Њар як узви Ташкилот тамоми ТРИМс – њоеро, ки огоњинома дар бораи онњо 
мувофиќи банди 1 дар муддати ду сол аз санаи њукми ќонунї гирифтани Созишнома 
оид ба СУС барои кишварњои рушдкарда - аъзо, дар муддати ду сол,  барои 
кишварњои рў инкишоф – аъзо панљ сол ва дар муддати њафт сол барои кишварњои  
камрушдкарда пешнињод карда мешавад. 

3.   Шўро оид ба савдои молњо  бо дархост метавонад давраи гузаришро барои  бекор 
кардани ТРИМс дароз намояд, ки огоњинома дар бораи он мувофиќи банди 1 барои 
барои кишварњои рў инкишоф - аъзо, аз љумла кишварњои камрушдкардаи аъзо, 
ки мављудияти мушкилоти хосаро оид ба иљрои муќаррароти Созишномаи мазкур 
нишон додаанд, пешнињод карда мешавад. Њангоми баррасии чунин дархост Шўро 
оид ба савдои молњо талаботи фардии аъзоро  дар соњаи рушд, молия ва савдо ба 
инобат мегирад. 

4.  Њангоми давраи гузариш аъзо шартњои њама гуна ТРИМс-ро, ки  мутобиќи банди 
1 дар бораи он огоњинома мефиристад ва дар санаи ба њукми ќонунї даромадани  
Созишнома оид ба СУС муќаррар карда шудааст,  ба он  тарзе ки  дараљаи 
номувофиќатии он бо муќаррарорти банди 2  коњиш ёфтааст, иваз намекунад. 

Ба ТРИМс-њое, ки камтар аз 180 рўз ќабл аз ба њукми ќонунї даромадани 
Созишнома оид ба СУС ворид карда шудааст, манфиат аз чорањои давраи гузариш, 
ки  дар банди 2 пешбинї шудааст, пањн намешавад. 

5. Ба муќаррароти моддаи 2 нигоњ накарда, њар як аъзо барои он ки корхонаи 
амалкунандаро  дар њолати ногувор намонад,  ки зери амали яке аз ТРИМс-њо 
ќарор мегирад ва огоњинома мувофиќи банди 1 фиристода мешавад, метавонад дар 
давраи гузариш  њамон ТРИМс-ро истифода барад, ки  нисбат ба сармоягузорињои 
нав ваќте (1) молњое, ки дар натиљаи чунин сармоягузорињо истењсол шудааст ба 
молњои аз тарафи корхонаи амалкунанда истењсолшуда монанд аст ва (2) ваќте 
ки пешгирии  вайрон кардани шартњои раќобат байни сармоягузорони нав ва 

1 Дар њолати истифодаи ТРИМс мутобиќї ваколати мањдудкунандаи њуќуќ ва  рустї огоњинома дар бораи њар як њолати 
мушаххаси истифодаи он фиристода мешавад. Маълумоте, ки додани он боиси  расонидани зарар ба манфиати ќонунии 
тиљоратии корхонањои алоњида  мегардад, талаб карда намешавад. 
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корхонаи амалкунандаро  љилавгирї кардан зарур аст.  Оид ба њама гуна  ТРИМс 
, ки бо ин тарз ба сармояњои нав истифода мешавад, ба Шўро оид ба савдои молњо 
маълумот  фиристода мешавад.  Шартњои чунин ТРИМс-њо оид ба таъсири онњо 
ба раќобат бояд ба он  шартњое, ки ба корхонањои амалкунанда  амалї мешавад 
баробар бошад ва онњо дар як ваќт бекор карда мешавад. 

Моддаи  6 
Шаффофият

1. Аъзоён нисбат ба ТРИМс  боз њам тарафдории худро ба уњдадорињо вобаста ба 
шаффофият ва маълумот, ки  дар моддаи Х ГАТТ аз соли 1994 пешбинї шудааст,  
дар уњдадорї  «Оид ба огоњкунї», ки дар Созишнома мављуд аст ва ба огоњсозї, 
машварат, њалли бањсњо ва назорат вoбаста аст ва 28 ноябри соли 1979 ќабул 
шудааст, Ќарори вазирон оид ба тартиботи огоњсозї, ки 15 апрели соли 1994 ќабул 
шудааст,  тасдиќ мекунанд.

2. Њар як аъзо дар бораи нашрияњо, ки  метавонад дар  он ТРИМс баён шуда бошад, 
аз љумла, ТРИМс-њое, ки    њукуматњои минтаќавї, мањаллї ва  маќомоти идорї 
дар њудуди худ  истифода мебаранд, Котиботро хабардор мекунад.  

3.   Њар як аъзо дархост оид ба пешнињоди маълумотро дилсўзона баррасї менамояд ва 
барои машварат оид ба њама гуна масъалањое, ки аз Созишномаи мазкур бармеояд 
ва аз тарафи хар як аъзои дигар пешнињод мешавад, имконияти мувофиќро таъмин 
месозад. Мутобиќи моддаи  Х ГАТТ аз соли 1994,    аз ягон аъзо  ифшои маълумоте, 
ки  барои иљрои ќонун мамониат эљод мекунад ва ё бо таври дигар ба манфиатњои 
љомеа муќобил аст, ё ба манфиатњои њуќуќї- тиљоратии корхонањои алоњида, хоњ 
давлатї бошад ва хоњ шахсї,   зарар мерасонад, талаб карда намешавад

Моддаи  7 
Кумита  оид ба  чорабинињои сармоягузории вобаста ба савдо

1.  Бо моддаи мазкур Кумита оид ба  чорабинињои сармоягузории вобаста ба савдо 
(минбаъд дар Созишномаи мазкур њамчун «Кумита» оварда  шудааст)  таъсис 
дода мешавад, ки  барои њамаи аъзоён боз аст.  Кумита раис ва  љонишини раисро  
интихоб мекунад ва на кам аз як маротиба дар як сол ва ё бо таври дигар бо 
дархости њар як аз аъзо љамъ меояд. 

2. Кумита  вазифањоеро, ки ба ў аз тарафи Шўро оид ба савдои молњо вогузошта 
мешавад, иљро менамояд ва ба аъзоён имконият фароњам меоварад, ки  оид ба 
њама гуна масъалањои вобаста ба  истифода ва амалисозии Созишномаи мазкур  
машварат доир  намоянд.   

3. Кумита истифода ва иљрои Созишномаи мазкурро назорат мекунад ва њарсола ба 
Шўро  оид ба савдои молњо  гузориш пешнињод менамояд. 

Моддаи  8 
Машваратњо ва њалли бањсњо

Муќаррароти  моддањои  XXII ва XXIII ГАТТ аз соли 1994, чи хеле тањия ва дар 
Созишнома оид ба њалли бањсњо истифода мешавад, дар чањорчўбаи  Созишномаи 
мазкур  ба машваратњо оид ба њалли бањсњо низ истифода бурда мешавад. 
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Моддаи  9 
Шарњи Созишнома  аз тарафи Шўро оид ба савдои молњо 

На дертар аз панљ сол пас аз ба њукми ќонунї даромадани Созишнома дар бораи  
СУС Шўро оид ба савдои молњо  истифодаи Созишномаи мазкурро баррасї менамояд 
ва њангоми зарурат ба Конфронси вазирон пешнињод мекунад, ки  ба матни он таѓйирот 
ворид карда шавад. Њангоми ин баррасї Шўро оид ба савдои молњо  ќарор мекунад, 
ки оё Созишномаи мазкурро  бо муќарррот дар бораи сиёсати сармоягузорї ва сиёсат 
дар соњаи раќобат мукаммал намояд ё не. 

ЗАМИМА 
Номгўи шарњдињанда

1. Ба ТРИМс, ки  бо уњдадории низоми миллии дар банди 4 моддаи  III ГАТТ аз 
соли 1994 пешбинишуда мувофиќ нест, чорабинињое дохил мешаванд, ки дар асоси  
дастурамал истифода мешавад ва ё бо санади њуќуќии дохилї ё бо тартиботи 
маъмурї ворид карда мешавад, ё риояи он барои гирифтани имтиёз зарур аст ва 
талаб менамояд, ки:

(а) харид ва истифодаи молњои ватанї ва ё аз њама гуна  сарчашма аз тарафи  
корхона новобаста аз он ки  молњои мушаххас муайян карда мешавад ва 
ё не, њаљми онњо ва ё арзиши онњо, ё сањм аз њаљм ва арзиши истењсолоти 
мањаллии он; ва ё 

(b) барои харид ва истифодаи молњои воридотї аз тарафи корхона миќдоран 
мањдуд карда шудааст ва он ба њаљм ва ё арзиши молњои мањаллии содиротї 
вобаста аст. 

2. Ба  ТРИМс,  ки ба уњдадорињои  барњамдињии умумии мањдудияти миќдорї, 
ки дар банди 1 моддаи XI ГАТТ аз соли 1994 пешбинї шудааст, мувофиќ нест, 
чорабинињое дохил мешавад, ки дар асоси  дастурамал истифода мешавад ва ё бо 
санади њуќуќии дохилї ё бо тартиботи маъмурї ворид карда мешавад, ё риояи он 
барои гирифтани имтиёз зарур аст ва мањдуд менамояд, ки:

(а) воридоти молњо аз тарафи корхона, ки дар истењсолоти мањаллии он 
истифода мешавад ва ё ба он муносибате дорад, дар маљмуъ ва ё миќдоран 
бо њаљм ё арзиши молњои мањаллии содиркунандаи онњо иртибот дорад;

(b) воридоти молњо аз тарафи корхона, ки дар истењсолоти мањаллии он 
истифода мешавад ва ё  бо роњи мањдудсозии дастрасии корхона ба асъори 
хориљї бо њаљми воридшавии асъори хориљї, ки ба корхона ба пардохтан 
оид аст, ба он муносибате дорад; ва ё

(с) содирот ва ё фурўши молњо барои содирот аз тарафи корхона, ки ё дар 
шакли  молњои хоса ва ё мушаххас, њаљми  ва ё арзиши онњо, ва ё дар шакли 
сањм аз њаљм ва ё арзиши истењсоли мањаллии он баён шудааст.
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Созишнома оид ба татбиќи Моддаи VI Созишномаи умумї 
оид ба тарифњо ва савдо 1994

Аъзоён, њамин тариќ ба ќарор омаданд:

Ќисми I

Моддаи 1
Принсипњо

Чорањои зиддидемпингї танњо дар мавридњое, ки дар Моддаи VI ГАТТ 1994 
пешбинї шудааст ва тибќи тафтишоте, ки мутобиќи Созишномаи мазкур оѓоз1 
ва гузаронда шудааст, татбиќ карда мешавад. Муќаррароти зерин мавриди амал 
ќарор додани Моддаи VI ГАТТ 1994 танзим мекунад, ваќте ки чораљўї дар асоси 
ќонунгузории зиддидемпингї ва ё санадњои меъёрї оѓоз мешавад.   

Моддаи 2
Муайян кардани демпинг

2.1. Барои маќсадњои Созишномаи мазкур, агар мол ба кишвари дигар барои савдо 
бо нархи пасттар аз арзиши муќаррарии он ворид карда шавад, онгоњ ин мол 
мавриди демпинг ќарор дорад, агар нархи содиротии њамин мол, ки аз як кишвар 
ба кишвари дигар содир карда шудааст, аз нархи ќиёсие, ки дар натиљаи тиљорат 
муќаррар карда мешавад, ки барои истеъмол дар кишвари содироткунанда таъин 
шудааст, пасттар бошад.

2.2. Дар мавриди љой надоштани фурўши моли шабењ дар љараёни маъмулии савдо 
дар бозори дохилии кишвари содиркунанда2 ва дар ваќте, ки бинобар вазъияти 
махсуси бозорї ва њаљми ками фурўш дар кишвари содиркунанда чунин 
амалиётњои фурўш имкон намедињанд, ки муќоисаи муносиб гузаронида шавад, 
фарќияти демпинг бо нархи ќиёсии молњои шабењ муайян карда мешавад, ваќте, 
ки он мувофиќан ба кишвари сеюм содир карда мешавад, бо он шарт, ки нархи 
мазкур интихобї мебошад ё бо харољоти истењсолї дар кишвари истењсолкунанда, 
ки ба он маблаѓи муайяни харољоти маъмурї, тиљоратї ва харољотњои умумї ва 
фоида илова карда мешавад. 

2.2.1. Фурўши молњои шабењ дар бозори дохилии кишвари содиркунанда ё ба кишвари 
сеюм бо нархњои пасттар аз харољоти истењсолї (доимї ва таѓирёбанда) ба 
њар воњиди мол бо иловаи харољотњои маъмурї, тиљоратї ва умумї чунин ба 
назар гирифта мешавад, ки фурўш берун аз фаъолияти маъмулии тиљоратї бо 
сабаби нарх амал дорад ва дар муайян кардани арзиши муќаррарї3 танњо дар 
он маврид ба эътибор гирифта намешавад, ки агар маќомоти дахлдор муайян 

1  Истилоњи «оѓоз» чї тавре, ки дар Созишномаи мазкур истифода шудааст, тартиби амалро дар назар дорад, ки мутобиќи он 
Аъзо ба таври расмї тафтишотро, ки дар Моддаи 5 пешбинї шудааст, оѓоз мекунад.

2  Фурўши молњои шабењ дар бозори дохилии  кишвари содиркунанда, одатан дар он миќдоре, ки барои муайян кардани арзиши 
муќаррарї кифоя аст, ба назар гирифта мешавад, ки агар чунин њаљми фурўш панљ фоиз ё беш аз фурўши моли додашударо 
дар кишвари воридкунанда ташкил мекунад, бо он шарт, ки таносуби камтари фурўш низ ќобили ќабул аст, ваќте ки далелњое 
вуљуд доранд, ки фурўш дар бозори дохилї дар таносуби кам њам бошад, барои гузарондани муќоиса кифоя мебошад.  

3  Истилоњи «маќомоти дахлдор» дар Созишномаи мазкур маќомоти сатњи баландро ифода мекунад.
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намоянд, ки чунин фурўш дар муддати дароз4 ва миќдори калон5 ва бо нархе 
љой дорад, ки њамаи харољотњоро дар муддати муайяни ваќт љуброн намекунад. 
Агар нархњое, ки дар мавриди фурўш аз харољоти истењсолии ба як воњиди 
мол паст бошад ва дар муњлати бурдани тафтишот аз харољоти миёнавазни 
истењсолии ба як воњиди мол зиёд бошад, онгоњ ин нархњо чунин ба назар 
гирифта мешавад, ки љуброни харољотњоро дар муддати муайяни ваќт таъмин 
мекунанд.    

2.2.1.1 Барои маќсадњои банди 2 харољот дар асоси њуљљатњои бањисобгирии 
содиркунанда ё истењсолкунандае, ки мавриди тафтишот ќарор дорад, њисоб 
карда мешавад, бо он шарт, ки чунин њуљљатњо ба принсипњои ќабулшудаи 
муњосиботї дар кишвари содиркунанда мувофиќ мебошад ва ба таври кофї 
харољотњои марбут ба истењсол ва фурўши молњои мазкурро нишон медињад. 
Маќомоти дахлдор тамоми далелњои марбут ба дуруст будани таќсимоти 
харољотњо, инчунин он харољотњое, ки содиркунанда ё истењсолкунанда 
дар љараёни тафтишот пешнињод мекунад, ба назар мегиранд, бо он шарт, 
ки ин таќсимот аз љониби содиркунанда ё истењсолкунанда ба таври 
доимї истифода мешавад, масалан, нисбат ба муќаррар кардани муддати 
амортизатсионї ва фарсудашавї ва пардохтњои марбут ба сармоягузорї 
ва љуброни дигар харољот барои ривољи истењсолот. Агар њоло ин дар 
таќсимоти харољотњо мувофиќ ба зербанди мазкур зикр нашуда бошад, 
онгоњ мувофиќан харољотњо ё тибќи бандњои ѓайридавравии харољот, ки 
барои ривољи истењсолоти оянда ва/ё љорї тайин шудааст, ислоњ карда 
мешавад, ё бо назардошти вазъияте, ки дар давоми он ба харољотњо дар 
муддати тафтишот, амалиётњои марбут ба шуруъ кардани истењсолот таъсир 
расонданд6.  

2.2.2 Барои маќсадњои банди 2 суммаи харољотњои маъмурї, тиљоратї ва умумї ва 
инчунин фоида дар маълумот оид ба истењсол ва фурўши молњои шабех дар 
љараёни маъмули савдо асос меёбад, ки онро содиркунанда ё истењсолкунанда, 
ки нисбати вай тафтишот давом дорад, пешнињод мекунад. Агар суммаи 
ин харољот дар ин асос мауйян карда нашавад, онњо дар чунин асос муайян 
мешаванд:

(i) маблаѓњое, ки дар асл содиркунанда ё истењсолкунанда дар робита ба 
истењсол ва фурўш дар бозори дохилии кишвари истењсолкунанда њамон 
дараљаи молњои шабењ пардохт намудааст ё ба даст овардааст;

(ii) маблаѓњои миёнавазн, ки дар асл дигар содиркунандагон ё 
истењсолкунандагон, ки нисбати онњо тафтишот давом дорад ё вобаста ба 
истењсол ва фурўш дар бозори дохилии кишвари истењсолкунандаи њамон 
дараљаи молњои шабењ пардохт намудааст ё ба даст овардааст; 

(iii) ягон усули дигар, бо он шарте, ки суммаи фоидае, ки бо ин усул 

4  Муддати дароз одатан як солро дарбар мегирад, лекин дар ягон маврид бояд аз шаш моњ кам набошад.
5  Фурўш бо нархњои пасттар аз харољоти истењсолї дар миќдори калон он ваќт љой дорад, ки агар маќомоти дахлдор муайян 

намояд, ки  нархи миёнавазни ќарордод, ки дар муайян кардани арзиши муќаррарї, ба эътибор гирифта мешавад, аз харољоти 
миёнавазни  истењсолї ба як воњиди мол пасттар мебошад ва ё њаљми фурўш бо нархи пасттар аз харољоти миёнавазни истењсолї, 
на кам аз 20% њаљми фурўши ќарордодњоеро, ки дар мавриди муайян кардани арзиши муќаррарї ба эътибор гирифта мешавад, 
ташкил мекунад.

6  Ислоњи марбут ба амалиётњои шуруъ кардани истењсолот харољотњои марбут ба муњлати охири шуруъ шудани истењсолотро 
ифода мекунад, ё агар ин муњлат аз муњлати тафтишот зиёд бошад, харољотњои аз њама охир, ки онњоро ба таври дуруст, 
маќомоти дахлдор дар давоми тафтишот ба эътибор мегирад.



Созишнома оид ба татбиқи Моддаи VI Созишномаи умумӣ оид ба тарифҳо ва савдо 1994 241

муайян мешавад, аз фоидае, ки маъмулан дигар содиркунандагон ва 
истењсолкунандагони молњои чунин категорияи умумї дар љараёни фурўш 
дар бозори дохилии кишвари истењсолкунанда ба даст меоранд, зиёд нест. 

2.3      Дар њолатњое, ки нархи содиротї мављуд нест, ё дар мавридњое, ки тибќи хулосаи 
маќомоти дахлдор ба нархи содиротї боварї нест, ки он аз мављудияти робита 
ё ќарордоди љубронкунанда байни содиркунанда ва воридкунанда ё љониби 
сеюм вобаста аст, нархи содиротї дар асоси нархе муайян мешавад, ки тибќи 
он молњои воридотшуда маротибаи аввал ба харидори новобаста боз фурўхта 
мешавад, ё молњо ба харидори новобаста боз фурўхта намешавад ё дар он шакле, 
ки воридот шудааст, боз фурўхта намешавад дар он асоси воќеї, чї тавре ки 
маќомоти дахлдор муайян кардааст.

2.4. Муќоисаи нархи содиротї ва арзиши муќаррарї ба таври одилона гузаронда 
мешавад. Чунин муќоиса бояд дар як марњилаи амалиёти тиљоратї гузаронда 
шавад, одатан дар марњилаи тањвил аз корхона ва нисбат ба фурўш, то ќадри 
имкон дар як ваќти амали фурўш. Дар њар як њолати мушаххас мувофиќан тасњењ 
ворид карда мешавад, ки тафовутро дар ќиёспазирии нарх ба эътибор мегирад, ки 
он тафовутро дар вазъият ва шарти фурўш, андозбандї сатњи тиљорат, миќдор, 
хусусиятњои физикї ва њамчунин дигар хусусиятњоеро, ки ба ќиёспазирии нарх 
таъсир мерасонад, дарбар мегирад7. Дар њолатњое, ки дар банди 3 зикр шудааст, 
харољотњо, инчунин бољњо ва андозњо, ки дар муддати байни воридот ва фурўш 
пардохта шудааст ва инчунин фоидаи ба даст овардашуда тасњењ карда мешавад. 
Агар дар ин њолатњо ќиёспазирии нарх таъсир ёбад, маќомоти дахлдор арзиши 
муќаррариро дар марњилаи амалиёти тиљоратии баробар ба марњилае, ки дар он 
нархи содиротї муайян шудааст, муќаррар мекунанд ё тасњењњои заруриро, ки 
тибќи банди мазкур иљозат дода шудааст, ворид мекунанд. Маќомоти дахлдор 
љонибњои манфиатдорро огоњ мекунанд, ки кадом маълумот барои гузарондани 
муќоисаи одилона зарур аст ва барои љонибњо барои исбот сарбории бесабаб 
эљод намекунанд.  

2.4.1 Агар муќоиса тибќи банди 4, мубодилаи як асъор ба асъори дигарро таќозо 
намояд, онгоњ ин мубодила тибќи он ќурби мубодилае, ки дар санаи фурўш8  
љой дошт, гузаронида мешавад, бо он шарте, ки агар фурўши асъори хориљї 
дар бозори муњлатнок бевосита бо амалиёти содирот вобаста бошад, он ваќт 
ќурби мубодилае, ки дар фурўши муњлатнок аст, истифода мешавад. Таѓйир 
ёфтани ќурби мубодила ба эътибор гирифта намешавад ва дар љараёни таф-
тишот маќомоти дахлдор ба содиркунандагон 60 рўз ваќт медињанд, ки онњо 
нархњои содиротии худро бо назардошти таѓйирёбии устувори ќурби мубоди-
ла дар муњлати тафтишот дуруст намоянд.

2.4.2 Бо назардошти муќаррароте, ки дар банди 4 муќоисаи одилонаро танзим 
мекунад, мављуд будани фарќияти демпинг дар љараёни тафтишот одатан ё 
дар асоси муќоисаи арзиши муќаррарии миёнавазн бо нархњои миёнавазни 
њамаи ќарордодњои содиротии ќиёспазир муайян карда мешавад, ё тариќи 
муќоисаи арзиши муќаррарї бо нархњои содиротї дар асоси ќарордодњои му-

7  Дониста мешавад, ки баъзе аз омилњои дар боло зикршуда ќисман дуруст меоянд ва маќомоти дахлдор бар он чораљўї 
мекунанд, ки тасњењњое, ки тибќи муќаррароти мазкур аллакай ворид карда шудааст, такрор карда намешавад.

8  Одатан, санаи фурўш ин санаи ќарордод, фармоиш барои тањвил, тасдиќи фармоиш ё борхат мебошад, вобаста аз он, ки кадом 
њуљљат шартњои молиявии фурўшро муайян мекунад.
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шаххас муайян карда мешавад. Арзиши муќаррарї, ки дар асоси миёнавазн 
муќаррар карда мешавад, метавонад бо нархњои ќарордодњои содиротии му-
шаххас муќоиса карда шавад, агар маќомоти дахлдор маълум созад, ки сох-
тори нархњои содиротї вобаста ба харидорони гуногун, минтаќањо ва муд-
дати ваќт хеле фарќ мекунад ва агар шарњ дода шавад, ки бо кадом сабаб дар 
мавриди гузаронидани муќоисаи нишондињандањои миёнавазн, ё нархњо дар 
ќарордодњои мушаххас, ин гуна фарќиятњоро наметавон ба таври дахлдор ба 
ќайд гирифт.

2.5   Дар њолате, ки молњо ба кишвари на ба таври мустаќим аз кишвари истењсолку-
нанда, балки ба кишвари Аъзо аз кишвари мутавассит содирот карда шудааст, 
нархе, ки тибќи он молњои аз кишвари содиркунанда ба кишвари (давлати)во-
ридкунанда фурўхта мешавад, одатан бо нархи муќоисавї дар кишвари (дав-
лати)содиркунанда ќиёс карда мешавад. Лекин, муќоиса метавонад бо нархи 
кишвариистењсолкунанда сурат гирад, агар, масалан, молњо танњо тавассути киш-
варисодироткунанда боз тањвил мешаванд, ё ки чунин молњо дар кишварисодир-
кунанда истењсол намешаванд, ё дар њолати мављуд набудани нархи муќоисавии 
молњои дар кишварисодиркунанда.

2.6   Дар Созишномаи мазкур истилоњи «моли шабењ» (“produit similaire”- дар забо-
ни фаронсавї) маънои моли монандро ифода мекунад, яъне дар њама маврид бо 
мањсулоти додашуда монанд мебошад, ё дар њолати мављуд набудани чунин мол, 
дигар мол, ки њарчанд, дар њама маврид монанд набошад њам, хусусиятњое дорад, 
ки ба хусусиятњои моли додашуда наздик аст. 

2.7   Моддаи мазкур ба муќаррароти дуюми иловагї ба банди 1 Моддаи VI дар Зами-
маи 1 ГАТТ 1994  халал ворид намекунад. 

Моддаи 3 
Муайян кардани зарар9

3.1   Муайян кардани зарар барои маќсадњои Моддаи VI ГАТТ 1994 дар далелњои 
мусбї асос меёбад ва тањлили воќеии (а) њаљми воридоте, ки бо демпинг амалї 
шудааст ва таъсири воридоти демпингшуда ба нархњои молњои шабењ дар бозори 
ватанї ва (b) таъсири ояндаи чунин воридот ба истењсолкунандагони ватании 
чунин молњо.

3.2    Нисбат ба њаљми воридоте, ки бо истифода аз демпинг ворид шудааст, маќомоте, 
ки тафтишотро мебарад, онро ба инобат мегирад, ки оё воридоте, ки бо истифода 
аз демпинг амалї шудааст, дар шакли мутлаќ хеле афзуд, ё нисбат ба истењсол 
ё истеъмол дар кишвари Аъзо воридкунанда. Нисбат ба таъсири воридоте, ки 
бо демпинг амалї шудааст, маќомоте, ки тафтишот мегузаронад, онро ба на-
зар мегирад, ки оё дар натиљаи воридоти демпингшуда нарх нисбат ба нархи 
молњои шабењ дар кишвари Аъзои воридоткунанда хеле паст шудааст, ё таъсири 
чунин воридот бо ягон тариќ то як дараљаи бузург нархњоро паст мекунад, ё то 
як дараљаи бузург ба афзудани нарх монеъ мешавад, ки он дар њолати баръакс 
ба амал меомад. Ягоне аз ин ё инњо омили бешубњаи ањамияти њалкунанда њисоб 
намеёбад. 

9 Дар Созишномаи мазкур истилоњи «зарар», агар дигар њолат муќаррар нашуда бошад, зарари моддиро ба соњаи ватанї, 
хавфи зарари моддиро ба соњаи ватанї, ё мамониати моддиро барои созмон додани чунин соња дар назар дорад ва мувофиќ ба 
муќаррароти Моддаи мазкур шарњ медињад.  
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3.3  Ваќте, ки воридоти ягон мол беш аз як кишвар дар як ваќт зери тафтишоти 
зиддидемпингї ќарор мегирад, маќомоте, ки тафтишот мебарад, бањогузории 
кумулятивии таъсири чунин воридотро танњо дар он маврид метавонад ба амал 
барорад, агар онњо муайян намоянд, ки (а) фарќияти демпинг, ки нисбат ба во-
ридоти њар як кишвар маълум карда шудааст, аз сатњи de minimis чї тавре, ки дар 
банди 8 Моддаи 5 муайян карда шудааст, зиёдтар мебошад ва њаљми воридот аз 
њар як кишвар кам намебошад ва (b) бањогузории кумулятивии таъсири воридот 
дар њолати шароити раќобат байни молњои воридотї ва шароити раќобат байни 
молњои воридотї ва молњои шабењи ватанї бамаврид мебошад. 

3.4  Тањлили таъсири воридоти демпингшуда ба соњаи ватание, ки таъсир расидааст, 
тањќиќи тамоми омилњои иќтисодї ва нишондињандањои дахлдорро, ки ба њолати 
соњаи додашуда муносибат доранд, дарбар мегирад, инчунин коњиш ёфтани 
њаљми аслї ё эњтимолии фурўш, фоида, њаљми истењсоли молњо, њиссаи бозорї, 
мањсулнокї, даромад аз сармоягузорї ва истифодаи иќтидорњо; омилњое, ки ба 
нархњои дохилї таъсир мерасонанд; андозаи фарќияти демпингї; таъсири ман-
фии аслї ё эњтимолї ба њаракати пулњои наќд, захираи мањсулот, шуѓли ањолї, 
маош, суръати рушд, имконияти љалби сармоя ва инвестисияњо. Рўйхати зерин 
пурра нест, ягоне аз ин ё инњо омили бешубњаи ањамияти њалкунанда њисоб на-
меёбад.

3.5  Бояд собит кард, ки воридоте, ки бо демпинг амалї шудааст, тавассути 
демпинг, чї тавре, ки дар бандњои 2 ва 4 ќайд шудааст, тибќи мафњуме, ки 
дар Созишномаи мазкур аст, зарар мерасонад. Баён намудани робитаи байни 
воридоти демпингшуда ва зарар ба соњаи ватанї дар тањлили њамаи далелњои 
марбут ба ќазия, ки маќомоти дахлдор доранд, асос меёбад. Маќомоти дахлдор 
њамчунин тамоми дигар омилњои маълуми ѓайр аз воридоти демпингшударо, ки 
дар як маврид ба истењсоли ватанї зарар мерасонанд, меомўзанд ва зараре, ки ин 
омилњо мерасонанд, ба воридоти демпингшуда марбут карда нашавад. Омилњое, 
ки ба ќазия метавонад марбут бошад, аз љумла њаљм ва арзиши воридот, ки бо 
нархњои демпингшуда фурўхта нашудааст, кам шудани талабот ва таѓйирот 
дар сохтори истеъмол, амалї намудани мањдудкунии тиљорат ва раќобат байни 
истењсолкунандагони хориљї ва ватанї, дастовардњои технологї ва инчунин 
нишондињандањои содиротї ва мањсулнокии истењсолоти ватаниро дарбар 
мегирад. 

3.6 Таъсири воридоти демпингшуда нисбат ба истењсолоти ватании  моли шабењ тањлил 
карда мешавад, агар маълумоти мављуда имкон дињад, ки истењсолоти додашуда 
дар асоси чунин нишондињандањо аз ќабили љараёни истењсолот, фурўш аз љониби 
истењсолкунандагон ва фоида људо муайян карда шавад. Агар чунин амали људо 
муайян кардан ѓайриимкон бошад, таъсири воридоти демпингшуда тавассути 
тањлил намудани истењсоли гурўњ ва доираи аз њама мањдуди  молњо муайян 
карда мешавад, ки молњои  шабењро, ки оид ба он маълумоти зарурї мављуд аст, 
низ дарбар мегирад.

3.7    Муайян кардани мављудияти хавфи моддї дар далелњо асос меёбад, на балки дар 
изњорот, гумон ё имконияти эњтимолї. Таѓир ёфтани вазъият, ки он шароитеро ба 
вуљуд меорад, ки демпинг метавонад зарар расонад, бояд ба таври аниќ маълум 
бошад ва ногузир бошад10. Дар мавриди муайян кардани  мављудияти хавфи 

10  Яке аз намунањо, ки он истисної нест, ин мављуд будани далелњои боэътимод мебошад, ки мувофиќи он дар ояндаи наздик 
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зарари моддї, маќомоти дахлдор, аз љумла чунин омилњоро бояд ба инобат гирад:

(i) босуръат афзудани воридоти демпингшуда дар бозори дохилї, ки ба 
эњтимолияти афзоиши бузурги воридот ишора мекунад;

(ii) мављудияти имкониятњои кофии содиротї дар содиркунанда ё ба таври 
ногузир хеле афзудани имкониятњои содиротї, ки эњтимолияти афзоиши 
бузурги содироти демпингшударо ба бозори кишвари Аъзои воридкунанда 
нишон медињад, бо назардошти имкониятњои бозорњои дигари содиротї, ки 
метавонанд содироти иловагиро истеъмол намоянд;

(iii) воридот бо нархњое, ки ба нархњои дохилї дар самти паст шудан ва 
коњиш ёфтан таъсир мерасонад ва эњтимол талаботро ба воридоти иловагї 
зиёд мекунад; ва 

(iv) захираи молњо, ки он дар тафтишот ќарор дорад. 
    

Ягон аз ин омилњои зикршуда ба таври истисно наќши њалкунандаро надорад, 
лекин маљмўи омилњои зикршуда имконият медињад, ки хулоса бароварда шавад, ки 
содироти демпингшуда дар оянда ногузир аст ва дар њолати љорї накардани чорањои 
муњофизатї зиёни моддї расонда мешавад.

3.8  Дар мавриди мављудияти хавфи зарар аз воридоти демпингшуда, ќарор оид 
ба истифодаи чорањои зиддидемпингї эњтиёткорона баррасї ва ќабул карда 
мешавад.

Моддаи 4 
Истилоњи соњаи ватанї

4.1      Дар Созишномаи мазкур истилоњи «соњаи ватанї» ба кулли истењсолкунандагони 
ватании молњои шабењ дахл дорад, ё ба онхое, ки њаљми муштараки истењсоли 
молхое, ки ба онњо мансуб аст, ќисми асосии тамоми истењсоли ватании ин 
молњоро ташкил мекунад, ба истиснои:

(i) Дар мавридњое, ки истењсолкунандагон11 бо содиркунандагон ва 
воридкунандагон вобаста мебошанд, ё худ воридкунандагони моле 
мебошанд, ки эњтимолан бо демпинг ворид шудааст, истилоњи «соњаи 
ватанї» њамчун ба истењсолкунандагони боќимонда дахлдошта шарњ дода 
мешавад;

(ii) Дар вазъиятњои истисної ќаламрави Аъзо барои истењсолоти додашуда 
ба ду ё аз он зиёда бозорњои раќобаткунанда таќсим карда шавад ва 
истењсолкунандагон дар дохили њар бозор њамчун соњаи мустаќил њисобида 
шавад, агар (а) истењсолкунандагон дар дохили чунин бозор тамоми ё 
ќариб њамаи молњои истењсолшудаи худро дар ин бозор мефурўшанд, 
ва (b) талабот дар бозори мазкур аз тарафи истењсолкунандагони моли 

якбора зиёд шудани воридоти молњои додашударо дар нархњои демпингї интизор шудан мумкин аст.
11  Дар банди мазкур истењсолкунандагон бо содиркунандагон ва воридкунандагон танњо дар он маврид вобаста њисобида 

мешаванд, ки агар (а) яке аз онњо ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим дигарро идора мекунад; ё (b) њардуи онњо ба таври 
мустаќим ё ѓайримустаќим аз љониби шахси сеюм идора карда мешаванд; ё (с) њардуи онњо ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим 
шахси сеюмро идора мекунанд, бо он шарт, ки асосњое вуљуд доранд, ки тибќи онњо фарз ё гумон карда мешавад, ки таъсири ин 
робита чунин аст, ки метавонад истењсолкунандаи додашударо маљбур созад, ки фаъолияти худро ба таври дигар аз фаъолияти 
истењсолкунандагони новобаста амалї созад. Дар банди мазкур њисобида мешавад, ки як шахс шахси дигарро идора мекунад, 
агар шахси якум ба таври њуќуќї ё дар амал имкон дорад, ки фаъолияти шахси дуюмро мањдуд созад ё идора намояд.
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додашуда, ки дар дигар ќисмати ин ќаламрав ќарор доранд, ба таври зиёд 
ќонеъ карда намешавад.  Дар чунин вазъият, зарари љой дошта метавонад, 
новобаста аз он, ки њатто агар ба њиссаи асосии тамоми истењсолоти ватанї 
зарар нарасида бошад, бо шарти љамъ шудани воридоти демпингшуда дар 
чунин бозори алоњида ва инчунин  дар мавриде, ки воридоти демпингшуда 
ба истењсолкунандагони тамоми ё ќариб њамаи истењсолот дар чунин бозор 
зарар мерасонад.

4.2   Дар мавриде, ки мафњуми истењсолоти ватанї, чї тавре, ки дар банди 1 (ii) зикр 
шудааст, ба истењсолкунандагони минтаќаи мушаххас, яъне бозор дахл дорад, 
бољњои зиддидемпингї танњо аз молњое, ки барои истеъмол дар ин бахш таъин 
шудааст, ситонида мешавад12. Агар ќонунгузории конститутсионии Аъзои во-
ридкунанда дар ин асос ситонидани бољњоро иљозат намедињад, Аъзо метавонад 
бољњои зиддидемпингиро бе мањдудият бо он шарт ситонад, ки агар (а) ба со-
диркунандагон имкон дода шуда буд, ки ё содиротро ба ин минтаќа бо нархњои 
демпингї ќатъ намоянд, ё мутобиќи Моддаи 8 кафолат дода шавад, лекин 
кафолатњои зарурї дар ин маврид фавран дода шуда набуданд ва (b) чунин бољњо 
танњо аз молњои истењсолкунандагони мушаххасе, ки ба ин минтаќа тањвил ме-
карданд, ситонида намешавад. 

4.3    Ваќте, ки ду ё зиёда кишварњо тибќи муќаррароти банди 8 (а) Моддаи XXIV ГАТТ 
1994 ба чунин дараљаи њамоиш ноил шуданд, ки он хусусияти бозори ягона ва 
муттањидро дорад, истењсолот дар тамоми минтаќаи њамоиш њамчун истењсолоти 
ватанї, чї тавре, ки дар банди 1 зикр шудааст, њисобида мешавад. 

4.4 Муќаррароти банди 6 Моддаи 3 ба Моддаи мазкур татбиќ мешавад. 

Моддаи 5
Оѓоз ва идомаи  тафтишот

5.1   Ба истиснои он, ки дар банди 6 зикр шудааст, тафтишот бо маќсади муайян кар-
дани мављудият, дараља ва таъсири њама гуна демпинги эњтимолї, баъд аз аризаи 
хаттї, ки аз љониби соњаи ватанї ё аз номи он пешнињод шудааст, оѓоз карда 
мешавад. 

5.2   Аризае, ки мувофиќи банди 1 пешнињод шудааст, чунин далелњоро дарбар меги-
рад: (а) демпинг, (b) зарар, дар доираи мафњуми Моддаи VI ГАТТ 1994, чї тавре, 
ки дар Созишномаи мазкур шарњ дода шудааст ва (с) робитаи байни воридоти 
демпингшуда ва зарари эњтимолї.  Тасдиќи оддї, ки бо далелњои зарурї таќвият 
дода нашудааст, барои ќонеъ кардани талаботи банди мазкур кифоя нест. Ариза 
маълумотро оид ба чунин масъалањо, ки ба аризадињанда дастрас аст, дарбар 
мегирад:

(i) Шахсияти аризадињанда ва тавсифи њаљм ва арзиши истењсоли дохилии 
молњои шабењ аз љониби аризадињанда. Агар аризаи хаттї аз номи соњаи 
ватанї дода шавад, онгоњ дар ариза соњае, ки аз номи он ариза дода шудааст, 
тавассути рўйхати тамоми истењсолкунандагони дохилии молњои шабењ (ё 
иттињодияњои истењсолкунандагони дохилии молњои шабењ), ки маълуманд, 
мушаххас карда мешавад ва то ќадри имкон, тавсифи њаљм ва арзиши 

12   Истилоњи «ситонидан» дар Созишномаи мазкур ба таври нињої ва љамъбастї тариќи њуќуќї љорї намудан ё ситонидани бољ 
ё андозро ифода мекунад.
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истењсоли дохилии молњои шабењ, ки ба чунин истењсолкунандагон мансуб 
аст;

(ii) Тавсифи пурраи мол, ки эњтимолан мавриди демпинг ќарор дорад, номи 
мамлакат ё мамлакатњое, ки дар онњо мол истењсол ё аз онњо содир карда 
шудааст, шахсияти њар як содиркунандаи ё истењсолкунандаи хориљї, ки 
маълум карда шудааст ва рўйхати шахсиятњои мушаххас, ки моли  мазкурро 
ворид мекунанд;

(iii)  Маълумот оид ба  нархњое, ки мувофиќи онњо моли  мазкур барои 
истеъмол дар бозори дохилии кишвар ё кишварњои истењсолкунанда ва 
содироткунанда (ё дар мавриди муносиб, маълумот оид ба нархњо, ки 
мувофиќи ин нархњо моли мазкур аз кишвар  ё кишварњои истењсолкунанда 
ва содиркунанда ба кишварњои сеюм фурўхта мешавад, ё маълумот оид ба 
арзиши ташаккулёфтаи мол) фурўхта мешавад ва маълумот оид ба нархњои 
содиротї ё дар мавриди муносиб, оид ба нархњое, ки мол бори аввал 
ба харидор новобаста дар ќаламрави Аъзои воридкунанда боз фурўхта 
мешавад;

(iv) Маълумот оид ба тамоюли њаљми воридот, ки эњтимолан демпинг 
шудааст, таъсири чунин воридот ба нархњои молњои шабењ дар бозори 
дохилї ва натиљаи таъсири чунин воридот ба саноати дохилї, тибќи омилњо 
ва нишондињандањои марбут, ки ба њолати соњаи ватанї, чї тавре, ки дар 
моддањои 2 ва 4 Моддаи 3 ишора шудааст, иртибот дорад.

5.3     Маќомоти дахлдор даќиќ ва мувофиќ будани далелњоро, ки дар ариза зикр шуда-
аст,  барои муайян кардани кофї будани далелњо барои оѓози тафтишот мавриди 
омўзиш ќарор медињанд.

5.4   Тафтишот тибќи банди 1 танњо дар он маврид оѓоз карда мешавад, ки агар 
маќомоти дахлдор дар асоси тањлили сатњи дастгирї ё зид будан ба ариза, ки 
истењсолкунандагони ватании молњои шабењ изњор кардаанд13, муайян намоянд, 
ки ариза аз соњаи ватанї14  ё аз номи он пешнињод карда шудааст. Ариза он ваќт 
ба эътибор гирифта мешавад, ки он «аз соњаи ватанї ё аз номи он» пешнињод 
шудааст, агар ариза аз љониби он истењсолкунандагони дохилї дастгирї карда 
мешавад, ки њиссаи њаљми истењсоли онњо беш за 50% маљмўи истењсоли молњои 
шабењро ташкил мекунад, ки онро он ќисми соњаи ватанї истењсол кардааст, ки 
аризаро дастгирї мекунад ё ба он зид мебошад. Лекин тафтишот оѓоз карда наме-
шавад, агар њиссаи истењсолкунандагони ватанї, ки аризаро дастгирї мекунанд, 
камтар аз 25% тамоми истењсоли молњои шабењро, ки соњаи ватанї истењсол кар-
дааст, ташкил мекунад.

5.5    Маќомоти дахлдор то ќабул шудани ќарор дар бораи  оѓози тафтишот маълумо-
тро оид ба пешнињод шудани ариза барои оѓози тафтишот ошкор намекунанд. 
Лекин, баъд аз ќабули аризаи ба таври дуруст асоснокшуда ва то оѓози тафтишот 
маќомоти дахлдор њукумати Аъзои манфиатдори содиркунандаро огоњ мекунад.

5.6   Агар дар њолатњои муњим, маќомоти дахлдор бе гирифтани ариза аз соњаи ватанї 

13  Агар соњањои саноат шумораи хеле зиёди истењсолкунандагонро дарбар гирад, маќомоти дахлдор метавонанд сатњи дастгирї 
ё зид буданро тавассути усулњои љоизи омории људокунї муайян намоянд.

14  Аъзоён медонанд, ки дар ќаламрави баъзе Аъзоён кормандони корхонањои истењсолкунандагони ватании мањсулоти шабењ 
метавонанд аризаро оиди тафтишот, ки дар банди 1 мушаххас шудааст,  пешнињод ё дастгирї менамоянд. 
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ё аз номи он бо дархост дар бораи  оѓоз кардани тафтишот, ќарорро оид ба оѓоз 
кардани тафтишот ќабул намояд, маќомоти дахлдор ба тафтишот њамон ваќт 
шурўъ мекунад, ки агар онњо ба таври кофї далелњоро оид ба  демпинг, зарар ва 
љой доштани робита байни демпинг ва чї тавре, ки дар банди 2 зикр шудааст, до-
шта бошанд, ки оѓоз намудани тафтишотро асоснок мекунад. 

5.7   Далелњо оид ба мављуд будани демпинг ва зарар  бояд дар як маврид баррасї 
шавад (а) дар мавриди ќарор оид ба оѓоз ва ё рад кардани тафтишот, ва (b) дар 
оянда, дар љараёни тафтишот, аз санаи на дертар аз санаи нахустин, ки шуруъ аз 
он мутобиќи муќаррароти созишномаи мазкур чорањои муваќќатї татбиќ карда 
мешавад. 

5.8    Аризае, ки тибќи банди 1 пешнињод карда шудааст, рад карда мешавад ва таф-
тишот фавран ќатъ мегардад, њамин, ки маќомоти дахлдор маълум намояд, ки 
далели кофї дар бораи демпинг ё зарар, ки давом додани тафтишотро асоснок 
мекунад, мављуд нест. Тафтишот бетаъхир ќатъ карда мешавад  дар њолатњое, ки 
маќомоти дахлдор маълум намояд, ки фарќияти демпинг ба de minimis баробар 
аст, ё ки њаљми аслї ё эњтимолии воридоти демпингшуда,  ё андозаи зарар кам 
аст. Фарќияти демпинг de minimis њисобида мешавад, агар ин фарќият камтар 
аз 2% нархи содиротиро ташкил намояд. Њаљми воридоти демпингшуда одатан 
кам њисобида мешавад, агар маълум шавад, ки њаљми воридоти демпингшуда аз 
кишвари муайян камтар аз 3% воридоти молњои шабењро дар кишвари Аъзои 
воридкунанда ташкил мекунад, агар кишварњое, ки дар алоњидагї њиссаи онњо 
камтар аз 3% воридоти молњои шабењро дар кишвари Аъзои воридкунанда таш-
кил мекунад, дар маљмуъ њиссаи онњо на бештар аз 7% воридоти молњои шабењро 
дар кишвари Аъзои воридкунанда ташкил мекунад. 

5.9   Тартиби зиддидемпингї ба расмиётдарории гумрукї монеа намешавад.

5.10  Тафтишот, ба истиснои њолатњои махсус, бояд дар зарфи як сол анљом дода шавад 
ва дар ягон њолат на дертар аз 18 моњи баъди оѓози тафтишот.  

Моддаи 6 
Далелњо 

6.1    Ба њамаи љонибњои манфиатдор дар тафтишоти демпингї, огоњнома оид ба 
маълумоте, ки ба маќомоти дахлдор зарур аст, равон карда мешавад ва ба 
љонибњо имкони зиёд дода мешавад, ки њамаи далелњоро, ки ба фикри онњо ба 
тафтишоти мазкур дахл дорад, дар шакли хаттї пешнињод намоянд. 

6.1.1 Ба содиркунандагон ва ё истењсолкунандагони хориљие, ки саволномањоеро 
мегиранд, ки дар тафтишот истифода мешавад, њадди аќќал 30 рўз барои 
пешнињоди посух дода мешавад15. Ба њамаи дархост оид ба дароз кардани 
муњлати 30 рўз бояд баррасї карда шавад ва дар мавриди асоснок будани он, 
дароз кардани муњлат дар њама њолате, ки амалан мумкин аст, бояд дода шавад. 

6.1.2  Бо назардошти талабот оид ба њимояи маълумоти махфї, далелњое, ки ба таври 
хаттї аз љониби манфиатдор пешнињод мешавад, бетаъхир ба дигар љонибњои 

15  Њамчун ќоидаи умумї, муњлат барои содиркунандагон аз санаи гирифтани саволнома шуруъ мешавад, ки он ќабулшуда 

њисобида мешавад, баъди як њафтаи он рўзе, ки саволнома ба посухдињанда фиристода шудааст, ё ба намояндагии дипломатии 

Аъзои содиркунанда ирсол шудааст, ё дар њолати ќаламрави алоњидаи гумрукии аъзои СУС – намояндаи расмии ќаламрави 

содиркунанда.  
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манфиатдор, ки дар тафтишот иштирок мекунанд, пешнињод карда мешавад.

6.1.3  Баъд аз оѓоз кардани тафтишот, маќомоти дахлдор бетаъхир матни пурраи 
аризаро, ки тибќи банди 1 Моддаи 5 ќабул шудааст, ба содиркунандагон 
маълум16 ва ба маќомоти Аъзои содиркунанда ва мувофиќи дархост ба дигар 
љонибњои манфиатдор пешнињод мекунанд. Чи тавре, ки дар банди 5 зикр 
шудааст, талабот оид ба њимояи маълумоти махфї ба таври зарурї ба эътибор 
гирифта мешавад.

6.2   Дар тамоми љараёни тафтишоти зиддидемпингї њамаи љонибњои манфиатдор 
имкони пурраи њимояи манфиатњои худро доранд. Бо ин маќсад, маќомоти дахлдор 
тибќи дархост, ба њамаи љонибњои мафиатдор  имкон медињад, ки бо љонибњое, ки 
манфиатњои онњо мухолифанд,  бо маќсади он, ки аќидањои ба њам мухолиф баён 
карда шуда ва санадњои радкунанда пешнињод карда шавад, вохўранд. Чунин 
имконият бо назардошти зарурати махфї нигоњ доштани љонибњо ва фароњам 
овардани шароити ќулай барои онњо пешнињод карда мешавад. Барои ягон 
љониб иштирок кардан дар вохўрї њатмї нест ва њузур надоштани ягон љониб ба 
манфиатњои ин љониб зарар намеорад. Љонибњои манфиатдор њамчунин њуќуќ 
доранд, ки дар мавриди мављуд будани асос, маълумоти иловагиро ба таври 
шифоњї баён намоянд.  

6.3   Маълумоте, ки тибќи банди 2 ба таври шифоњї баён шудааст, маќомоте, ки таф-
тишот мебарад, то он дараља ба инобат мегирад, ки ин маълумот сипас ба шакли 
хаттї гардонда шуда, ба дигар љонибњои манфиатдор пешнињод карда мешавад, 
чї тавре, ки дар зербанди 1.2. зикр шудааст.

6.4    Дар мавриде, ки амалан мумкин аст, маќомоти дахлдор ба њамаи љонибњои ман-
фиатдор имкон медињад, ки бо њамаи маълумоти марбут ба баёни ќазияи онњо 
шинос шаванд, ки он чї тавре, ки дар банди 5 муайян шудааст махфї нест ва 
ин маълумотро маќомоти дахлдор дар тафтишот истифода мебарад ва њамчунин 
дар асоси ин маълумот гузориш тањия менамояд.

6.5   Њама гуна маълумоте, ки аз рўи хусусияти худ махфї мебошад (масалан, ошкор 
кардани он ба раќиб афзалияти бузурги раќобатї медињад, ё ошкор шудани он 
ба шахсе, ки маълумотро додааст, ё барои шахсе,ки аз вай шахси мазкур маълу-
мотро гирифтааст, оќибатњои хеле номусоид дорад), ё дар асоси махфї аз тарафи 
љонибњои тафтишот пешнињод шудааст, њангоми мављуд будани асосњои кофї, аз 
љониби маќомоти дахлдор чунин њисобида мешавад. Чунин маълумот бе иљозати 
мушаххаси љонибе, ки онро пешнињод кардааст, ошкор карда намешавад17. 

6.5.1 Маќомоти дахлдор аз љонибњои манфиатдор, ки маълумоти махфиро пешнињод 
мекунанд, талаб мекунанд, ки шарњи мухтасари ѓайримахфии онро пешнињод 
намоянд. Ин гуна шарњи мухтасар ба таври кофї муфассал мебошад, ки 
моњияти маълумоте, ки ба таври махфї пешнињод шудааст, дарк карда ша-
вад. Дар мавридњои истисної, чунин љонибњо метавонанд ишора намоянд, ки 
чунин маълумот ба таври мухтасар пешнињод карда намешавад. Дар ин гуна 
мавридњои истисної бояд сабабњое, ки мувофиќи онњо шарњи мухтасар баён 
карда намешавад, бояд пешнињод карда шавад. 

16  Дониста мешавад, ки дар мавриде, ки шумораи содиркунандагони љалбшуда хеле зиёд аст, матни пурраи аризаи хаттї танњо 

ба маќомоти Аъзои содиркунанда ё иттињодияи тиљоратии дахлдор пешнињод карда мешавад.  
17  Ба Аъзоён маълум аст, ки дар ќаламрави баъзе Аъзоён, ошкор кардан фармоиши мушаххаси махсусро таќозо мекунад.
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6.5.2 Агар маќомоти дахлдор чунин шуморанд, ки дархост оид ба махфї нигоњ до-
штан асоснок карда нашудааст, ё барои љонибе, ки маълумотро пешнињод кар-
дааст, ошкор шудани маълумот номаќбул аст, ё ин љониб ошкор шудани маъ-
лумотро дар шакли кўтоњ ё мухтасари он иљозат намедињад, маќомоти дахлдор 
метавонад, ин маълумотро ба инобат нагирад, агар ба маќомоти дахлдор аз 
манбањои эътимодбахш собит карда нашавад, ки маълумот даќиќ аст18.

6.6   Ба истиснои шартњое, ки дар банди 8 ишора шудааст, маќомоти дахлдор дар 
љараёни тафтишот ба даќиќ будани маълумот, ки онро љонибњои манфиатдор 
пешнињод намудаанд, эътимод пайдо мекунад ва дар асоси он хулосањои худро 
баён медорад.  

6.7    Бо маќсади тафтиш намудани маълумоти пешнињодшуда ё гирифтани маълумотњои 
иловагии муфассал, маќомоти дахлдор метавонад, дар њолати зарурат, дар 
ќаламрави дигар Аъзоён  тафтишот барад, бо шарти он, ки маќомоти дахлдор 
ризогии ширкатњои марбутро гирифтааст ва намояндагони Аъзои манфиатдор-
ро огоњ кардааст ва агар ин Аъзо барои тафтишот бурдан зид набошад. Расмиёте, 
ки дар Замимаи I баён шудааст, ба тафтишоте иртибот дорад, ки дар ќаламрави 
дигар Аъзоён гузаронда мешавад. Бо назардошти талабот оид ба њимояи маъ-
лумоти махфї,  маќомоти дахлдор натиљањои њама гуна чунин тафтишотро 
пешнињод мекунад, ё метавонад, тибќи банди 9 натиљањои чунин тафтишотро ба 
ширкатњое, ки натиљањои тафтишот ба онњо дахл дорад, пешнињод намояд ва ме-
тавонад, чунин натиљањоро ба аризадињандагон  њам  нишон дињад.

6.8   Дар мавридњое, ки ягон љониби манфиатдор дастрас кардани маълумоти заруриро 
рад мекунад ё онро дар муњлати муайяни ваќт пешнињод намекунад, ё ба тафти-
шот монеаи бузург эљод мекунад, ќарорњои пешакї ва љамъбастї, тасдиќкунанда 
ва инкоркунанда дар асоси далелњои мављуда бароварда мешавад. Њангоми ис-
тифодаи банди мазкур муќаррароти Замимаи II риоя карда мешавад. 

6.9     Маќомоти дахлдор пеш аз баровардани шарњи љамъбастї, тамоми љонибњои 
манфиатдорро дар бораи  далелњои баррасишаванда, ки дар асоси онњо ќарор 
оид ба татбиќ кардан ё накардани чорањои нињої ќабул карда мешавад,  огоњ 
мекунад. 

6.10 Тибќи ќоида, маќомоти дахлдор барои њар як содиркунандаи маълум ё 
истењсолкунандаи мазкур, ки нисбати он тафтишот давом дорад, фарќияти 
демпингиро ба таври инфиродї муайян мекунад. Дар мавридњое, ки шумораи 
содиркунандагон, истењсолкунандагон, воридкунандагон ё навъи молњое, ки дар 
тафтишот ќарор дорад, чунон зиёд аст, ки ба таври инфиродї муайян карданро 
дар амал ѓайриимкон мегардонад, маќомоти дахлдор тафтишоти худро, ё бо 
шумораи муайяни љонибњои манфиатдор ва молњо, бо истифодаи намунањое, 
ки аз љињати оморї дар асоси маълумоте, ки онњо дар мавриди интихоб доранд, 
даќиќ мебошанд, ё бо њиссаи аз њама калони њаљми содирот аз кишвари мазкур, 
ки тафтишоти он натиљабахш мебошад, мањдуд мекунанд.

6.10.1 Њама гуна интихоби содиркунандагон, истењсолкунандагон ва навъњои 
мол мувофиќи банди мазкур, ба ќадри имкон дар асоси машварат бо 
содиркунандагон, истењсолкунандагон ва воридкунандагон ва ризоияти онњо 
амалї карда мешавад.

18  Аъзоён розї мебошанд, ки дархост оид ба махфї нигоњ доштан ба таврї беасос бояд рад карда нашавад. 
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6.10.2 Дар мавридњое, ки маќомоти дахлдор тањлили худро мањдуд мекунад, чї 
тавре, ки дар банди мазкур зикр шудааст, онњо лекин ба њар њол, барои њама 
гуна содиркунанда ё истењсолкунанда фарќияти демпингии инфиродиро 
муайян мекунанд, ки дар аввал интихоб нашуда буданд, лекин маълумотро 
дар он муњлат, ки он дар тафтишот ба инобат гирифта мешавад, пешнињод 
намуда буданд, ба истиснои он њолатњое, ки шумораи содиркунандагон ё 
истењсолкунандагон чунон зиёд аст, ки ба таври инфиродї тањлил намудан 
барои маќомоти дахлдор сарбории ѓайримаќсаднок њисоб мешуд ва барои 
сари ваќт анљом додани тафтишот халал мерасонд. Љавобњои ихтиёрї рад 
карда намешавад. 

6.11 Барои Созишномаи мазкур мафњуми «љонибњои манфиатдор» дарбар мегирад:

(i) содиркунанда ё истењсолкунандаи хориљї ё воридкунандаи мол, ки 
мавриди тафтишот ќарор дорад, ё иттињодияи тиљоратї ё соњибкорон, ки 
Аъзоёни бештари он истењсолкунанда, содиркунанда ё воридкунандагони 
чунин мол  мебошанд.

(ii) њукумати аъзои содиркунанда, ва 

(iii) истењсолкунандаи молњои шабењ дар Аъзои воридкунанда ё иттињодияи 
тиљоратї ё соњибкорон, ки Аъзоёни бештари он истењсолкунанда, 
содиркунанда ё воридкунандагони чунин мол мебошанд.        

Ин рўйхат ба Аъзоён дар бораи  иљозат додан ба сифати љонибњои манфиатдор 
илова кардани дигар љонибњои ватанї ва хориљї, ѓайр аз он, ки дар боло зикр шудааст, 
монеа намебошад. 

6.12 Маќомоти дахлдор ба истеъмолкунандагони саноатии мол, ки он мавриди 
тафтишот ќарор дорад ва ба намояндагони созмонњои истеъмолкунандагон 
дар мавридњое, ки  мол одатан тариќи савдои чакана фурўхта мешавад,  имкон 
медињад, ки маълумоти марбут ба тафтишотро, ки демпинг, зарар ва робитаи 
байни онњоро дарбар мегирад, пешнињод намояд. 

6.13 Маќомоти дахлдор ба таври  љиддї тамоми њама гуна мушкилотеро, ки љонибњои 
манфиатдор ба он дучор мешаванд, махсусан мушкилоти пешнињоди маълумоти 
дархостшударо аз љониби ширкатњои хурд ба инобат мегирад ва ба онњо њама 
гуна кўмаки имконпазирро мерасонад. 

6.14   Расмиёте, ки дар боло зикр шудааст, маќсади онро надорад, ки ба маќомоти 
дахлдори Аъзо дар мавриди оѓоз намудани тафтишот, баровардани ќарорњои 
пешакї ё љамъбастї, тасдиќкунанда ё инкоркунанда ё татбиќ кардани чорањои 
муваќќатї ё љамъбастї, ки тибќи муќаррароти мазкури њамин Созишнома амалї 
карда мешаван, монеа пеш орад.   

Моддаи 7 
Чорањои муваќќатї

7.1    Чорањои муваќќатї танњо дар њамон њолатњое метавонад мавриди истифода 
ќарор гирад, ки агар:

(i) Тафтишот мутобиќи муќаррароти Моддаи 5 оѓоз карда шуда буд, оид 
ба  он огоњномаи умумї ирсол карда шуда буд ва ба њамаи љонибњои 
манфиатдор имкон дода шуд, ки маълумотро пешнињод созанд ва шарњи 
худро баён намоянд;
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(ii) ќарорњои пешакии тасдиќкунанда оид ба  љой доштани демпинг ва зарари 
ба он марбут барои соњаи ватанї бароварда шудааст; ва   

(iii) Маќомоти дахлдор чунин чорањоро барои пешгирии зарар, ки дар 
љараёни тафтишот расонда мешавад, зарур мешуморад.  

7.2    Чорањои муваќќатї метавонад дар шакли бољи муваќќатї бошад, ё аз он афзалтар, 
гарав – амонати пулї ё уњдадории ќарзии баробар ба маблаѓи пешакї муайян 
кардашудаи бољи зиддидемпингї, ки аз фарќияти демпингие, ки пешакї муайян 
шудааст, бояд бештар набошад. Нигоњ доштани маблаѓи муайяншуда чораи 
муваќќатии муносиб мебошад, агар бољи маъмулї ва маблаѓи бањододашудаи 
бољи зиддидемпингї муќаррар карда шавад ва нигоњ доштани маблаѓи 
бањододашуда дар њамон шартњое амалї мешавад, ки дигар чорањои муваќќатї 
амалї мешавад.

7.3   Чорањои муваќќатї на пештар аз баъди 60 рўзи санаи оѓози тафтишот мавриди 
амал ќарор мегирад.  

7.4    Татбиќи чорањои муваќќатї ќадри имкон бо муњлати кўтоњ мањдуд карда мешавад, 
ки на зиёдтар аз чор моњро ташкил мекунад, ё бо ќарори маќомоти дахлдор тибќи 
дархости содиркунандагоне, ки њиссаи бештари тиљоратро доранд, ба муњлати на 
бештар аз шаш моњ. Ваќте, ки маќомоти дахлдор дар љараёни тафтишот тањлил 
намояд, ки боље, ки аз фарќияти демпингї камтар аст, барои бартараф кардани 
зарар кифоя аст, ин муњлатњо мувофиќан шаш ва нўњ моњро ташкил мекунад.  

7.5    Њангоми мавриди амал ќарор додани чорањои муваќќатї муќаррароти мазкури 
Моддаи 9 истифода мешавад.

Моддаи 8
Уњдадорињои нархї

8.1   Расмиёт метавонад19 бе љорї намудани чорањои муваќќатї мавќуф гузошта шавад 
ё ќатъ карда шавад  дар мавриди пешнињод шудани уњдадорињои ихтиёрии 
ќаноаткунанда аз  њар яке  содиркунанда вобаста ба такроран дида баромадани 
нарх ё ќатъ кардани содирот ба минтаќаи  мазкур бо нархњои демпингшуда бо 
чунин тарз, ки маќомоти дахлдорро бовар мекунонад, ки натиљањои зараровари 
демпинг бартараф карда шудааст. Афзудани нарх  вобаста ба чунин уњдадорињо 
набояд аз оне, ки барои бартараф кардани фарќияти демпингї кифоя аст, бештар 
бошад. Афзудани нарх агар аз фарќияти демпингї камтар бошад, ин мувофиќи 
матлаб аст, агар чунин афзоиш барои бартараф кардани зараре, ки ба соњаи 
ватанї расонида мешавад, кифоя бошад.

8.2  Уњдадорињои нархї аз содиркунандагон ва воридкунандагон дархост ва ќабул 
карда намешавад, агар маќомоти дахлдори Аъзои воридкунанда ќарори пешакии 
тасдиќкунандаро нисбат ба мављуд будани демпинг ва зараре, ки ин демпинг 
расондааст, набароварда бошад.  

8.3   Уњдадорињои пешнињодшуда метавонад ќабул карда нашавад, агар маќомоти 
дахлдор дар он фикр бошад, ки ќабул кардани он уњдадорињо дар амал татбиќ 
карда намешавад, масалан, агар шумораи содиркунандагони аслї ва эњтимолї 
хеле зиёд аст, ё бо дигар сабаб, ки мулоњизањои сиёсиро низ дарбар мегирад. Дар 

19  Калимаи «метавонад» њамчун иљозат барои дар як ваќт давом ёфтани расмиёт ва татбиќи уњдадории нархї шарњ дода 

намешавад, ба истиснои њолатњое, ки дар банди 4 ишора шудааст. 
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мавриди зарурат ва дар њолате, ки татбиќи амалии он имконпазир аст, маќомоти 
дахлдор содиркунандаро оид ба он, ки бо кадом сабаб онњо ќабули уњдадориро 
ѓайримуносиб шумориданд, огоњ мекунанд ва то њадди имкон ба содиркунанда 
имкон медињанд, ки шарњу эзоњи худро баён намояд.

8.4   Агар уњдадорї пазируфта шавад, тафтишот оид ба мављуд будани демпинг ва 
зарар новобаста аз ин давом дода мешавад, агар онро содиркунанда хоњиш 
намояд, ё агар маќмомоти дахлдор чунин ќарор ќабул кунад. Дар ин маврид, 
агар ќарор оид ба љой надоштани демпинг ва зарар ќабул карда шавад, уњдадорї 
худ ба худ бекор карда мешавад, ба истиснои њолатњое, ки чунин ќарор ба њадди 
бузург натиљаи љой доштани уњдадории нархї мебошад. Дар ин гуна њолатњо, 
маќомоти дахлдор метавонад талаб намояд, ки уњдадорї то як муњлати ваќти 
муайянт мувофиќи муќаррароти Созишномаи мазкур дар эътибор боќї монад.

8.5  Уњдадорињои нархї метавонад аз љониби маќомоти дахлдори Аъзои воридкунанда 
пешнињод карда шавад, лекин ягон содиркунанда маљбур карда намешавад, 
ки чунин уњдадорињоро ба зимма гирад. Он далел, ки содиркунандагон 
чунин уњдадорињоро пешнињод намекунанд ва пешнињод кардани онро ќабул 
намекунанд, ба баррасии ќазия халал намерасонад. Лекин, маќомоти дахлдор 
њуќуќ дорад, муайян созад, ки хавфи зарар аз эњтимоли амалї шудан дур нест 
агар воридоти демпингшуда давом ёбад.     

8.6   Маќомоти дахлдори Аъзои воридкунанда метавонад аз содиркунандае, ки 
уњдадории вай ќабул карда шудааст, мунтазам маълумоти марбут ба иљро 
намудани ин уњдадориро пешнињод намояд ва ба санљиши ахбори марбут 
иљозат дињад. Дар њолати риоя накардани уњдадорї, маќомоти дахлдори 
Аъзои воридкунанда метавонад  мувофиќи Созишномаи мазкур ва мутобиќ ба 
муќаррароти он чорањои фавриро татбиќ намояд, ки онњо метавонад татбиќи 
бетаъхири чорањои муваќќатиро бо истифода аз маълумоти даќиќтарини мављуда 
дарбар гирад. Дар ин гуна  мавридњо, бољњои љамъбастї метавонад мувофиќи 
Созишномаи мазкур аз молњое ситонда шавад, ки на зиёдтар аз 90 рўзи то татбиќи 
чорањои муваќќатї барои истеъмол ба бозор ворид шудааст, ба истиснои он, ки 
ягон гуна бањогузории марбут ба санаи пешин ба воридоте, ки то  вайрон кардани 
уњдадорї ворид шудааст, татбиќ карда намешавад.    

    
Моддаи 9

Љорї намудан ва ситондани бољњои зиддидемпингї

9.1   Ќарор оид ба  љорї кардан ё накардани бољи зиддидемпингї дар мавриде, ки 
тамоми талаботњо оид ба  љорї кардан ќонеъ карда шудааст ва ќарор дар бораи  он, 
ки маблаѓи бољи зиддидемпингие, ки љорї карда мешавад, ба андозаи фарќияти 
демпингї баробар ё аз он камтар аст, ќарорњое мебошанд, ки аз љониби маќомоти 
дахлдори Аъзои воридкунанда ќабул карда мешавад. Мувофиќи матлаб аст, агар 
бољи љоришаванда дар тамоми ќаламрави њамаи Аъзоён хусусияти миёна дошта 
бошад ва бољ аз фарќияти демпингї камтар бошад, агар ин гуна бољи камтар 
барои бартараф кардани зарар ба истењсолоти дохилї кифоя бошад.

9.2   Ваќте, ки нисбат ба њама гуна мол  бољи зиддидемпингї љорї карда мешавад, 
чунин бољи зиддидемпингї бояд дар њар як маврид  дар андозаи муайян 
ситонда шавад, дар асоси ѓайридискриминасионї аз воридоти чунин мол 
аз њамаи манбањо, ки он чи тавре, ки муайян карда шудааст, демпингшуда ва 
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зараровар мебошад, ба истиснои воридот аз он манбањое, ки аз љониби онњо 
уњдадорињои нархї мувофиќи шартњои Созишномаи мазкур пазируфта шудааст. 
Маќомоти дахлдор таъминкунанда ё таъминкунандагони чунин молро номбар 
мекунанд. Лекин агар, аз як мамлакат якчанд таъминкунанда бошад ва њамаи 
он таъминкунандагонро номбар кардан амалан ѓайриимкон бошад, маќомоти 
дахлдор метавонад давлатеро, ки аз мол тањвил шудааст, номбар кунад. Агар 
якчанд таъминкунанда беш аз як давлат љалб шуда бошад, маќомоти дахлдор 
метавонад ё њамаи  таъминкунандагонро номбар намояд ва агар ин амалан 
ѓайриимкон бошад, њамаи кишварњои љалбшударо метавонад номбар кунад.

9.3    Маблаѓи бољи зиддидемпингї аз фарќияти демпингї зиёдтар нест, чї тавре, ки 
дар Моддаи 2 муќаррар шудааст. 

9.3.1 Ваќте, ки маблаѓи бољи зиддидемпингї дар асоси санаи пешин муайян 
карда мешавад, ќарор оид ба уњдадории нињоии марбут ба пардохти бољњои 
зиддидемпингї њар чи барваќттар, одатан дар давоми 12 моњ, лекин ба њељ ваќт 
на дертар аз 18 моњи баъд аз санаи расидани дархост дар бораи  бањогузории 
нињоии маблаѓи бољи зиддидемпингї20  ќабул карда мешавад.  Њама бозпас 
гардондани маблаѓ ба тезї анљом дода мешавад, одатан дар мўњлати на бештар 
аз 90 рўз баъди ќарор оид ба уњдадории нињої тибќи зербанди мазкур. Дар 
њамагуна маврид, агар маблаѓ дар муддати 90 рўз баргардонда нашудааст, 
маќомоти дахлдор баъд аз расидани чунин дархост мулоњизањои худро 
пешнињод мекунад.

9.3.2 Ваќте, ки маблаѓи бољи зиддидемпингї барои оянда муайян карда мешавад, 
муќаррарот оид ба мувофиќи дархост ба зудї баргардондани њама гуна боље, 
ки зиёдтар аз фарќияти демпингї пардохт шудааст, пешбинї карда мешавад. 
Баргардондани њама гуна чунин боље, ки зиёдтар аз фарќияти аслии демпингї 
пардохт шудааст, одатан дар 12 моњ анљом меёбад ва ба њељ ваќт на зиёдтар 
аз 18 моњ баъд аз санаи расидани ба таври зарурї дархости асосноккардашуда 
дар бораи баргардондан, ки онро воридкунандаи моле, ки аз он бољи 
зиддидемпингї бояд ситонда шавад, пешнињод кардааст. Маблаѓе, ки ба 
бозпас пардохт шудани он иљозат дода шудааст, одатан дар муддати 90 рўз 
баъд аз ќарори дар боло зикршуда, пардохт карда мешавад.   

9.3.3 Дар мавриди муайян кардани он, ки маблаѓи љуброн пардохт карда шавад ва 
дар кадом андоза, ваќте, ки нархи содиротї мувофиќи банди 3 Моддаи 2 муайян 
шудааст, маќомоти дахлдор бояд њама гуна таѓйиротро дар арзиши муќаррарї, 
њама гуна таѓйиротро дар харољотњо, ки дар муддати байни воридот ва боз 
фурўхтан ба амал омадааст, бояд ба инобат гиранд ва њамчунин њама гуна 
таѓйиротро дар нархњои боз фурўхташуда, ки ба таври зарурї дар нархњои 
фурўши минбаъда ифода меёбад, бояд ба инобат гиранд ва нархи содиротиро 
бе тарњ кардани маблаѓи бољњои зиддидемпингии пардохтшуда бояд њисоб 
намоянд, агар далелњои боэътимоде, ки амалњои дар боло зикршударо собит 
мекунанд, пешнињод карда  шавад.  

9.4  Дар мавриде, ки маќомоти дахлдор тибќи љумлаи дуюми банди 10 Моддаи 
6 тањлилро мањдуд мекунад, њама гуна бољи зиддидемпингие, ки нисбат ба 

20  Дониста мешавад, ки риоя кардани мўњлат, ки дар зербанди мазкур ва зербанди 3.2 зикр карда шудааст, шояд ѓайриимкон 
бошад, агар ќарор оид ба чунин мол ба баррасии судї вогузор шуда бошад. 
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воридоте, ки аз содиркунандагон ё истењсолкунандагоне, ки дар тањлил шомил 
нестанд, татбиќ карда мешавад, зиёдтар нест:

(i) аз фарќияти миёнавазни демпингї, ки барои содиркунандагон ва 
истењсолкунандагони интихобшуда муќаррар шудааст, ё 

(ii) дар он мавриде, ки уњдадории марбут ба пардохти бољи зиддидемпингї 
дар асоси арзиши муќаррарии эњтимолї њисоб карда мешавад – аз фарќияти 
байни арзиши миёнавазни муќаррарї, ки барои содиркунандагон ва 
истењсолкунандагони интихобшуда муќаррар шудааст ва нархњои содиротии 
содиркунандагон ва истењсолкунандагоне, ки ба таври инфиродї тањлил 
карда нашудааст,

Бо он шарт, ки маќомоти дахлдор барои маќсадњои банди мазкур, њама гуна 
фарќияти сифрї ва de minimis  ва фарќияти демпингие, ки тибќи шароитњое, ки дар 
банди 8 Моддаи 6 омадааст, муќаррар шудааст, ба инобат намегирад. Маќомоти 
дахлдор бољњои инфриродї ё арзишњои муќаррариро нисбат ба  воридоти њама гуна  
содиркунанда ва истењсолкунандае, ки дар тањлил шомил нест, љорї мекунад, ки вай 
маълумоти заруриро дар љараёни тафтишот пешнињод карда буд, чї тавре, ки дар 
зербанди 10.2 Моддаи 6 пешбинї шудааст.        

9.5    Агар аз мол дар Аъзои воридкунанда бољњои зиддидемпингї ситонда шавад, 
маќомоти дахлдор бетаъхир бо маќсади муайян кардани фарќияти инфиродии 
демпингї барои њама гуна  содиркунандагон ё истењсолкунандагон дар давлати 
мазкури содиркунанда тањлили такрориро мегузаронад, ки моли мазкурро ба 
Аъзои воридкунанда дар муддати тафтишот содирот накардааст, бо он шарт, ки 
чунин содиркунандагон ва истењсолкунандагон метавонанд собит намоянд, ки 
онњо аз ягон аз содиркунандагон ё истењсолкунандагони давлати содиркунанда, ки 
аз молњои онњо бояд бољњои зиддидемпингї ситонда шавад,  вобаста намебошанд. 
Чунин тањлили такрорї дар муќоиса бо тартиби маъмулии љорї кардани бољњои 
гумрукї ва гузарондани тањлили такрорї дар Аъзои воридкунанда, бо тартиби 
тезонидашуда оѓоз ва гузаронда мешавад. Њељ гуна бољњои зиддидемпингї аз 
молњое ситонида намешавад, ки чунин содиркунандагон ва истењсолкунандагон 
дар ваќти тањлил ворид мекунанд. Маќомоти дахлдор, лекин метавонад талаб 
намояд, ки маблаѓи бањогузоришуда нигоњ дошта шавад ва/ё кафолати таъмини 
онро талаб намояд, ки агар чунин тањлил боиси муайян кардани далели демпинг 
аз љониби чунин истењсолкунандагон ё содироткунандагон шавад, онгоњ бољњои 
зиддидемпингї бо назардошти муќаррароти оид ба эътибори баръакс, аз санаи 
оѓози тањлил сар карда ситонда мешавад. 

Моддаи 10
Эътибори баръакс

10.1  Чорањои муваќќатї ва бољњои зиддидемпингї нисбат ба молњое татбиќ мешавад, 
ки барои истеъмол ба бозор баъд аз ба эътибор даромадани ќарор ворид мешавад, 
ки он тибќи банди 1 Моддаи 7 ва мувофиќи банди 1 Моддаи 9 бо иловаи истисное, 
ки дар Моддаи мазкур баён шудааст, ќабул гардидааст. 

10.2 Дар мавриди ќарори љамъбастї оид ба мављуд будани зарар (лекин на хавфи зарар 
ё таъхир дар ташкили истењсолот) ё дар њолати ќарори љамъбастии марбут ба љой 
доштани хавфи зарар, дар њолате, ки таъсири воридоти демпингшуда њангоми 
набудани чорањои муваќќатї боиси ќарори вуљуд доштани зарар мешуд, бољњои 



Созишнома оид ба татбиқи Моддаи VI Созишномаи умумӣ оид ба тарифҳо ва савдо 1994 255

зиддидемпингї метавонад бо назардошти муќаррарот оид ба эътибори баръакс 
дар он муддат ситонида шавад, ки дар давоми он чорањои муваќќатї татбиќ 
мешавад, агар чунин чорањо љорї шуда бошад. 

10.3  Агар бољи зиддидемпингии нињої аз бољи муваќќатї, ки пардохт шудааст, 
ё бояд пардохта шавад ва маблаѓе, ки барои гарав њисоб карда шудааст, зиёд 
бошад, фарќият ситонида намешавад. Агар бољи зиддидемпингии нињої аз бољи 
муваќќатї, ки пардохт шудааст, ё бояд пардохта шавад ва маблаѓе, ки барои 
гарав њисоб карда шудааст, камтар бошад, вобаста ба њолат фарќият љуброн 
карда мешавад, ё андозаи бољ такроран њисоб карда мешавад. 

10.4  Ба истиснои он, ки дар банди 2 пешбинї шудааст,  дар мавриде, ки хавфи зарар 
ё таъхири моддї муайян карда шудааст (лекин зарар њоло нарасидааст) бољи 
зиддидемпингии нињої танњо баъд аз санаи муайян кардани хавфи зарар ё 
таъхири моддї љорї карда мешавад ва њама гуна амонати пулї, ки дар муњлати 
татбиќи чорањои муваќќатї гузошта шудааст, фавран баргардонда мешавад ва 
уњдадории ќарзї бекор карда мешавад. 

10.5   Агар хулосаи нињої радкунанда бошад, њама гуна амонати пулї, ки дар муњлати 
татбиќи чорањои муваќќатї гузошта шудааст, фавран баргардонда мешавад ва 
уњдадории ќарзї бекор карда мешавад.

10.6 Бољи зиддидемпингии нињої аз молњое ситонида мешавад, ки барои истеъмол 
ба бозор на бештар аз 90 рўзи то санаи љорї кардани чорањои муваќќатї ворид 
шудааст, агар маќомоти дахлдор нисбат ба молњои демпингии мазкур муќаррар 
созад, ки:

(i) пештар демпинг љой дошт, ки боиси зарар шуд ё воридкунанда аз он 
хабар дошт, ки ё бояд хабар медошт, ки содиркунанда демпингро дар 
фаъолияти худ истифода мебарад ва чунин демпинг метавонист зарар 
расонад ва

(ii) Зарар тавассути воридоти молњои демпингшуда дар њаљми калон, ки дар 
муњлати нисбатан кутоњи ваќт ворид шудааст, расонда шудааст, ки он бо 
назардошти муњлати мушаххас ва њаљми воридоти демпингшуда ва инчунин 
дигар вазъият (аз ќабили зуд афзудани захираи молњои воридотї) метавонад 
ба таври љиддї таъсири дифоии бољи зиддидемпингии нињоиро, ки бояд 
татбиќ шавад, суст намояд, бо он шарт, ки ба воридкунандагони манфиатдор 
имконият дода шуда буд, ки шарњу тавзењоти худро изњор намоянд.   

10.7   Баъд аз оѓоз намудани тафтишот, маќомоти дахлдор метавонад чунин чорањоро 
мавќуф гузорад, аз ќабили нигоњ доштани бањогузорї ё бољгузорї, ки метавонад 
барои ситондани бољњои зиддидемпингї бо назардошти муќаррарот оид ба 
эътибори баръакс , чи тавре, ки дар банди 6 пешбинї шудааст, зарур бошад, агар 
маќомоти дахлдор далелњои кофие дорад, ки барои иљро кардани шартњое, ки 
дар банди мазкур зикр шудаандст, кифоя мебошад.

10.8  Њељ гуна бољ ситонида намешавад, бо назардошти муќаррарот оид ба эътибори 
баръакс мутобиќ ба банди 6, аз молњое, ки то санаи оѓози тафтишот барои 
истеъмол ба бозор ворид шудааст. 
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Моддаи 11
Муњлат ва баррасии бољњои зиддидемпингї ва уњдадорињои нархї

11.1 Бољи зиддидемпингї то он муњлат ва дар он андоза дар эътибор боќї мемонад, ки 
барои муќовимати демпинге, ки зарар  мерасонад, зарур аст. 

11.2 Дар мавриди зарурї маќомоти дахлдор зарурати давом додани ситондани бољњоро 
баррасї мекунад, дар асоси ташаббуси худ, ё баъд аз анљом ёфтани муњлати 
муайян баъди љорї шудани бољи зиддидемпингии нињої, бо дархости њар як 
љониби манфиатдор, ки маълумоти тасдиќкунандаро пешнињод мекунад, ки он 
зарурати баррасиро тасдиќ мекунад21. Љонибњои манфиатдор њуќуќ доранд, аз 
маќомоти дахлдор дархост намоянд, ки зарурат ба давом додани ситондани бољ 
барои бартараф кардани зарари демпинг вуљуд дорад, ва ё эњтимолияти он, ки 
расондани зарар давом меёбад ё аз нав оѓоз мешавад, агар бољ бекор ё таѓйир 
дода шавад, ё њарду. Агар дар натиљаи баррасї тибќи банди мазкур, маќомоти 
дахлдор муайян созад, ки ба бољњои зиддидемпингї дигар зарурат нест, он фав-
ран бекор карда мешавад.    

11.3  Новобаста аз муќаррароти бандњои 1 ва 2, эътибори њар як  бољи зиддидемпин-
гии нињої на дертар аз 5 соли баъди санаи љорї шудани он (ё аз санаи баррасии 
охирин тибќи банди 2, агар ин баррасї њам ба демпинг ва њам ба зарар дахл 
дошт, ё тибќи банди мазкур) ќатъ мегардад, агар маќомоти дахлдор дар раванди 
баррасї, ки бо ташаббуси онњо то ин сана оѓоз шуда буд, ё дар асоси дархости 
ба таври зарурї асосноккардашуда, ки аз љониби соњаи ватанї ё аз номи он дар 
муддати муайяни ваќт то фаро расидани ин сана, пешнињод шудааст, муќаррар 
накунад, ки ќатъ кардани эътибори бољ эњтимолан метавонад боиси давом ёфтан 
ё аз нав оѓоз шудани демпинг ва зарар мегардад22. Бољ то гирифтани натиљањои 
чунин баррасї дар эътибор боќї мемонад. 

11.4   Муќаррароти Моддаи 6, ки ба далелњо ва расмиёт дахл дорад, дар њама гуна  
баррасие, ки мутобиќи Моддаи мазкур гузаронда мешавад, истифода мешавад. 
Њама гуна чунин баррасї бетаъхир гузаронда мешавад ва одатан дар 12 моњи 
баъди санаи оѓози баррасї  анљом меёбад. 

11.5  Муќаррароти Моддаи мазкур ба таври mutatis mutandis нисбат ба уњдадорињои 
нархї, ки тибќи Моддаи 8 ќабул шудааст, татбиќ карда мешавад.   

Моддаи 12 
Огоњкунии умумї ва фањмонидани  ќарорњои ќабулшуда

12.1 Дар мавриде, ки маќомоти дахлдор ба далелњои кофие, ки оѓози тафтишоти 
зиддидемпингиро тибќи Моддаи 5 асоснок мекунад, итминон дорад,  Аъзо ё 
Аъзоён, ки моли онњо зери чунин тафтишот ќарор дорад ва инчунин дигар 
љонибњои манфиатдор, ки ба маќомоти дахлдор ба сифати љонибњои манфиатдор 
маълум мебошанд, огоњ карда мешаванд ва њамагон огоњ карда мешаванд.  

12.1.1 Огоњкунии умумї оид ба оѓози тафтишот ахбори заруриро дар бораи  

21  Муайян кардани уњдадории нињоии марбут ба пардохти бољњои зиддидемпингї, чи тавре, ки дар банди 3 Моддаи 9 зикр 
шудааст, худ аз худ маънои баррасиро тибќи моњияти Моддаи мазкур надорад.

22  Ваќте, ки маблаѓи бољи зиддидемпингї дар асоси санаи пешин муайян карда мешавад, хулосаи баррасси нињої дар асоси 
зербанди 3.1 Моддаи 9 нисбати он, ки њељ гуна бољ бояд ситонда нашавад, худ ба худ маќомоти дахлдорро масъул намесозад, 
ки эътибори бољи нињоиро ќатъ намояд.



Созишнома оид ба татбиқи Моддаи VI Созишномаи умумӣ оид ба тарифҳо ва савдо 1994 257

саволњои зерин дарбар мегирад ё онро тавассути њисоботи алоњида23 дастрас 
мегардонад:

(i) номи давлат ё давлатњои содиркунанда ё моли мазкур;

(ii) санаи оѓози тафтишот;

(iii)  асосе, ки дар он изњорот оид ба мављуд будани демпинг, ки дар ариза 
зикр шудааст, бунёд меёбад;

(iv) шарњи мухтасари далелњо, ки ќарор оид ба  љой доштани демпинг дар 
онњо асос меёбад;

(v) суроѓа, ки ба он љонибњои манфиатдор фикру мулоњизањои худро ирсол 
медоранд.

(vi)  муњлате, ки ба љонибњои манфиатдор барои пешнињод кардани 
мулоњизањои онњо људо карда шудааст.

12.2  Огоњкунии умумї нисбат ба њамаи ќарорњои пешакї ё љамъбастї, њам 
тасдиќкунанда ва њам инкоркунанда, нисбати њама гуна ќарор оид ба ба зимма 
гирфтани уњдадорї тибќи Моддаи 8, нисбати ќатъ кардани чунин уњдадорї ва 
нисбати ба анљом расидани эътибори бољи нињоии зиддидемпингї  пешнињод 
карда мешавад. Њар як чунин огоњнома ба таври зарурї хулоса ва мулоњизањои 
муфассалро дарбар мегирад ё дар шакли хабари алоњида онњоро дастрас 
мегардонад, ки дар асоси он далелњо ва меъёрњои њуќуќї бунёд ёфтаанд, ки 
онњоро маќомоти дахлдор асоснок мешуморанд. Њамаи чунин огоњномањо ба 
Аъзо ё Аъзоёне фиристода мешавад, ки молњои  онњо ба чунин ќарор мувофиќ 
мебошад ё мавриди уњдадорї ќарор дорад ва ба дигар љонибњои манфиатдор 
фиристода мешавад, ки ба тафтишот таваљљуњ доштани онњо маълум аст.

12.2.1 Огоњкунии умумї дар бораи љорї кардани чорањои муваќќатї шарњи 
муфассали ќарорњои пешакиро нисбат ба љой доштани демпинг ва зарарро 
дарбар мегирад, ё тариќи њисоботи алоњида онро дастрас мегардонад ва 
иќтибосњои марбут ба далел ва меъёрњои њуќуќие, ки дар асоси онњо санадњои 
пешнињодшуда ба инобат гирифта ё рад карда мешавад, дарбар мегирад. 
Чунин огоњнома ё хабар, бо назардошти риояи талаботи њимояи маълумоти 
махфї аз љумла дарбар мегирад:

(i) номи таъмингарон ё агар ин дар амал имкон бошад, давлатњои 
таъмингари дахлдор;

(iii) тавсифи мол, ки барои маќсадњои гумрукї кифоя аст;

(iv) фарќияти демпингии муќарраршуда ва шарњи пурраи сабаби интихоби 
методология, ки дар муайян кардан ва муќоисаи нархи содиротї ва арзиши 
муќаррарї тибќи Моддаи 2 истифода шудааст;

(v) мулоњизањои марбут ба муайян кардани љой доштани зарар, чї тавре, ки 
он дар Моддаи 3 баён карда шудааст;

(vi) сабабњои асосие, ки боиси чунин ќарор шудаст.

12.2.2 Огоњкунии умумї дар бораи  ќатъ кардан ё мавќуф гузоштани тафтишот дар 
њолати баровардани ќарори тасдиќкунанда, ки љорї кардани бољи нињої ё ба 
зимма гирифтани уњдадории нархиро пешбинї менамояд, њамаи маълумоти 

23  Агар маќомоти дахлдор маълумот ва шарњи худро тибќи муќаррароти Моддаи мазкур дар њисоботи алоњида пешнињод 
мекунанд, онгоњ ба таври оммавї дастрас шудани чунин њисоботро таъмин мекунанд.
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марбут ба ќазияро дарбар мегирад, ё тавассути њисоботи алоњида онро дастрас 
мегардонад, ки он ба далелњо ва меъёрњои њуќуќї ва инчунин сабабњои љори 
кардани чорањои нињої ва ќабул кардани уњдадории нархї бо риояи талаботи 
њимояи маълумоти махфї дахл дорад. Аз љумла, огоњнома ё хабар маълумотеро, 
ки дар зербанди 2.1 зикр шудааст, дарбар мегирад ва инчунин сабабњои ќабул 
ё рад кардани санадњои ё дархостњои мазкур, ки аз љониби содиркунандагон ва 
воридкунандагон пешнињод шудааст ва асос барои њама гуна  ќарор, ки тибќи 
зербанди 10.2 Моддаи 6 ќабул карда шудааст.

12.2.3 Огоњкунии умумї оид ба ќатъ кардан ё мавќуф гузоштани тафтишот дар робита 
бо ба зимма гирифтани уњдадорї тибќи Моддаи 8, ќисми ѓайримахфии уњдадории 
мазкурро дарбар мегирад ё онро тавассути њисоботи алоњида дастрас мегардонад.

12.3   Муќаррароти Моддаи мазкур тариќи mutatis mutandis барои оѓоз ва анљом додани 
баррасии тибќи Моддаи 11 ё ќарорњое, ки мутобиќи Моддаи 10 оид ба бољњои 
амалкунанда дар санаи пешин ќабул шудааст, татбиќ мешавад.

Моддаи 13
Баррасии судї

Њар як Аъзо, ки ќонунгузории миллї он муќаррарот оид ба  чорањои 
зиддидемпингиро дарбар мегирад, фаъолияти маќомоти судї, арбитражї ва маъмурї 
ё расмиётро таъмин мекунад, ки маќсади он аз љумла, ба зудї баррасї намудани 
амалњои маъмурии марбут ба баровардани ќарорњои љамъбастї ва баррасии ќарорњое 
мебошад, ки мутобиќи моњияти Моддаи 11 бароварда шудааст. Чунин маќомот ва ё 
расмиёт аз маќомоти дахлдоре, ки барои чунин ќарор ва баррасї масъул аст, вобаста 
намебошад. 

Моддаи 14
Чорањои зиддидемпингї аз номи давлати сеюм

14.1   Ариза оид ба љорї намудани чорањои зиддидемпингї аз номи давлати сеюм аз 
љониби маќомоти дахлдори давлати сеюми мазкур дода мешавад. 

14.2   Ба чунин ариза маълумот оид ба  нархњо, ки дар воридот љой доштани демпингро 
собит мекунад, замима карда мешавад ва инчунин, дар бораи он, ки демпинги 
эњтимолї ба соњаи муайяни ватанї дар давлати сеюм зарар мерасонад, маълумоти 
муфассал дода мешавад. Њукумати давлати сеюм ба маќомоти дахлдори давлати 
воридкунанда дар дастрас кардани њама гуна маълумоти иловагї, ки он 
метавонад, дархост намояд,  њамаљониба кўмак мерасонад.

14.3 Дар мавриди баррасии чунин ариза, маќомоти дахлдори давлати воридкунанда 
таъсири демпинги эњтимолиро ба соњаи мазкури давлати сеюм дар маљмуъ ба 
инобат мегирад, яъне, зарар на фаќат нисбат ба таъсири демпинги эњтимолї ба 
содироти соњаи мазкур ба давлати воридкунанда ё њатто ба тамоми содироти 
соњаи мазкур муайян карда мешавад.  

14.4  Ќарор оид ба оѓоз кардан ё накардани тафтишот ба давлати воридкунанда 
вогузор карда мешавад. Агар давлати воридкунанда ба он ќарор ояд, ки вай ба 
оѓоз кардани чораљўї тайёр аст, ташаббуси мурољиат ба Шўро оид ба савдои 
мол бо дархости тасдиќ намудани чунин чора ба давлати воридкунанда вогузор 
карда мешавад.
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Моддаи 15 
Кишварњои рў ба тараќќии аъзо

Пазируфта мешавад, ки њангоми баррасии масъалаи татбиќ намудани чорањои 
зиддидемпингї мутобиќи Созишномаи мазкур, кишварњои рушдкарда вазъияти хосаи 
кишварњои рў ба инкишофро махсусан ба инобат мегиранд. То амалї намудани бољњои 
зиддидемпингї, агар онњо ба манфиатњои махсусан муњими кишварњои рў ба инкишофи 
аъзо таъсир расонад, имкониятњои истифода намудани чорањои муњофизатии созанда, 
ки дар Созишномаи мазкур пешбинї шудааст, баррасї карда мешавад.  

ЌИСМИ II
Моддаи 16

Кумита оид ба амалњои зиддидемпингї

16.1   Њамин тариќ, Кумита оид ба амалњои зиддидемпингї (дар Созишномаи мазкур 
њамчун «Кумита» номида мешавад) созмон дода мешавад, ки ба њайати он 
намоянда аз њар як Аъзо дохил мешавад. Кумита раиси худро интихоб менамояд 
ва љаласањои худро на кам аз ду маротиба дар як сол мегузаронад ва инчунин бо 
дархости њар як Аъзо, чи тавре, ки дар муќаррароти Созишномаи мазкур зикр 
карда шудааст, Кумита амалњоеро, ки тибќи Созишномаи мазкур ва Аъзоён ба 
он вогузор карда шудааст, иљро мекунад ва ба Аъзоён имкон медињад, ки оид 
ба њама гуна  масъала, ки ба амалї намудани Созишномаи мазкур ва татбиќи 
маќсадњои он марбут аст, машварат доир намоянд. Котиботи СУС ба сифати 
котиботи Кумита амал мекунад.    

16.2   Кумита метавонад, агар зарурат ба миён ояд, маќомотњои ба он тобеъро созмон 
дињад. 

16.3  Њангоми иљро намудани амалњои худ Кумита ва  дигар маќомотњои тобеъ 
метавонад машварат доир намоянд ва аз њама гуна манба маълумот гиранд. 
Лекин то мурољиат барои маълумот ба манбаъ, ки аз љињати њуќуќї тобеи Аъзо 
мебошад, Кумита ё маќомотњои тобеи он Аъзои мазкурро огоњ мекунанд. Кумита 
ризоияти Аъзо ва њар як  ширкатро, ки бо он машварат доир карда мешавад, 
мегирад.

16.4  Аъзоён оид ба  тамоми чорањои муваќќатї ё нињоии зиддидемпингї, ки ќабул 
шудааст, бетаъхир ба Кумита њисобот пешнињод мекунанд. Чунин њисоботњо 
ба ихтиёри Котибот барои тањлил намудан аз љониби дигар Аъзоён пешнињод 
карда мешавад. Аъзоён њар нимсол дар бораи  њама гуна чорањои зиддидемпин-
гие, ки дар шаш моњи сипаришуда ќабул шудааст, њисобот пешнињод мекунад. 
Њисоботњои нимсола дар шакли мувофиќаткардашуда пешнињод мешаванд. 

16.5  Њар як аъзо оид ба  (а) он маќомоти дахлдор, ки ваколати оѓоз ва бурдани 
тафтишотро, ки дар Моддаи 5 зикр шудааст, дорад ва (b) оид ба расмиёти дохилии 
марбут ба оѓоз ва бурдани тафтишот Кумитаро огоњ месозад. 

Моддаи 17
Машварат ва њалли бањсњо 

17.1  Ба истиснои њолатњое, ки пешбинї шудааст, дар мавриди машварат ва њалли 
бањсњо, тибќи Созишномаи мазкур дар Мувофиќа оид ба њалли бањсњо истифода 
бурда мешавад.  
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17.2  Њар як Аъзо ба таври хайрхоњона пешнињоди дигар Аъзоро оид ба хама гуна  
масъала, ки ба амалї намудани Созишномаи мазкур иртибот дорад, баррасї 
мекунад ва барои машваратњои марбут имкониятњои заруриро фароњам меорад. 

17.3  Агар ягон Аъзо дар он аќида бошад, ки ягон манфиате, ки ба вай ба таври 
мустаќим ва ѓайримустаќим мансуб аст, дар доираи њамин Созишнома аз байн 
бурда мешавад ё кам карда мешавад, ё барои ноил шудан ба ягон маќсад бо сабаби 
амали дигар Аъзо ё Аъзоён мушкилот пеш омадааст, ин Аъзо бо маќсади њалли 
масъалаи мазкур, ки љонибњоро мутаќобилан ќаноатманд мекунад, машваратро 
ба Аъзо ё Аъзоён метавонад дархост намояд. Њар як Аъзо ба таври хайрхоњона 
њама гуна дархости дигар Аъзоро барои машварат мавриди назар ќарор медињад. 

17.4  Агар Аъзо, ки бо дархости доир намудани машварат мурољиат кардааст, дар 
он аќида бошад, ки дар машваратњое, ки тибќи банди 3 гузаронида шуда буд, 
љонибњо ба ќарори мутаќобилан мувофиќ наомаданд ва маќомоти дахлдори 
Аъзои воридкунанда оид ба  љорї кардани бољи зиддидемпингї нињої ќарори 
охиринро ќабул кардаст, онгоњ ин Аъзо метавонад масъаларо барои баррасї 
ба Маќомоти њалли  бањсњо пешнињод намояд. Агар чораи муваќќатї таъсири 
калон дошта бошад ва Аъзое, ки бо дархости доир намудани машварат мурољиат 
карда буд, дар он аќида бошад, ки чораи мазкур бар хилофи муќаррароти банди 
3 Моддаи 7 ќабул карда шуда буд, онгоњ ин Аъзо метавонад масъалаи мазкурро 
ба Маќомоти њалли бањсњо пешнињод намояд.

17.5  Маќомоти њалли  бањсњо тибќи дархости Аъзои даъвокунанда њайати њакамонро 
созмон медињад, ки масъаларо дар асоси зерин тањлил мекунанд:

(i) аризаи хаттии Аъзо, ки дар дархости худ ишора мекунад, ки чи тавр 
манфиате, ки ба вай ба таври мустаќим ва ѓайримустаќим мансуб аст, дар 
доираи њамин Созишнома аз байн бурда мешавад ё кам карда мешавад ва 
барои ноил шудан ба маќсад мушкилот пеш омадааст, ва 

(ii) далелњое, ки мувофиќ ба расмиёти дохилї, ба маќомоти дахлдори Аъзои 
воридкунанда пешнињод карда шудааст.

17.6  Дар мавриди баррасии масъалае, ки дар банди 5 ишора шудааст:

(i) Вобаста ба бањо додани далелњои ќазия, њайати њакамон ба таври дуруст 
муќаррар шудани далелњо аз тарафи маќомоти дахлдор ва ба таври беѓараз 
ва объективона бањо гузошта шудани далелњоро муайян мекунад. Агар 
далелњо ба таври дуруст муќаррар шуда бошанд ва онњо ба таври беѓараз ва 
объективона бањо гузошта шуда бошанд, новобаста аз он, ки њайати њакамон 
ба дигар хулоса омада бошад њам, бањои мазкур рад карда намешавад;

(ii) Њайати њакамон муќаррароти мазкури Созишномаро мувофиќи ќоидањои 
маъмулии тафсири њуќуќи умумии байналмилалї тафсир медињад. Агар 
њайати њакамон маълум намояд, ки муќаррароти мазкури Созишнома беш аз 
як тафсири иљозатдодашударо раво медорад, онгоњ њайати њакамон хулоса 
мебарорад, ки чораеро, ки маќомоти дахлдор ќабул кардааст, мутобиќи 
Созишнома мебошад, агар он дар асоси яке аз ин тафсирњои иљозатдодашуда 
бунёд ёфта бошад. 

1.7 Маълумоти махфие, ки ба њайати њакамон пешнињод шудааст, бе иљозати расмии 
шахс, маќом ё маќомоти дахлдоре, ки онро пешнињод кардааст, ошкор карда 
намешавад. Агар чунин маълумот аз њайати њакамон дархост карда шавад, лекин 
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ба њайати њакамон барои ошкор кардани маълумот иљозат дода нашавад, онгоњ 
шарњи мухтасари ѓайримахфии маълумот дода мешавад, ки онро шахс, маќом ё 
маќомоти дахлдор тасдиќ кардааст.

ЌИСМИ III
Моддаи 18

Муќаррароти хотимавї

18.1  Њељ як чораи мушаххас бар зидди  содироти демпингї аз тарафи дигар Аъзо 
ќабул карда намешавад, ба ѓайр аз оне ки мутобиќи муќаррароти ГАТТ 1994 
бошад, чуноне, ки бо Созишномаи мазкур шарњ дода шудааст24.

18.2 Бе иљозати дигар Аъзоён ворид кардани  ягон тавзењот нисбат ба њар як муќаррароти 
Созишномаи мазкур иљозат дода намешавад.

18.3 Тибќи зербандњои 3.1 ва 3.2, муќаррароти Созишномаи мазкур нисбат ба тафтишот 
ва баррасии чорањои амалкунанда истифода мешавад, ки мувофиќи аризањое, ки 
дар санаи ба эътибор даромадани ягон Созишномаи СУС барои ягон Аъзо ё баъд 
аз ин сана, пешнињод шудааст. 

18.3.1 Нисбат ба њисоб кардани фарќияти демпингї дар доираи расмиёти 
баргардондани маблаѓ, ки тибќи банди 3 Моддаи 9 ба амал бароварда мешавад, 
чунин ќоидањое татбиќ мешавад, ки дар љараёни ќарор ё баррасии охирини 
далели љой доштани демпинг истифода шуда буданд. 

18.3.2 Барои маќсадњои банди 3 Моддаи 11, чорањои амалкунандаи зиддидемпингї 
дар  санаи на дертар аз ба эътибор даромадани Созишномаи СУС барои њар 
як  Аъзо љоришуда њисобида мешавад, ба истиснои њолатњое, ки ќонунгузории 
дохилии Аъзо, ки дар ин сана амалкунанда мебошад, аллакай чунин 
муќарраротро дорад, ки он дар банди мазкур зикр карда шудааст.

18.4 Њар як Аъзо тамоми чорањои зарурии умумї ва мушаххасро меандешад, ки то 
на дертар аз санаи ба эътибор даромадани Созишномаи СУС барои ин Аъзо 
мувофиќати ќонунњо, санадњои меъёрї ва расмиёти маъмуриии худро бо 
муќаррароти Созишномаи мазкур, то он дараљае, ки ба Аъзои мазкур дахл дорад, 
таъмин намояд.  

18.5 Њар як Аъзо оид ба њама гуна таѓйирот дар ќонунњо ва санадњои меъёрии худ, 
ки ба Созишномаи мазкур дахл дорад ва оид ба  таѓйирот дар татбиќи чунин 
ќонунњо ва санадњои меъёрї Кумитаро огоњ мекунад.

18.6 Кумита њар сол татбиќ ва амалї кардани Созишномаи мазкурро бо ба инобат 
гирифтани маќсадњои он баррасї мекунад. Кумита њар сол ба Шўро оид ба  савдои 
молњо дар бораи таѓйирот дар давоми муњлате, ки аз як баррасї ба баррасии 
дигар ба амал меояд, маълумот пешнињод мекунад.

18.7 Замимањо ба Созишномаи мазкур ќисми људонашавандаи онро ташкил мекунад.

24  Муќаррароти мазкур ба ќабул кардани чорањои зарурї дар асоси дигар муќаррароти мазкури ГАТТ 1994 монеъ намешавад.
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Замимаи I

РАСМИЁТИ ТАФТИШОТ ДАР МАКОН МУВОФИЌИ БАНДИ 7 МОДДАИ 6

1.    Баъд аз оѓоз кардани тафтишот маќомоти дахлдори Аъзои содиркунанда ва 
ширкатњое, ки манфиатдор будани онњо маълум аст, дар бораи тасмими гузарондани 
тафтишот дар макон огоњ карда мешаванд.

2.    Агар дар вазъияти истисної, ба гурўње, ки тафтишотро мебарад, эњтимоли њамроњ 
кардани коршиносони ѓайрињукуматї вуљуд дошта бошад, онгоњ ширкатњо ва 
маќомотњои дахлдори Аъзои содиркунанда бояд огоњ карда шаванд. Чунин 
коршиносони ѓайрињукумати барои риоя накардани талаботњои марбут ба махфї 
нигоњ доштани маълумот бояд мавриди муљозоти амалї ќарор гиранд.   

3.   Таљрибаи маъмулї аст, ки то љамъбаст шудани санаи ташриф аз ширкатњои 
манфиатдори Аъзои содиркунанда бояд ризоияти даќиќ гирифта шавад.

4.   Маќомоти дахлдор баъд аз гирифтани ризоият аз ширкатњои манфиатдор, фав-
ран маќомоти дахлдори Аъзои содиркунандаро дар бораи  ном ва суроѓањои 
ширкатњое, ки ба онњо ташриф оварда мешавад ва санаи мувофиќкардашуда огоњ 
мекунанд.  

5.    Ширкатњои мазкур оид ба  ташриф сари ваќт бояд хабардор карда шаванд.

6.   Ташриф бо маќсади шарњ додани саволнома танњо бо дархости ширкати содирку-
нанда оварда мешавад. Чунин ташриф танњо дар он маврид имконпазир аст, агар 
(а) маќомоти дахлдори Аъзои воридкунанда намояндагони Аъзои мазкурро огоњ 
мекунанд ва (b) Аъзои мазкур ба ин ташриф зид нест.

7.   Азбаски њадафи асосии тафтишот дар макон аз тафтиши маълумоти пешнињодшуда 
ва ё гирифтани ахбори иловагї иборат мебошад, он бояд баъд аз гирифтани 
љавобњо ба саволнома гузаронда шавад, агар ширкат бо дигар расмиёт розї нест 
ва њукумати Аъзои содиркунанда аз љониби маќомоти дахлдоре, ки тафтишотро 
мегузаронад, дар бораи ташрифи оянда огоњ карда шудааст ва он зид нест; беш аз 
ин, огоњ кардани ширкатњои мазкур то ташриф оид ба  хусусияти он маълумоте, ки 
мавриди тафтиш ќарор мегирад ва њама гуна маълумоти иловагї бояд таљрибаи 
маъмулї бошад, њарчанд ин дархостро дар макони тафтишот оид ба  пешнињод 
кардани маълумоти иловагї вобаста ба маълумоти пешнињодшуда истисно наме-
кунад.     

8. Ба дархост ва саволњое, ки маќомоти дахлдор ё ширкатњои Аъзои содиркунанда 
пешнињод мекунад ва барои бомуваффаќият анљом додани тафтишот дар макон 
ањамияти муњим дорад, бояд то ташриф ба ќадри имкон љавоб дода шавад.  

ЗАМИМАИ II
МАЪЛУМОТИ АЗ ЊАМА МУВОФИЌИ МАВЉУДБУДА ТИБЌИ МОЊИЯТИ 

БАНДИ 8 МОДДАИ 6

1. Дар муњлати кўтоњтарини баъди оѓози тафтишот маќомоти дахлдори тафтишот 
бояд ба таври муфассал маълумотеро зикр намояд, ки аз њар як љониби манфиатдор 
дархост карда мешавад ва тарзе, ки тавассути он чунин маълумот бояд дар љавоби 
љониби манфиатдор пешнињод карда шавад. Маќомоти дахлдор инчунин љониби 
манфиатдорро огоњ мекунад, ки агар маълумот дар муњлати муайян пешнињод 
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нашавад, онгоњ маќомоти дахлдор њуќуќ пайдо мекунад, ки ќарорњои худро дар 
асоси далелњои мављуда барорад, ки он далелњоеро, ки дар аризаи дархости оѓоз 
кардани тафтишот, ки соњаи ватанї пешнињод кардааст, дарбар мегирад.   

2. Маќомоти дахлдор метавонад аз љониби манфиатдор дархост намояд, ки љавоби 
худро дар ягон восита (масалан, лентаи магнитї) ё шакли электронї пешнињод 
намоянд. Дар мавриди чунин дархост, маќомоти дахлдор бояд имкониятњои 
љониби  манфиатдорро нисбат ба пешнињод намудани љавоб дар воситаи афзалтар 
ё электронї  ба инобат гиранд ва аз љониби мазкур дар тањияи намудани љавоб 
истифода намудани дигар низоми компютериро, ѓайр аз он, ки љониби манфиатдор 
истифода мебарад, талаб накунанд. Маќомоти дахлдор ба дархости худ, оид ба 
тањия намудани љавоб дар шакли компютерї бояд исрор накунад, агар љониби 
манфиатдор чунин њисобњои компютериро истифода набарад ва агар пешнињоди 
љавоб дар шакли дархостшуда боиси сарбории иловагии бењуда барои љониби 
манфиатдор шавад, масалан, агар боиси харољоти иловагї ва кўшишу талошњои 
бењуда шавад.  Маќомоти дахлдор ба дархости худ оид ба тањия намудани љавоб 
дар  ягон воситаи муайян  ё шакли электронї бояд исрор накунад, агар љониби 
манфиатдор чунин воситаи муайян ё шакли электрониро истифода набарад ва 
агар пешнињоди љавоб дар шакли дархостшуда боиси сарбории иловагии бењуда 
барои љониби манфиатдор шавад, масалан, агар харољоти иловагї ва кўшишњои 
бењударо таќозо намояд.

3. Њама гуна маълумоте, ки тафтиши он имконпазир аст, ки он дар чунин шакл 
пешнињод шудааст, ки дар тафтишот бе мушкилоти иловагї истифода бурдан 
мумкин аст ва сари ваќт пешнињод карда мешавад ва дар њолатњое, ки имкон дорад, 
дар восита ё шакли электронии мутобиќ ба дархости маќомоти дахлдор пешнињод 
шудааст, бояд дар мавриди баровардани ќарор ба инобат гирифта шавад. Агар ягон 
љониб љавобро дар восита ё шакли  электронї афзалтар пешнињод накунад, аммо 
маќомоти дахлдор чунин шуморад, ки шартњое, ки дар банди 2 баён ёфтааст, иљро 
шудааст, имкон надоштани пешнињод кардани љавоб дар восита ё шакли электронї  
бояд чунин ба инобат гирифта нашавад, ки ба тафтишот монеа нарасонад.  

4. Дар њолатњое, ки маќомоти дахлдор имкони коркарди маълумотро, ки дар воситаи 
муайян (масалан, дар лентаи магнитї) пешнињод шудааст, надоранд, онгоњ 
маълумот бояд дар шакли хаттї ё ягон шакли дигар, ки барои маќомоти дахлдор 
муносиб аст, пешнињод карда шавад. 

5. Њатто агар маълумоти пешнињодшуда, дар њама маврид олидараља набошад њам, 
ин ба маќомоти дахлдор асос шуда наметавонад, ки онро ба инобат нагирад, бо он 
шарт, ки љониби манфиатдор то њадди имкониятњои худ амал карда бошад.

6. Агар далелњо ва маълумот ќабул карда нашавад, онгоњ сабабњои он бояд фавран 
ба љонибе, ки далелњо ва маълумотро пешнињод кардааст, маълум карда шавад 
ва ба ин љониб бояд имкон дода шавад, ки шарњњои минбаъдаро бо ба инобат 
гирифтани муњлати тафтишот, дар муњлати муайян пешнињод намояд. Агар 
шарњњои пешнињодшуда, аз љониби маќомоти дахлдор ѓайриќаноатбахш њисобида 
шавад, онгоњ сабабњои рад кардани чунин далелњо ё маълумот дар њама ќарорњои 
ќабулшуда, ки чоп карда мешавад, бояд нишон дода  шавад.

7. Агар маќомоти дахлдор маљбур шавад, ки хулосањои худро, инчунин он хулосањое, 
ки ба арзиши муќаррарї дахл дорад, дар асоси маълумот аз манбаи дуюм, инчунин 
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он маълумоте, ки дар аризаи дархости оѓоз кардани тафтишот баён шудааст, 
барорад, онгоњ маќомоти дахлдор бояд ба таври эњтиёткорона амал намояд. Дар 
ин гуна њолат, маќомоти дахлдор, дар мавриде, ки амалан имкон аст, маълумотро 
тафтиш намояд, бо истифода аз маълумоти манбањои мустаќил, ки дар ихтиёр 
дорад, аз ќабили нархномаи чопшуда, омори расмии воридот ва маълумоте, ки 
дар њисоботи гумрук аст ва инчунин маълумоте, ки дар љараёни тафтишот аз 
дигар љонибњои манфиатдор гирифта шудааст. Лекин маълум аст, ки агар љониби 
манфиатдор аз њамкорї канорагирї намояд ва њамин тариќ, маълумоти мазкур ба 
маќомоти дахлдор пешнињод карда нашавад, натиљаи ин вазъият дар муќоиса бо 
он, ки агар љониби мазкур њамкорї мекард,  камтар ба манфиати љониби мазкур 
њал мешавад. 
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Созишнома оид ба татбиќи Моддаи VII Созишномаи умумї 
оид ба тариф ва савдо 1994

Муќаррароти умумї

1.   Арзиши асосии гумрукї мувофиќи Созишномаи мазкур «арзиши муомила» ба њисоб 
меравад, ки он дар моддаи 1 муайян карда шудааст. Моддаи 1 бояд бо моддаи 8 
дар як маврид баррасї шавад, ки он дар навбати худ ислоњро дар нархе, ки дар 
асл пардохт шудааст ё бояд пардохта шавад, дар он мавридњое, ки он харољоти 
мушаххас, ки ќисман нархи барои маќсадњои гумрукї истифодашавандаро ташкил 
мекунад, ба харидор рост меояд, вале ба он нархе ворид карда намешавад, ки барои 
моли воридшуда пардохт шудааст, пешбинї менамояд, Моддаи 8 инчунин дар 
арзиши муомила илова намудани баъзе манфиатњои мушаххасро, ки аз харидор 
ба фурўшанда на дар шакли пул, балки дар шакли мол ва хизматрасонї мегузарад, 
пешбинї менамояд. Моддањои 2 - 7 чунин усулњои муайян намудани арзиши 
гумрукиро пешбинї менамояд, ки агар он тибќи муќаррароти моддаи 1.2. муайян 
карда нашавад. 

2.   Дар мавриде, ки муайян кардани арзиши гумрукї мутобиќи муќаррароти моддаи 1 
ѓайриимкон бошад, онгоњ маъмурияти гумрук ва воридкунанда тибќи моддањои 2 ва 
ё 3 арзиши гумрукиро дар љараёни машварат асоснок мекунанд. Масалан, њолатњое 
ба амал меоянд, ки воридкунанда маълумотро оид ба арзиши гумрукии моли яксон 
ва шабењи воридшавандаро дорад, ки он дар маъмурияти гумруки бандари воридот 
дар њамин лањза дастрас нест. Дар мавриди дигар, маъмурияти гумрук метавонад 
он маълумотеро оид ба моли яксон ва шабењи воридшавандаро дошта бошад, ки 
дар њамин лањза барои воридкунанда дастрас нест. Љараёни машварат, ки он бояд 
бо дарназардошти тибќи талаботи махфї нигоњ доштани маълумоти тиљоратї 
сурат гирад, имкон медињад, ки љонибњои зикршуда мубодилаи ахбор намоянд ва 
њадаф аз он муайян намудани арзиши муносиби гумрукї мебошад. 

3.  Моддањои 5 ва 6 барои муайян намудани арзиши гумрукї, дар он мавридњое, 
ки агар муайян кардани арзиши гумрукї дар асоси арзиши муомилотии моли 
воридшаванда ё моли яксон ва шабењи воридшаванда ѓайриимкон бошад, 
истифодаи ду усулро пешбинї менамояд. Мутобиќи) банди 1 моддаи 5 арзиши 
гумрукї дар асоси он нархе муайян карда мешавад, ки мол дар он шакле, ки ба 
харидор мустаќиман ворид гардидааст, дар кишвари воридот фурўхта мешавад. 
Воридкунанда инчунин њуќуќ дорад, ки мутобиќи дархости вай арзиши моле, ки 
баъд аз воридот коркард шудааст, тибќи муќаррароти моддаи 5 муайян карда 
шавад. Тибќи моддаи 6 арзиши гумрукї тариќи арзиши њисобкардашуда муайян 
карда мешавад. Азбаски ин ду усул мушкилињои ба худ хос дорад, бинобар ин 
мутобиќи моддаи 4 ба воридкунанда њуќуќ дода мешавад, ки тартиби истифодаи 
ин ду усулро интихоб намояд. 

4.    Моддаи 7 тартиби муайян намудани арзиши гумрукиро дар он мавридњое муќаррар 
менамояд, ки муайян кардани он тибќи моддањои зикршуда ѓайриимкон аст, 
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Аъзоён, 

Бо назардошти музокироти бисёрљонибаи тиљоратї; 

Бо маќсади мусоидат намудан дар амалисозии њадафњои ГАТТ 1994 ва таъмин 
намудани манфиатњои иловагї барои кишварњои рў ба тараќќї дар савдои љањонї; 

Бо эътирофи ањамияти муќаррароти моддаи VII ГАТТ 1994 ва хоњиши тањияи 
ќоидањои истифодаи онњо љињати таъмини татбиќи ягона ва даќиќи онњо;  

Бо эътирофи зарурияти низоми боадолат, ягона ва беѓараз оид ба бањогузории 
мањсулот барои маќсадњои гумрукї, ки татбиќи беасос ва худсаронаи арзиши 
гумрукиро бартараф менамояд;

Бо эътирофи он, ки асоси бањогузории мол бо маќсадњои гумрукї бояд то њадди 
имкон арзиши муомилотии моли бањодода бошад; 

Бо эътирофи он, ки арзиши гумрукї бояд дар асоси меъёрњои содда ва боадолат 
мутобиќ ба таљрибаи тиљоратї бунёд ёфта, тартиби бањогузорї новобаста аз манбаи 
тањвил ба таври умумї ба амал бароварда шавад;

Бо эътирофи он, ки тартиби бањогузорї дар чораљўии зидди демпинг истифода 
намешавад. 

Њамин тариќ, аъзоён ба ќарори зер омаданд:

Ќисми I

ЌОИДАЊОИ АРЗИШИ ГУМРУКЇ

Моддаи 1

1.   Арзиши гумрукии моли воридшуда нархи ќарордод мебошад, яъне он нархе, ки 
дар асл барои мол, ки барои содирот ба кишвари воридкунанда фурўхта шудааст 
пардохт гардидааст ё бояд пардохт карда шавад, ки он мутобиќи муќаррароти 
моддаи 8 таѓйир дода шудааст, бо шарти он, ки: 

(а) дар ихтиёрдорї ва истифодаи мол барои харидор мањдудият вуљуд 
надорад ба истиснои мањдудиятњое, ки:

(i) ќонунгузорї ё маќомоти давлатї дар кишвари воридкунанда 
муайян намудааст ё талаб менамояд;

(ii) минтаќаи љуѓрофие, ки дар он фурўши минбаъда мањдуд карда 
шудааст; ё

(iii) ба арзиши мол таъсири љиддї намерасонад;

(b) фурўш ва ё нарх аз ягон шарт ва уњдадорї вобаста нест, ки нархи онњо 
дар арзиши моле, ки бањогузорї мешавад, муайян карда намешавад.

(c) ва ягон ќисми даромад аз фурўши минбаъда, ихтиёрдорї ва ё истифодаи 
мол аз љониби харидор ба таври мустаќим ва ё ѓайримустаќим ба харидор 
намегузарад, ба истиснои таѓйироте, ки тибќи муќаррароти моддаи 8 ба 
амал бароварда мешавад; ва 

(d) харидор ва фурўшанда аз њамдигар вобаста нестанд ва ё агар харидор ва 
фурўшанда аз њамдигар вобаста бошанд, онгоњ тибќи муќаррароти банди 2 
арзиши ќарордод барои маќсадњои гумрукї ќобили ќабул аст. 
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2 (а) Дар мавриди муайян кардани он, ки оё нархи ќарордод барои банди 1 ќобили 
ќабул аст, он далел, ки харидор ва фурўшанда аз њамдигар вобаста мебошанд, 
чї тавре, ки аз мазмуни моддаи 15 бармеояд, худ ба худ асос барои ѓайримаќбул 
шуморидани арзиши ќарордод шуда наметавонад. Дар ин маврид, тамоми 
шартњои вобаста ба фурўш тањлил мешавад ва арзиши ќарордод дар он мавриде 
эътироф карда мешавад, ки вобастагии харидору фурўшанда ба нарх таъсир 
нарасонад. Агар дар сурати он маълумоте, ки воридкунанда пешнињод намудааст, 
ё дар њолати дигаре, ки маъмурияти гумрук оид ба таъсир расонидани нарх ягон 
далеле дошта бошад, маъмурияти гумрук воридкунандаро дар бораи далелњои 
худ огоњ мекунад ва ба воридкунанда имконият дода мешавад, ки ба ин далелњои 
маъмурияти гумрук посух дињад. Бо дархости воридкунанда, маълумот ба таври 
хаттї пешнињод мешавад. 

(b) Дар мавриди фурўш миёни шахсњои ба њамдигар вобаста, нархи ќарордод 
њамчун асос барои бањогузорї ќабул гардида, мол мутобиќи муќаррароти 
моддаи 1 бањогузорї карда мешавад, агар воридкунанда собит намояд, ки 
арзиши мазкур ба яке аз нархњои дар поён зикршуда, дар њар маврид ё ќариб 
ба он љойдошта, наздик бошад: 

(i) нархи ќарордод дар мавриди фурўши моли яксон ё шабењи барои 
содирот ба њамон кишвари воридкунанда ба харидори ѓайримустаќим; 

(ii) арзиши гумрукии моли яксон ё шабење, ки дар муќаррароти моддаи 
5 ишора шудааст;

(iii) арзиши гумрукии моли яксон ё шабење, ки дар муќаррароти моддаи 
6 ишора шудааст;

Њангоми мавриди амал ќарор додани меъёрњои дар боло зикршуда ба фарќият 
дар марњилаи тиљоратї, њаљми ќарордод, унсурњое, ки дар моддаи 8 баён шудааст 
ва харољоте, ки харидор кардааст дар он амалњои фурўш ки дар онњо фурўшанда 
ва харидор аз њамдигар вобаста нестанд, нисбат ба харољоте, ки фурўшанда дар он 
амалњои фурўш надорад ва дар онњо фурўшанда ва харидор ба њамдигар вобастаанд, 
диќќати махсус дода мешавад. 

(c) Меъёрњое, ки дар банди 2 (b) ишора шудааст, бо ташаббуси воридкунанда 
танњо бо маќсади маълум намудани фарќият истифода мешавад. Дигар усули 
арзишї мутобиќи муќаррароти банди 2 (b) истифода бурда намешавад. 

Моддаи 2

1(а) Агар муайян намудани арзиши гумрукии моли воридшуда тибќи муќаррароти 
моддаи 1 ѓайриимкон бошад, онгоњ њамчун арзиши гумрукї арзиши ќарордоди 
моли яксон, ки ба њамон кишвари воридкунанда барои содирот фурўхта мешавад 
ва амали содирот, ки дар як маврид ё наздик ба он бо моли бањогузоришаванда 
сурат мегирад, ќабул карда мешавад. 

(b) Њангоми мавриди амал ќарор додани моддаи мазкур, барои муайян 
намудани арзиши гумрукї он арзиши ќарордод бо моли баробарарзиш, ки дар 
як марњилаи тиљоратї ва асосан бо њамон миќдор моли бањогузоришаванда 
сурат мегирад, истифода мешавад. Агар чунин амали фурўш маълум карда 
нашавад, онгоњ арзиши ќарордодии моли баробарарзиш, ки дар дигар 
марњилаи мухталифи тиљоратї ва ё дигар миќдор(и гуногун) фурўхта 



Созишнома оид ба татбиқи Моддаи VII Созишномаи умумū оид ба тарифҳо ва савдо 1994268

мешавад, истифода мегардад ва ин арзиши ќарордод бо ба инобат гирифтани 
фарќиятњои марбут ба марњилаи амалиёти тиљоратї ва ё миќдор ислоњ карда 
мешавад, бо он шарт, ки ислоњи арзиш бо асноди пешнињодшуда собит карда 
шудааст ва ин аснод новобаста аз он, ки дар натиљаи ислоњ арзиш кам ё зиёд 
мешавад, ислоњро ба таври даќиќ асоснок мекунад. 

2.  Дар мавриде, ки харољот ва пардохтњои дар банди 2-и моддаи 8 ишора шуда ба 
арзиши ќарордод илова гардидааст, дар њолати фарќияти калон дар ин гуна харољот 
ва пардохтњо миёни моли воридшаванда ва мувофиќан моли ба он баробарарзиш, 
ки бо сабаби фарќият дар масофа ва навъи наќлиёт ба амал омадааст, ислоњ ворид 
карда мешавад. 

3.   Агар њангоми дар амал татбиќ намудани моддаи мазкур беш аз як арзиши ќарордод 
бо моли баробарарзиш маълум карда шавад, онгоњ барои муайян намудани арзиши 
гумрукии моли воридшаванда арзиши аз њама паст(арин) истифода мешавад. 

Моддаи 3

1(а) Агар муайян намудани арзиши гумрукии моли воридшуда тибќи муќаррароти 
моддаи 1 ва 2 ѓайриимкон бошад, онгоњ њамчун арзиши гумрукї арзиши ќарордоди 
моли шабењ, ки ба њамон кишвари воридкунанда барои содирот фурўхта мешавад 
ва амали содирот дар як маврид ё наздик ба он бо моли бањогузоришаванда сурат 
мегирад, ќабул карда мешавад. 

(b) Њангоми мавриди амал ќарор додани моддаи мазкур, барои муайян 
кардани арзиши гумрукї он арзиши ќарордод бо моли монанд, ки дар як 
марњилаи тиљоратї ва асосан бо њамон миќдор мањсулоти бањогузоришаванда 
сурат мегирад, истифода мешавад. Агар чунин амали фурўш маълум карда 
нашавад, онгоњ арзиши ќарордодии моли шабењ, ки дар дигар марњилаи 
амалиёти тиљоратї ва ё дигар миќдор фурўхта мешавад, истифода мегардад 
ва ин арзиши ќарордод бо ба инобат гирифтани фарќиятњои марбут ба 
марњилаи амалиёти тиљоратї ва ё миќдор ислоњ карда мешавад, бо он шарт, 
ки ислоњи арзиш бо асноди пешнињодшуда собит карда шудааст ва ин аснод 
новобаста аз он, ки дар натиљаи ислоњ арзиш кам ё зиёд мешавад, ислоњро ба 
таври даќиќ асоснок мекунад. 

2.   Дар мавриде, ки харољот ва пардохтњое, ки дар банди 2-и моддаи 8 ишора шудааст, 
ба арзиши ќарордод илова шудааст, дар њолати фарќияти калон дар ин гуна харољот 
ва пардохтњо миёни моли воридшаванда ва мувофиќан ба моли ба он шабењ, ки бо 
сабаби фарќият дар масофа ва навъи наќлиёт ба амал омадаанд, ислоњ ворид карда 
мешавад. 

3.  Агар дар истифодаи моддаи мазкур беш аз як арзиши ќарордод бо моли шабењ 
маълум карда шавад, онгоњ барои муайян кардани арзиши гумрукии моли воридотї 
арзиши аз њама паст(арин) истифода мешавад. 

Моддаи 4

Агар муайян намудани арзиши гумрукии моли воридшуда тибќи муќаррароти 
моддаи 1, 2 ва 3 ѓайриимкон бошад, онгоњ арзиши гумрукї тибќи муќаррароти моддаи 
5 муайян карда мешавад ва (ё) дар мавриде, ки муайян кардани арзиши гумрукї 
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мутобиќи моддаи мазкур имконпазир нест, мутобиќи муќаррароти моддаи 6, ба 
истиснои њолатњое, ки мувофиќи дархости воридкунанда, тартиби татбиќи моддаи 5 
ва 6 ба таври баръакс сурат мегирад. 

Моддаи 5

1(а) Агар мањсулоти воридшаванда ё моли яксон ва ё моли шабењи воридшаванда дар 
кишвари воридкунанда дар шакле, ки ворид шуда буд, фурўхта шавад, арзиши 
гумрукии моли воридшаванда тибќи муќаррароти моддаи мазкур дар нархи 
як воњиди моли асос меёбад, ки мутобиќи ин нархи моли воридшаванда, ё моли 
яксон, ё моли шабењ дар миќдори нињоии маљмуъ дар як маврид ё наздик ба он 
бо моли бањогузоришаванда ба шахсоне фурўхта мешавад, ки онњо аз шахсони 
фурўшандаи чунин мол вобаста нестанд, бо назардошти, он ки чунин харољоти 
зерин тарњ карда мешавад:

(i) пардохтњои комиссионї, ки одатан пардохт ё пардохти онњо 
мувофиќа шудааст, ё маблаѓњои иловагї, ки одатан барои ба даст 
овардани фоида ва љуброни харољоти марбут ба фурўш дар чунин 
кишваре, ки моли њамон дараља ва навъ ворид шудааст;

(ii) харољоти вобаста ба наќлиёт ва суѓурта ва дигар харољоти марбут 
дар кишвари воридот;

(iii) мувофиќан дар њолатњо – харољот ва хирољњое, ки дар банди 2-и 
моддаи 8 омадааст; ва

(iv) пардохти бољњои гумрукї ва дигар андозњои дохилї, ки дар 
кишвари воридоткунанда вобаста ба воридот ва фурўши мол пешбинї 
шудааст.  

(b) агар моли воридотї, моли яксон ва моли шабењи воридотї дар як маврид 
ё наздик ба он бо моли воридотии бањогузоришаванда баробар фурўхта 
нашавад, онгоњ арзиши гумрукї, агар дигар амал дар муќаррароти банди 
1 (а) зикр нашуда бошад, дар нархи як воњиди мол асос меёбад, ки тибќи 
он моли воридотї, ё моли яксон ё моли шабењи воридотї дар кишвари 
воридкунанда дар чунин шакле, ки ворид шудааст, на дертар аз санаи 
нахустини воридоти моли бањогузоришаванда, аммо то анљом ёфтани 90 рўз 
баъд аз чунин воридот, фурўхта мешавад. 

2.  Агар моли воридотї, моли яксон ва моли шабењи воридотї дар як маврид ё 
наздик ба он дар чунин шакле, ки ворид шуда буд, фурўхта нашавад, он гоњ бо 
дархости воридкунанда арзиши гумрукї дар нархи як воњиди моли асос меёбад, 
ки мувофиќи он моли воридшуда баъд аз коркарди минбаъда дар (ба) миќдори 
нињоии маљмуъ дар кишвари воридот ба шахсоне фурўхта мешавад, ки бо ворид 
намудани таѓйирот дар арзиши иловашуда бо сабаби коркард ва инчунин тарњи 
харољоте, ки дар банди 1 (а) зикр шудааст, онњо аз шахсони фурўшандаи чунин мол 
вобаста нестанд. 

Моддаи 6

1. Арзиши гумрукии моли воридотї тибќи муќаррароти моддаи мазкур дар арзиши 
њисобкардашуда асос меёбад. Арзиши њисобкардашуда аз суммаи зерин иборат 
аст:  
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(а) харољот (ва) ё арзиши мавод ва истењсол ё дигар мањсули коркард, ки дар 
љараёни истењсоли моли воридотї истифода шудааст;

(b) њаљми фоида ва харољоти умумии марбут ба фурўши моле, ки дараља 
ё навъи онњо ба моли бањогузоришаванда баробар буда, дар кишвари 
содиркунанда барои содирот ба кишвари воридкунанда истењсол шудааст; 

(с) харољот ё арзиши умумии харољоти дигари лозимае, ки барои инъикоси 
усули бањогузории Аъзо (зарур аст) тибќи банди 2-и моддаи 8 интихоб 
шудааст. 

2. Ягон Аъзо наметавонад шахсеро, ки дар њудуди он муќим нест, талаб ва ё водор 
намояд, ки бо маќсади муайян кардани арзиши њисобкардашуда, барои тањлил 
њисоби дилхоњ ё дигар санади ќайдро пешнињод намояд ё барои дастрасї ба он 
иљозат дињад. Аммо, маълумотеро, ки истењсолкунандаи мол бо маќсади муайян 
намудани арзиши гумрукї тибќи муќаррароти моддаи мазкур пешнињод менамояд, 
дар дигар мамлакат тибќи розигии истењсолкунанда маќомоти расмии кишвари 
воридот метавонанд тафтиш намоянд, бо шарти он, ки онњо њукумати кишвари 
манфиатдорро сариваќт огоњ менамоянд ва онњо барои тафтишот зид нестанд. 

Моддаи 7

1. Агар муайян намудани арзиши гумрукии моли воридшуда тибќи муќаррароти 
моддаи 1 то 6 ѓайриимкон бошад, онгоњ арзиши гумрукї тибќи усулњои асоснок 
мутобиќ бо принсипњо ва муќаррароти умумии Созишномаи мазкур ва Моддаи 
VII ГАТТ 1994 ва дар асоси маълумоти мављуда (дар кишвари воридот) муайян 
карда мешавад. 

2. Арзиши гумрукї тибќи муќаррароти Моддаи мазкур дар асоси зерин муайян карда 
намешавад:

(а) нархи фурўш дар кишвари воридоти мол, ки дар чунин мамлакат истењсол 
шудааст;

(b) низоме, ки барои маќсади гумрукї аз ду арзиши имконпазир истифодаи 
арзиши баландтарро пешбинї менамояд;

(c) нархи мол дар бозори дохилии кишвари содирот;

(d) дигар харољоти истењсолот ѓайр аз арзиши њисобкардашуда, ки барои 
моли яксон ва ё шабењ тибќи муќаррароти моддаи 6 муайян карда шудааст. 

(е) нархи моле, ки барои содирот ба кишвари ѓайр аз кишвари воридот 
пешбинї мешавад; 

(f) њадди аќќали арзиши гумрукї;

(g) арзишњои шартї ва беасос. 

3.  Бо дархости воридкунанда, арзиши гумрукие, ки тибќи муќаррароти Моддаи 
мазкур муайян ва усуле, ки барои муайян кардани чунин арзиш истифода шудааст, 
дар шакли хаттї ба ў пешнињод карда мешавад. 
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Моддаи 8

1. Њангоми муайян намудани арзиши гумрукї тибќи муќаррароти моддаи 1 ба нархе, 
ки барои воридоти мол дар асл пардохт карда шудааст ё бояд пардохта шавад, 
илова мешавад:

(а) харољоти зерин, то њадде, ки аз љониби харидор пардохта шуда, лекин ба 
нархи мол, ки дар асл пардохт карда шудааст ё бояд пардохта шавад, илова 
нашудааст: 

(i) пардохтњои комиссионї ва миёнаравї (брокерї), ба истиснои 
пардохтњои комиссионии марбут ба харид;

(ii) арзиши контейнерњо, ки бо маќсади гумрукї мувофиќан бо мол як 
воњидро ташкил мекунад; 

(iii) арзиши бастубандкунї, чи барои кор ва ё масолењро дарбар 
мегирад; 

 (b) арзиши мол ва хизматрасонии зерин, ки дар таносуби муайян ба 
таври мустаќим ва ѓайримустаќим аз љониби харидор ба таври ройгон 
ё нархи пасттар барои истифода бо маќсади истењсол ва содироти моли 
воридшаванда, то он њадде, ки чунин арзиш ба нархе, ки дар асл пардохт 
карда шудааст ё бояд пардохта шавад, илова нашудааст, пешнињод мешавад: 

(i) масолењ, љузъњо, ќисмњо ва ашёњои шабењи моли воридотї;

(ii) асбобњо, мўњрњо, ќолибњо ва ашёњои шабењ, ки дар истењсоли моли 
воридотї истифода шудааст;

(iii) масолење, ки дар истењсоли моли воридотї истифода шудааст;

(iv) корњои муњандисї, тањиякунї, фаъолияти эљодї, фаъолияти 
лоињакашї, наќша ва ангорањо, ки дар хориљ аз кишвари воридот 
эљод шуда, барои истењсоли моли воридотї зарур аст. 

(с) пардохтњои роялтї ва иљозатномавї марбут ба моли бањогузоришаванда, 
ки онњоро харидор бояд ё мустаќим ё ба таври ѓайримустаќим чун шарти 
фурўши моли бањогузоришаванда пардохт намояд, то он мавриде, ки чунин 
пардохтњои роялтї ва иљозатномавї ба нархе, ки дар асл пардохт шудааст ё 
бояд пардохта шавад, ворид карда нашудааст;

(d) арзиши њиссаи даромад њама гуна амали харида фурўхтан, ихтиёрдорї ё 
истифодаи моли воридотї, ки фурўшанда мустаќиман ё ѓайримустаќим ба 
даст меорад.

2.  Њангоми тањияи ќонунгузории миллї њар як Аъзо ба арзиши гумрукї пурра ё 
ќисман илова намудан ё аз арзиши гумрукї пурра ё ќисман хориљ намудани чунин 
харољот ва арзишњоро пешбинї менамояд: 

(а) харољоти њамлу наќли моли воридотї то бандар ё макони воридот;

(b) харољоти боркунї, борфурорї ва коркард, ки ба њамлу наќли моли 
воридотї то бандар ё макони воридот марбут аст; ва

(с) арзиши суѓурта. 

3.  Илова(њо) ба нархе, ки дар асл пардохт карда шудааст ё бояд пардохта шавад, 
танњо мутобиќи Моддаи мазкур дар асоси маълумоти воќеъї ва миќдорї амалї 
карда мешаванд;
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4.  Њангоми муайян намудани арзиши гумрукї, ба нархе, ки дар асл пардохт карда 
шудааст ё бояд пардохта шавад, дигар иловањо ворид карда намешавад, ба истиснои 
онњое, ки дар Моддаи мазкур пешбинї шудааст. 

Моддаи 9

1. Дар мавриде, ки барои муайян намудани арзиши гумрукї мубодилаи асъор зарур 
аст, њамон ќурби асъор истифода мешавад, ки онро танњо маќомоти салоњиятдори 
кишвари воридот интишор менамояд ва он то њадди имкон дар он муддате, ки дар 
њуљљат баён шудааст, ба таври даќиќ ќурби асъорро барои амалиёти тиљоратї дар 
кишвари воридот инъикос мекунад. 

2. Ба сифати ќурби асъор он ќурбе истифода мешавад, ки њангоми содирот ва ё 
воридот, чї тавре, ки њар як Аъзо муайян намудааст, мавриди амал ќарор дорад. 

Моддаи 10

Тамоми маълумоте, ки моњиятан махфист ва ё дар асоси истифодаи махфї бо 
маќсади арзиши гумрукї пешнињод мешавад, аз љониби маќомоти дахлдор ќатъиян 
махфї баррасї мешавад, ки маќомоти дахлдор онро танњо бо иљозати мушаххаси 
шахс ва њукумате, ки онро пешнињод намудааст, ошкор менамояд, ѓайр аз њолатњое, 
ки ошкор намудани маълумотро тафтишоти судї таќозо мекунад. 

Моддаи 11

1. Ќонунгузории њар як Аъзо дар мавриди муайян кардани арзиши гумрукї, барои 
воридкунанда ё шахси дигар, ки барои пардохти бољ масъул мебошад, њуќуќи 
даъво намуданро бе ситонидани љарима пешбинї менамояд.

2. Њуќуќи даъво бе ситонидани љарима дар навбати аввал имкони ба маќомоти дар 
доираи маъмурияти гумрук ва ё маќомоти мустаќил даъво намуданро, пешбинї 
менамояд, лекин ќонунгузории њар як Аъзо њуќуќи даъворо ба маќомоти судї бе 
ситонидани љарима пешбинї менамояд. 

3. Хабарнома оид ба ќарори ќабулшуда нисбат ба даъво ба даъвогар фиристода 
шуда, далелњои асосноккунандаи ќарор ба таври хаттї пешнињод карда мешавад. 
Даъвогар бо тамоми њуќуќњои марбут ба даъвои минбаъда шинос карда мешавад.

Моддаи 12

Ќонунњо, санадњои меъёрї, ќарорњои судї ва санадњои маъмурии истифодаи 
умумї, ки мавриди амал ќарор гирифтани Созишномаи мазкурро таъмин месозад, 
мутобиќи Моддаи X ГАТТ 1994 аз љониби кишвари воридоти дахлдор интишор карда 
мешавад. 

Моддаи 13

Агар дар љараёни муайян кардани арзиши гумрукии моли воридотї, зарурати 
мавќуф гузоштани ќарори нињої оид ба чунин арзиши гумрукї ба миён ояд, 
воридкунандаи мол, новобаста аз ин, бояд имкони бозпас гирифтани моли худро аз 
гумрук дошта бошад ва агар дар мавриде, ки чунин талабот ба миён ояд, воридкунанда 
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кафолати кофиро дар шакли гарав, амонат ё дигар воситаи мувофиќ пешнињод мекунад, 
ки он метавонад тамоми пардохтњои марбут ба бољњои гумрукиро, ки аз мол ситонида 
мешаванд, таъмин созад. Ќонунгузории њар як Аъзо бояд муќарраротро барои чунин 
њолатњо пешбинї намояд. 

Моддаи 14

Эзоњњои Замимаи I њамин Созишнома ќисми људонашавандаи Созишномаи 
мазкурро ташкил медињад ва Моддањои ин Созишнома дар њамбастагї бо эзоњњои 
мутобиќ ба моддањо хонда ва татбиќ карда мешавад. Њамчунин Замимаи II ва III 
ќисми људонашавандаи Созишномаи мазкурро ташкил медињад.

 Моддаи 15

1.  Дар Созишномаи мазкур:

(а) «арзиши гумрукии моли воридшуда» ин арзиши молест барои ситонидани 
бољњои гумрукї дар фоиз аз арзиши моли воридотї; (ad valorem);

(b) «кишвари воридот» ин мамлакат ё ќаламрави гумрукии воридот мебошад; 
ва 

(с) «истењсолшуда» маънои рўёндан, истењсол намудан ва истихрољ карданро 
дар бар мегирад).

2. Дар Созишномаи мазкур:

(а) «моли яксон» молеро ифода мекунад, ки дар њама маврид ба якдигар шабењ 
мебошад, аз љумла хусусиятњои љисмї, сифат ва мавќеи он ба њамдигар шабењ 
аст. Фарќияти хурд дар зоњир маънои онро надорад, ки моли мухталиф, ки 
дар дигар маврид чунин мафњумро ќонеъ мекунад, яксон њисобида нашавад; 

(b) «моли шабењ» молеро ифода мекунад, ки њарчанд дар њама маврид яксон 
нест, дорои хусусиятњои монанд ва љузъњои бунёдии монанд дорад, ки имкон 
медињад, як вазифаро иљро намояд ва аз љињати тиљоратї њамдигарро иваз 
карда тавонад; 

(с) мафњумњои «моли яксон» ва «моли шабењ» дар мавридњои муайян чунин 
молеро, ифода намекунад ки корњои муњандисї, тањиякунї, фаъолияти 
эљодї, фаъолияти лоињакашї, наќша ва ангорањоро дарбар (мегирад) ё 
таљассум мекунад, ки тибќи банди 1 (b) (iv) Моддаи 8 љузъњои номбаршуда 
ислоњ нашудааст, чунки онњо дар кишвари воридот эљод шудааст; 

(d) мол «моли яксон» ва ё «моли шабењ» буда наметавонад, агар дар њамон 
мамлакате, ки мол мавриди бањогузорї ќарор дорад, истењсол нашуда бошад; 

(е) моле, ки аз љониби дигар шахс истењсол шудааст, танњо дар он маврид 
ба эътибор гирифта мешавад, ки агар моли яксон ё моли шабењ ба моли 
бањогузоришаванда вуљуд надорад, ки онро њамин шахс истењсол намудааст. 

3.  Дар Созишномаи мазкур «моли як дараља ва навъ» молеро ифода мекунад, ки ба як 
гурўњ ё доираи моле дохил мешавад, ки аз тарафи саноати муайян ё бахши саноат 
истењсол шуда, моли яксон ва шабењро дарбар мегирад.

4. Барои њадафи Созишномаи мазкур, шахсњо байни њамдигар вобаста њисобида 
мешаванд, танњо агар:
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(а) онњо кормандон ё директорони корхонањои якдигар бошанд;

(b) онњо ќонунан дар фаъолияти соњибкорї њамчун шарикон эътироф 
шудаанд;

(с) онњо корфармо ва корманд ба њисоб мераванд;

(d) як шахс ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим назорат мекунад ва ё соњиби 
5% ё зиёда аз он сањмияњои баровардашуда аст, ки ба њардуяшон њуќуќи овоз 
медињад:

(е) яке аз онњо ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим дигарашро назорат 
мекунад;

(f) њардуи онњо ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим аз љониби шахси сеюм 
назорат карда мешавад;

(g) њарду(и онхо) ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим шахси сеюмро назорат 
мекунанд; ё

(h) онњо аъзои як оила мебошанд.

5. Шахсоне, ки робитаи фаъолияти корї доранд ва дар њоле, ки яке аз онњо намоянда 
бо њуќуќњои хос, дилер бо њуќуќњои хос ё соњиби имтиёз бо њуќуќњои хоси дигарї 
мебошад,ва гарчанде ки пешнињод њам нашуда бошад, ва агар онњо ба меъёрњои 
банди 4 мутобиќ бошанд, барои Созишномаи мазкур онњо ба њамдигар вобаста 
њисобида мешаванд. 

Моддаи 16

Тибќи дархости хаттї воридкунанда барои гирифтани шарњи хаттї оид ба 
кадом тарз муаяйн карда шудани арзиши гумрукии моли воридоткунанда аз тарафи 
маъмурияти гумруки кишвари воридот њуќуќ дорад.

Моддаи 17

Ягон муќаррарот дар Созишномаи мазкур чун мањдудкунанда ва зери шубња 
ќарордињандаи њуќуќњои маъмурияти гумрукї маънидод намешавад ва боиси 
нобоварї дар дурустї ва даќиќии њама гуна эъломия, њуљљат ва декларасия, ки бо 
маќсади арзиши гумрукї пешнињод карда шудааст, намегардад. 

ЌИСМИ II

ИСТИФОДАБАРЇ, МАШВАРАТ ВА ЊАЛЛИ БАЊСЊО

Моддаи 18

Маќомот

1. Мувофиќи Созишномаи мазкур Кумита оид ба арзиши гумрукї созмон дода 
мешавад (дар Созишномаи мазкур њамчун «Кумита» ифода мешавад), ки аз 
намояндагони њар як Аъзо иборат аст. Кумита раиси худро интихоб менамояд ва 
одатан дар як сол як иљлосия мегузаронад, агар тибќи муќаррароти Созишномаи 
мазкур бо маќсади имкон додан ба Аъзоён дар доир намудани машварат оид ба 
масъалањои вобаста ба истифодаи низоми арзиши гумрукии ягон Аъзо, ки ба 
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амалї намудани Созишномаи мазкур ва ноил шудан ба маќсадњои он ва инчунин 
барои иљрои чунин дигар ваколатњое, ки аз тарафи Аъзо пешнињод карда мешавад, 
таъсир мерасонад, дигар муќаррарот пешбинї нашуда бошад. Котиботи СУС 
вазифаи котиботи Кумитаро иљро менамояд. 

2. Кумитаи Техникї оид ба арзиши гумрукї (дар њамин Созишнома њамчун 
«Кумитаи Техникї» ифода мешавад) тањти назорати Шўрои њамкории гумрукї 
(дар Созишномаи мазкур њамчун «ШЊГ» ифода мешавад) созмон дода мешавад, 
ки он вазифањоеро, ки дар Замимаи II њамин Созишнома омадааст, иљро мекунад 
ва тибќи ќоидањо ва тартиботи дар он зикршуда, амал мекунад. 

Моддаи 19
Машварат ва њалли бањсњо

1. Ба истиснои дигар, ки дар зер пешбинї шудааст, нисбат ба машварат ва њалли 
бањсњо тибќи Созишномаи мазкур Ќарордод оид ба њалли бањсњо истифода бурда 
мешавад. 

2. Агар ягон Аъзо чунин шуморад, ки ягон манфиате, ки ба вай мансуб аст ба таври 
мустаќим ё ѓайримустаќим дар доираи њамин Созишнома бекор мешавад, ё кам 
карда мешавад, ё барои ноил шудан ба ягон маќсади њамин Созишнома дар натиљаи 
амали дигар Аъзо ё Аъзоён мушкилот пеш омадааст, ин Аъзо бо маќсади њалли 
масъалаи мазкур, ки љонибњоро мутаќобилан ќаноатманд мекунад, метавонад 
машваратро бо Аъзо ё Аъзоён дархост намояд. Њар як Аъзо ба таври хайрхоњона 
њама гуна дархости дигар Аъзоро барои машварат мавриди назар ќарор медињад. 

3. Кумитаи Техникї аз рўи дархост хидмати машваратї ва кўмак ба аъзоёни дар 
машварат иштироккунандаро таъмин менамояд.

4. Тибќи дархости љониби бањс, ё бо ташаббуси худ, њайати комиссияе, ки барои 
баррасии бањс таъсис дода шудаву ба муќаррароти њамин Созишнома вобаста 
аст, метавонад аз Кумитаи Техникї баррасии њама гуна масъаларо, ки ниёз ба 
тањќиќи техникиро дорад, дархост намояд. Њайати комиссия ваколатњои Кумитаи 
Техникиро доир ба њалли бањси мушаххас муайян карда, муњлати гирифтани 
њисоботро аз Кумитаи Техникї муќаррар менамояд. Њайати комиссия гузориши 
Кумитаи Техникиро ба инобат мегирад. Дар њолате, ки Кумитаи Техникї вобаста 
ба масъалае, ки ба он пешнињод шудааст имконияти ба як ќарор омаданро надорад, 
мутобиќи банди мазкур њайати комиссия ба љонибњои бањс имкон медињад, то онњо 
ба њайати комиссия нуќтаи назари худро пешнињод намоянд.

5. Маълумоти махфие, ки ба њайати њакамон пешнињод шудааст бе иљозати расмии 
шахс, маќомот ё маќомоти дахлдор, ки чунин маълумотро пешнињод намудааст, 
ошкор карда намешавад. Дар мавриде, ки чунин маълумот аз њайати њакамон 
дархост шудааст, аммо њайати њакамон њуќуќи интишор кардани ин маълумотро 
надоранд, шарњи мухтасари ѓайримахфии ин гуна маълумот, ки аз љониби шахс, 
маќомот ё маќомоти дахлдор иљозат дода шудааст, пешнињод мешавад. 
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ЌИСМИ III

НИЗОМИ МАХСУС ВА МУТОБИЌКАРДАШУДА 

Моддаи 20

1. Аъзоён кишварњои рў ба инкишоф, ки љониби Созишнома оид ба татбиќи Моддаи 
VII Созишномаи умумї дар бораи Гумрук ва Савдо аз 12 апрели соли 1979 нестанд, 
метавонанд татбиќи муќаррароти Созишномаи мазкурро ба муњлати на бештар 
аз панљ сол баъд аз санаи эътибор пайдо кардани Созишнома оид ба СУС барои 
њамин Аъзоён мавќуф гузоранд. Аъзоёни кишварњои рў ба инкишоф, ки оид ба 
мавќуф гузоштани татбиќи Созишномаи мазкур ќарор кардаанд, дар навбати худ 
Директори Генералии СУС-ро дар ин хусус огоњ месозанд.

2. Илова ба банди 1, Аъзоёни кишварњои рў ба инкишоф, ки љониби Созишнома оид 
ба татбиќи Моддаи VII Созишномаи умумї дар бораи Гумрук ва Савдо аз 12 апрели 
соли 1979 нестанд, метавонанд татбиќи банди 2 (b) (iii) моддаи 1 ва моддаи 6-ро ба 
муњлати на бештар аз се соли татбиќи тамоми дигар муќаррароти Созишномаи 
мазкур мавќуф гузоранд. Аъзоёни кишварњои рў ба инкишоф, ки оид ба мавќуф 
гузоштани истифодаи муќаррароти дар банди мазкур нишондода ќарор кардаанд, 
дар навбати худ Директори кулли СУС-ро дар ин хусус огоњ месозанд.

3. Аъзоёни кишварњои рушдкарда бо шартњои ба якдигар мувофиќкардашуда тибќи 
дархости Аъзоёне, ки ба гурўњи кишварњои рў ба инкишоф шомил мебошанд, ба 
онњо кўмаки техникї мерасонанд. Дар ин асос, Аъзоёни кишварњои рушдкарда 
барномаи кўмаки техникиро тарњрезї мекунанд, ки он метавонад, аз љумла, омўзиши 
кормандон, кўмак дар омодасозии чорабинињо оид ба амалисозии Созишномаи 
мазкур, дастрасї ба манбаи маълумот оид ба усулњои арзиши гумрукї ва дастур 
оид ба истифодаи муќаррароти Созишномаи мазкурро дар бар гирад. 

ЌИСМИ IV
МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ

Моддаи 21

Тавзењот 

Њама гуна шарњу тавзењот нисбат ба муќарраротиСозишномаи мазкур бе розигии 
дигар Аъзоён ворид карда намешавад.

 Моддаи 22

Ќонунгузории миллї

1. Њар як Аъзо на дертар аз санаи татбиќи муќаррароти Созишномаи мазкур 
мутобиќати ќонунњо, санадњои меъёрї-њуќуќї ва муќаррароти маъмурии худро 
бо муќаррароти Созишномаи мазкур таъмин месозад. 

2. Њар як Аъзо Кумитаро оид ба њама гуна таѓйирот дар ќонун ва санадњои меъёрї-
њуќуќии худ, ки марбут ба Созишномаи мазкур аст ва чорањои тадбиќи ин ќонуну 
санадњои меъёрї-њуќуќї огоњ месозад. 
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Моддаи 23
Баррасї 

Кумита њар сол татбиќ ва амалишавии Созишномаи мазкурро бо дарназардошти 
маќсадњои он мавриди баррасї ќарор медињад. Кумита њар сол Шўрои тиљорат ва 
молро оид ба таѓйирот, ки дар давоми муњлати баррасї ба амал омадааст, огоњ месозад. 

Моддаи 24
Котибот 

Созишномаи мазкур аз љониби Котиботи СУС хизматгузорї карда мешавад, 
ѓайр аз вазифањои мушаххасе, ки ба Кумитаи техникї вогузор карда шудааст, ки аз 
љониби Котиботи ШЊГ хизматгузорї карда мешавад.

ЗАМИМАИ I

Ќайдњои шарњдињанда 

Мулоњизоти умумї
Татбиќи пайдарпайии усулњои муайян кардани бањогузории гумрукї

1. Моддањои 1 то 7 тартиби муайян намудани арзиши гумрукии молњои воридотиро 
дар доираи муќаррароти Созишномаи мазкур муќаррар мекунад. Усулњои муайян 
кардани бањогузорї бо тартиби пайдарпайии татбиќи онњо оварда шудааст. Усули 
аввали муайян кардани арзиши гумрукї дар Моддаи 1муќаррар карда шудааст ва 
молњои воридотї дар њама маврид бояд тибќи муќаррароти Моддаи мазкур, дар 
њолатњое, ки шартњои дар он баёншуда љой дорад, бањогузорї карда шавад.

2. Дар мавриде, ки муайян кардани арзиши гумрукї мутобиќи муќаррароти Моддаи 
1 ѓайриимкон аст, он бояд бо таври мураттаб дида баромадани Моддањои дигар 
мувофиќи муќаррароти аввалин чунин Моддае, ки тибќи он арзиши гумрукї 
муайян карда шуданаш мумкин аст, амалї карда мешавад. Ба истиснои он, ки 
дар Моддаи 4 пешбинї шудааст, муќаррароти моддаи дигар аз рўи тартиб танњо 
дар он њолат истифода шуда метавонад, ки муаяйкунии арзиши гумрукї тибќи 
муќаррароти моддаи мазкур ѓайриимкон аст. 

3. Агар воридкунанда дархост накунад, ки тартиби татбиќи Моддањои 5 ва 6 ба тарзи 
баръакс таѓйир дода шавад, дар ин њол тартиби пайдарњамї бояд риоя карда шавад. 
Агар воридкунанда дар ин бора дархост намояд, лекин баъдан маълум шавад, ки 
муайян кардани арзиши гумрукї тибќи муќаррароти Моддаи 6 ѓайриимкон аст, 
дар ин њол арзиши гумрукї бояд мутобиќи муќаррароти Моддаи 5 муайян карда 
шавад, агар њамин тавр муайян кардани он имкон дошта бошад. 

4. Дар њолате, ки муайян кардани арзиши гумрукї тибќи муќаррароти Моддањои 
1 то 6 ѓайриимкон аст, онгоњ он мутобиќи муќаррароти Моддаи 7 муайян карда 
мешавад. 

Истифодаи усулњои умумии ќабулшудаи њисобдорї (муњосибот) 

1. Истилои «усулњои умумии ќабулшудаи њисобдорї (муњосибот)» ба меъёрњои дар 
санаи додашуда дар асоси мувофиќати умумї ё дастгирии ќатъии дар мамлакат 
пазируфташуда вобаста ба он ки, кадом захирањои иќтисодї ва уњдадорї бояд 
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ба сифати дорої ва уњдадорї ќайд карда шаванд, чї тавр дорої ва уњдадорї ва 
таѓйирот дар онњо муайян карда мешавад, кадом маълумот бояд интишор карда 
шавад ва чї тавр он бояд интишор гардад ва кадом њисоботи молиявї тањия карда 
шавад, дахл дорад. Меъёрњои мазкур метавонад чун дастурамали усулњои васеи 
татбиќи умумї бошад ва њам усулњои амалї ва мураттаби мушаххас бошад. 

2. Барои маќсадњои Созишномаи мазкур, маъмурияти гумруки њар як Аъзо 
маълумотеро, ки он ба моддањои мувофиќ мутобиќ аст ва бо усуле, ки бо усулњои 
умумии ќабулшудаи њисобдорї (муњосибот)» дар мамлакат мувофиќ аст, истифода 
мебарад. Масалан, муайян кардани фоида(и муќаррарї) ва харољоти умуми 
мутобиќи муќаррароти Моддаи 5, бояд бо истифода аз маълумоте, ки он бо усули 
мутобиќ бо принсипњои умумии муњосибот дар кишвари воридот тањия шудааст, 
ба амал бароварда шавад. Аз дигар тараф, муайян кардани фоида(и муќаррарї) ва 
харољоти умуми мутобиќи муќаррароти Моддаи 6 бояд бо истифода аз маълумоте 
ба амал бароварда мешуд, ки он бо усули мутобиќ бо принсипњои умумии муњосибот 
дар кишвари истењсол, тањия шудааст. Ба сифати мисоли дигар, муайян кардани 
унсуре, ки дар банди 1 (b)(ii) Моддаи 8 пешбинї шудааст ва дар кишвари воридот 
истењсол шудааст, бояд бо истифода аз маълумоте ба амал бароварда мешуд, ки он 
бо усули мутобиќ бо принсипњои умумии муњосибот дар кишвари истењсол, тањия 
шудааст. 

  
Эзоњ ба Моддаи 1

Нархе, ки дар асл пардохт шудааст, ё бояд пардохта шавад

1. Нархе, ки дар асл пардохт шудааст ё бояд пардохта шавад ин пардохти умумие 
мебошад, ки аз тарафи харидор ба манфиати фурўшанда барои молњои воридотї 
пардохт шудааст ё бояд пардохта шавад. Пардохт маънои онро надорад, ки он дар 
шакли интиќоли пул сурат гирад. Пардохтро ба воситаи аккредитив ё њуљљатњои 
гардон амалї кардан мумкин аст. Пардохтро ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим 
кардан мумкин аст. Мисоли пардохти ѓайримустаќим ин аз тарафи харидор пурра 
ё ќисман пардохт шудани ќарзи фурўшанда мебошад. 

2. Амалиёте, ки харидор аз њисоби худ амалї месозад, ѓайр аз он амалиёте, ки барои 
онњо дар Моддаи 8 ислоњ пешбинї шудааст, њамчун пардохти ѓайримустаќим ба 
фурўшанда баррасї намешавад, новобаста аз он, ки ин гуна амалиёт метавонад ба 
фурўшанда манфиатовар эътироф карда шавад. Аз ин рў, арзиши чунин амалиёт 
дар мавриди муайян кардани арзиши гумрукї ба нархе, ки дар асл пардохт шудааст 
ё бояд пардохта шавад, илова карда намешавад. 

3. Арзиши гумрукї харољот ва пардохтњои зеринро дар бар намегирад, бо он шарте, ки 
онњо аз нархе, ки барои молњои воридотї дар асл пардохтшуда ё пардохтшаванда, 
људо карда шудааст: 

(а) харољот барои сохтмон, бино кардан, васл, таъмир ё кўмаки техникї, ки 
баъд аз воридот нисбати мањсулоти воридотї аз ќабили иншооти саноатї, 
мошин ва дастгоњњо карда шудааст;

(b) харољоти наќлиёт баъд аз воридот;

(с) бољњои гумрукї ва андозњои кишвари воридот.

4.   Нархе, ки дар асл пардохт шудааст ё бояд пардохта шавад ба нархи молњои воридотї 
мансуб аст. Аз ин лињоз, интиќоли дивидендњо ва ё дигар пардохтњо аз тарафи 
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харидор ба фурўшанда, ки ба молњои воридотї иртибот надорад, ќисми арзиши 
гумрукї ба њисоб намеравад. 

Банди 1 (а) (iii)

 Ба мањдудиятњое, ки наметавонанд, нархеро, ки дар асл пардохт шудааст ё бояд 
пардохта шавад, ѓайримаќбул намоянд, мањдудиятњое дохил мешаванд, ки ба нархи 
молњо таъсири љиддї намерасонанд. Мисоли ин мањдудият метавонад чунин њолате 
бошад, ки фурўшанда аз харидори автомобилњо дархост менамояд, ки то санаи муайян, 
ки он санаи оѓози истењсоли ин навъи автомобил мебошад, автомобилро нафурўшад ё 
ба намоиш нагузорад. 

Банди 1 (b)

1. Агар фурўш ё нарх ба мавзуи ягон талабот ё уњдадорї вобаста бошад, ки муайян 
кардани арзиши онњо дар иртибот бо арзиши молњои бањогузоришаванда 
ѓайриимкон аст, онгоњ нархи ќарордод барои маќсадњои гумрукї ќобили ќабул 
нест. Мисоли баъзе аз намунањои ин гуфтањо инњо аст: 

(а) фурўшанда нархи молњои воридотиро бо чунин шарт муќаррар мекунад, 
ки харидор тибќи он дигар молњоро њам дар миќдори муайян харидорї 
мекунад;

(b) нархи молњои воридотї аз нарх ё нархњое вобаста мебошад, ки мувофиќи 
онњо харидори молњои воридотї дигар молњоро ба фурўшандаи молњои 
воридотї мефурўшад. 

(с) нарх дар асоси шакли пардохт муќаррар карда мешавад, ки ба моли 
воридотї иртибот надорад, масалан, ваќте, ки моли воридотї ин молњои 
нимтайёр аст, ки фурўшанда бо он шарт пешнињод менамояд, ки фурўшанда 
миќдори муайяни мањсулоти тайёр мегирад. 

 2. Аммо, шартњо ва мулоњизањои марбут ба истењсол ва маркетинги молњои воридотї 
ба рад кардани арзиши ќарордод оварда намерасонад. Масалан, он далел, ки 
харидор ба фурўшанда њуљљатњои лоињавї ва наќшањоро пешнињод мекунад, ки он 
дар кишвари воридот тањия шудааст, боиси рад кардани арзиши ќарордод барои 
маќсадњои Моддаи 1 намегардад. Инчунин, агар харидор бо розигии фурўшанда 
аз њисоби худ фаъолияти марбут ба маркетинги молњои воридотиро анљом дињад, 
арзиши ин гуна фаъолият ба арзиши гумрукї дохил намешавад ва ба рад кардани 
истифодаи арзиши ќарордод намеорад. 

Банди 2 

1. Банди 2 (а) ва 2 (b) усулњои гуногуни имкон(от)и муќаррар намудани истифодаи 
арзиши ќарордодро пешбинї менамояд. 

2. Банди 2 (а) чунин пешбинї менамояд, ки ваќте харидор ва фурўшанда бо њам 
алоќаманданд, вазъиятеро, ки (дар он) фурўш амалї карда мешавад, меомўзанд 
ва арзиши ќарордод ба сифати арзиши гумрукї бо он шарт ќабул карда мешавад, 
ки робитаи мутаќобила ба нарх таъсир нарасонад. Ин маънои онро надорад, ки 
дар њама њолатњое, ки харидор ва фурўшанда робитаи мутаќобила доранд, ин гуна 
тањлили масъалањо гузаронида шавад. Талабот ба ин гуна тањлил танњо дар њолатњое 
љой дошта метавонад, ки нисбат ба маќбул будани арзиши ќарордод ягон шубњае 
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вуљуд дошта бошад. Дар мавриде, ки маъмурияти гумрук нисбат ба писанд будани 
нарх ягон шубњае надорад, он бояд бе дархости маълумоти иловагї аз воридкунанда 
пазируфта шавад. Масалан, маъмурияти гумрук робитаи мутаќобиларо пештар 
тањлил карда бошад, ё маъмурияти гумрук аллакай маълумоти мушаххас нисбат 
ба харидор ва фурўшанда дорад ва аллакай дар асоси чунин тањлил ё маълумот 
метавонад ба хулосае ояд, ки робитаи мутаќобила ба нарх таъсир нарасондааст.

3. Агар маъмурияти гумрук имкони эътирофи арзиши ќарордодро бе тањлили 
минбаъда надошта бошад, он бояд ба воридкунанда имкон дињад, ки чунин 
маълумоти муффасалро, ки барои тањлили масъалањои марбут ба фурўш зарур 
аст, пешнињод намояд. Дар ин маврид, маъмурияти гумрук барои омўзиш ва 
тањлили масъалањои марбут ба ќарордод аз љумла, чи тавр харидор ва фурўшанда 
муносибатњои тиљоратии худро ба роњ мондаанд ва њамчунин чї тавр нархе, ки 
мавриди назар ќарор дорад, муќаррар шудааст, барои он ки муайян карда тавонад, 
ки оё робитаи мутаќобилаи харидор ва фурўшанда ба нарх таъсир расондааст ё не, 
омода бошанд. Дар њолатњое, ки харидор ва фурўшанда новобаста аз он, ки тибќи 
муќаррароти Моддаи 15 онњо робитаи мутаќобила доранд, амалиёти харид ва 
фурўшро ба њамдигар чунон ба роњ монанд, ки онњо робитаи мутаќобила надошта 
бошанд, ин њамчун далели он њисобида мешавад, ки робитаи мутаќобила ба нарх 
таъсир нарасондааст. Мисоли ин гуфтањо, агар нарх бо чунин усул муайян карда 
шуда бошад, ки он бо таљрибаи маъмулии нархгузори бозори баррасишаванда 
мутобиќат мекунад ва ё фурўшанда нархи фурўшро ба харидорон, ки бо фурўшанда 
вобаста нестанд, чї тавр муќаррар мекунад, ин маънои онро дорад, ки робитаи 
мутаќобила ба нарх таъсир нарасонидааст. Ба сифати мисоли дигар, агар нишон 
дода шудааст, ки нарх ба он сатње мувофиќ аст, ки њамаи харољотро љуброн мекунад 
ва фоидаро низ дарбар мегирад, ки он ба фоидаи муќаррарии ширкат баробар 
аст, ки дар муњлати маъмули ваќт (масалан, дар асоси солона) аз фурўши молњои 
њамон дараља ва навъ ба даст оварда мешавад, ин исботи он аст, ки ба нарх таъсир 
расонида нашудааст.

4. Банди 2 (b) имкон фароњам меорад, ки воридкунанда собит созад, ки арзиши 
ќарордод ба арзиши «санљишї», ки пештар аз тарафи маъмурияти гумрук ќабул 
шудааст, наздик аст ва аз ин рў мувофиќан тибќи муќаррароти Моддаи 1 ќобили 
ќабул њисобида мешавад. Дар мавриде, ки талаботи санљиш тибќи банди 2 (b) амалї 
карда мешавад, дар ин њолат баррасии масъалаи таъсир ба нарх тибќи банди 2(а) 
зарурат надорад. Агар маъмурияти гумрук аллакай маълумоти кофї дошта бошад, 
ки бе омўзиши муфассали минбаъда бовар њосил намояд, ки яке аз меъёрњое, ки дар 
банди 2 (b) пешбинї шудааст, риоя карда мешавад, онгоњ сабабе вуљуд надорад, ки 
маъмурияти гумрук аз воридкунанда дар бораи риояи шудани чунин меъёр далел 
талаб намояд. Дар банди 2 (b) истилоњи «харидорони новобаста» харидоронеро 
ифода мекунад, ки бо фурўшанда ягон хел иртиботи мушаххас надоранд.     

Банди 2 (b) 

Дар мавриди муайян кардани он, ки як арзиш ба арзиши дигар наздик аст, 
якчанд омилњо бояд ба инобат гирифта шаванд. Ба ин гуна омилњо хусусияти молњои 
воридотї, хусусияти худи саноат, мавсиме, ки дар он молњо ворид карда мешаванд 
ва аз љињати тиљоратї бузург будани фарќият дар арзишњо дохил мешавад. Азбаски 
омилњои мазкур вобаста ба њолатњо фарќ мекунад, истифодаи стандарти ягона аз 
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ќабили фоизи муќарраршуда ѓайриимкон аст. Масалан, дар мавриди фарќияти кам 
дар арзиш (як навъи мол) метавонад ѓайримаќбул бошад, аммо фарќияти бузург дар 
мавриди дигар навъи мол, дар муайян кардани он, ки оё дар асл арзиши ќарордод 
ба арзиши «санљишие», ки дар банди 2 (b) Моддаи 1 пешбинї шудааст, наздик буда, 
метавонад ќобили ќабул бошад.  

Эзоњ ба Моддаи 2 

1. Њангоми истифодаи Моддаи 2 маъмурияти гумрук то онљое ки имкон дорад, 
фурўши молњои яксонро дар њамон марњилаи амалиёти тиљоратї ва асосан дар 
њамон миќдори баробар бо молњои бањогузоришаванда истифода мебарад. Агар 
чунин фурўш ба ќайд гирифта нашуда бошад, фурўши молњои яксон, ки дар яке аз 
се шартњои зерин ба амал меоянд, истифода шуданаш мумкин аст:

(а) фурўш дар њамон марњилаи тиљоратї, лекин бо миќдорњои гуногун;

(b) фурўш дар дигар марњилаи тиљоратї, вале асосан бо њамон миќдор; ё

(с) фурўш дар марњилаи мухталифи тиљоратї ва фурўш ба миќдори гуногун.

2.   Баъд аз муайян намудани фурўш дар асоси яке аз ин се шартњо, нисбат ба њолатњои 
зерин ислоњоти муносиб ворид карда мешавад:

(а) танњо омилњои марбут ба миќдор;

(b) танњо омилњои марбут ба марњилаи тиљоратї; ё 

(с) њам марњилаи тиљоратї ва њам омилњои марбут ба миќдор.

3.   Ибораи «ва/ё» имкон медињад, ки ба таври осон маълумот оид ба фурўш истифода 
бурда шавад ва ислоњоти зарурї дар иљрои яке аз ин се шартњои дар боло зикршуда 
ворид карда шавад. 

4.   Барои маќсадњои Моддаи 2, арзиши ќарордоди молњои яксони воридотї арзиши 
гумрукиеро ифода мекунад, ки тибќи бандњои 1 (b) ва 2 ба он ислоњот дароварда 
шудааст, ки он аллакай мутобиќи Моддаи 1 ќабул гардидааст.

5.  Шартњо барои ворид кардани ислоњот вобаста ба марњилањои гуногуни амалиёти 
тиљоратї ё миќдорњои гуногун новобаста аз он, ки он ба зиёд ё паст шудани арзиш 
боис мешавад, танњо дар асоси мављуд будани далелњое мешавад, ки бо таври 
возењ асоснок ва сањењ будани ислоњотро ифода мекунад, масалан, нархномаи 
амалкунанда, ки нархњои марбут ба марњилањои гуногун ё миќдори гуногунро 
дарбар мегирад. Мисол, агар молњои воридотии бањогузоришаванда аз як миќдоре, 
ки 10 ададро дарбар мегирад, иборат бошад ва (танхо)молњои (яксони)воридотие, 
ки нисбати онњо маълумот оид ба арзиши ќарордод вуљуд дорад ва ба миќдори 
500 адад фурўхта шудааст ва маълум бошад, ки фурўшанда вобаста ба миќдор 
тахфиф пешнињод менамояд, онгоњ ислоњот тавассути нархномаи фурўшанда 
сурат мегирад, ки он аз нархи марбут ба фурўши миќдоре, ки аз 10 адад иборат 
аст, гирифта мешавад. Ин маънои онро надорад, ки фурўш бояд дар миќдори 10 
адад ба амал бароварда шавад, агар нархномаи фурўши мол дар дигар миќдор ба 
таври дуруст тартиб дода шуда бошад. 

Дар њолати вуљуд надоштани чунин воситаи беѓараз, муайян кардани арзиши 
гумрукї тибќи муќаррароти Моддаи 2 номуносиб мебошад. 
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Эзоњ ба Моддаи 3

1. Њангоми истифодаи Моддаи 3 маъмурияти гумрук то ба дараљае, ки имконпазир 
аст, фурўши молњои шабењро дар њамон марњилаи амалиёти тиљоратї ва асосан 
дар њамон миќдори баробар бо молњои бањогузоришаванда истифода мебарад. 
Ваќте чунин фурўш ба ќайд гирифта нашуда бошад, фурўши молњои шабењ, ки дар 
яке аз се шартњои зерин ба амал меоянд, истифода шуданаш мумкин аст:

(а) фурўш дар њамон марњилаи тиљоратї, лекин дар миќдорњои гуногун;

(b) фурўш дар дигар марњилаи тиљоратї, вале асосан дар њамон миќдор; ё

(с) фурўш дар марњилаи гуногуни тиљоратї ва фурўш дар миќдори гуногун.

2.   Баъд аз ба ќайд гирифтани фурўш дар асоси яке аз ин се шартњо, нисбат ба њолатњои 
зерин ислоњот ворид карда мешавад:

(а) танњо омилњои марбут ба миќдор;

(b) танњо омилњои марбут ба марњилаи тиљоратї; ё 

(с) њам марњилаи тиљоратї ва њам омилњои марбут ба миќдор.

3.   Ибораи «ва/ё» имкон медињад, ки ба таври осон маълумот оид ба њаљми фурўш 
истифода бурда шавад ва ислоњоти зарурї дар яке аз ин се шартњои дар боло 
зикршуда ворид карда шавад. 

4.   Барои маќсадњои Моддаи 3, арзиши ќарордоди молњои воридотї арзиши гумрукиеро 
ифода мекунад, ки тибќи бандњои 1 (b) ва 2 ислоњ шудааст, ки он аллакай мутобиќи 
Моддаи 1 ќабул гардидааст.

5. Шартњо барои ворид кардани ислоњот вобаста ба марњилањои гуногуни амалиёти 
тиљоратї ё миќдорњои гуногун новобаста аз он, ки он ба зиёд ё паст шудани арзиш 
боис мешавад, танњо дар асоси мављуд будани далелњое мешавад, ки бо таври 
возењ асоснок ва сањењ будани ислоњотро ифода мекунад, масалан, нархномаи 
амалкунанда, ки нархњои марбут ба марњилањои гуногун ё миќдори гуногунро 
дарбар мегирад. Мисоли ин, агар молњои воридотии бањогузоришаванда аз як 
миќдоре, ки 10 ададро дарбар мегирад, иборат бошад ва танњо молњои яксони 
воридотие, ки нисбати онњо маълумот оид ба арзиши ќарордод вуљуд дорад ва 
ба миќдори 500 адад фурўхта шудааст ва маълум бошад, ки фурўшанда вобаста 
ба миќдор тахфиф пешнињод менамояд, онгоњ ислоњот тавассути нархномаи 
фурўшанда сурат мегирад, ки он аз нархи марбут ба фурўши миќдоре, ки аз 10 
адад иборат аст, гирифта мешавад. Ин маънои онро надорад, ки фурўш бояд дар 
миќдори 10 адад ба амал бароварда шавад, агар нархномаи фурўши мол дар дигар 
миќдор ба таври дуруст тартиб дода шуда бошад. 

Дар њолати вуљуд надоштани чунин воситаи беѓараз, муайян кардани арзиши 
гумрукї тибќи муќаррароти Моддаи 2 номуносиб мебошад. 

Эзоњ ба Моддаи 5

1. Истилоњи «нархи як воњиди мол, ки мувофиќи он ..... молњо дар миќдори нињої 
фурўхта мешавад» маънои нархеро ифода мекунад, ки мутобиќи он мол бо миќдори 
зиёд ба шахсоне фурўхта шудааст, ки онњо бо шахсони фурўшандае, ки аз онњо 
молро баъди воридот дар марњилаи якуми тиљорати харидорї намудаанд, ки дар 
он чунин амали фурўш љой дорад, вобаста нестанд. 
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2. Ба сифати мисол – мол тибќи нархнома фурўхта мешавад, ки он (нархњои 
муносибро) дар мавриди харид намудан дар миќдори бештар пешнињод менамояд. 

Миќдори фурўш Нархи як адад Миќдори фурўш Миќдори умумии 

фурўш мувофиќи 

њар (як) нарх

1-10 адад 100 10 фурўши 5 адад

5 фурўши 3 адад 65

11-25 адад 95 5 фурўши 11 адад 55

Беш аз 25 адад 90 1 фурўши 30 адад

1 фурўши 50 адад

80

Њаљми калонтарини фурўш дар нархњои додашуда 80 ададро ташкил дод; бинобар 
ин нархи як адад дар миќдори калонтарин 90-ро ташкил медињад.

3. Мисоли дигар, ки мувофиќи он ду амали фурўш љой дорад. Дар амали якуми фурўш 
бо нархи 95 асъор барои як адад 500 адад фурўхта шуд. Дар амали фурўши дуюм 
бо нархи 90 асъор барои як адад 400 адад фурўхта шуд. Дар ин мисол, миќдори аз 
њама бештар дар нархи додашуда 500 ададро ташкил мекунад; бинобар ин, нархи 
як адад дар миќдори аз њама бештар 95 асъорро ташкил мекунад. 

4. Дар мисоли сеюм, њолате нишон дода шудааст, ки мувофиќи он миќдори гуногун 
бо нархњои гуногун фурўхта мешавад. 

(а) Фурўш

Миќдори фурўш Нархи як адад

40 адад 100

30 адад 90

15 адад 100

50 адад 95

25 адад 105

35 адад 90

5 адад 100

(b) Дар маљмуъ 

Миќдори умумии 
фурўхташуда

Нархи як адад

65 90

50 95

60 100

25 105

Дар ин мисол, миќдори аз њама калоне, ки дар нархи муайян фурўхта шудааст 
65 ададро ташкил мекунад; (бинобар ин нархи як адад дар миќдори калонтарин 90-ро 
ташкил медињад). 
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5. Њама гуна фурўш дар кишвари воридот, чї тавре, ки дар банди 1 зикр шудааст, ба 
шахсе, ки ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим, ба таври ройгон ё бо нархи пасттар 
барои истифода бо маќсади истењсол ва тањвил барои содирот моли воридотиро 
пешнињод мекунад, њама гуна унсурњое, ки дар банди 1 (b) Моддаи 8 ќайд шудааст, 
дар мавриди муќаррар кардани нархи як воњиди мол барои маќсадњои Моддаи 5 
ба инобат гирифта намешавад. 

6. Бояд кайд намуд, ки «фоида ва харољоти умумї», ки дар банди 1 Моддаи 5 нишон 
дода шудааст, бояд чун дар маљмуъ эътироф шавад. Раќам барои маќсади тарњ 
кардани ин сумма бояд дар асоси маълумоте, ки воридкунанда пешнињод месозад ё 
аз номи ў пешнињод мешавад, муайян карда шавад, агар маълумоти воридкунанда 
бо маълумоти аз фурўш дар кишвари воридоти молњои воридкунандаи њамин 
дараља ва навъ мутобиќ бошад. Дар мавриде, ки маълумоти воридкунанда бо чунин 
раќам мутобиќ нест, (њаљми) фоида ва харољоти умумї на дар (асоси) маълумоте, 
ки воридкунанда пешнињод намудааст, ё аз номи ў пешнињод гардидааст, балки 
дар дигар маълумоти муносиб метавонад асос ёбад. 

7. «Харољоти умумї» харољоти мустаќим ва ѓайримустаќими марбут ба фурўши 
молњоеро, ки мавриди назар ќарор доранд, дарбар мегирад.

8. Андозњои мањаллї, ки вобаста ба фурўши молњо бояд пардохта шавад, тибќи 
муќаррароти банди 1 (а) (iv) Моддаи 5 тарњ карда намешавад, (онњо) мутобиќи 
муќаррароти банди 1 (а) (i) Моддаи 5 тарњ карда мешаванд. 

9. Дар мавриди муайян кардани пардохтњои комиссионї ё фоидаи маъмулї ва 
харољоти умумї тибќи банди 1 Моддаи 5, масъалаи он, ки оё баъзе молњо дорои 
«як дараља ва навъ» ба мисли дигар молњо мебошанд, бояд дар њар як мавриди 
мушаххас бо ба инобат гирифтани шартњои марбут, њал карда шавад. Фурўши 
гурўњ ё миќдори аз њама мањдуди молњои воридотии як дараља ва навъ, ки 
молњои бањогузоришавандаро дарбар мегирад, ки оид ба онњо маълумоти зарурї 
метавонад пешнињод гардад, бояд тањлил карда шавад. Барои маќсадњои Моддаи 
5 «молњои як дараља ва навъ» молњоеро дарбар мегирад, ки аз њамон мамлакате 
воридот шудааст, ки дар онљо молњо бањогузорї шудааст ва њамчунин молњое, ки 
аз дигар кишварњо воридот карда шудааст. 

10. Барои маќсадњои банди 1 (b) Моддаи 5 «санаи нахустин» ин санае мебошад, ки то 
ин сана фурўши молњои воридотї ё молњои яксон ё шабењи воридотї дар миќдоре 
ба амал омадааст, ки барои муќаррар кардани нархи як воњиди мол кофї мебошад.

11. Дар мавриде, ки усули дар банди 2 Моддаи 5 зикршуда истифода шудааст, тарњи 
арзише, ки бо сабаби коркарди минбаъда илова шудааст, дар маълумоти объективї 
ва миќдоран тањлилшаванда, ки ба арзиши њамин кор иртибот дорад, асос меёбад. 
Асос барои њисоб формулањои саноати кабулшуда, дастурњо, усулњои сохтмон ва 
дигар унсурњои таљрибаи истењсолї ба шумор меравад. 

12. Эътироф карда шудааст, ки усули бањогузорие, ки дар банди 2 Моддаи 5 пешбинї 
шудааст, одатан дар мавриде, ки намуди аввалаи молњои воридотї баъд аз коркард 
таѓйир меёбад, истифода бурда намешавад. Лекин, њолатњое вуљуд доранд, ки 
њарчанд молњои воридшуда њуввияти худро гум карда бошад њам, арзише, ки 
ба коркарди минбаъда илова шудааст, бе мушкилоти зиёд даќиќ муайян кардан 
мумкин аст. Аз дигар тараф, њолатњое љой дошта метавонад, ки молњои воридшуда 
њуввияти худро нигоњ дошта, вале чунин њиссаи ночизро дар молњое, ки дар 
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кишвари воридот фурўхта мешавад, ташкил мекунанд, ки истифодаи чунин усули 
бањогузорї асоси воќеї надорад. Бо назардошти нуќтањои дар боло зикргардида, 
њар як чунин маврид бояд ба таври мушаххас дида баромада шавад.

Эзоњ ба Моддаи 6

1. Њамчун ќоидаи умумї, арзиши гумрукї тибќи Созишномаи мазкур дар асоси 
маълумоте, ки дар кишвари воридот дастрас аст, муайян карда мешавад. Аммо, 
бо маќсади муайян намудани арзиши њисобшуда, тањлили харољоти истењсоли 
молњои бањогузоришаванда ва дигар маълумот, ки аз хориљи кишвари воридот 
бояд дастрас карда шавад, зарур мебошад. Беш аз ин, дар бештари мавридњо, 
истењсолкунанда берун аз ќаламрави ќонунгузории кишвари воридот ќарор 
мегирад. Истифодаи усули арзиши њисобкардашуда бо њолатњое мањдуд мешавад, 
ки харидор ва фурўшанда вобаста мебошанд ва истењсолкунанда тайёр аст, ба 
маќомоти кишвари воридот муњосиботи лозимаи харољоти истењсолиро пешнињод 
намояд ва барои санљиши минбаъда, агар зарурат ба миён ояд, шароит фароњам 
орад. 

2. «Харољот ё арзиш», ки дар банди 1 (а) Моддаи 6 зикр шудааст, дар асоси маълумоти 
марбут ба истењсоли молњои бањогузоришаванда, ки аз љониби воридкунанда ё 
аз номи воридкунанда пешнињод шудааст, муайян карда мешавад. Он дар асоси 
њисобњои тиљоратии истењсолкунанда асос меёбад, бо шарти оне, ки чунин њисобњо 
бо усулњои умумии ќабулшудаи њисобдорї (муњосибот) дар кишвари истењсоли 
мол мутобиќ бошад. 

3. «Харољот ё арзиш» арзиши унсурњоеро, ки дар банди 1 (а) (ii) ва (iii) Моддаи 8 зикр 
шудааст, дарбар мегирад. Инчунин арзиши ягон љузъро, ки тибќи муќаррароти 
марбут ба эзоњ дар Моддаи 8 то ќадри имкон таќсим шудааст, дарбар мегирад, ки 
дар банди 1 (b) Моддаи 8 зикр шудааст ва он ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим 
аз љониби харидор барои истифодаи марбут ба истењсоли молњои воридотї 
пешнињод шудааст. Арзиши љузъњое, ки дар банди 1 (b) (iv) Моддаи 8 омадааст ва 
дар кишвари воридот истењсол шудааст, то он дараљае илова карда мешавад, ки ин 
љузъњо аз тарафи истењсолкунанда пардохт мешаванд. Дар назар дошта мешавад, 
ки ягон харољот ё арзиш, ки дар банди мазкур оварда шудааст дар муайян кардани 
арзиши њисобкардашуда, ду маротиба њисоб карда намешавад. 

4. «Маблаѓи фоида ва харољоти умумї», ки дар банди 1(b) Моддаи 6 омадааст, бояд 
дар асоси маълумоте, ки аз љониби истењсолкунанда ё аз номи ў пешнињод шудааст, 
муайян карда шавад, агар маълумоти истењсолкунанда бо маълумоте, ки одатан 
аз фурўши молњои њамон дараља ва навъ ба мисли молњои бањогузоришаванда ба 
даст меояд, мутобиќ бошад, ки онро истењсолкунанда дар кишвари содирот барои 
содирот ба кишвари воридот истењсол намудааст.  

5. Бояд зикр кард, ки дар ин матн, «маблаѓи фоида ва харољоти умумї» бояд дар 
ягонагии комил эътироф карда шавад. Аз ин бармеояд, ки агар дар ягон њолати 
мушаххас фоидаи истењсолкунанда кам ва харољоти истењсолкунанда зиёд бошад, 
фоида ва харољоти истењсолкунанда дар маљмуъ, метавонад, бо маълумоте, ки 
одатан аз фурўши њамин дараља ва навъи мол ба даст меояд, мутобиќ бошад. 
Чунин њолат метавонад, дар мавриде љой дошта бошад, ки агар мол бори аввал 
ба кишвари воридот тањвил шудааст ва истењсолкунанда бо фоидаи ночиз ё сифр 
барои љуброн намудани харољоти умумии марбут ба фурўш ќаноат мекунад. Дар 
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мавриде, ки истењсолкунанда метавонад собит намояд, ки фоидаи кам аз фурўши 
молњои воридотї аз шартњои мушаххаси тиљоратї вобаста аст, маълумот оид ба 
фоидаи аслии истењсолкунанда бояд ба инобат гирифта шавад, бо он шарте, ки 
истењсолкунанда асосњои воќеии тиљоратие дорад, ки ин маълумотро асоснок 
мекунад ва сиёсати нархгузории истењсолкунанда сиёсати маъмули нархгузориро 
дар соњаи саноати додашуда ифода менамояд. Чунин њолат метавонад дар мавриде 
љой дошта бошад, ки агар истењсолкунандагон муваќќатан маљбур шаванд, ки 
нархро паст намоянд, бинобар ѓайричашмдошт паст шудани талабот ё дар мавриде, 
ки онњо барои зиёд намудани навъњои молњое, ки дар кишвари воридот истењсол 
мешавад мол фурўшанд ва бо фоидаи кам барои нигоњ доштани раќобатнокии худ 
ќаноат кунанд. Дар мавриде, ки маълумоти марбут ба фоида ва харољоти умумии 
истењсолкунанда бо маълумоти марбут ба фурўши молњои њамон дараља ва навъ ба 
мисли молњои бањогузоришаванда, ки дар кишвари содирот истењсолкунандагон 
барои содирот ба кишвари воридот истењсол мекунанд, мутобиќ нест, маблаѓи 
фоида ва харољоти умумї метавонад на дар маълумоте, ки аз истењсолкунанда ё аз 
номи ў пешнињод шудааст, балки дар маълумоти дигари дахлдор асос ёбад. 

6. Дар мавриде, ки барои муайян кардани арзиши њисобкардашуда, на маълумоте, ки 
истењсолкунанда ё аз номи ў пешнињод шудааст, балки (дигар маълумот) истифода 
мешавад, маќомоти кишвари воридкунанда, агар воридкунанда чунин дархост 
намояд, воридкунандаро оид ба манбаи чунин маълумот, иттилои истифодашуда 
ва њисобњои дар асоси ин маълумот кардашуда, тибки муќаррароти Моддаи 10 
огоњ месозад. 

7. «Харољоти умумї», ки дар банди 1 (b) Моддаи 6 зикр шудааст, харољоти мустаќим 
ва ѓайримустаќими истењсол ва фурўши молро барои содирот, ки дар банди 1 (а) 
Моддаи 6 илова нашудааст, дарбар мегирад. 

8. Масъалаи он, ки молњо(и муайян) ба мисли дигар молњои «њамон дараља ва навъ» 
мебошад ё не, бояд дар њар мавриди мушаххас бо ба инобат гирифтани њамаи 
шартњои марбута муайян карда шавад. Барои муайян кардани фоида ва харољоти 
маъмулї тибќи муќаррароти Моддаи 6, фурўши гурўњ ва миќдори аз њама мањдуди 
молњо барои содирот ба кишвари воридот, ки молњои бањогузоришавандаро, ки 
оид ба онњо маълумоти зарурї дастрас аст, дарбар мегирад, бояд мавриди тањлил 
ќарор гирад. Барои маќсадњои Моддаи 6 «молњои њамон дараља ва навъ» бояд дар 
њамон мамлакате истењсол шуда бошад, ки молњои бањогузоришаванда низ дар 
њамон мамлакат истењсол шудааст. 

Эзоњ ба Моддаи 7
1. Арзиши гумрукие, ки тибќи муќаррароти Моддаи 7 муайян карда мешавад, то 

њадди имкон бояд дар арзиши гумрукии пештар муайяншуда асос ёбад.

2. Ба сифати усулњои муайян кардани арзиш, ки тибќи Моддаи 7 истифода мешаванд, 
бояд њамон усулњое истифода шавад, ки дар Моддањои 1 то 6 оварда шудааст, вале 
истифодаи чунин усулњо ба таври муназзам мутобиќ ба маќсадњо ва муќаррароти 
Моддаи 7 аст. 

3. Баъзе намунањои муносиб дар зер ишора шудаанд:

(а) Молњои яксон – талабот оид ба он, ки молњои яксон бояд дар як ваќт ё 
ќариб баробар ба он бо молњои бањогузоришаванда содирот карда шаванд, 
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метавонад ба таври чандир шарњ дода шавад; молњои яксони воридотї, ки 
на дар кишвари содироткунандаи молњои бањогузоришаванда, балки дар 
дигар мамлакат истењсол шудааст, метавонад барои муайян кардани арзиши 
гумрукї асос бошад; арзиши гумрукии молњои яксони воридотї, ки аллакай 
тибќи муќаррароти Моддаи 5 ва 6 муайян карда шудаанд, имкон дорад, ки 
истифода бурда шавад.

(b) Молњои шабењ – талабот оид ба он, ки молњои шабењ бояд дар як ваќт ё 
ќариб баробар ба он бо молњои бањогузоришаванда содирот карда шаванд, 
метавонад ба таври чандир шарњ дода шавад; молњои шабењи воридотї, 
ки на дар кишвари содироткунандаи молњои бањогузоришаванда, балки 
дар дигар мамлакат истењсол шудаанд, метавонад барои муайян кардани 
арзиши гумрукї асос бошад; арзиши гумрукии молњои воридотї, ки аллакай 
тибќи муќаррароти Моддаи 5 ва 6 муайян карда шудаанд, имкон дорад, ки 
истифода бурда шавад. 

(с) Усули дедуктивї – талабот дар банди 1 (а) Моддаи 5 оид ба он, ки мол 
бояд «дар он шакле, ки ворид шудааст» фурўхта шавад, метавонад ба таври 
чандир шарњ дода шавад; талаботи «90 рўз» имкон дорад, ки ба таври чандир 
истифода бурда шавад. 

 
Эзоњ ба Моддаи 8

Банди 1 (а) (i)

Истилоњи «пардохтњои комиссионї барои харид» пардохтњоеро ифода мекунад, 
ки воридкунанда ба намояндаи воридкунанда барои хизматрасонии марбут ба 
намояндагии воридкунанда дар хориљ барои харидории молњои бањогузоришаванда 
пардохт кардааст. 

Банди 1 (b) (ii)

1. Ду омиле вуљуд дорад, ки дар таќсимоти мутаносиби унсурњое, ки дар банди 1 (b) 
(ii) Моддаи 8 зикр шудааст, наќши худро мегузорад – арзиши худи унсур ва усуле, 
ки ба воситаи он арзиши мазкур нисбат ба молњои воридотї таќсим мешавад. 
Таќсимоти мутаносиби унсурњои мазкур бояд бо усули дурусти мутобиќ ба њолат 
ва тибќи усулњои умумии ќабулшудаи њисобдорї (муњосибот) ба амал бароварда 
шавад. 

2. Дар масъалаи арзиши унсур, агар воридкунанда унсури мазкурро аз фурўшандае, 
ки бо воридкунанда вобаста нест, бо нархи додашуда харидорї намояд, арзиши 
унсур њамин нарх њисобида мешавад. Агар унсури мазкурро воридкунанда ё шахси 
бо воридкунанда вобаста истењсол намуда бошад, онгоњ арзиши унсурро харољоти 
марбут ба истењсоли он ташкил мекунад. Агар унсури мазкурро воридкунанда 
пештар истифода карда бошад, новобаста аз он, ки унсури мазкур аз тарафи 
воридкунанда харидорї ё истењсол карда шудааст, арзиши ибтидоии харид ё 
истењсоли он бояд ба самти паст кардани арзиш таѓйир дода шавад, ки дар ин 
маврид истифодаи он инъикос карда шуда, арзиши љории унсур маълум карда 
мешавад. 

3. Баъд аз муайян шудани арзиши унсур, зарур аст, ки ин арзиш ба арзиши молњои 
воридотї таќсим карда шавад. Якчанд имкони амалї намудани ин усул вуљуд 
дорад. Масалан, арзиш ба тањвили якум таќсим карда мешавад, агар воридкунанда 
хоњиши пардохти бољро барои тамоми арзиш дар якборагї дошта бошад. Мисоли 
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дигар, воридкунанда метавонад дархост намояд, ки арзиш ба якчанд миќдори 
ададњое, ки то муњлати якуми тањвил истењсол шудааст, таќсим карда шавад. Боз як 
мисоли дигар, воридкунанда метавонад дархост намояд, ки арзиш ба тамоми њаљми 
истењсоли пешбинишуда, ки барои он ќарордод ё уњдадорињои ќатъї љой доранд, 
таќсим карда шавад. Интихоби усули таќсимот аз санадњое, ки воридкунанда 
пешнињод мекунад, вобаста мебошад. 

4. Ба сифати намунаи дар боло зикршуда чунин мисолро меорем: воридкунанда ба 
истењсолкунанда ќолибро, ки барои истењсоли молњои воридотї истифода мешавад, 
пешнињод мекунад ва барои харидории 10,000 адад мол ќарордод мебандад. То 
муњлати расидани миќдори якуми моли тањвилшуда, ки аз 1000 адад иборат аст, 
истењсолкунанда аллакай 4000 дона истењсол кардааст. Воридкунанда метавонад 
аз маъмурияти гумрук дархост намояд, ки арзиши ќолиб ба 1000, 4000 ё 10,000 адад 
таќсим карда шавад. 

Банди 1 (b) (iv)

1. Иловањо ба унсурњое, ки дар банди 1 (b) (iv) Моддаи 8 зикр шудаанд, бояд дар 
маълумоти объективї ва миќдоран муайяншаванда асос ёбад. Бо маќсади то њадди 
имкон кам кардани сарборї дар муайян кардани арзише, ки бояд илова карда шавад, 
њам ба воридкунанда ва њам ба маъмурияти гумрук, ба ќадри имкон маълумоте, ки 
дар низоми њисобдињии тиљоратии воридкунанда мављуд аст, метавонад мавриди 
истифода ќарор гирад. 

2. Барои он унсурњое, ки аз тарафи харидор пешнињод шудааст ва онњоро харидор ба 
иљора гирифтааст ё харидааст, харољоти марбут ба иљора ва (ё) харидорї метавонад 
илова ба њисоб равад. Барои унсурњое, ки ба моликияти љамъиятї дастрас мебошад, 
ба ѓайр аз харољоти вобаста ба гирифтани нусха дигар хел илова карда намешавад. 

3. (Ба) Осонии њисоб кардани арзишњое, ки бояд илова карда шавад, аз сохтор ва 
таљрибаи идоракунии ширкати мушаххас ва инчунин аз усулњои бањисобгирии 
муњосиботї вобаста мебошад. 

4. Масалан, ширкате, ки намудњои гуногуни молњоро аз кишварњои мухталиф ворид 
мекунад, њуљљатњои бањисобгирии маркази тарроњии худро, ки дар хориљи кишвари 
воридот ќарор дорад, бо чунин тарз ба роњ мемонад, ки ба таври даќиќ харољоти 
марбут ба моли додашударо инъикос намояд. Дар ин маврид, тибќи муќаррароти 
Моддаи 8 ислоњоти бевосита ба таври дуруст ба амал бароварда мешавад. 

5. Дар мавриди дигар, ширкат метавонад харољоти марбут ба маркази тарроњиро, 
ки берун аз кишвари воридот ќарор дорад, ба сифати харољоти иловагї бе 
вобастагї ба молњои мушаххас ба ќайд гирад. Дар ин марњила, ислоњоти мувофиќ 
ба муќаррароти Моддаи 8 нисбат ба молњои воридотї тавассути таќсим намудани 
њамаи харољоти маркази тарроњї ба тамоми њаљми истењсол, ки аз хизматрасонии 
фаъолияти маркази тарроњї ба даст (омадааст) ва илова намудани чунин харољоти 
таќсимшуда ба воридот дар асоси арзиши як воњиди мол метавонад ворид карда 
шавад. 

6. Таѓйир ёфтани шартњои дар боло зикршуда, албатта, дар мавриди муайян кардани 
усули таќсимот, мавриди назар ќарор гирифтани омилњои гуногунро таќозо 
менамояд. 
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7. Дар мавридњое, ки истењсоли унсури мушаххас якчанд мамлакат ва муњлати 
муайяни ваќтро дарбар мегирад, ислоњ бо арзише мањдуд мешавад, ки дар асл ба 
чунин унсур дар хориљи кишвари воридот илова карда шудааст. 

Банди 1 (с)

1. Пардохтњои роялтї ва литсензионї, ки дар банди 1 (с) Моддаи 8 нишон дода 
шудааст, метавонад, аз љумла, пардохтњо барои патент, тамѓањои тиљоратї ва 
њуќуќњои муаллифиро дарбар гирад. Аммо, пардохтњо барои њуќуќи нусхабардории 
молњои воридотї дар кишвари воридот ба нархи молњои воридотї, ки дар асл 
пардохт шудааст ё бояд пардохта шавад, дар мавриди муайян кардани арзиши 
гумрукї илова намешавад. 

2. Пардохтњои харидор вобаста ба њуќуќи таќсимоти мол ва фурўши минбаъдаи 
молњои воридотї ба нархи молњои воридотї, ки дар асл пардохт шудааст ё бояд 
пардохта шавад, илова намешавад, агар чунин пардохтњо шарти фурўш барои 
содирот дар кишвари воридоти молњои воридотї набошанд.

Банди 3 

Дар њолати мављуд набудани маълумоти объективї ва миќдоран муайяншаванда 
нисбат ба иловањое, ки тибќи муќаррароти Моддаи 8 талаб мешавад, арзиши ќарордод 
тибќи муќаррароти Моддаи 1 наметавонад муайян карда шавад. Масалан, роялтї дар 
асоси нархи фурўши як литр мањсулоти мушаххас, ки дар кишвари воридот пардохт 
шудааст ва ин мањсулот дар килограмм ворид карда шуда, баъди воридот ба мањлул 
табдил дода шудааст. Агар роялтї ќисман дар мањсулоти воридотї асос ёфта бошад 
ва ќисман аз омилњои дигар, ки бо мањсулоти воридотї ягон иртибот надорад мисол, 
њангоме, ки мањсулоти воридотї бо љузъњои дохилї омехта шудааст, ки онњоро 
наметавон ба таври алоњида муайян кард ё ваќте, ки роялтї аз ќарордоди махсуси 
молиявии байни харидор ва фурўшанда муайян карда намешавад) кўшиши ворид 
кардани илова барои роялти ќобили ќабул нест. Лекин, њангоме, ки маблаѓи ин роялтї 
танњо дар мањсулоти воридотї асос меёбад, ки онро миќдоран ба зудї муайян кардан 
мумкин аст, иловаро ворид кардан мумкин аст. 

Эзоњ ба Моддаи 9

Барои маќсадњои Моддаи 9, «ваќти воридот» метавонад ваќти ворид шуданро 
барои маќсадњои гумрукї дарбар гирад. 

Эзоњ ба Моддаи 11

1. Моддаи 11 ба воридкунанда њуќуќ медињад, ки оид ба натиљањои муайян кардани 
арзиши гумрукии молњои бањогузоришаванда, ки аз љониби маъмурияти гумрук 
ба амал бароварда мешавад, даъво намояд. Даъво дар навбати аввал метавонад 
ба зинаи баландтари маъмурияти гумрук карда шавад, аммо воридкунанда њуќуќ 
дорад, ки дар марњилаи охир ба маќомоти судї даъво намояд. 

2. Истилоњи «бе љазои љаримавї» маънои онро дорад, ки воридкунанда, танњо 
барои он, ки аз њуќуќи худ оид ба даъво намудан истифода мебарад, љарима 
карда намешавад ё барои пардохти љарима маљбур карда намешавад. Пардохти 
харољоти маъмулии судї ва пардохти хизматрасонии адвокатї чун љарима баррасї 
намешавад. 



Созишнома оид ба татбиқи Моддаи VII Созишномаи умумū оид ба тарифҳо ва савдо 1994290

3. Лекин њељ чиз дар Моддаи 11ба кишвари Аъзо монеъ намешавад, ки пурра пардохт 
намудани бољњои гумрукии њисобшударо то даъво талаб намояд. 

Эзоњ ба Моддаи 15
Банди 4

Барои маќсадњои Моддаи 15, истилоњи «шахсон» дар мавридњои мувофиќ 
шахсони њуќуќиро дарбар мегирад.

Банди 4 (е)
Барои маќсадњои Созишномаи мазкур як шахс идоракунандаи шахси дигар 

њисобида мешавад, ваќте ки шахси якум ба таври њуќуќї ё дар амал имкон дорад, ки 
фаъолияти шахси дуюмро мањдуд созад ё роњнамои иќдомњои шахси дуюм бошад. 

ЗАМИМАИ II
КУМИТАИ ТЕХНИКЇ ОИД БА АРЗИШИ ГУМРУКЇ

1. Мутобиќи Моддаи 18 Созишномаи мазкур, бо маќсади дар сатњи техникї таъмин 
намудан, ягонагї дар шарњ ва татбиќи Созишномаи мазкур зери сарпарастии ШЊГ 
Кумитаи Техникї таъсис дода мешавад.

2. Уњдадорињои Кумитаи Техникї аз бахшњои зайл иборат аст:
(а) баррасии масъалањои мушаххаси техникї, ки дар мавриди идоракунии рўзмарраи 
низоми арзиши гумрукии Аъзоён ба миён меоянд ва пешнињоди хулосањои машваратї 
вобаста ба ќарорњои марбута дар асоси далелњои пешнињодшуда; 

(b) тибќи дархост омўзиши ќонунњо, муќаррарот ва таљрибањои вобаста ба 
бањогузорї, ки ба Созишномаи мазкур муносибат дорад ва тањия намудани 
њисобот вобаста ба натиљањои чунин омўзиш; 

(с) тањия ва пешнињод намудани њисоботи њарсола оид ба љанбањои техникии 
фаъолият ва њолати љории Созишномаи мазкур;

(d) пешнињоди чунин маълумот ва тавсия оид ба њама масъалањои вобаста 
ба бањогузории молњои воридотї барои маќсадњои гумрукї, ки он аз тарафи 
ягон Аъзо ё Кумита дархост шудааст. Чунин маълумот ва тавсияњо метавонад 
дар шакли хулосањои машваратї, тафсир ва эзоњњои шарњдињанда пешнињод 
карда шавад;

(е) дастгирии Аъзоён тибќи дархости кўмаки техникї бо маќсади мусоидат 
намудан дар вусъати дар сатњи байналмилалї пазируфтани Созишномаи 
мазкур;

(f) мавриди тањлил ќарор додани масъалае, ки аз љониби њайати њакамон 
тибќи Моддаи 19 Созишномаи мазкур пешнињод карда шудааст; ва

(g) иљро намудани дигар вазифањое, ки Кумита метавонад ба он вогузор 
намояд. 

Муќаррароти умумї

3. Кумитаи Техникї кўшиш ба харљ медињад, ки кори худро оид ба масъалањои 
мушаххас, махсусан он масъалањое, ки аз љониби Аъзоён, Кумита ё гурўњи 
коршиносон пешнињод мешавад, дар муњлати кўтоњтарин ба анљом расонад. Чи 
тавре, ки дар банди 4 Моддаи 19 пешбинї шудааст, гурўњи коршиносон муњлати 
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мушаххасро барои аз Кумитаи Техникї гирифтани њисобот муќаррар мекунад ва 
Кумитаи Техникї дар давоми њамин муњлат њисоботро пешнињод менамояд. 

4. Котиботи ШЊГ њангоми ба миён омадани зарурат ба Кумитаи Техникї дар 
фаъолияти он кўмак мерасонад. 

Намояндагї 

5. Њар як Аъзо њуќуќ дорад, ки дар Кумитаи Техникї намоянда бошад. Њар як Аъзо 
метавонад як вакил ва як ё якчанд љонишини ўро тайин намояд, ки намояндагони 
ин Аъзо дар Кумитаи Техникї мебошанд. Чунин Аъзо, дар Замимаи мазкур њамчун 
«аъзои Кумитаи Техникї» номида мешавад. Намояндагони аъзоёни Кумитаи 
Техникї метавонанд мушовирон дошта бошанд. Котиботи СУС дар љаласањои он 
метавонад ба сифати нозир иштирок намояд. 

6. Аъзоёни ШЊГ, ки аъзоёни СУС намебошанд, метавонанд дар љаласањои Кумитаи 
Техникї бо як вакил ва як ё якчанд љонишин намояндагї намоянд. Чунин 
намояндагон дар љаласањои Кумитаи Техникї ба њайси нозирон иштирок мекунанд. 

7. Бо розигии Раиси Кумитаи Техникї, Котиби кулли ШЊГ (дар замимаи мазкур 
њамчун «Котиби кулл» оварда шудааст) барои иштирок дар љаласањои Кумитаи 
Техникї метавонад намояндагони њукуматњое, ки аъзои СУС ва аъзои ШЊГ нестанд 
ва инчунин намояндагони созмонњои байналмилалї, њукуматї ва тиљоратиро ба 
њайси нозирон даъват намояд. 

8. Интихоб ва тайини намояндагон, муовинон ва мушовирон ба љаласаи Кумитаи 
техникї, ба маълумоти Котиби кулл расонида мешавад. 

Љаласањои Кумитаи Техникї

9. Кумитаи Техникї дар мавриди зарурат љаласа доир мекунад, аммо на камтар аз ду 
маротиба дар як сол. Санаи њар як љаласаро Кумитаи Техникї дар љаласаи ќаблии 
худ муќаррар мекунад. Санаи љаласа метавонад бо дархости ягон Аъзои Кумитаи 
Техникї, ки онро аксарият дастгирї мекунад, ё дар њолатњое, ки баррасии таъљилї 
ба миён меояд, бо дархости раис таѓйир дода шавад. Новобаста аз муќаррароти 
љумлаи якуми банди мазкур, Кумитаи техникї њангоми ба миён омадани зарурат 
барои баррассии масъалањое, ки аз љониби њайати њакамон тибќи Моддаи 19 
Созишномаи мазкур пешнињод шудааст, љаласа доир мекунад. 

10. Љаласањои Кумитаи Техникї дар идораи марказии ШЊГ, агар дигар ќарор ќабул 
нашуда бошад, доир карда мешавад. 

11. Котиби кулл њамаи аъзоёни Кумитаи Техникї ва он љонибњоеро, ки дар банди 6 
ва 7 зикр шудааст, њадди аќќал 30 рўз пеш аз санаи оѓози њар як љаласаи Кумитаи 
техникї, ба истиснои њолатњои таъљилї, хабардор мекунад.

Рўзномаи љаласа 

12. Рўзномаи пешакии њар як љаласаро Котиби кулл тањия намуда, ба аъзоёни Кумитаи 
Техникї ва он љонибњое, ки мувофиќи банди 6 ва 7 дохил карда шудаанд, њадди 
аќќал 30 рўз пеш аз љаласа, ба истиснои њолатњои таъљилї, мефиристад. Рўзномаи 
мазкур њамаи бандњоеро, ки илова кардани онњоро дар љаласаи ќаблї Кумитаи 
техникї тасдиќ карда буд, бандњоеро, ки раис бо ташаббуси худ илова карда буд 
ва њамаи бандњоеро, ки Котиби кулл, Кумита ва ё ягон аъзои Кумитаи Техникї 
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дархост карда буд, дарбар мегирад. 

13. Кумитаи Техникї рўзномаи љаласаро дар оѓози њар як љаласа муайян мекунад. Дар 
давоми љаласа рўзномаи маљлис метавонад аз тарафи Кумитаи Техникї дар њама 
ваќт таѓйир дода шавад.

Маќомот ва тартиби кор

14. Кумитаи Техникї аз њайати вакилони аъзоёни худ раис ва як ё якчанд љонишинони 
раисро интихоб мекунад. Раис ва љонишинони раис дар мансабњои худ дар давоми 
як сол иљрои вазифа мекунанд. Раис ва љонишинони раис баъд аз ба охир расидани 
муњлати ваколатњои худ метавонанд, дубора интихоб шаванд. Ваколатњои раис 
ва љонишинони раис, ки беш аз ин ба њайси намояндаи аъзои Кумитаи Техникї 
фаъолият намекунанд, худ ба худ ќатъ мегардад.

15. Агар раис дар ягон љаласа ё дар ќисми он иштирок наварзад, вазифаи ўро 
љонишини раис иљро менамояд. Дар ин њолат, љонишини раис дорои ваколатњо ва 
уњдадорињои раис ба њисоб меравад. 

16. Раиси љаласа дар кори Кумитаи Техникї на ба сифати намояндаи узви Кумитаи 
Техникї, балки ба њайси раис иштирок мекунад.

17. Илова ба иљро намудани дигар ваколатњо, ки ба раис мутобиќи ќоидањои 
мазкур вогузошта шудааст, раис оѓоз ва анљоми њар як љаласаро эълон мекунад, 
муњокимаронї мекунад, барои сухан гуфтан розигї медињад ва тибќи ќоидањои 
мазкур рафти љаласаро идора мекунад. Раис инчунин метавонад аз маърузачї 
талаб намояд, агар шарњи маърузачї ба мавзуъ вобаста набошад, ки тартибро 
риоя кунад. 

18. Дар љараёни муњокимаи ягон масъала, њайати вакилон метавонанд оид ба љараёни 
гузаронидани љаласа мавќеи худро баён намоянд. Дар ин маврид раис фавран 
ќарори худро ќабул мекунад. Агар ба ќарори мазкур эътироз баён карда шавад, 
раис онро ба ќарори љаласа пешнињод мекунад ва агар дигар ќарор ќабул карда 
нашавад, он дар шакли аввала боќї мемонад. 

19. Котиби кулл ё маќомоти Котиботи ШЊГ, ки аз љониби Дабири кулл тайин шудаанд, 
хидматрасонии љаласањои Кумитаи Техникиро таъмин менамоянд.

Кворум ва овоздињї

20. Намояндагони аксарияти аъзоёни Кумитаи Техникї, кворумро ташкил мекунанд.

21. Њар як аъзои Кумитаи Техникї соњиби як овоз мебошад. Ќарори Кумитаи Техникї 
бо аксарияти овозњо бо назардошти њадди аќќал аз се ду њиссаи аъзоёни њозирбуда 
ќабул карда мешавад. Новобаста аз натиљаи овоздињї нисбат ба масъалаи 
мушаххас, Кумитаи Техникї метавонад њисоботи пурраро ба Кумита ва ШЊГ 
оид ба масъалаи мазкур бо инъикос намудани аќидањои гуногун, ки дар љараёни 
муњокима баён шудааст, пешнињод намояд. Новобаста аз муќаррароти дар боло 
овардашудаи банди мазкур, масъалањое, ки аз љониби њайати њакамон ба Кумитаи 
Техникї пешнињод шудааст, Кумитаи Техникї дастаљамъона ќарори худро ќабул 
мекунад. Агар вобаста ба масъалае, ки аз љониби њайати њакамон ба Кумитаи 
Техникї пешнињод шуда буд, Кумитаи Техникї ба ќароре омада натавонад, онгоњ 
Кумитаи Техникї њисобот пешнињод мекунад, ки дар он ба таври муфассал далелњо 
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оид ба масъалаи мазкур ва мавќеи аъзоён инъикос карда мешавад.

Забонњои корї ва њуљљатгузорї

22. Забонњои расмии Кумитаи Техникї забонњои англисї, фаронсавї ва испанї ба 
њисоб меравад. Суханронї ва изњороте, ки бо яке аз ин се забонњо баён карда 
мешавад, фавран ба дигар забонњои расмї тарљума карда мешавад, агар њамаи 
њайати вакилон аз тарљума даст накашанд. Суханронї ва изњороте, ки бо дигар 
забон баён мегардад, ба забони англисї, фаронсавї ва испанї дар њамон шартњо 
тарљума карда мешавад, лекин дар ин маврид њайати дахлдор тарљумаро ба забони 
англисї, фаронсавї ва испанї таъмин менамояд. Дар њуљљатњои расмии Кумитаи 
техникї танњо забонњои англисї, фаронсавї ва испанї истифода бурда мешавад. 
Меморандум ва мукотиба барои баррасї ба Кумитаи Техникї бо яке аз забонњои 
расмї пешнињод карда мешавад. 

23. Кумитаи Техникї оид ба њамаи љаласањои худ њисобот тањия мекунад ва агар раис 
зарур шуморад, суратмаљлис ва њисоботњои мухтасар оид ба љаласањои он низ 
тањия карда мешавад. Раис ё шахси ваколатдори вай оид ба кори Кумитаи Техникї 
дар њар як љаласаи Кумита ва њар як љаласаи ШЊГ њисобот медињад.

ЗАМИМАИ III

1. Ба муњлати панљ сол мавќуф гузоштани татбиќи муќаррароти Созишномаи мазкур 
барои Аъзоён- кишварњои рў ба инкишоф, ки дар банди 1 Моддаи 20 пешбинї 
шудааст, дар асл барои баъзе Аъзоён-кишварњои рў ба инкишоф мумкин аст, ки 
нокифоя бошад. Дар ин маврид, Аъзо-кишвари рў ба инкишоф метавонад чї тавре 
дар банди 1 Моддаи 20 зикр шудааст, дароз кардани чунин муњлатро дархост 
намояд ва дар ин маврид Аъзоён дар он њолат ба таври хайрхоњона ин дархостро 
баррасї мекунанд, ваќте ки Аъзо-кишвари рў ба инкишоф метавонад дархости 
худро асоснок намояд. 

2. Кишварњои рў ба инкишоф, ки дар њоли њозир бањогузории молро расман дар 
асоси арзиши њадди аќќал амалї мекунанд, метавонанд, шарт гузоранд, ки тибќи 
он ин арзишњо дар кишварњои рў ба инкишоф дар давраи мањдуд ва гузариш дар 
он шартњое, ки ба њамаи Аъзоён муносиб аст, нигоњ дошта мешавад. 

3. Кишварњои рў ба инкишофе, ки чуни мењисобанд, ки таѓйир ёфтани тартиби 
муттасили татбиќ бо дархости воридкунанда, ки дар Моддаи 4 Созишнома 
пешбинї шудааст, мушкилоти аслиро барои онњо эљод мекунад, метавонанд ба 
банди 4 тавзењоти худро дар чунин шакл пешнињод кунанд: 

«Њукумати .... њуќуќ дорад муќаррар намояд, ки муќаррароти дахлдори Моддаи 
4 њамин Созишнома танњо дар мавриде татбиќ карда мешавад, ки маќомоти гумрук ба 
дархост оид ба бо тартиби баръакси татбиќ намудани Моддањои 5 ва 6 ризо мебошанд». 

Агар кишварњои рў ба инкишоф чунин шарњу тавзењот пешнињод кунанд, Аъзоён 
ба ин тавзењот чи тавре, ки дар Моддаи 21 Созишнома зикр шудааст, розї мешаванд.

4. Кишварњои рў ба инкишоф метавонанд нисбат ба банди 2 Моддаи 5 њамин 
Созишнома дар чунин тасвия шарт гузоранд:

«Њукумати .... њуќуќ дорад муќаррар намояд, ки банди 2 Моддаи 5 њамин 
Созишнома тибќи муќаррароти эзоњи дахлдор ба он, новобаста аз дархости 
воридкунанда мавриди татбиќ ќарор мегирад».
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Агар кишварњои рў ба инкишоф чунин шарт гузоранд, Аъзоён ба ин шарт чї 
тавре, ки дар Моддаи 21 Созишнома зикр шудааст, розї мешаванд.

5. Баъзе кишварњои рў ба инкишоф дар иљро намудани Моддаи 1 њамин Созишнома 
дар мавриде, ки воридот ба кишварњои онњо тавассути намояндагони дорои 
њуќуќњои истисної, дистрибюторњои дорои њуќуќњои истисної ё консессионерњои 
дорои њуќуќњои истисної сурат мегирад, метавонанд ба мушкилот дучор шаванд. 
Агар чунин мушкилот дар таљрибаи аъзоён–кишварњои рў ба тараќќї, ки дар онњо 
њамин Созишнома амал мекунад, ба миён ояд, онгоњ тибќи дархости чунин Аъзоён 
бо маќсади дарёфт намудани ќарори муносиб масъалаи мазкур мавриди омўзиш 
ќарор дода мешавад. 

6. Дар Моддаи 17 эътироф карда мешавад, ки дар мавриди истифодаи њамин 
Созишнома, барои маъмурияти гумрук нисбат ба дуруст ва даќиќ будани эъломия, 
њуљљат ва эъломияе, ки бо маќсади бањогузории гумрукї ба маъмурияти гумрук 
пешнињод шудааст, метавонад зарурати тафтишот ба миён ояд. Њамин тариќ дар 
Моддаи мазкур эътироф карда мешавад, ки бо маќсади муайян кардани дуруст ва 
даќиќ будани љузъњои арзише, ки декларатсия шудааст ё барои муайян кардани 
арзиши гумрукї ба гумрук пешнињод гардидааст, метавонад тафтишот гузаронида 
шавад. Аъзоён, бо ба њисобгирии ќонунњо ва тартиботи миллии худ, њуќуќ доранд, 
умедвор бошанд, ки воридкунанда дар ин тафтишот ба таври пурра њамкорї 
мекунад. 

7. Нархе, ки дар асл пардохт шудааст ё бояд пардохта шавад, њамаи пардохтњоро 
дарбар мегирад, ки ба сифати шарти фурўши молњои воридотї, аз харидор ба 
фурўшанда ё аз харидор ба шахси сеюм барои пўшонидани уњдадории фурўшанда 
дар асл пардохт шудааст ё бояд пардохта шавад. 
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СОЗИШНОМА ОИД БА БОЗРАСИИ ЌАБЛ АЗ ЊАМЛУ НАЌЛ 

Аъзоён,

бо таваљљуњ ба он, ки  20 сентябри соли 1986 вазирон ба  созиш расиданд, ки  
даври Уругвайии  музокироти бисёрљонибаи савдо  њадафи «таъмини минбаъдаи 
либерализатсия ва васеъкунии савдои љањонї», «таќвияти наќши ГАТТ» ва «баланд 
бардоштани  мувофиќшавии иќтидори низоми ГАТТ ба шартњои таѓйирёбандаи 
иќтисодии байналмилали»-ро  дорад; 

бо таваљљуњ ба он, ки як ќатор кишварњои рў ба инкишоф -аъзоён ба бозрасии 
ќабл аз њамлу наќл  рў меоваранд;

бо эътирофи он, ки  барои кишварњои рў ба инкишоф зарурати амалї сохтани 
чунин бозрасї тули ваќте ва дар њамон меъёре, ки барои санљиши сифат, миќдор ва 
арзиши  молњои воридотї зарур аст; 

бо дарки он, ки амалисозии чунин барномањо набояд ба  батаъхиргузории беасос 
ва ё муќарраркунии низоми нобаробар оварда расонад;

бо ќайд кардани он, ки чунин бозрасї аз рўи муайянкунї дар њудуди кишварњои 
–аъзои содироткунанда амалї карда мешавад;

бо дарки он, ки  зарурати муќаррар кардани  ќоида ва уњдадорињои байналмилалии 
мувофиќаткардашудаи њам кишварњои аъзо, ки бозрасиро истифода мебаранд ва 
њамчунин кишварњои аъзои содироткунанда; 

бо дарки он, ки  принсип ва уњдадорињои ГАТТ 1994 ба он фаъолияти маќомоти 
бозрасии ќабл аз њамлу наќле истифода бурда мешавад, ки дар асоси дастурњои њукумат 
амалї карда мешавад ва аъзо ба њисоб меравад;

бо дарки  матлубияти таъмини  шаффофияти фаъолияти маќомоти бозрасии ќабл 
аз њамлу наќл ва инчунин ќонунњо ва санадњои меъёрии вобаста ба  бозрасии ќабл аз 
њамлу наќл;

бо хостори таъмини фаврї, самаранок ва боадолатонаи танзими бањсњо дар 
байни содироткунандагон ва маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл, ки дар доираи 
Созишномаи мазкур ба миён меояд,

њамин тариќ ба созиши зерин омаданд:  
  
Моддаи   1
Бахшњои истифодабарї.  Муайянкунї

1. Созишномаи мазкур ба њамаи фаъолият оид ба бозрасии ќабл аз њамлу наќл, ки 
дар њудуди аъзоён амалї карда мешавад, новобаста  аз он, ки  ин амал дар асоси 
шартнома ва ё дастури њукумат ва ё дигар маќомоти њукуматии кишварњои аъзо 
гузаронида мешавад,  истифода бурда мешавад. 

2.    Истилоњи «аъзои истифодабарандаи бозрасї» чунин аъзо, њукумат ва ё њама гуна  
маќомоти њукуматиро мефањмонад, ки  гузаронидани бозрасии ќабл аз њамлу 
наќлро супориш  ё дастур медињад.  

3.   Фаъолият оид ба бозрасии ќабл аз њамлу наќл њама гуна фаъолияти вобаста ба 
санљиши сифат, миќдор, арзиш, аз љумла, арзиши асъор ва шартњои молиявї 
ва ё дурустии таснифоти гумрукии молњои барои содирот ба њудудуи аъзои 
истифодабарандаи бозрасї пешбинишуда, ба њисоб меравад.  



Созишнома оид ба бозрасии қабл аз ҳамлу нақл296

4. Истилоњи «маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл» њама гуна маќомотеро 
мефањмонад, ки  дар асоси шартнома  ва ё дастури аъзо фаъолияти бозрасии ќабл 
аз њамлу наќлро амалї менамояд1. 

Моддаи  2

Уњдадории аъзоёне, ки бозрасиро истиффода мебаранд.  
Мањдуд накардани њуќуќ.

1.    Аъзоёне, ки бозрасиро  истифода  мебаранд, таъмин месозанд, ки фаъолият оид 
ба бозрасии ќабл аз њамлу наќл  ба тарзи мањдуд накардани њуќуќњо амалї карда 
шавад ва тартибот ва  меъёрњои  дар љараёни ин фаъолият истифодашаванда воќеї 
бошад ва дар асоси баробарї ба њамаи содироткунандагон, ки чунин фаъолиятро 
амалї менамоянд, истифода шавад. Онњо гузаронидани бозрасии якхеларо аз 
тарафи нозирони маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќлро, ки дар асоси шартнома 
ва ё дастур фаъолият менамоянд, таъмин месозанд.  

Дастури њукуматї

2.  Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї, њангоми амалисозии бозрасии ќабл аз њамлу 
наќл, ки ба ќонунњо, санадњои меъёрї ва дастурњои онњо вобаста аст, риояи 
муќаррароти банди 4 моддаи  III ГАТТ 1994 дар он меъёре, ки он ба ин кор марбут 
аст, таъмин менамоянд. 

Макони бозрасї

3.  Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки тамоми фаъолият оид 
ба бозрасии ќабл аз њамлу наќл, аз љумла, додани шањодатнома оид ба гузаштани 
санљиш ва ё огоњинома оид ба надодани он  дар њудуди гумрукї гузаронида шавад, 
ки молњо содирот карда мешавад, ва ё агар, бозрасї дар њудуди гумрукии мазкур 
бо сабаби хусусияти маљмуии молњои мазкур  амалї карда намешавад ё дар ин 
бора тарафњо мувофиќа мекунанд, дар њудуди гумрукие, ки молњо истењсол карда 
мешавад.  

Стандартњо

4.   Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки санљишњои бозрасии 
миќдору сифат дар мутобиќати стандартњое, ки фурўшанда ва харидор  дар 
шартнома оид ба харид муайян кардаанд, амалї карда  шавад ва дар њолати 
набудани чунин стандартњо, старндартњои марбути байналмилалї истифода карда 
шавад2. 

Шаффофият

5. Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки фаъолияти бозрасии 
ќабл аз њамлу наќл шаффоф ва кушод амалї карда шавад. 

1 Чунин фањмида мешавад, ки муќаррароти мазкур аъзоёнро уњдадор намесозад, ки ба маќомоти њукуматии дигар аъзоён амалї 
кардани  бозрасии ќабл аз њамлу наќлро дар њудуди онњо иљозат бидињад.

2 Зери мафњуми стандарти байналмилалї стандарте фањмида мешавад, ки онро маќомоти давлатї ва ё ѓайридавлатї тасдиќ 
кардааст  ва узвият ба он ба тамоми аъзоён кушода аст ва яке аз намудњои фаъолияти эътирофшуда бо стандарткунонї 
алоќаманд аст.
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6. Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки  маќомоти ќабл аз њамлу 
наќл, њангоме ки содироткунандагон бори аввал ба онњо мурољиат мекунанд, ба 
онњо  рўйхати тамоми маълумотро, ки ба содироткунандагон барои риояи талаботи 
бозрасї зарур аст, пешнињод намоянд.  Бо дархости содироткунандагон маќомоти 
бозрасии ќабл аз њамлу наќл  ба онњо маълумоти охирини тозатаринро пешнињод 
мекунад.  Дар ин маълумот ќонунњо ва санадњои  меъёрии аъзои истифодабарандаи 
бозрасї, ки ба фаъолияти бозрасии ќабл аз њамлу наќл дахл дорад ва инчунин 
тартибот ва  меъёрњои бо маќсади бозрасї ва санљиши  нарх ва мубодилаи арзиши 
асъор, њуќуќњои содироткунандагон ру ба ру (vis-à-vis) ба маќомоти бозрасї ва 
тартиботи шикоятбарї , ки дар банди 21 оварда шудааст, нишон дода мешавад.  
Талаботи тартиботи иловагї ва ё  таѓйирот дар  тартиботи амалкунанда ба њамл 
истифода намешавад,  танњо агар содироткунандаи  манфиатдор дар бораи ин 
таѓйирот дар лањзаи муќаррар кардани санаи бозрасї хабардор карда нашуда 
бошад. Аммо, дар њолатњои фавќулодда, аз ќабили  оне ки моддањои XX ва  XXI 
ГАТТ 1994 дар бар мегирад, чунин талаботи иловагї ва ё таѓйирот метавонад ба 
њамл њатто то хабардоркунии содироткунанда дар ин хусус истифода шавад.  Вале, 
чунин  кўмак  содироткунандњоро  аз иљрои уњдадроињояшон нисбат ба риояи 
ќоидањои аъзоён, ки бозрасиро  истифода мебаранд, озод намекунад. 

7.   Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки   маълумоте, ки дар 
банди 6 нишон дода шудааст, аз тарафи содироткунанда дар шакли мувофиќ 
пешнињод шудааст ва идорањои зертобеъи маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу 
наќлбуда, ки чунин намуди маълумотро доранд,  чун марказњои иттилоотї хидмат 
намоянд.  

8. Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї  тамоми ќонунњо ва санадњои меъёрии ба 
фаъолияти бозрасии ќабл аз њамлу наќл вобастаро бо маќсади фароњам овардани 
имконият ба дигар  њукуматњо ва иштирокдорони савдо барои шинос шудан бо 
онњо, дарњол нашр мекунанд. 

Њифзи маълумоти кории махфї

9.   Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки   маќомоти бозрасии 
ќабл аз њамлу наќл тамоми маълумоти дар љараёни бозрасии ќабл аз хамлу 
наќл гирифтаро чун маълумоти кории махфї баррасї кунанд, ба шарте ки ин 
маълумот то ба њол нашр нашудааст, ба тарафи сеюм дастрас нест ва ё бо кадом 
тарзе  дастраси љомеа нашудааст. Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин 
менамоянд, ки   маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл тартиботро бо риояи 
талаботи нишондодашуда истифода баранд.  

10. Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї бо дархост ба аъзоён маълумотро оид ба 
чорањое, ки онњо барои риояи банди 9 истифода мебаранд, пешнињод мекунанд.  
Муќаррароти банди мазкур  аз  ягон аъзо кушодани маълумоти махфиро талаб 
намекунад, ки пањн кардани он самаранокии барномаи бозрасии ќабл аз хамлу 
наќлро  паст месозад ва ё   ба манфиатњои тиљоратии ќонунии муассисањои 
мушаххас, чи давлатї ва чї ѓайридавлатї зарар хоњад расонид. 

11. Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки   маќомоти бозрасии 
ќабл аз њамлу наќл  маълумоти махфиро ба  ягон тарафи сеюм накушоянд, ба 
истиснои њолатњое, ки  ваќте маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл метавонад 
чунин маълумотро бо маќомоти давлатї  баён дорад, ки  бо онњо дар асоси 
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шартнома ва ё дастури марбут  кор мекунад. Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї 
таъмин менамоянд, ки    маълумоти кории махфї, ки онњо аз маќомоти бозрасии 
ќабл аз њамлу наќл гирифтаанд ва дар асоси шартнома ва ё дастур кор мекунанд, 
ба таври лозима њифз карда шавад. Маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл 
маълумоти кории махфиро бо њукумате, ки онњо дар асоси шартнома ва ё дастур 
кор мекунанд  танњо дар меъёре баён медоранд,  ки чунин маълумот одатан барои 
кушодани  эътибори санадї ва ё дигар шаклњои пардохт ва ё барои маќсадњои 
гумрукї,  иљозатномадињии воридотї ва ё назорати асъорї талаб карда мешавад. 

12. Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки   маќомоти бозрасии 
ќабл аз њамлу наќл аз содироткунандагон пешнињоди маълумотро нисбат ба 
омилњои зер талаб накунанд:

(a) маълумот дар бораи истењсолот, ки ба раванди сабтшуда, ичозатдодашуда 
ва ё кушоданашуда дахл дорад, ё равандњое, ки аз рўи онњо гирифтани патент  
интизор аст; 

(b) маълумоти техникии  нашрнашуда, ба ѓайр аз оне ки барои тасдиќи 
мувофиќати муќаррароти техникї ва ё стандарт лозим аст; 

(c) нархгузории дохилї, аз љумла, харољоти истењсолот;

(d) њаљми даромад;

(e) шартњои шартнома байни содироткунандагон ва  таъминкунандагони 
онњо, агар, бе ин гузаронидани бозрасии мазкур имконнопазир бошад. Дар 
чунин холатњо  маќомот танњо маълумоти заруриро барои ин маќсадњо 
дархост менамояд. 

13. Маълумоти дар банди 12 зикршуда, ки онро маќомоти  бозрасии ќабл аз хамлу 
наќл талаб карда наметавонад, метавонад аз тарафи содироткунанда ихтиёран 
кушода шавад, то  њолати мушаххасро инъикос намояд.

Зиддияти манфиатњо

14. Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки  маќомоти  бозрасии 
ќабл аз њамлу наќл  бо назардошти, њамчунин, муќаррарот оид ба њифзи маълумоти 
кории махфї, ки дар бандњои 9-13 омадааст, тартиботро чунин гузаронанд, ки 
зиддияти манфиатњо љилавгирї карда шавад: 

(a) байни маќомоти бозрасии ќабл аз хамлу наќл   ва дигар маќомот, ки бо 
маќомоти мазкури бозрасии ќабл аз њамлу наќл алоќаманд, аз љумла, њама 
гуна маќомот, ки охирї манфиатњои молї ва ё тиљоратї дорад ва ё дигар 
маќомот, ки дар маќомоти  бозрасии ќабл аз њамлу наќл  манфиатњои молї 
ва ё тиљоратї дорад, ё дигар маќомот, ки  дар маќомоти мазкури   бозрасии 
ќабл аз њамлу наќл  манфиати молї  дорад ва њамлу наќли он аз тарафи 
маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл  санљида мешавад.

(b) байни маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл ва дигар њама гуна маќомот, 
аз љумла, маќомоти дигар, ки  ба бозрасии ќабл аз њамлу наќл фаро гирифта 
мешавад, ба истиснои маќомоти давлатї, ки барои гузаронидани бозрасї 
дар асоси шартнома ва ё дастур амр додааст;   

(c) бо  бахшњои маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл, ки фаъолиятро 
амалї месозад, ба ѓайр аз оне, ки барои амалисозии раванди бозрасї талаб 
карда мешавад.
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Батаъхиргузорї

15. Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки  маќомоти бозрасии 
ќабл аз њамлу наќл аз батаъхиргузории беасос њангоми бозрасии молњо худдорї  
намоянд. Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки  пас аз 
мувофиќа кардани  санаи бозрасї байни маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл 
ва содироткунанда, маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл  бозрасиро дар санаи 
нишондодашуда гузаронад, танњо агар, ин сана бо созиши  дуљониба байни 
содироткунанда ва маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл  таѓйир дода нашуда 
бошад ва ё агар маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл  аз имконияти гузаронидани 
бозрасї мањрум шудааст, ё бо сабаби  форс мажор- force majeure3.

16. Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки   пас аз гирифтани 
њуљљатњои нињої ва ба анљом расонидани  бозрасї маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу 
наќл дар муддати панљ рўзи корї  ё шањодатнома дар бораи санљиш медињанд ва ё  
шарњу тавзењи мукаммали хаттї бо нишон додани сабаби надодани шањодатнома 
пешнињод менамоянд.  Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки    
дар њолати нињої маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл  ба содироткунандагон 
имконияти  баёни нуќтаи назарашонро дар шакли хаттї пешнињод намоянд  ва 
мувофиќи дархости мутобиќи содироткунандагон оид ба бозрасии такрорї дар 
санаи ба љонибњо ќобили ќабул  мувофиќа кунанд. 

17. Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки  бо дархости 
содироткунандагон маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл то ба санаи аслии 
бозрасї санљиши пешакии нархро гузаронад ва дар њолатњои мувофиќ арзиши 
мубодилаи асъорро дар асоси шартномаи байни содироткунанда ва воридкунанда 
њисобњои pro forma? ва ваќте ин имконпазир аст, дархост барои иљозати воридот. 
Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки  маќомоти бозрасии 
ќабл аз њамлу наќл, ки дар љараёни санљиши пешакї нарх ва арзиши мубодилаи 
асъорро  маъќул донистаанд, сипас ќарори худро  ба шарте, ки молњо ба њуљљатњои 
воридотї  ва ё  литсензияи воридотї мувофиќат мекунад, бозпас нахонанд.  Онњо 
таъмин мекунанд, ки пас аз гузаронидани санљиши пешакї  маќомоти бозрасии ќабл 
аз њамлу наќл  дарњол содиркунандагонро  дар шакли хаттї  оид ба маъќулкунии 
худ ва ё сабабњои мушаххаси мувофиќ набудан бо нархњо ва ё арзиши мубодилаи 
асъор хабардор намоянд. 

18. Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки маќомоти бозрасии ќабл 
аз њамлу наќл њарчї тезтар ба содироткунандагон ва ё намояндањои ваколатдори  
содироткунандагон шањодатномаи гузаштани санљишро бо маќсади љилавгирї аз 
батаъхиргузорї дар пардохт  мефиристанд. 

19. Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки  дар њолати хатоњои 
идоравї дар шањодатнома оид ба гузаштани санљиш маќомоти бозрасии ќабл аз 
њамлу наќл ин хатогиро ислоњ намояд ва њарчї тезтар њуљљати ислоњшударо ба 
љонибњои марбут фиристонад. 

Санљиши нархњо

20.   Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки  барои љилавгирї аз 

3  Фањмида мешавад, ки барои њадафи Созишномаи мазкур «force majeur”  маънои  «таъсири муќовиматнопазир ва ё инкишофи 
пешгўинашавандаи њодисањо ва аз иљрои шартњои шартнома озодкунанда» - ро дорад».
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баланд бардоштан ва ё паст кардани арзиши  фактуравї ва  таќаллуб маќомоти 
бозрасии ќабл аз њамлу наќл  мутобиќи ќоидањои зерин санљиши нархњоро4 
гузаронад:

(a) маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл нархи шартномаро, ки байни 
содироткунанда ва воридкунанда мувофиќа карда шудааст, дар њолате рад 
мекунад, агар онњо исбот карда тавонанд, ки  исботи онњо оид ба норозигии 
нархњо дар тартиботи санљиш асос ёфтааст, ки ба меъёрњои дар банди (b)-(е) 
овардашуда мутобиќ аст;

(b) маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл муќоисаи нархњоро барои маќсади 
санљиши нархи содиротї дар асоси нарх (нархњо) ба молњои яксон ва ё 
монанд мегузаронад, ки барои содирот аз як кишвар, аз њудуде, ки содирот 
амалї  карда мешавад, пешнињод шудааст, дар як ваќт ва ё ќариб дар як 
ваќт  бо шартњои раќобатї ва муќоисавии фурўш  мувофиќи амалияи савдои 
оддї, бе њама гуна  тахфифњои ќобили ќабул:

(i) танњо нархњое ба њисоб гирифта мешавад, ки асосњои муносиб 
барои муќоисаро бо бањисобгирии омилњои муносиби иќтисодї дар 
кишвари воридкунанда ва дар кишвар ва  ё кишварњо таъмин месозад, 
ки бо маќсади муќоисаи нарњо истифода мешавад;

(ii) маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл нархи молњоеро, ки барои 
содирот ба кишварњои гуногуни воридотї пешнињод шудааст, њамчун  
асос намегирад, ба тавре ки худсарона барои ин њамлу наќл  нархи аз 
њама пастро муќаррар намояд; 

(iii) маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл  омилњои мушаххасро, ки 
дар банди (c) номбар шудааст, ба њисоб мегирад;

(iv) дар њар марњалаи раванди дар боло зикршуда маќомоти бозрасии 
ќабл аз њамлу наќл ба содироткунанда имконият медињад, ки нархро 
асоснок кунад;

(c) дар рафти санљиш маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл шартњои 
шартномаи хариду фурўш ва одатан омилњои ќабулшудаи муайянкунандаро, 
ки ба доду гирифт мансуб аст, ба назар мегирад;  ба шумораи ин омилњо 
инњо дохил мешавад, аммо бо онњо мањдуд намешавад, - марњалаи амалиёти 
савдо ва њаљми фурўш, муњлат ва шартњои  тањвили мол, шарњу эзоњ дар 
мавриди  таљдиди назари нархњо,  мушаххасот нисбат ба сифат,  хусусияти 
хоси тарроњї, шароитњои хоси   боркунї ва бастабандї, њаљми фармоиш, 
фурўш бо пули наќд, таъсири ноустувории мавсимї, бољњои иљозатномавї 
ва дигар пардохтњо барои моликияти зењнї ва хизматрасонї, ки дар 
доираи шартнома пешнињод шудааст, агар ба онњо мувофиќи дар таљриба 
ќабулшуда, њисобномањои алоњида пешнињод карда нашавад; ба ќатори 
онњо инчунин  баъзе аз унсурњое, ки ба нархњои содироткунанда мансуб аст, 
дохил мешавад,  масалан, муносибати шартномавї байни содироткунанда 
ва воридкунанда; 

(d) санљиши харољоти наќлиёт танњо ба нархи мувофиќашуда ба намуди 
мазкури наќлиёт дар кишвари содироткунанда марбут аст, ки ин дар 
шартномаи хариду фурўш нишон дода шудааст;

4   Уњдадории аъзоёне, ки бозрасиро нисбат ба хизматгузории маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл дар робита ба бањодињии 
гумрукї истифода мекунанд, уњдадорињое ба њисоб мераванд, ки онњо дар асоси ГАТТ 1994 ва дигар шартномањои 
бисёрљонибаи савдо, ки ба замимаи 1А-и Созишномаи СУС ќабул кардаанд.
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(e) бо маќсади санљиши нархњо унсурњои зерин ба њисоб гирифта намешавад:

(i) нархи фурўш дар  кишвари воридкунанда ба мол, ки дар ин кишвар 
истењсол шудааст;

(ii) нархи молњо, ки барои содирот аз кишвари дигар, на ин ки аз 
кишвари содироткунанда пешбинї шудааст

(iii) харљи истењсолот;

(iv) нархњои худсарона ва ё сохта ё нишондињандањои арзишї.

Тартиби шикоят

21. Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, ки   маќомоти бозрасии 
ќабл аз њамлу наќл  тартиботи гирифтан, баррасї кардан ва ќарор бароварданро 
оид ба шикоятњои содироткунандагон муќаррар намоянд ва маълумот дар бораи 
чунин тартибот ба содироткунандагон  мувофиќи муќаррароти бандњои 6 ва 7 
пешнињод карда шавад. Аъзоёни истифодабарандаи бозрасї таъмин менамоянд, 
ки   ин тартибот  тањия  карда шавад ва мутобиќи ќоидањои зерин истифода бурда 
шавад: 

(a) маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл як ё зиёда аз ин намояндаро 
таъйин менамояд, ки дар рўзи корї дар њар як шањр ва ё бандар барои њама 
дастрас аст, барои ќабул, баррасї  ва баровардани ќарор аз рўи шикоят ва ё  
азнав дида баромадани мурољиати содироткунандагон идораи маъмурї оид 
ба бозрасии ќабл аз њамлу наќл дорад;

(b)  содироткунандагон ба таври хаттї ба маълумоти шахси хизматии 
таъйиншуда (шахсони хизматї) далелњои ба додугирифти мушаххас 
дахлдошта, хусусияти шикоят ва ќарори пешнињод мешударо, мерасонанд;

(c) шахси хизматии таъйиншуда (шахсони хизматї) шикояти 
содироткунандагонро  хайрхоњона баррасї мекунад ва њарчї тезтар пас аз 
гирифтани њуљљатњое, ки дар зербанди  (b) нишон дода шудааст, ќарор ќабул 
мекунад. 

Истисно
22. Ба таваљљуњ аз муќаррароти моддаи 2 аъзоёне, ки бозрасиро истифода мебаранд, 

таъмин менамоянд, ки  њамл, ба истиснои њамли ќисм-ќисм, бо арзиши аз арзиши 
њадди аќал камтар, ки ба чунин њамли мол истифода мешавад ва аз тарафи аъзое, 
ки бозрасиро истифода мебарад,  муайян карда шудааст, бозрасиро нагузарад, ба 
љуз  њангоми њолатњои истисної.  Маълумот дар бораи њаљми ин арзиши њадди 
аќал як ќисми маълумоти пешнињоднамудаи содироткунандагонро мутобиќи 
муќаррароти банди 6  ташкил медињад. 

 

Моддаи   3
Уњдадории аъзоёни содироткунанда 
Мањдуд накардани њуќуќ

1.   Аъзоёни содироткунанда таъмин мекунанд, ки ќонунњо ва санадњои меъёрии 
ба фаъолияти бозрасии ќабл аз њамлу наќл дахлдоштаи онњо ба таври мањдуд 
накардани њуќуќњо истифода бурда шавад.
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Шаффофият

2. Аъзоёни содироткунанда  дарњол тамоми ќонунњо ва санадњои меъёрии ба 
фаъолияти бозрасии ќабл аз њамлу наќл дахлдоштаро дарњол ба нашр мерасонанд, 
то ба дигар њукуматњо ва иштирокдорони савдо имконият дињанд, ки бо онњо  
шинос шаванд. 

Кўмаки техникї

3. Аъзоёни содироткунанда   аз рўи дархости аъзоёне, ки бозрасиро истифода 
мебаранд,  омодагии худро  дар расонидани  кўмаки техникї бо шароити  мавриди 
созиши дутарафа, ки барои ба даст овардани њадафњои Созишномаи5 мазкур 
равона шудааст, изњор медоранд.

Моддаи 4
Тартиботи баррасии мустаќил

Аъзоён маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл ва содироткунандагонро  дар 
танзими бањсњои байни онњо њавасманд месозанд. Аммо, пас аз гузаштани ду рўзи корї  
баъд аз пешнињоди шикоят мутобиќи муќаррароти банди 21 моддаи 2 њар як љониб  
метавонад бањсро ба баррасии мустаќил пешнињод кунад. Аъзоён чунин чорањои ба 
онњо дастрас ва оќилонаро ќабул мекунанд, ки муаррифї ва истифодаи тартиботи дар 
зер нишондодашударо таъмин месозад:

(a) ин тартибот аз тарафи маќомоти мустаќил амалї карда мешавад, ки он 
барои њададфњои Созишномаи мазкур дар якљоягї бо созмонњои намояндагии 
маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл ва намояндагии содироткунандагон 
таъсис дода шудааст;

(b) маќомоти мустаќил, ки дар зербанди (а) нишон дода шудааст, рўйхати 
коршиносонро тартиб медињад, ки он иборат аст аз:

(i) бахши аъзоёни гурўњи њакамї, ки аз тарафи созмон таъйин карда 
шудааст ва маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќлро намояндагї 
мекунад;

(ii) бахши аъзоёни гурўњи њакамї, ки аз тарафи созмон таъйин карда 
шудааст  ва содироткунандагонро намояндагї мекунад;

(iii) бахши коршиносони мустаќили савдо, ки аз тарафи маќомоти 
мустаќил таъйин ва дар зербанди (а)  зикр шудааст.

Таќсимоти љуѓрофии коршиносон, ки ба рўйхат дохил карда шудааст, чунин ба 
њисоб меравад, ки баррасии  оъљилонаи њар як бањсе, ки дар доираи ин тартибот ба 
миён омадааст, таъмин карда шавад. Рўйхати мазкур дар давоми ду моњ аз санаи ба 
њукми конунї даромадани Созишнома оид ба СУС омода карда шуда, њамасола нав 
карда мешавад. Ин рўйхат ба њама дастрас аст. Он ба маълумоти Котибот расонида 
мешавад ва ба њамаи аъзоён  фиристода мешавад. 

(с)   содироткунанда ва ё маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќле, ки бањсро 
ба миён гузоштанианд, бо маќомоти мустаќил, ки дар зербанди (а) зикр 
шудааст,  дар робита мешаванд  ва дар бораи таъсиси гурўњи њакамї дархост 

5  Фањмида мешавад, ки чунин њамкории техникї метавонад дар асоси кўмакњои дутарафа, гурўњї ва ё бисёрљониба расонида 
шавад. 
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мекунанд.   Маќомоти мустаќил барои таъсиси гурўњи њакамї масъул аст. Ба 
њайати чунини гурўњи њакамї се аъзо дохил мешавад. Аъзои гурўњи њакамї  
чунин интихоб карда мешавад, ки ба харољоти беасос ва батаъхирандозї 
роњ дода нашавад. Аъзои якум аз бахши  (i), рўйхати дар боло зикршудаи 
маќомоти њавасманди бозрасии ќабл аз њамлу наќл ба шарте интихоб 
мешавад, ки ин  аъзо бо маќомоти мазкур робита надошта бошад. Аъзои 
дуюм аз бахши  (ii), рўйхати дар боло зикршудаи содироткунандаи њавасманд  
ба шарте интихоб мешавад, ки ин аъзо бо содироткунанда робита надошта 
бошад. Аъзои сеюм аз бахши (iii) рўйхати дар боло зикршудаи маќомоти 
мустаќил, ки дар зербанди (а) зикр шудааст, интихоб карда мешавад.  Нисбат 
ба њар як коршиноси мустаќили савдо, ки аз бахши (iii) рўйхати дар боло 
зикршуда интихоб шудааст, ягон эътироз ќабул карда намешавад; 

(d) коршиноси мустаќили савдо, ки аз бахши (iii) рўйхати дар боло зикршуда 
интихоб шудааст, вазифаи раиси гурўњи њакамиро иљро мекунад.  Коршиноси 
мустаќили савдо бо маќсади таъмини танзими босуръати бањсњо аз тарафи 
гурўњи њакамї ќарори  заруриро ќабул мекунад, масалан,  аз рўи далелњои 
њолати мазкур даъвати љаласаи аъзоёни гурўњи њакамї лозим аст ё не, ва агар  
лозим аст, дар куљо ин љаласа, бо ба њисоб гирифтани макони гузаронидани 
бозрасии мазкур,  баргузор мегардад;

(е) бо созиши иштирокдорони бањс барои баррасии бањси марбут маќомоти 
мустаќил, ки дар зербанди (а)  зикр шудааст, метавонад  як нафар коршиноси 
мустаќили савдоро аз бахши  (iii),  рўйхати дар боло зикршуда интихоб 
кунад.  Ин коршинос бо маќсади таъмини босуръати танзими бањс, масалан, 
бо ба њисоб гирифтани макони гузаронидани бозрасї, ки мавзуи бањс аст,   
ќарори зарурї ќабул менамояд. 

(f) мавзуи баррасї бояд муќаррар намояд, ки оё муќаррароти Созишномаи 
мазкур, ки нисбат ба он бањс меравад, дар љараёни бозрасї риоя шудааст ё не. 
Тартиботи бояд тез ба иљро расонида шавад ва ба њар ду љониб имконияти 
шахсан ва ё ба тарзи хаттї баён доштани фикру андеша пешнињод карда 
шавад.

(g) ќарори гурўњи њакамї дар њайати се  аъзо бо аксари овозњо ќабул карда 
мешавад. Ќарор  оид ба бањс дар муддати њашт рўзи корї  аз лањзаи  пешнињоди 
дархост оид ба гузаронидани баррасии мустаќил  бароварда мешавад ва ба 
иштирокдорони бањс хабар дода мешавад.  Бо созиши  тарафњои дар бањс  
иштироккунанда, ин муњлат метавонад дароз карда шавад.  Гурўњи њакамї 
ва ё коршиноси мустаќили савдо харољотро вобаста ба хусусияти мушаххаси 
парвандаи баррасишаванда, таќсим мекунад. 

(h) Ќарори гурўњи њакамї барои  маќомоти бозрасии ќабл аз њамлу наќл ва 
содироткунандагон, ки дар бањс љонибњо ба њисоб мераванд, њатмї аст.

Моддаи  5
Огоњинома

 Аъзоён ба Котибот нусхаи ќонунњо ва санадњои меъёриро, ки дар асоси он 
Созишномаи мазкурро дар амал татбиќ месозанд ва инчунини дигар ќонунњо ва 
санадњои меъёрие, ки  ба бозрасии ќабл аз њамлу наќл марбут аст, њангоме Созишнома 
оид ба СУС барои аъзои мазкур ба њукми ќонунї медарояд,  пешнињод мекунанд. 
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Њељ як таѓйирот дар ќонунњо ва санадњои меъёрии ба бозрасии ќабл аз њамлу наќл  
таалуќдошта то ба таври расмї нашр шудани ин таѓйирот истифода намешавад.  Пас 
аз нашр он дарњол ба маълумоти Котибот расонида мешавад. Котибот дар навбати 
худ аъзоёнро оид ба чунин маъулмот хабардор месозад. 

Моддаи  6
Баррасии амали Созишнома

Дар охири соли дуюм аз санаи ба њукми ќонунї даромадани Созишнома оид ба 
СУС ва баъдан пас аз њар се сол Љаласаи вазирон  муќаррароти Созишномаи мазкур, 
иљро ва истифодаи онро бо ба њисоб гирифтани маќсадњои он ва таљрибаи андўхта дар 
истифодаи он, баррасї менамояд.  Аз рўи натиљаи чунин баррасї  Љаласаи вазирон 
метавонад  дар муќаррароти Созишномаи мазкур  таѓйирот ворид кунад. 

Моддаи   7
Машварат

 Аъзоён  бо дархост бо дигар аъзоён аз рўи њама гуна масъала, ки ба истсифодаи 
Созишномаи мазкур таалуќ дорад, машварат мегузаронанд.  Дар чунин њолатњо ба 
Созишномаи мазкур  муќаррароти моддаи XXII ГАТТ 1994 истифодашаванда аст, 
чуноне ки онњо тањия шудаанд ва дар доираи Созишнома оид ба њалли бањсњо истифода 
мешавад. 

Моддаи  8
Танзими бањсњо 

 Њар як бањсњо миёни аъзоён вобаста ба истифодаи Созишномаи мазкур  дар 
асоси муќаррароти моддаи XXIII ГАТТ 1994 иљозат дода мешавад, чуноне ки онњо 
тањия шудаанд ва дар доираи Созишнома оид ба њалли бањсњо истифода мешавад.

Моддаи    9
Муќаррароти нињої

1. Аъзоён барои иљрои Созишномаи мазкур чорањои заруриро меандешанд.

2. Аъзоён таъмин мекунанд, ки ќонунњо ва санадњои меъёрии онњо ба муќаррароти  
Созишномаи мазкур  зиддият надошта бошад. 
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СОЗИШНОМА ОИД  БА  ЌОИДАЊОИ ТАВЛИДИ МОЛ

	
Аъзоён, 

Бо	зикри	он	ки 20 сентябри соли 1986 Вазирон ба мувофиќа расиданд, ки давраи 
дар Уругвай баргузоршудаи музокироти бисёрљониба оид ба савдо бояд ба «таъмини 
либерализатсияи (озодкунии) минбаъда ва тавсеаи савдои љањонї», «таќвияти наќши 
ГАТТ» ва «баланд бардоштани ќобилияти системаи ГАТТ оид ба мутобиќшавї ба 
шароити байналмилалии таѓйирпазири иќтисодї» равона карда шавад;

Бо	нияти	мусоидат намудан ба њадафњои ГАТТ 1994;

Бо	эътирофи	он	ки ќоидањои возењ ва ќобили пешгўии тавлиди мол ва татбиќи 
онњо рушди савдои байналмилалиро осон мегардонад;

Бо	нияти	таъмини вазъияте, ки дар он ќоидањои тавлиди мол дар кори савдо худ 
аз худ монеањои нолозим эљод намекунад;

Бо	 нияти	 таъмини вазъияте, ки дар он ќоидањои тавлиди мол њуќуќњои аъзои 
ГАТТ 1994-ро ботил ё ихтисор намекунад;

Бо	эътирофи	ќобили ќабул будани таъмини возењии ќонунњо, санадњои меъёрї ва 
амалияи марбут ба ќоидањои тавлиди мол;

Бо	нияти	таъмини вазъияте, ки дар он ќоидањои тавлиди мол ба таври беѓаразона, 
возењ, ќобили пешгўї, паињам ва бетарафона тањия ва татбиќ карда мешавад;

Бо	эътирофи	мављудияти механизмњои машварат ва тартибот барои њалли фаврї, 
самаранок ва одилонаи бањсњо, ки дар доираи Созишномаи мазкур ба вуљуд меояд;

Бо	нияти њамоњангсозї ва даќиќсозии ќоидањои тавлиди мол;

Бо ин васила оид ба нуктањои зерин ба	мувофиќа	расиданд:

ЌИСМИ  I 
ТАВЗЕЊОТ ВА СОЊАИ ТАТБИЌ

Моддаи 1 
Ќоидањои	тавлиди	мол

1. Барои њадафњои ќисмњои I-IV-и Созишномаи мазкур зери мафњуми ќоидањои 
тавлиди мол маљмуи ќонунњо, санадњои меъёрї ва ќарорњои маќомоти маъмурї 
барои истифодаи умумї фањмида мешавад, ки њар аъзо барои муайян кардани 
кишвари тавлиди мол истифода мекунад, ба шарте ки ин гуна ќоидањои тавлиди 
мол бо пешнињоди имтиёзњои тарофавї дар асоси шартномавї ё худмухторї, ки 
берун аз татбиќи банди 1-и Моддаи I-и ГАТТ 1994 мебошад, алоќа надошта бошад.

2. Ќоидањои тавлиди моле, ки дар банди 1 зикр гардидааст, тамоми ќоидањои тавлиди 
молро, ки њангоми истифодаи воситањои сиёсат оид ба савдо татбиќ мешавад ва 
бо пешнињоди имтиёзњо ба монанди низоми мусоидати бештар тибќи моддањои I, 
II, III, XI ва XIII-и ГАТТ 1994 алоќа надорад; бољњои зиддидемпингї ва љубронї 
тибќи Моддаи VI ГАТТ 1994; чорањои муњофизатї тибќи Моддаи XIX ГАТТ 
1994; талабот ба аломатгузорї (маркагузорї) нисбати баромад тибќи Моддаи IX 
ГАТТ 1994; ва њар мањдудият ё квотањои тарофавии њуќуќмањдудкунии теъдодиро 
дар бар мегирад. Онњо инчунин ќоидањои тавлиди молњоро, ки бо маќсади иљрои 
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харидњои њукуматї ва бо маќсади омори савдои хориљї1 истифода мегардад, дар 
бар мегиранд. 

ЌИСМИ  II 
НИЗОМИ ТАТБИЌИ ЌОИДАЊОИ  ТАВЛИДИ  МОЛЊО

Моддаи 2 
	Уњдадорињо	дар	давоми	давраи	гузариш	

 То анљомёбии иљрои барномаи корї оид ба њамоњангсозии ќоидањои тавлиди 
мол, ки дар ќисми IV зикр гардидааст, Аъзоён иљрои талаботи зеринро таъмин 
мекунанд:

(а) њангоми ќабули ќарорњои маъмурии истифодаи умумї талаботе, ки бояд 
иљро шавад, бояд ба таври возењ тасвият карда шавад. Аз љумла: 

(i) ваќте ки меъёри таѓйири рамзи таснифи тарифї истифода 
мегардад, чунин ќоидаи тавлиди мол ва њар гуна истисно аз ин ќоида, 
бояд рамзњо, зербахшњо ё бахшњои номенклатураи тарифиро, ки 
ќоидаи мазкур ба онњо ишора мекунад, ба таври даќиќ ишора карда 
шавад;

(ii) ваќте ки меъёри њиссаи адвалорї истифода мегардад, дар ќоидањои 
тавлид методи њисоби ин   њиссаи адвалорї  низ бояд ишора гардад;

(iii) ваќте ки меъёр дар асоси амалиёт оид ба истењсол ё коркарди 
нопурра муайян шудааст, амалиёте, ки њамчун меъёри тавлиди ин мол 
истифода мешавад, бояд даќиќан ишора гардад;

(b) новобаста аз чорањо ё воситаи сиёсат оид ба савдо, ки бо онњо ќоидањои 
тавлиди мол алоќаманд аст, набояд ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим 
њамчун воситаи таъсир ба савдо истифода гарданд;

(c) ќоидањои тавлиди мол худ аз худ набояд ба савдои байналмилалї таъсири 
мањдудкунанда, тањрифї ё ѓайримуташаккилї расонад. Онњо набояд 
талаботи ќатъии беасос пешнињод намояд ё иљрои шартеро, ки ба истењсол 
ё коркард алоќа надорад, њамчун шарти пешакї барои муайян намудани   
кишвари тавлиди  мол талаб кунад.  Вале харољоте, ки ба истењсол ё коркард 
бевосита алоќа надорад метавонад бо маќсади истифодаи меъёри   њиссаи 
адвалорї мутобиќи зербанди (а) ба назар гирифта шавад;

(d) ќоидањои тавлиди моле, ки онњо дар воридоту содирот истифода мекунанд, 
набояд сахттар аз ќоидањои тавлиди моле бошад, ки барои муайян кардани 
кишвари истењсолкардаи мол истифода мешавад, ва новобаста аз мансубияти 
миллии истењсолкунандагони ин мол, набояд ба њуќуќмањдудкунии байни 
аъзои  дигар оварда расонад22;

(e) ќоидањои тавлиди онњо пай дар пай, якхел, холисона ва оќилона истифода 
мегардад;

(f) ќоидањои тавлиди онњо дар асоси меъёрњои мусбат асос меёбанд. Ќоидањои 

1 Фањмида мешавад, ки ин вазъият ба муайянкунии тавлиди молњо, ки бо маќсади тавзењ додани ифодањои «саноати ватанї» ё 
«молњои њамљинси саноати ватанї» ё ифодањои монанд, дар њар љое ки онњо истифода нашаванд, зарар намерасонад. 

2 Нисбати ќоидањои тавлиди мол, ки барои харидњои њукуматї истифода мегардад, ин муќаррарот, ѓайр аз он ки аллакай дар 
ГАТТ 1994 ќабул шудааст,  уњдадорињои иловагї эљод намекунад.
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тавлиди моле, ки бар аломатњои муайяннакунандаи баромади мол (меъёри 
манфї) асос меёбанд, истифодаи онњо барои шарњи меъёри мусбат ё, дар 
њолатњои људогона, ваќте ки муайянкунии мусбати тавлиди мол  зарурат 
надорад, иљозат дода мешавад;

(g) ќонун, дастур, ќарорњои судї ва ќоидањои маъмурии истифоди умумии 
онњо, ки марбут ба ќоидањои тавлиди мол мебошанд, нашр карда мешаванд, 
агар ба муќаррароти банди 1-и Моддаи X-и ГАТТ 1994 рост оянд ва дар 
мувофиќат бо онњо бошанд;

(h) тибќи дархости содироткунанда, воридоткунанда ё њар шахсе, ки далелњои 
асоснок дорад, ќарор оид ба муайянкунии кишвари тавлидкунандаи мол дар 
кўтоњтарин муњлат, вале на дертар аз 150 рўз пас аз ирсоли дархост барои 
чунин ќарор оид ба муайянкунии кишвари тавлидкунандаи мол хабар дода 
мешавад, ба шарте ки тамоми маълумоти зарурї оид ба мол хабар дода шуда 
бошад. Дархостњо ба ин гуна ќарорњо бояд то оѓози савдо бо ин мол ќабул 
карда шавад ва минбаъд метавонад њар ваќт ќабул карда шавад. Ин гуна 
ќарорњо бояд ба мўњлати се сол эътибор дошта бошанд, ба шарте ки далел 
ва шартњо, аз љумла ќоидањои тавлиди мол, ки дар асоси онњо ќарорњо ќабул 
карда шудааст, ќобили муќоиса боќї монанд. Дар сурати пешакї хабардор 
кардани љонибњои манфиатдор, ин гуна ќарорњо дигар эътибор надоранд, 
агар дар рафти баррасии пешбининамудаи зербанди (j) ќароре ќабул карда 
шавад, ки ба ин ќарор мухолифат кунад. Чунин арзёбињо бояд дастраси умум 
бошанд, ба шарте ки муќаррароти зербанди (k) риоя гардад;

(i) њангоми ворид намудани таѓйирот ба ќоидањои тавлиди моли худ ё љорї 
намудани ќоидањои нави тавлиди мол, ин гуна таѓйиротњо, чунон ки дар 
ќонун ё санадњои меъёрї ва бидуни зарар барои онњо муайян гардидааст, 
таъсири баръакс надоранд;

(j) њар амали маъмурие, ки онњо дар самти муайянкунии тавлиди мол пеш 
мегиранд, метавонад, дар кўтоњтарин муњлат аз рўи тартиби судї, арбитражї 
ё маъмурї ё мутобиќи тартиботи мустаќил аз маќомоти њокимияти давлатї, 
ки муайян кардаанд, ки ин ќарор таѓйир ё бекор карда мешавад, эътироз 
карда шавад. 

(k) њама гуна иттилооти хусусияти махфидошта ё махфиёнае, ки бо маќсади 
татбиќи ќоидањои тавлиди мол пешнињод гардиданд, аз љониби маќомоти 
њокимияти давлатии марбута њамчун иттилооти ќатъиян  махфї баррасї 
карда мешавад, дар ин сурат онњо набояд бидуни иљозати махсуси шахс ё 
њукумати таъминнамудаи чунин иттилоот, бар истиснои он дараљае, ки 
ошкорсозї барои тартиботи судї лозим аст, онро ошкор намоянд. 

Моддаи 3 
Уњдадорињо	пас	аз	давраи	гузариш	

 Бо назардошти он ки њадафи тамоми аъзоён - ин тањияи ќоидањои њамоњангшудаи 
тавлиди мол дар натиљаи иљрои барномаи кории њамоњангсозии дар ќисми IV 
зикргардида мебошад, онњо бояд нуќтањои зеринро таъмин намоянд: 

(а) онњо ќоидањои тавлиди молро барои њама гуна њадфњо ба таври якнавохт 
истифод мекунанд, чунон ки дар Моддаи 1 муайян шудааст;

(b) мутобиќи ќоидањои тавлиди онњо, кишваре, ки бояд њамчун кишвари 
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тавлидкунандаи  моли мушаххас муайян карда шавад, он аст, ки дар он љо 
мол пурра гирифта шудааст, ё, агар дар истењсоли моли мазкур зиёда аз як 
кишвар иштирок карда бошад, он аст, ки дар он ќисми зиёди коркарди нињої 
сурат гирифтааст;

(с) ќоидањои тавлиди моле, ки онњо њангоми воридоту содирот истифода 
мекунанд, набояд аз ќоидањои тавлидотие, ки онњо барои муайян кардани 
кишвари тавлидкунандаи мол истифода мекунанд, мушкилтар бошад ва 
новобаста аз мансубияти миллии истењсолкунандагони ин мол, набояд ба 
њуќуќмањдудкунии байни аъзоёни дигар оварда расонад;

(d) ќоидањои тавлиди мол ба таври пай дар пай,  якхел, холисона ва оќилона 
татбиќ мегардад;

(е) ќонун, дастур, ќарорњои судї ва ќоидањои маъмурии истифоди умумии 
онњо, ки марбут ба ќоидањои тавлиди мол мебошанд, нашр карда мешаванд, 
агар ба муќаррароти банди 1-и Моддаи X-и ГАТТ 1994 рост оянда ва дар 
мувофиќат бо онњо бошад;

(f) тибќи дархости содироткунанда, воридоткунанда ё њар шахсе, ки далелњои 
асоснок дорад, ќарор оид ба муайянкунии кишвари тавлидкунандаи мол дар 
кўтоњтарин муњлат вале на дертар аз 150 рўз пас аз ирсоли дархост барои 
чунин ќарор оид ба муайянкунии кишвари тавлидкунандаи  мол хабар 
дода мешавад, ба шарте ки тамоми маълумоти зарурї оид ба мол хабар 
дода шуда бошад. Дархостњо барои ќарорњо оид ба муайянкунии кишвари 
тавлидкунандаи мол то оѓози савдо бо ин мол ќабул карда мешавад ва 
минбаъд метавонад њар лањза ќабул карда шавад. Ин гуна ќарорњо бояд 
ба мўњлати се сол эътибор дошта бошад, ба шарте ки далел ва шартњо, аз 
љумла ќоидањои тавлид, ки бар асоси онњо ќарорњо ќабул карда шудааст, 
ќобили муќоиса боќї монад. Дар сурати пешнињод шудан ба љонибњои 
манфиатдор, ин гуна ќарорњо дигар эътибор надоранд, агар дар рафти 
баррасии пешбининамудаи зербанди (h) ќароре ќабул карда шавад, ки ба 
ин ќарор мухолифат кунад. Чунин арзёбињо бояд дастраси умум бошад, ба 
шарте ки муќаррароти зербанди (i) риоя гардад;

 (g) њангоми ворид намудани таѓйирот ба ќоидањои тавлиди моли худ ё љорї 
намудани ќоидањои нави тавлиди мол, ин гуна таѓйиротњо, чунон ки дар 
ќонун ё санадњои меъёрї ва бидуни зарар барои онњо муайян гардидааст, 
набояд таъсири баръакс дошта бошанд;

(h) њар амали маъмурие, ки онњо дар самти муайянкунии тавлиди мол 
пеш мегиранд, метавонад, дар кўтоњтарин муњлат аз рўи тартиби судї, 
арбитражї ё маќомотњои маъмурї ё мутобиќи тартиботи мустаќил аз 
маќомоти њокимияти давлатї муайян кардаанд, ки ин ќарор таѓйир ё бекор 
карда мешавад, эътироз карда шавад. 

(i) њама гуна иттилооти  хусусияти махфидошта ё махфиёнае, ки бо маќсади 
татбиќи ќоидањои тавлиди мол пешнињод гардидаанд, аз љониби маќомоти 
њокимияти давлатии марбута њамчун иттилооти ќатъиян  махфї баррасї 
карда мешавад, дар ин сурат онњо набояд бидуни иљозати махсуси шахс 
ё њукумати таъминнамудаи чунин иттилоот, ба истиснои он дараљае, ки 
ошкорсозї барои тартиботи судї лозим аст, онро ошкор намоянд. 
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ЌИСМИ III 
МУВОФИЌАТНОМАЊО ОИД БА ТАРТИБОТИ ОГОЊКУНЇ, 

БАРРАСЇ, 
МАШВАРАТ ВА ЊАЛЛИ БАЊСЊО 

Моддаи 4 
Маќомот

1. Бо ин васила Кумита оид ба ќоидањои тавлиди мол (минбаъд дар Созишномаи 
мазкур «Кумита» ном гирифта мешавад), ки аз намояндагони њар аъзои СУС 
иборат мебошад, таъсис дода мешавад. Кумита раисро интихоб мекунад ва аз рўи 
зарурат, вале на камтар аз як маротиба дар сол љамъ мешавад, то ки ба аъзо имкони 
гузаронидани машваратњо оид ба масъалањои марбут ба ќисмњои I,II,III ва IV ё 
иљрои њадафњои муайяннамудаи ин ќисмњо ва инчунин барои иљрои вазифањое, ки 
мутобиќи Созишномаи мазкур ё аз љониби Шўро оид ба савдои мол метавонад дода 
шавад, фароњам оварда шавад. Аз рўи зарурат, Кумита иттилоот ва тавсияњоро аз 
Кумитаи техникї, ки дар банди 2 зикр гардидааст, оид ба масъалањои марбут ба 
Созишномаи мазкур, дархост менамояд. Кумита инчунин метавонад ба Кумитаи 
техникї оид ба иљрои супоришњои дигар, ки барои амалисозии њадафњои номбурдаи 
Созишномаи мазкур зарур мешуморад, дархостњо ирсол намояд. Котиботи СУС 
вазифаи котиботи Кумитаро иљро мекунад.

2. Тањти роњбарии Шўро оид ба њамкории гумрукї, чунон ки дар Замимаи I ишора 
гардидааст, бояд Кумитаи техникї оид ба ќоидањои тавлиди мол (минбаъд дар 
Созишномаи мазкур «Кумитаи техникї» номбар мешавад) таъсис дода шавад. 
Кумитаи техникї бояд кори техникиро, ки дар ќисми IV пешбинї шудааст ва 
дар Замимаи I таъин гардидааст, анљом дињад. Аз рўи зарурат, Кумитаи техникї 
иттилоот ва тавсияњоро аз Кумита оид ба масъалањои марбут ба Созишномаи 
мазкур дархост менамояд. Кумитаи техникї инчунин метавонад хоњиш кунад, ки 
Кумита намудњои дигари корро, ки он барои иљрои њадафњои дар Созишномаи 
мазкур ишорашуда лозим мешуморад, анљом дињад. Котиботи Шўро оид ба 
њамкории гумрукї вазифаи Кумитаи техникиро иљро мекунад.

Моддаи 5 
Иттилоот	ва	тартибот	оид	ба	таѓйир	ва	љорї	намудани	ќоидањои	нави	тавлиди	мол	

1. Њар аъзо дар зарфи 90 рўз пас аз рўзи эътибор пайдо кардани Созишномањои  СУС 
нисбат ба он ба Котибот ќоидањои тавлиди моли худ, ќарорњои судї ва ќоидањои 
маъмурии истифодаи умумиро, ки ба ќоидањои тавлиди мол дахл дорад ва дар он 
таърих эътибор дорад, хабар медињад. Агар бинобар бедиќќатї ин ё он ќоидаи 
тавлиди мол хабар дода нашуда бошад, аъзои марбута бояд дар ин бора фавран 
пас аз ошкор шудани он хабар дињад. Рўйхатњои иттилооти гирифташуда, ки бо 
онњо дар Котибот метавон шинос шуд, бояд аз љониби Котибот ба тамоми аъзо 
фиристода шавад.

2. Дар давраи дар Моддаи 2 зикргардида, аъзое, ки ба ќоидањои тавлиди моли худ, 
ѓайр аз ќоидањои минималї, таѓйирот ворид мекунад ё ќоидањои нави тавлиди мол 
љорї менамояд, ки, барои њадафњои Моддаи мазкур, њар ќоидаи тавлиди моли дар 
банди 1 ишорашуда ё ба Котибот хабар дода нашударо дар бар мегирад, бояд дар 
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ин бора, њадди аќал 60 рўз пеш аз эътибор пайдо кардани ќоидаи таѓйиршуда ё нав 
огоњнома нашр намояд, то ки љонибњои манфиатдор дар бораи нияти таѓйири ин 
ё он ќоидаи тавлиди мол ва ё љорї намудани ќоидаи нави тавлиди мол бидонад, 
агар барои ин ё он аъзо њолатњои истисної пеш наояд ва ё пешомади чунин њолат 
тањдид накунад. Дар ин гуна њолатњои истисної ин аъзо њарчи зудтар бояд ќоидаи 
таѓйир додашуда ё навро нашр намояд.

Моддаи 6 
Баррасї

1. Кумита њар сол татбиќ ва амалисозии ќисмњои II ва III-и Созишномаи мазкурро 
бо таваљљуњ ба њадафњои он баррасї мекунад. Кумита њар сол Шўро оид ба савдои 
молњоро дар бораи воќеањои дар давраи мавриди баррасї рухдода  хабардор 
мекунад.

2. Кумита муќаррароти ќисмњои I , II ва III-ро баррасї мекунад ва таѓйироти 
лозимаро барои инъикоси натиљањои иљрои барномаи корї оид ба њамоњангсозї 
пешнињод мекунад.

3. Дар њамкорї бо Кумитаи техникї, Кумита механизмеро тањия мекунад, ки 
имкони баррасї ва пешнињоди таѓйиротро ба натиљањои барномаи корї оид ба 
њамоњангсозї бо назардошти њадафњо ва принсипњои дар Моддаи 9 зикргардида 
фароњам меоварад. Аз љумла, дар њолатњое, ки ќоидањо бояд амалитар ё замонавитар 
гарданд, то ки роњњои нави истењсолот, ки дар натиљаи пешрафти техникї ба вуљуд 
омадааст, ба назар гирифта шавад. 

Моддаи 7 
Машваратњо

 Муќаррароти Моддаи XXII ГАТТ 1994 дар он шакле, ки дар доираи Созишнома 
оид ба њалли бањсњо тањия гардидааст ва татбиќ мешавад, барои Созишномаи мазкур 
истифода мегардад.

Моддаи 8 
Њалли	бањсњо	

 Муќаррароти Моддаи XXIII ГАТТ 1994 дар он шакле, ки дар доираи Созишнома 
оид ба њалли бањсњо тањия гардидааст ва татбиќ мешавад, барои Созишномаи мазкур 
истифода мегардад.

ЌИСМИ IV 
ЊАМОЊАНГСОЗИИ ЌОИДАЊОИ ТАВЛИДИ МОЛ 

Моддаи   9
Њадаф	ва	шартњо	

1. Бо маќсади њамоњангсозии ќоидањои тавлиди мол ва дар ќатори њолатњои дигар, 
баланд бардоштани усутвории пешбурди савдои љањонї, Конференсияи вазирон 
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дар якљоягї бо Шўрои њамкории гумрукї барномаи кории дар зер зикргардидаро 
дар асоси шартњои зерин амалї мегардонад:

(а) ќоидањои тавлиди мол бояд барои њамаи њадафњое, ки дар Моддаи 1 зикр 
гардида аст, як хел татбиќ карда шавад;

(b) ќоидањои тавлиди мол бояд пешбинї намояд, ки кишваре, ки бояд њамчун 
кишвари тавлидкунандаи моли мушаххас муайян карда шавад, он аст, ки дар 
он љо мол пурра гирифта шудааст, ё, агар дар истењсоли моли мазкур зиёда 
аз як кишвар иштирок карда бошад, он аст, ки дар он ќисми зиёди коркарди 
нињої сурат гирифта бошад;

(с) ќоидањои тавлиди мол бояд холисона, фањмо ва ќобили пешгўї бошад;

(d) новобаста аз чора ё воситае, ки ќоидањои тавлиди мол метавонад бо он 
алоќаманд бошад, онњо набояд ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим њамчун 
воситањои ноилшавї ба њадафњо дар танзими савдо истифода гардад. Онњо 
худ аз худ набояд ба савдои байналмилалї таъсири мањдудкунанда, тањрифї 
ё ѓайримуташаккилї расонанд. Онњо набояд талаботи ќатъии беасос 
пешнињод намоянд ё иљрои шартеро, ки ба истењсол ё коркард алоќа надорад, 
њамчун шарти пешакї барои муайян намудани кишвари тавлидкунандаи 
мол  талаб кунанд. Вале харољоти ба истењсол ё коркард алоќаи бевосита 
надошта метавонад бо маќсади истифодаи меъёри   њиссаи адвалорї дохил 
карда шавад;

(е) ќоидањои тавлиди мол бояд пай дар пай, якхел, холисона ва оќилона 
истифода гардад; 

(f) ќоидањои тавлиди мол бояд мантиќан паи њам бошад;

(g) ќоидањои тавлиди мол бояд ба меъёри мусбат асос ёбад. Меъёрњои манфї 
метавонад барои шарњи меъёри мусбат истифода гардад;

Барномаи	корї	

2.    (а) Иљрои Барномаи корї то њадди имкон дарњол пас аз эътибор пайдо кардани 
Созишнома оид ба  СУС оѓоз мегардад ва бояд дар зарфи се сол ба анљом расад.

(b) Кумита ва Кумитаи техникї, ки дар Моддаи 4 ишора гардидаст, маќомоти 
марбутаи гузаронидани ин кор ба њисоб меравад.

(c) Бо маќсади мусоидат намудан ба иштроки Шўрои њамкории гумрукї дар 
ин кор, Кумита аз Кумитаи техникї хоњиш менамояд, ки тафсир ва хулосањои 
худро, ки аз кори дар поён шарњдодашуда бармеояд, дар асоси принсипњои 
дар банди 1 номбаршуда пешнињод намояд. Бо маќсади таъмини анљомёбии 
сариваќтии барномаи корї оид ба њамоњангсозї ин корњо аз рўи гурўњњои 
молњо дар асоси боб ё бахшњои номенклатураи Системаи њамоњангшуда 
гузаронида мешавад.

(i) Молњое,	 ки	 пурра	 дар	 кишвар	 истењсол	 шудаанд	 ва	 амалиёт	 ё	
коркарди	минималї

Кумитаи техникї тавзењоти њамоњангшударо тањия мекунад: 

•	 барои молњое, ки бояд њамчун дар кишвар истењсолшуда баррасї 
шавад. Ин кор бояд ба њадди аксар тафсилот дода шавад;

•	 барои амалиётњо ё роњњои минималї, ки худ аз худ тавлиди  молро 
таѓйир намедињад.
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Натиљањои ин кор ба Кумита дар зарфи се моњ аз гирифтани дархост барои он 
хабар дода мешавад.

(ii) Коркарди	љиддї.	Таѓйири	рамзи	таснифи	тарифї

•	 Кумитаи техникї имкони истифодаи мафњуми таѓйири рамзи тарифї, 
зербахш ё бахшро барои тањияи ќоидањои тавлиди мол барои молњои 
мушаххас ё гурўњи молњо, дар асоси меъёри коркарди љиддї баррасї 
ва тањия мекунад, инчунин, дар сурати лозима, таѓйироти минималии 
љавобгў ба ин меъёрро дар номенклатура муайян мекунад.

•	 Кумитаи техникї таќсимоти кори дар боло ишорашударо аз рўи молњо, 
бо назардошти боб ва бахшњои номенклатураи Низоми њамоњангшуда, 
барои пешнињоди натиљањои кори худ ба Кумита, њадди аќал дар њар се 
моњ, мегузаронад. Кумитаи техникї кори ишорашударо дар давоми як 
солу се моњ аз рўзи гирифтани дархост аз Кумита ба анљом мерасонад.

(iii) Коркарди	љиддї.	Меъёрњои	иловагї

Бо анљомёбии кори дар зербанди (ii) пешбинишуда, аз рўи њар гурўњи мол ё 
категорияи инфиродии молњо, ки нисбат ба онњо истифодаи истисноии номенклатураи 
Низоми њамоњангшуда имкони ёфтани тасвияи мафњуми коркарди љиддиро намедињад, 
Кумитаи техникї корњои зеринро иљро мекунад:

•	 Дар асоси меъёри коркарди љиддї имкони истифодаи иловагї ё 
истисноии талаботи дигарро, аз љумла меъёри   њиссаи адвалорї3 ва/ё 
амалиётњоро оид ба истењсол ё коркард4 њангоми тањияи ќоидањои 
тавлиди мол аз рўи молњои мушаххас ё гурўњи молњо баррасї мекунад 
ва меомўзад;

•	 метавонад пешнињодоти худро шарњ дињад;

•	 таќсимоти кори ишорашударо аз рўи молњо, бо назардошти боб ва 
бахшњои номенклатураи Низоми њамоњангшуда, барои пешнињоди 
натиљањои кори худ ба Кумита, њадди аќал дар њар се моњ, мегузаронад. 
Кумитаи техникї кори ишорашударо дар давоми як солу се моњ аз рўзи 
гирифтани дархост аз Кумита ба анљом мерасонад.

Наќши	Кумита	

3. Дар асоси принсипњои дар банди 1 номбаршуда:

(а) Кумита тафсир ва хулосањои Кумитаи техникиро мутобиќи муњлатњои 
пешбининамудаи зербандњои (i), (ii) ва (iii) банди 2 (с) бо маќсади ќабули ин 
тафсир ва хулосањо давра ба давра баррасї мекунад. Кумита метавонад ба 
Кумитаи техникї бо хоњиши даќиќсозї ё амиќсозии кори худ ва/ё тањияи 
равишњои нав мурољиат кунад. Барои расонидани кўмак ба Кумитаи техникї  
сабаби дархости он барои корњои иловагї ишора карда шавад ва, дар сурати 
лозима, равишњои алтернативї пешнињод карда шавад;

(b) бо анљомёбии тамоми кор, ки дар зербандњои (i), (ii) ва (iii) банди 2 (с) 
ишора шудааст, Кумита натиљањои онро аз назари паињамии умумии онњо 
баррасї мекунад.

3 Агар меъёри њиссаи адвалорї пешбинї шуда бошад, дар ќоидањои тавлиди мол  методи њисоби ин њисса  низ бояд ишора гардад.
4 Агар меъёри бар асоси амалиёт оид ба истењсол ё коркард пешбинї шуда бошад, амалиёте, ки тавлиди ин молро муайян мекунад, 

бояд даќиќан ишора карда шавад.
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Натиљањои	барномаи	корї	оид	ба	њамоњангсозї	ва	кори	минбаъда	

4. Конференсияи вазирон натиљањои барномаи кориро оид ба њамоњангсозї дар 
замима баён месозад, ки љузъи људонашавандаи Созишномаи мазкур мегардад5. 
Конференсияи вазирон барои эътибор пайдо кардани ин замима муњлат муќаррар 
мекунад.

ЗАМИМАИ  I 
КУМИТАИ ТЕХНИКЇ ОИД БА ЌОИДАЊОИ ТАВЛИДИ МОЛ

Салоњият

1. Вазифањои доимии Кумитаи техникї дар бар мегирад: 

(а) тибќи дархости њар аъзои Кумитаи техникї омўхтани мушкилињои 
мушаххаси техникие, ки њангоми татбиќи рўзмарраи ќоидањои тавлиди мол 
ба вуљуд меояд, ва додани тавсияњо дар бораи ќарорњои марбута дар асоси 
далелњои пешнињодшуда;

(b) пешнињоди иттилоот ва додани тавсияњо оид ба њар масъалаи марбут ба 
муайянкунии тавлиди  молњо, ки метавонад аз љониби њар аъзое ё Кумита 
дархост карда шавад;

(с) тањия ва пањнсозии гузоришњои давравї оид ба љанбањои техникии 
амалкунии Созишномаи мазкур ва дар бораи рафти иљрои он; ва

(d) њар сол баррасї намудани љанбањои техникии иљро ва амалкунии ќисмњои 
II ва III.

2. Кумитаи техникї њар вазифаи дигарро, ки Кумита ба он вогузор мекунад, иљро 
менамояд.

3. Кумитаи техникї тамоми кўшишњоро барои анљомдињии кор оид ба масъалањои 
мушаххас, алалхусус оид ба масъалањои дар назди он гузоштаи аъзо ё Кумита, дар 
муњлатњои кўтоњтарини ќобили ќабул ба харљ медињад.

Намояндагї

4. Њар аъзо њуќуќи намояндагиро дар Кумитаи техникї дорад. Њар аъзо метавонад 
як намоянда ва як ё якчанд љонишинро барои намояндагї  дар Кумитаи техникї 
таъин намояд. Њар аъзое, ки њамин тариќ дар Кумитаи техникї намояндагї дорад, 
дар Замимаи мазкур њамчун «аъзо»-и Кумитаи техникї ном гирифта мешавад. 
Намояндагони аъзои Кумитаи техникї метавонанд мушовиронро ба љаласањои 
Кумита даъват намоянд. Котиботи СУС низ метавонад дар кори ин љаласањо ба 
њайси нозир ширкат кунад.

5. Аъзои Шурои њамкории гумрукї, ки аъзои СУС нестанд, метавонанд дар љаласањо 
бо як намоянда ё як ё чанд љонишин намояндагї кунанд. Ин намояндагон дар кори 
љаласањои Кумитаи техникї ба њайси нозир ширкат мекунанд.

6. Бо розигии раиси Кумитаи техникї, Котиби генералии Шурои њамкории гумрукї 
(минбаъд дар Замимаи мазкур «Котиби генералї» ном гирифта мешавад) метавонад 

5 Њамзамон масъалаи мавофиќатномањои марбут ба њалли бањсњо нисбати истифодаи таснифоти мол барои маќсадњои гумрукї 
баррасї мегардад.



Созишнома оид ба қоидаҳои тавлиди мол314

ба љаласањои Кумитаи техникї намояндагони њукуматњоеро, ки на аъзои СУС 
ва на аъзои Шурои њамкории гумрукї њастанд, ва намояндагони ташкилотњои 
байналмилалии њукуматї ва иќтисодиро, ба њайси нозир, даъват намояд.

7. Номњои намояндагон, љонишин ва мушовирони онњо, ки барои иштирок дар 
љаласањои Кумитаи техникї таъин гардидаанд, ба Котиби генералї хабар дода 
мешавад.

Љаласањо

8. Кумитаи техникї аз рўи зарурат, вале на камтар аз як маротиба дар як сол даъват 
карда мешавад.

Тартибот

9. Кумитаи техникї раиси худро интихоб мекунад ва тартиботи худро тањия мекунад.

ЗАМИМАИ  II 
ЭЪЛОМИЯИ МУШТАРАК ОИД БА МАСЪАЛАИ ЌОИДАЊОИ ИМТИЁЗДОРИ 

ТАВЛИДИ МОЛ

1. Бо эътирофи он ки баъзе аъзо ќоидањои имтиёздори тавлиди фарќкунандаи молро  
аз ќоидањои тавлиди моли ѓайриимтиёздор татбиќ мекунанд, бо ин васила аъзои 
Созишнома оид ба нуктањои зерин ба	мувофиќа	расиданд.

2. Барои њадафњои Эъломияи муштараки мазкур зери ќоидањои имтиёздор маљмуи 
ќонунњо, санадњои меъёрї ва ќарорњои маќомоти маъмурии истифодаи умумї 
фањмида мешавад, ки њар аъзо барои муайян кардани он ки оё молњо аз низоми 
имтиёздор, дар асоси шартномавї ё худмухторї, бархўрдор њаст, ё не, истифода 
мебарад, ки он барои пешнињоди имтиёзњои тарифие, ки аз доираи татбиќи банди 
1 Моддаи I ГАТТ 1994 бармеояд, асос мегардад. 

 

3. Аъзои Созишнома мувофиќ њастанд, ки таъмин намоянд: 

(а) ваќте ки онњо ќоидањои маъмурии истифодаи умумиро муќаррар 
мекунанд, онњо бояд талаботи мавриди иљроро даќиќан тасвият кунанд, аз 
љумла: 

(i) дар њолатњое ки меъёри таѓйири рамзи таснифи тарифї истифода 
мегардад, ин гуна ќоидањои имтиёздори тавлиди мол ва њар истисно аз 
ќоидањо бояд зербахш ё бахши номенклатураи тарифиро, ки ќоидањо 
ба онњо ишора мекунанд, ишора намояд;

(ii) дар њолатњое ки меъёри   њиссаи адвалорї истифода мегардад, дар 
ќоидањои имтиёздори тавлиди мол методи њисоби ин фоиз низ бояд 
ишора гардад;

(iii) дар њолатњое ки меъёр бар асоси амалиёт оид ба истењсол ё коркард 
таъин гаштааст, амалиёте, ки тавлиди моли имтиёздорро муайян 



Созишнома оид ба қоидаҳои тавлиди мол 315

мекунад, бояд даќиќан ишора гардад;

(b) ќоидањои имтиёздори тавлиди моли онњо ба меъёри мусбат такя мекунад. 
Ќоидањои имтиёздори тавлиди моли ишоракунандаи аломатњое, ки тавлиди 
моли  имтиёздорро муайян намекунад (меъёри манфї), иљозат дода мешавад, ки 
барои шарњи меъёри мусбат ё, дар њолатњои људогона, ки њангоми муайянкунии 
мусбати тавлиди  имтиёздор зарурат надорад, истифода гардад;

(с) ќонун, дастур, ќарорњои судї ва ќоидањои маъмурии истифодаи умумии 
онњо, ки марбут ба ќоидањои тавлиди мол мебошад, нашр карда мешавад, агар 
ба муќаррароти банди 1-и Моддаи X-и ГАТТ 1994 рост оянда ва дар мувофиќат 
бо онњо бошад;

(d) тибќи дархости содироткунанда, воридоткунанда ё њар шахсе, ки далелњои 
асоснок дорад, ќарор оид ба муайянкунии кишвари тавлидкунандаи мол дар 
муддатњои кўтоњтарин, вале на дертар аз 150 рўз67 пас аз дарёфти дархост барои 
чунин ќарор оид ба муайянкунии кишвари тавлидкунандаи  мол хабар дода 
мешавад, ба шарте ки тамоми маълумоти зарурї оид ба мол хабар дода шуда 
бошад. Дархостњо ба ин гуна ќарорњо то оѓози савдо бо ин мол ќабул карда 
мешавад ва минбаъд метавонад њар ваќт ќабул карда шавад. Ин гуна ќарорњо 
бояд бар давоми се сол эътибор дошта бошад, ба шарте ки далел ва шартњо, аз 
љумла ќоидањои тавлиди мол, ки бар асоси онњо ќарорњо ќабул карда шудааст, 
ќобили муќоиса боќї монад. Дар сурати пешакї додани иттилоот ба љонибњои 
манфиатдор, ин гуна ќарорњо дигар эътибордошта њисобида намешавад, агар 
дар рафти баррасии пешбининамудаи зербанди (f) ќароре ќабул карда шавад, 
ки ба ин ќарор мухолифат кунад. Чунин ќарорњо бояд дастраси умум бошад, ба 
шарте ки муќаррароти зербанди (g) риоя гардад; 

(е) њангоми ворид намудани таѓйирот ба ќоидањои тавлиди моли имтиёздори 
худ ё љорї намудани ќоидањои нави тавлиди моли  имтиёздор, ин гуна таѓйирот, 
чунон ки дар ќонун ё санадњои меъёрї ва бидуни зарар барои онњо муайян 
гардидааст, таъсири баръакс надорад;

(f) њар амали маъмурие, ки онњо нисбати муайянкунии тавлиди моли  имтиёздор 
пеш мегиранд, метавонад, дар муддатњои кўтоњтарин, аз љониби маќомоти судї, 
њакамї ё маъмурї ё мутобиќи тартиботи мустаќил аз маќомоти њокимияти 
давлатї, ки муайян кардаанд, ки ин муайянкунї таѓйир ё ботил карда мешавад, 
таљдид карда шавад;

(g) њар иттиллоти хусусияти махфидошта ё махфиёна бо маќсади татбиќи 
ќоидањои тавлиди моли имтиёздор ба даст омада аз љониби маќомоти њокимияти 
давлатии марбута њамчун иттилооти ќатъан махфї баррасї карда мешавад, дар 
ин сурат онњо набояд бидуни иљозати махсуси шахс ё њукумати таъминнамудаи 
чунин иттилоот, бар истиснои он дараљае, ки ошкорсозї барои тартиботи судї 
лозим аст, онро ошкор намоянд.

4. Аъзои Созишнома мувофиќа	 карданд, ки дар кўтоњтарин муњлат ба Котибот 
ќоидањои имтиёздори тавлиди моли худро, аз љумла руйхати созишномањои 
имтиёзњоро, ки нисбати онњо истифода мегардад, ва ќарорњои судї ва маъмурии 
дар рўзи эътибор пайдо кардани Созишнома оид ба СУС нисбат ба ин аъзо 
амалкунандаро ирсол намоянд. Ѓайр аз ин, аъзои Созишнома розї њастанд, ки бо 

6 Нисбати дархостњое, ки дар давоми соли аввали эътибор пайдо кардани Созишнома оид ба  СУС карда мешавад, аз аъзо таќозо 
мекунад, ки танњо чунин ќарорњоро дар муддати кўтоњтарини имконпазир ќабул кунанд.
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истифодаи аввалин имконият ба Котибот дар бораи њар таѓйирот дар ќоидањои 
имтиёздори тавлиди моли онњо ё дар бораи ќоидањои имтиёздори тавлиди моли 
нав хабар дињанд. Рўйхати иттилооти гирифташуда, ки бо он метавон дар Котибот 
ошно шуд, аз љониби Котибот ба њамаи аъзо фиристода мешавад.
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CОЗИШНОМА ОИД БА ТАРТИБИ ИЉОЗАТНОМАДИЊИИ ВОРИДОТЇ

Аъзоён

бо дарназардошти музокироти бисёрљонибаи савдо;

бо майли мусоидат намудан ба амалисозии њадафњои ГАТТ 1994;

бо дарназардошти эњтиёљоти махсуси аъзо-кишварњои рў ба инкишоф  дар соњаи 
тиљорат, рушд ва молия;

бо эътирофи муфид будани иљозатномадињии воридотии автоматї барои 
њадафњои муайян ва ин ки додани иљозатнома набояд њамчун мањдудсозии савдо 
истифода шавад;

бо эътирофи он, ки иљозатномадињии воридотиро барои андешидани тадбирњое 
метавон истифода бурд, ки мисли тадбирњои мутобиќи муќаррароти дахлдори ГАТТ 
1994 ќабул шудааст;

бо эътирофи муќаррароти ГАТТ 1994 дар њамон шакле, ки он ба тартиби 
иљозатномадињии воридотї татбиќ мешавад;

бо майли таъмин намудани он, ки тартиби иљозатномадињии воридотї бо усуле 
истифода нашавад, ки хилофи принсипњову уњдадорињои ГАТТ 1994 бошад;

бо эътирофи он ки рушди савдои байналмилалиро тавассути истифодаи нодурусти 
тартиби иљозатномадињии воридотї метавон боздошт;

баробари муътаќид будан бар он, ки иљозатномадињии воридотї, махсусан 
иљозатномадињии ѓайриавтоматии воридотї, бояд кушоду ошкоро истифода шавад ва 
пешгўишаванда бошад;

бо эътирофи он, ки тартиби иљозатномадињии ѓайриавтоматии аз нигоњи маъмурї 
набояд гаронбортар бошад аз он, ки ин барои татбиќи тадбирњои дахлдор комилан 
зарур аст;

бо майли соддаву ошкоро кардани тартибу амалияњои маъмурие, ки дар савдои 
байналмилалї татбиќ мешавад ва таъмин намудани татбиќу идоракунии одилонаву 
беѓаразонаи чунин тартибу амалияњо;

бо майли эљод кардани механизми машваратї ва њалли зуд, муассир ва беѓаразонаи 
бањсњое, ки дар робита бо Созишномаи мазкур ба вуљуд меояд;

ба муљиби ин санад ба чунин мувофиќа расиданд:

Моддаи 1 
Муќаррароти умумї

1. Барои њадафњои Созишномаи мазкур иљозатномањои воридотї њамчун тартиботи 
маъмурие11 муќаррар шудааст, ки барои амалисозии низоми иљозатномадињии  
воридотї истифода шуда, аз маќомоти дахлдори маъмурї пешнињод кардани ариза 
ё њуљљатњои дигарро (ѓайр аз њуљљатњое, ки барои њадафњои гумрук талаб мешавад) 
ба сифати шарти ќаблии ворид намудан ба њудуди гумрукии Аъзои воридкунанда 
талаб карда мешавад.

2. Аъзоён мутобиќати тартиботи маъмуриеро таъмин менамоянд, ки бо муќаррароти 
ГАТТ 1994, аз љумла замимањову протоколњо ба он, ки дар Созишномаи мазкур дарљ 
шудааст, мутобиќ буда, барои амалисозии низоми иљозатномадињии воридотї, бо 

1 Њамон тартиботе, ки “иљозатномадињї” ва дигар тартиботи монанди маъмуриро дар бар мегирад.
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њадафи пешгирї кардани тањрифњои тиљоратї, ки метавонад аз татбиќи барзиёди 
чунин тартибот ба вуљуд ояд, бо дарназардошти њадафњои рушди иќтисодї ва 
эњтиёљоти молиявиву тиљоратии аъзо-кишварњои рў ба инкишоф истифода бурда 
мешавад2.

3. Ќоидањое, ки тартиби иљозатномадињии воридотро ба танзим медарорад бояд 
њангоми татбиќ бетараф бошад ва одилонаву беѓаразона амалї шавад.

4.    (а) Ќоидањо ва њамаи иттилоот дар робита бо тартиби пешнињоди аризањо, аз 
љумла шартњои додани чунин аризањо аз љониби шахсон, ширкатњо ва созмонњо ба 
маќомоти маъмурие, ки ба онњо мурољиат мебояд кард ва рўйхати молњое, ки тањти 
талаботи литсензиядињї ќарор мегирад, бояд дар сарчашмањои ба Кумита оид ба 
иљозатномадињии воридотї эълоншуда, ки дар Моддаи 4 пешбинї гардидааст 
(минбаъд дар Созишномаи мазкур – “Кумита” номида мешавад) бо усуле нашр 
шавад то барои њукуматњо3 ва иштироккунандагони савдо дар шинос шудан бо 
онњо имконият фароњам оварад. Њар ваќте имконпазир аст, чунин нашр бояд 21 
рўз пеш аз санаи эътибор пайдо кардани талабот, вале дар њар сурат на дертар 
аз њамон санаи эътибор пайдо кардан амалї шавад. Њар гуна истисно, бекоркунї 
ё таѓйироти љузъї дар ќоидањои марбут ба тартиби иљозатномадињии ё рўйхати 
молњое, ки ба иљозатномадињии воридотї вољиб аст, бояд њамон тавр ва дар 
муддати муњлатњои дар боло зикршуда низ нашр шавад. Нусхањои ин нашрњо низ 
бояд ба Котибот пешнињод шавад.

(b) Ба Аъзоёни СУС, ки мехоњанд тавзењоти хаттї дињанд, мутобиќи дархост 
имконияти баррасї намудани чунин тавзењот фароњам оварда шавад. Аъзои 
дахлдор бояд ба ин тавзењот ва натиљањои баррасї таваљљуњи зарурї зоњир 
намояд.

5. Вараќањои ариза ва њар љое ин татбиќпазир аст, вараќањои тамдидшавандаи аризањо 
бояд њарчи бештар содда бошад. Њангоми додани ариза њуљљатњо ва иттилооте 
метавонад талаб шавад, ки барои фаъолияти зарурии низоми иљозатномадињї 
ќатъиян лозим њисобида мешавад.

6. Тартиботи додани аризањо ва њар љое ин имконпазир аст, тартиби тамдид бояд 
њарчи бештар содда бошад. Ба аризадињандагон бояд муњлати оќилонаи пешнињоди 
ариза барои гирифтани иљозатнома дода шавад. Агар муњлати нињої муайян шуда 
бошад, пас ин муњлат бояд њадди аќал 21 рўзро, бо имконияти тамдиди он дар 
мавридњое, ки дар ин муддат шумораи нокифояи аризањо гирифта шудааст, дар бар 
гирад. Дар робита бо аризањои худ аризадињандагон бояд танњо ба як маќомоти 
маъмурї мурољиат кунанд. Агар мурољиат ба якчанд маќомоти маъмурї комилан 
зарур бошад, пас аз аризадињандагон мурољиат ба беш аз се маќомоти маъмуриро 
наметавон талаб кард.

7. Ягон аризаро бо сабаби иштибоњи ночизе дар њуљљатгузорї, ки иттилооти асосии 
дар он вуљуддоштаро таѓйир намедињад, наметавон рад кард. Љазои бештаре 
набояд татбиќ шавад, дар муќоиса бо он, ки ин барои њадафњои огоњсозї дар 
робита бо ягон бедиќќатї ё иштибоњї дар њуљљатњо ё тартиботе тасодуф афтодааст, 
ки њувайдост, бе ќасди бад ё беэњтиётии возењ сурат гирифтааст.

8. Воридоти литсензияшаванда бо сабаби тамоилњои ночиз дар нарх, сифат ё вазн аз 

2 Њељ чизе дар Созишномаи мазкур набояд њамчун ишорае бар он фањмида шавад, ки асос, соњаи татбиќ ва давомнокии тадбирњое, 
ки мутобиќи тартиби иљозатномадињї татбиќ мешавад, мутобиќи Созишномаи мазкур баррасї намегардад.

3 Барои њадафњои Созишномаи мазкур зери мафњуми “њукумат” маќомоти салоњиятдори Иттињоди Аврупо фањмида мешавад.
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бузургие, ки дар иљозатнома нишон дода шуда, ба мўљиби њамлу наќл тафовутњоеро 
ба вуљуд меорад, ки дар ваќти бор кардан рўй медињад, таѓйироте, ки њангоми 
борфурории яклухт ба вуљуд меояд ва дигар тафовутњои ночизе, ки бо амалияи 
муќаррарии тиљоратї мутобиќ аст, набояд рад карда шавад.

9. Асъори хориљие, ки барои пардохтани воридоти литсензияшаванда зарур аст, 
бояд ба дорандагони иљозатномањо бар њамон асосе пешнињод шавад, ки ба 
воридкунандагони молњои  ба иљозатномањои воридотї ниёзнадошта пешнињод 
мегардад.

10. Дар робита бо истисноњои амниятї муќаррароти Моддаи ХХI-и ГАТТ 1994 татбиќ 
мешавад.

11. Муќаррароти Созишномаи мазкур аз ягон Аъзо ошкор кардани иттилооти махфиро 
талаб намекунад, ки ба татбиќи ќонунњо монеъ хоњад шуд ё таври дигар хилофи 
манфиатњои миллист ё ба манфиатњои ќонунии тиљоратии корхонањои алоњида, 
давлатї ё хусусї, зиён хоњад расонд.

Моддаи 2 

Иљозатномадињии воридотии автоматї4

1. Иљозатномадињии воридотии автоматї њамчун иљозатномадињии воридотие 
муќаррар мешавад, ки дар он ариза дар њамаи мавридњо тасдиќ карда мешавад ва 
мутобиќи талаботи банди 2 (а) ќарор мегирад.

2. Илова ба шартњое4, ки дар бандњои 1-11-уми  Моддаи 1 ва банди 1-уми Моддаи 
мазкур, талаботи зерин бояд дар робита бо тартиби иљозатномадињии воридотии 
автоматї татбиќ шавад:

(а) тартиби иљозатномадињии автоматї набояд тавре татбиќ шавад, ки 
воридоти ба литсензиякунонии автоматї вољиббударо мањдуд намояд. 
Тартиби иљозатномадињии автоматї савдоро мањдудкунанда њисобида 
мешавад, агар, миёни чизњои дигар, талаботи зерин иљро нашавад:

(i) њар гуна шахс, ширкат ё созмоне, ки талаботи њуќуќии Аъзои 
воридкунандаро барои амалисозии амалиёти воридотї бо молњое, 
ки нисбат ба онњо иљозатномадињии автоматї татбиќ мешавад, 
иљро мекунад, ба таври баробар барои мурољиат ва гирифтани 
иљозатномањои воридотї њуќуќ дорад;

(ii) аризањо барои гирифтани иљозатномањоро ягон рўзи корї то 
иљозати гумрукии молњо метавон пешнињод кард;

(iii) аризањо барои гирифтани иљозатнома, агар онњо дар шакли зарурї 
ва пурра пешнињод шуда бошад, дар доираи имкониятњои маъмурї 
фавран баробари гирифтан, вале дар муњлати њадди аксари 10 рўзи 
корї тасдиќ мешавад;

(a) Аъзоён эътироф менамоянд, ки иљозатномадињии воридотии автоматї 
дар сурати набудани дигар тартиботи дахлдор метавонад зарур бошад. 
Иљозатномадињии воридотии автоматї  то он лањзае метавонад њифз шавад, 

4   Аъзо-кишвари рў ба инкишоф,  ба ѓайр аз давлатњои рў ба тараќќии аъзо, ки мутобиќи тартиботи иљозатномадињии воридотї 
аз 12 апрели соли 1979 љониби Созишнома ва дар робита бо талаботи зербандњои (а)(ii) ва (а)(iii) мушкилоти махсус доранд, 
метавонад пас аз ирсол намудани огоњинома ба Кумита татбиќи ин зербандњоро на бештар аз ду сол баъд аз эътибори ќонунї 
пайдо кардани Созишномаи СУС дар робита бо ин Аъзо ба таъхир гузорад.
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ки њолатњои љорисозии он афзалият дорад ва то он ваќте њадафњои маъмурии 
бар асоси он вуљуддоштаро наметавон ба таври мувофиќтар ба даст овард.

Моддаи 3 
Иљозатномадињии воридотии ѓайриавтоматї

1. Илова дар бандњои ишорашудаи 1-11-уми Моддаи 1, муќаррароти зерин дар 
тартиби иљозатномадињии воридотии ѓайриавтоматї татбиќ мешавад. Тартиби 
иљозатномадињии воридотии ѓайриавтоматї њамчун литсензиякунонии воридотие 
муќаррар шудааст, ки тањти таърифи дар банди 1-уми Моддаи 2 муќарраршуда 
ќарор намегирад.

2. Иљозатномадињии ѓайриавтоматї, илова бар таъсире, ки аз љорисозии мањдудиятњо 
ба вуљуд омадааст, набояд ба воридот таъсири мањдудкунанда ё тањрифкунанда 
дошта бошад. Иљозатномадињии ѓайриавтоматї мутобиќи соњаи татбиќ ва 
давомнокї бояд бо тадбире мувофиќ бошад, ки барои иљрои ин тадбир онњо 
истифода мешаванд ва аз нигоњи маъмурї дар муќоиса бо он, ки барои амалисозии 
ин тадбир мутлаќо зарур аст,  набояд гаронбортар бошад.

3. Дар сурати љорї кардани талаботи иљозатномадињии барои њадафњое, ки аз 
амалисозии мањдудиятњои миќдорї тафовут дорад, Аъзоён бояд барои Аъзоёну 
иштироккунандагони савдо иттилоотеро нашр намоянд, ки барои фањмидани 
асоси пешнињод ва/ё таќсимоти литсензияњо кофї бошад.

4. Дар он мавридњое, ки Аъзо барои шахсон, ширкатњо ва созмонњо имконияти дархост 
кардани истисноњо ё бекМЊБозии  муваќќатии талаботи иљозатномадињииро 
пешбинї менамояд, ин далелро ба иттилооте, ки мутобиќи банди 4-уми Моддаи 2 
нашр мешавад ва иттилоот оид ба тартиби пешнињоди чунин дархост ва то њадди 
имконпазир, ишора ба њолатњоеро ворид мекунад, ки дар он дархостњо баррасї 
хоњад шуд.

5.    (а) Бо дархости ягон Аъзое, ки ба савдои молњои дахлдор њавасманд аст, Аъзоён 
бояд тамоми иттилооти муносибро пешнињод намоянд оид ба:

(i) тартиби татбиќи чунин мањдудиятњо;

(ii) иљозатномањои воридотие, ки дар ваќтњои охир пешнињод шудааст;

(iii) таќсимоти чунин иљозатномањо байни кишварњои таъминкунанда; 

(iv) њар љое, ки ин амалан иљрошуданист, омори воридот (нарх ва/ё 
њаљм) дар робита бо молњое, ки барояшон иљозатномаи воридотї дода 
ё гирифта шавад. Чунин пиндошта мешавад, ки дар ин робита аъзо-
кишварњои рў ба инкишоф харољоти изофии маъмурї ё молиявиро 
бар дўш нахоњанд дошт.

(b) Аъзоёне, ки тавассути иљозатномадињї квотањоро татбиќ менамоянд, 
бузургии умумии квотањоеро нашр менамоянд, ки мутобиќи миќдор ва/ё 
арзиш, санаи оѓоз ва анљоми эътибори квотањо ва њар гуна дигар таѓйироте, 
дар муњлате, ки дар банди 4-уми Моддаи 4 муайян шудааст ва тавре татбиќ 
мешавад то ба њукуматњо ва иштироккунандагони савдо имкон фароњам ояд 
бо онњо шинос шаванд;

(с) Дар мавриди квотањое, ки байни кишварњои таъминкунанда таќсим карда 
шудааст, Аъзое, ки мањдудиятњоро татбиќ менамояд, њамаи дигар Аъзоёнеро, 
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ки ба таъмини молњои дахлдор њавасманданд, оид ба њиссањои кишварњои 
гуногуни таъминкунанда дар квотаи дар ин давра мутобиќи миќдор ё арзиш 
таќсимшуда, бетаъхир огоњ менамояд ва бояд ин иттилоотро дар муњлатњое, 
ки дар банди 4-уми Моддаи 1 муќаррар шудааст ва тавре нашр намояд то ба 
њукуматњо ва иштироккунандагони савдоимкон фароњам ояд бо онњо шинос 
шаванд;

(d) агар вазъияте ба вуљуд ояд, ки кушодани квотањоро дар муњлатњои 
барваќттар талаб намояд, пас иттилооте, ки дар банди 4-уми Моддаи  бар он 
ишора шудааст, бояд дар муњлатњое, ки дар банди 4-уми Моддаи 1 муќаррар 
шудааст ва тавре нашр гардад то ба њукуматњо ва иштироккунандагони 
савдо имкон фароњам ояд бо онњо шинос шаванд;

(e) њар гуна шахс, ширкат ё созмоне, ки талаботи њуќуќї ва маъмурии Аъзои 
воридкунандаро иљро менамояд, бояд барои мурољиат ба литсензия ва 
баррасии он њуќуќњои баробар дошта бошад. Агар ариза дар бораи додани 
иљозатнома тасдиќ нашавад, ба аризадињанда, мувофиќи дархосташ сабаби 
ин иттило дода мешавад ва ў бояд мутобиќи ќонунгузорї ё тартиботи 
дохилии Аъзои воридкунанда барои даъво ё бознигарї њуќуќ дошта бошад;

(f) муњлати баррасии аризањо, бар истиснои мавридњое, ки аз Аъзо вобаста 
нест, набояд аз 30 рўз зиёд бошад, агар аризањо бо тартиби воридшавї, яъне 
бо принсипи “аввал омад – аввал хизмат мерасонам” баррасї шаванд ва 60 
рўз, агар њамаи аризањо дар як ваќт баррасї шавад. Дар мавриди охирин, 
давраи коркарди аризањо дар рўзе, ки пас аз рўзи нињоии муњлати эълоншуда 
барои додани аризањо меояд, оѓозшуда њисобида мешавад;

(g) муњлати эътибори иљозатнома бояд мутобиќи давомнокї оќилона ва на 
он ќадар кўтоњ бошад, ки ба воридот монеъ шавад. Бар истиснои мавридњое, 
ки воридот барои ќонеъ намудани эњтиёљоти ѓайричашмдошти кўтоњмуддат 
ќатъиян заруранд, муњлати эътибори иљозатномањо набояд ба воридот аз 
сарчашмањои дурдаст монеъ шавад;

(h) дар рафти татбиќи квотањо Аъзоён набояд ба воридоте монеъ шаванд, 
ки мутобиќи иљозатномањои додашуда амалї мегарданд ва набояд ба 
истифодаи пурраи квотањо монеъ шаванд;

(i) њангоми додани иљозатномањо, Аъзоён бояд матлуб будани додани 
иљозатномањоро барои таъминоти молњо ба миќдори аз нигоњи иќтисодї 
асоснокшуда ба эътибор гиранд;

(j) њангоми таќсимоти квотањо Аъзо бояд фаъолияти воридотии 
аризадињандаро ба назар гирад. Дар ин робита, комилан ба эътибор гирифтан 
зарур аст, ки оё иљозатномањои ќаблан ба аризадињанда додашуда дар 
давоми давраи охирини репрезентативї истифода шудааст. Дар мавридњое, 
ки литсензияњо пурра истифода нашуда бошад, Аъзо бояд сабабњояшро 
баррасї намояд ва њангоми таќсимоти литсензияњои нав онњоро ба назар 
гирад. Бо дарназардошти матлуб будани додани литсензияњо барои 
таъминоти молњо ба миќдори аз нигоњи иќтисодї асоснокшуда ба додани 
литсензияњо ба воридкунандагони нав низ бояд таваљљуњ зоњир карда шавад. 
Дар ин робита таваљљуњи махсус бояд ба воридкунандагони молњо зоњир 
шавад, ки аз аъзо-кишварњои рў ба инкишоф  ва махсусан аз аъзо-кишварњои 
кам тараќќикарда  бармеояд;
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(k) дар мавриди таќсимоти квотањо тавассути додани иљозатномањо, ки 
байни кишварњои таъминкунанда таќсим карда намешавад, соњибони 
иљозатномањо5 бояд дар интихоби сарчашмаи воридот озод бошанд. Дар 
мавриди квотањое, ки байни кишварњои таъминкунанда таќсим карда 
мешавад, дар ичозатнома кишвар ё кишварњо  бояд равшану возењ нишон 
дода шаванд;

(l) њангоми татбиќи банди 8-уми Моддаи 1, таѓйироту иловањои 
љубронкунандаро њангоми таќсимоти минбаъдии ичозатномањо метавон 
ворид кард, агар воридот аз сатњи дар чањорчўбаи иљозатномадињии ќаблї 
муќарраршуда зиёд бошад.

Моддаи 4 
Маќомот

Ба василаи ин модда Кумита оид ба иљозатномадињии воридотї таъсис дода 
мешавад, ки аз намояндагони њар як Аъзо иборат аст. Кумита раис ва љонишини раиси 
худро интихоб менамояд ва њангоми зарурат бо њадафи фароњам овардани имконият 
ба Аъзоён дар баргузории машваратњо оид ба њар гуна масъалае мулоќот баргузор 
менамояд, ки ба иљрои Созишномаи мазкур ё мусоидат намудан ба иљрои њадафњои он 
робита дорад.

Моддаи 5 
Огоњиномањо

1. Аъзоёне, ки тартиботи иљозатномадињиро љорї мекунанд ё ба ин тартибот таѓйирот 
ворид менамоянд, да ин бора дар тўли 60 рўз аз рўзи нашр ба Кумита огоњинома 
мефиристанд.

2. Огоњиномањо оид ба љорї намудани тартиботи иљозатномадињии воридотї бояд 
иттилооти зеринро дар бар гирад:

(а) рўйхати молњое, ки тањти тартиботи иљозатномадињї ќарор мегирад;
(в) маќомоти тамос барои ба даст овардани иттилоот оид ба њуќуќи 
гирифтани иљозатнома;
(с) маќомоти маъмурї барои додани аризањо;
(d) таърих ва номи нашрњое, ки тартиботи иљозатномадињї интишор 
ёфтааст;
(е) ишорае, ки оё тартиби иљозатномадињї мутобиќи таърифњои дар 
Моддањои 2 ва 3 зикршуда автоматї ё ѓайриавтоматї аст;
(f) дар мавриди тартиботи иљозатномадињии воридотии автоматї – 
њадафњои маъмурии онњо;

(g) дар мавриди тартиботи иљозатномадињии воридотии ѓайриавтоматї – 
ишораи тадбире, ки барои амалисозии он ин тартиботи иљозатномадињї 
љорї карда мешавад; ва

(h) давомнокии пешбинишудаи тартиботи иљозатномадињї, агар инро 
бо эњтимолияти муайян муќаррар кардан имконпазир бошад, агар не, пас 
сабабе, ки мутобиќи он ин иттилоотро наметавон пешнињод кард.

3. Дар огоњиномањои таѓйирот дар тартиботи иљозатномадињии воридотї бояд 
мавќеъњои дар боло зикршуда бошанд, агар онњо таѓйиротро фаро гиранд.

5 Баъзан њамчун “соњибони квотањо” номида мешавад.
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4. Аъзоён ба Кумита дар бораи нашрњое огоњинома ирсол менамоянд, ки иттилооти 
дар банди 4-уми Моддаи 1 дархостшуда дар он љойгир карда мешавад.

5. Ягон аъзои манфиатдор, ки чунин мењисобад Аъзои дигар оид ба љорисозии 
тартиботи иљозатномадињї ё таѓйирот ба он мутобиќи муќаррароти бандњои 1-3 
огоњинома нафиристодааст, метавонад таваљљуњи чунин Аъзои дигарро ба ин 
љалб намояд. Агар баъд аз ин огоњинома бетаъхир ирсол нашуда бошад, Аъзои 
њавасманд метавонад оид ба ин тартиби иљозатномадињї ё таѓйирот ба он, аз љумла 
њамаи иттилооти дахлдор ва дастрасро, худаш фиристад.

Моддаи 6 
Машварат ва њалли бањсњо

 Машваратњо ва њалли бањсњо аз рўи њар масъалае, ки ба татбиќи Созишномаи 
мазкур дахл дорад, мутобиќи муќаррароти Моддањои ХХП ва ХХШ ГАТТ 1994, њамон 
тавре дар чањорчўбаи Созишномаи њалли бањсњо тањия шудааст ва татбиќпазир аст, ба 
танзим дароварда мешавад.

Моддаи 7 
Баррасї

1. Њангоми зарурат, вале њадди аќал, як маротиба дар як сол, Кумита амалисозї ва 
фаъолияти Созишномаи мазкурро бо дарназардошти вазифањои он ва њуќуќњову 
уњдадорињои дар он вуљуддошта баррасї менамояд.

2. Њамчун асос барои баррасї шудан аз љониби Кумита, Котибот бар асоси 
иттилооте, ки дар Моддаи 5 пешбинї шудааст, љавобњо ба саволномаи њарсола 
оид ба тартиботи иљозатномадињии воридотї6 ва дигар иттилооти дахлдори 
муътамаде, ки дар ихтиёр дорад, гузориши воќеї омода менамояд. Ин гузориш 
бояд дорои фишурдаи кўтоњи иттилооти дар боло зикршуда бошад, аз љумла њар 
гуна таѓйирот ё њаводисеро инъикос намояд, ки дар тўли давраи њисоботї рўй 
додааст ва бо ќарори Кумита њар гуна иттилооти дигарро дар бар гирад.

3. Аъзоён уњдадор мешаванд саволномаи њарсоларо оид ба тартиботи иљозатнома-
дињии воридотї фаврї ва муфассал пур кунанд.

4. Кумита Шўрои савдои молњоро аз њаводиси дар тўли давра рўйдода ва дар чунин 
бознигарињо воридшуда хабардор менамояд.

Моддаи 8
Муќаррароти хотимавї

Ќайду шартњо

1. Ќайду шартњоро дар робита бо њар гуна муќаррароти Созишнома бе ризоияти 
Аъзоёни дигар наметавон ворид кард.

Ќонунгузории миллї

2.    (а) Њар як Аъзо на дертар аз санаи барояш эътибори ќонунї пайдо кардани 
Созишномаи СУС мутобиќати ќонунњо, ќоидањо ва тартиботи маъмурии худро бо 
муќаррароти Созишномаи мазкур таъмин менамояд.

6 Дар ибтидо њамчун њуљљати ГАТТ 1947 - L/3515 аз 23 марти соли 1971 пањн карда шуда буд.
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(b) Њар як Аъзо Кумитаро дар бораи њар гуна таѓйирот дар ќонунњо ва 
ќоидањои худ, ки ба Созишномаи мазкур дахл дорад ва таѓйирот дар татбиќи 
чунин ќоидањову ќонунњо хабардор менамояд.
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СОЗИШНОМА ОИД  БА СУБСИДИЯ ВА ЧОРАЊОИ ЉУБРОНЇ
 

Бад-ин васила, аъзоён ба чунин ќарор омаданд:

ЌИСМИ I: МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ

Моддаи 1

Тавсифи субсидия

1.1 Дар Созишномаи мазкур субсидия (мусоидати молиявї) дар њолате љой дошта 
метавонад, ки агар:

(а) (1) Аз тарафи  њукумат ё ягон маќомоти давлатї (дар Созишномаи мазкур 
«њукумат») дар ќаламрави аъзо кўмаки молиявї амалї карда шавад, яъне:

(i) њукумат ба таври мустаќим воситањои пулиро интиќол медињад 
(масалан, дар шакли дотатсия, ќарз ё харидории сањмия) ё уњдадории 
марбут ба интиќоли чунин воситањои пулиро ба зимма мегирад 
(масалан, кафолат оид ба ќарз);    

(ii) њукумат аз гирифтани даромад даст мекашад ё даромадеро, ки ба 
он мансуб аст, намегирад (масалан, имтиёзњои андоз, аз ќабили ќарзи 
андоз)1;

(iii) њукумат ба ѓайр аз инфраструктураи умумї мол ва хизматрасониро 
пешнињод мекунад, ё мањсулот харидорї менамояд;

(iv) њукумат ба муассисањои маблаѓгузорї пардохт менамояд ё ба 
шахси воќеї дастур ё фармон медињад, ки як ё якчанд амалњои дар 
зербандњои (i)-(iii) ишорашударо иљро намояд, ки он одатан ба зиммаи 
њукумат вогузор карда мешавад, ки дар асл аз таљрибаи маъмулии 
њукумат фарќ намекунад;

ё

(а) (2) њамагуна дастгирии даромад ва нарх тибќи мафњуми Моддаи XVI 
ГАТТ 1994 љой дорад;

ва 

(b) бо њамин восита манфиат пешнињод карда мешавад.

1.2    Субсидия, мувофиќи он тавсифе, ки дар банди 1 ишора шудааст, тањти муќаррароти 
ќисми II ё муќаррароти ќисмњои III ва V танњо дар он њолат ќарор мегирад, ки 
агар чунин субсидия мутобиќи муќаррароти моддаи 2 махсус мебошад.

Моддаи 2 

Хусусият 

2.1 Барои муайян кардани он, ки субсидия, чї тавре, ки он дар банди 1 Моддаи 1 
тавсиф шудааст, барои корхона ё соњаи саноат ва ё гурўњи корхонањо ё соњањо 

1  Мутобиќи муќаррароти моддаи ХVI ГАТТ 1994 (эзоњ ба Моддаи ХVI) ва муќаррароти Замимаи аз I то III Созишномаи мазкур, 
озод намудани мањсулоти содиротї аз бољ ва андозњое, ки аз мањсулоти шабењ ситонда мешавад, ки он барои истеъмоли дохилї 
муќаррар шудааст, ё кам намудани чунин бољ ва андозњо дар чунин маблаѓ, ки аз маблаѓи њисобкардашуда зиёд нест, њамчун 
субсидия эътироф карда намешавад. 
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дар доираи ваколатњои маќомоти субсидиякунанда махсус мебошад (дар 
Созишномаи мазкур њамчун «корхонањои муайян» тавсиф шудааст), принсипњои 
зерин истифода карда мешавад:

(а) Агар маќомоти субсидиякунанда ё ќонунгузорї, ки тибќи он маќомоти 
субсидиякунанда амал менамояд, ба таври мушаххас гирифтани субсидияро 
ба корхонањои муайян мањдуд намояд, онгоњ чунин субсидия махсус њисобида 
мешавад;

(b) Агар маќомоти субсидиякунанда ё ќонунгузорї, ки тибќи он маќомоти 
субсидиякунанда амал менамояд, меъёр ва шартњои объективиеро2, ки 
њуќуќи гирифтани субсидия ва маблаѓи онро муайян мекунанд, муќаррар 
намояд њолатњои махсус љой надорад ва бо он шарт, ки њуќуќи гирифтан 
ба таври худ ба худ (автоматї) ба эътибор медарояд ва чунин меъёр ва 
шартњо ќатъиян риоя карда мешаванд. Меъёрњо ва шартњо бояд дар ќонун, 
дастурамал ва дигар санадњои расмї ба таври аниќ муќаррар карда шуда 
бошанд, ки имкони санљидани онњо вуљуд дошта бошад. 

(с) Агар, новобаста аз ѓайри махсус ифода шудан, ки аз принсипњои дар 
зербанди (а) ва (b) ишорашуда бармеояд, ягон асос вуљуд дошта бошад, 
ки тибќи он тахмин карда шавад, ки субсидияи мазкур махсус мебошад, 
онгоњ дигар омилњо ба назар гирифта мешавад. Ба ин омилњо дохил 
мешавад: амалї намудани барномаи субсидия нисбат ба шумораи мањдуди 
корхонањои муайян, истифодаи афзалиятнок аз тарафи  корхонањои муайян, 
дар њаљми номутаносиб пешнињод намудани маблаѓњои калони субсидия ба 
корхонањои муайян ва усули амалї намудани салоњдид аз тарафи маќомоти 
субсидиякунанда дар мавриди ќабул кардани ќарори марбут ба пешнињод 
намудани субсидия3. Зербанди мазкурро истифода намуда, дараљаи 
диверсификатсияи фаъолияти иќтисодии маќомоти субсидиядињандаро дар 
доираи ваколатњои он бояд ба инобат гирифт ва њамчунин муњлати ваќт, ки 
дар давоми он барномаи субсидиядињї амал мекунад.  

2.2  Субсидияе, ки истифодаи он нисбат ба корхонањои муайян, ки дар минтаќаи 
љуѓрофии муќарраршуда љойгир мебошад ва ва аз лињози њуќуќї ба тобеияти 
маќомоти субсидиякунанда мансуб аст, мањдуд карда мешавад, субсидияи махсус 
мебошад. Дар назар дошта мешавад, ки аз тарафи маќомоти дахлдори њукуматї  
дар њама сатњ љорї ва таѓйир додани меъёри андозњое, ки ба таври умумї 
амал мекунанд, дар Созишномаи мазкур њамчун субсидияи махсус эътироф 
намешаванд.

2.3   Њама гуна субсидия, ки ба муќаррароти моддаи 3 мувофиќ меояд, њамчун махсус 
њисобида мешавад.

2.4    Њама гуна тавсифи марбут ба моњияти махсус доштани субсидия тибќи муќаррароти 
моддаи мазкур бояд дар далелњои мусбї асос ёбад. 

2  Дар ин маврид, меъёрњо ва шартњои объективї чунин меъёрњоро ифода мекунад, ки беасар мебошад ва барои корхонањои 
муайян нисбат ба дигар корхонањо афзалият фаро намеорад ва моњиятан иќтисодї буда ба таври уфуќї истифода мешавад аз 
ќабили шумораи кормандон ё њаљми корхона.

3  Дар ин маврид, маълумот дар бораи шумораи рад ё тасдиќ кардани ариза барои субсидия ва асоси чунин ќарорњо бояд ба эъ-
тибор гирифта шавад.
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ЌИСМИ II: СУБСИДИЯЊОИ МАНЪКАРДАШУДА

Моддаи 3 

Манъ кардан

3.1 Ба истиснои, он ки дар Созишнома оид ба кишоварзї  зикр карда шудааст, пешнињод 
кардани субсидияњои зерин дар доираи мафњуми моддаи 1 манъ карда шудааст:

(а) субсидияњое, ки тибќи ќонун ё дар асл4 њамчун шарти ягона ё яке аз шартњо 
аз натиљањои содирот вобаста аст, инчунин он шартњое, ки дар Замимаи I5 
зикр карда  шудааст;    

(b)  субсидияњое, ки тибќи ќонун ё дар асл њамчун шарти ягона ё яке аз 
шартњои истифода намудани молњои ватанї бар ивази молњоии воридотї.   

3.2   Аъзо субсидияњоеро, ки дар банди 1 ќайд шудааст, пешнињод намекунад ва нигоњ 
намедорад.

Моддаи 4

Тадбирњо оид  ба њифзи  њуќуќ

4.1   Дар њама маврид, агар ягон аъзо асос бар он гумон дошта бошад, ки субсидияи 
манъкардашуда аз тарафи  дигар аъзо пешнињод мешавад ё мавриди амал ќарор 
дорад, он гоњ ин аъзо метавонад ба аъзои дигар оид ба доир намудани машварат 
мурољиат намояд. 

4.2   Дархост оид ба доир намудани машварат, ки дар моддаи 1 пешбинї шудааст, 
манзур намудани далелњои љой доштан ва хусусияти субсидияро, ки сухан дар 
бораи  он меравад, дарбар мегирад.

4.3   Бо гирифтани дархост оид ба машварат, ки дар банди 1 пешбинї шудааст, аъзое, 
ки эњтимолан субсидия пешнињод мекунад ё онро мавриди амал ќарор дорад, 
њарчї зудтар ба чунин машварат шомил мешавад. Њадаф аз машварат ин аниќ 
намудани далелњои вазъияти мазкур ва ноил шудан ба ќарори мутаќобилан 
њалшуда мебошад. 

4.4   Агар дар муњлати 30 рўз6 баъд аз гирифтани дархост оид ба  машварат ягон 
ќарори мутаќобилан мувофиќ ќабул карда нашавад, њар аъзо, ки яке аз тарафњои 
машварат мебошад, метавонад  масъаларо ба Маќомоти  њалли  бањсњо барои 
бетаъхир созмон додани њайати њакамон пешнињод намояд, агар Маќомоти  
њалли  бањсњо ба таври ризоияти умумї ќарор накунад, ки чунин њайат ташкил 
карда нашавад. 

4.5   Баъд аз таъсис додани њайати њакамон метавонад аз Гурўњи доимии коршиносон7 
(дар Созишномаи мазкур «ГДК») дар муайян намудани он, ки чунин чора 
субсидияи манъкардашуда мебошад, кўмак дархост намояд. Баъд аз гирифтани 
дархост ГДК бетаъхир далењои љой доштан ва хусусияти чунин чораро санљида 

4  Ин талабот дар њолати далелњое иљро мешавад, ки онњо гувоњи онанд, ки пешнињод намудани субсидия, ки ба таври ќонунї аз 
натиљањои содирот вобаста карда нашудааст, дар асл ба содироти аслї ё содироти пешбинишуда ё ба даромад аз содирот дахл 
дорад. Далели он, ки субсидия ба корхонае дода шудааст, ки он ба содирот машѓул аст, асоси он шуда наметавонад, ки дар 
мафњуми муќаррароти мазкур он субсидияи содиротї њисобида шавад.

5  Чорањоеро, ки дар Замимаи I на њамчун субсидияњои содиротї зикр шудааст, муќаррароти мазкур ва дигар муќаррароти њамин 
Созишнома манъ намекунад.  

6  Муњлате, ки дар Моддаи мазкур зикр шудааст, бо ризоияти мутаќобил метавонад дароз карда шавад.
7  Чї тавре, ки дар Моддаи 24 муќаррар карда шудааст.
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ба аъзое, ки чунин чораро истифода мебарад ё мавриди амал нигоњ медорад, 
имкон медињад, ки далелњоеро пешнињод намояд, ки аз он собит мекунанд, ки 
чораи мазкур субсидияи манъкардашуда намебошад. ГДК хулосаи худро ба 
њайати њакамон дар муњлате, ки њайати њакамон   муќаррар кардааст, пешнињод 
мекунад. Хулосаи ГДК-ро вобаста ба масъалаи он, ки чораи мазкур субсидияи 
манъкардашуда мебошад ё не њайати њакамон бе таѓйир ќабул мекунад.

4.6    Њайати њакамон   њисоботи љамъбастиро ба тарафњои бањс пешнињод мекунад. 
Њисобот ба њамаи аъзоён дар муддати 90 рўз баъд аз таъсис ва муайян кардани 
ваколатњои чунин њайат фиристода мешавад. 

4.7    Агар муќаррар карда шавад, ки чораи баррасишуда субсидияи манъкардашуда 
мебошад, њайати њакамон   ба аъзое, ки субсидия пешнињод мекунад, тавсия 
медињад, ки бетаъхир аз пешнињод намудани субсидия даст кашад. Њайати 
њакамон   дар тавсияи худ муњлати нињоиро, ки дар давоми он чораи мазкур бояд 
бекор карда шавад, муайян мекунад.

4.8    Дар давоми 30 рўз баъд аз ирсол намудани њисоботи њайати њакамон   ба њамаи 
аъзоён, Маќомоти  њалли  бањсњо њисоботро тасдиќ мекунад, агар ягон тараф 
Маќомоти  њалли  бањсњоро оид ба ќарори худ бо даъво мурољиат кардан огоњ 
насозад ё Маќомоти  њалли  бањсњо бо ризоияти умумї ќарор мекунад, ки 
њисоботро тасдиќ накунад.

4.9   Дар мавриди шикояти вобаста ба њисоботи њайати њакамон   Маќоми аппелятсионї 
дар муддати 30 рўз  аз санае, ки тарафи  бањс ба таври расмї оид ба аризаи шикоят 
додан огоњ мекунад, ќарори худро ќабул менамояд. Агар Маќоми аппелятсионї 
чунин шуморад, ки дар муддати 30 рўз њисоботро пешнињод карда наметавонад, 
он ба таври хаттї Маќомоти  њалли  бањсњоро  оид ба  сабабњои таъхир ва муњлати 
эњтимолие, ки дар давоми он њисоботи худро пешнињод менамояд, огоњ мекунад. 
Дар њељ маврид, тањќиќот бояд аз 60 рўз зиёд набошад. Њисоботи Маќоми 
аппелятсионї аз тарафи Маќомоти  њалли  бањсњо тасдиќ карда мешавад ва 
њатман аз њамаи тарафњои бањс пазируфта мешавад, агар танњо Маќомоти  њалли  
бањсњо бо ризоияти умумї ба он ќарор ояд, ки њисоботи Маќоми аппелятсиониро 
дар давоми 20 рўзи аз санаи ирсоли он ба Аъзоён, ќабул накунад8.  

4.10 Дар мавриде, ки тавсияи Маќомоти  њалли  бањсњо дар муњлате, ки њайати њакамон 
муќаррар кардаанд, ки он аз санаи ќабули њисоботи њайати њакамон   ё њисоботи 
Маќоми аппелятсионї оѓоз мешавад, иљро карда намешавад, Маќомоти  њалли  
бањсњо ба Аъзое, ки шикоятро пешнињод кардааст, иљозат медињад, ки чорањои 
љавобии мувофиќро9 амалї намояд, агар танњо бо ризоияти умумї Маќомоти  
њалли  бањсњо ќарор накунад, ки дархостро рад намояд.

4.11 Дар њолате, ки тарафи  бањс мутобиќи банди 6 Моддаи 22 Ањднома оид ба њал 
намудани бањсњо арбитражро дархост намояд, њакам бояд ќарор намояд, ки 
чорањои љавобї мутаносиб мебошад10. 

4.12 Бо маќсади њал намудани бањсњо мутобиќи муќаррароти Моддаи мазкур, њамаи 

8  Агар љаласаи Маќомоти  њалли  бањсњо дар ин муњлат пешбинї нашуда бошад, онгоњ љаласа бо ин маќсад бояд доир карда 
шавад.

9  Ин ибора маънои онро надорад, ки ба чорањои љавобии номутаносиб иљозат дода мешавад, барои он, ки мувофиќи далели 
мављуда, субсидияњое, ки дар доираи муќаррароти мазкур баррасї мешавад, субсидияњои манъкардашуда мебошад. 

10  Ин ибора маънои онро надорад, ки ба чорањои љавобии номутаносиб иљозат дода мешавад, барои он, ки мувофиќи далели 
мављуда, субсидияњое, ки дар доираи муќаррароти мазкур баррасї мешавад, субсидияњои манъкардашуда мебошад. 
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муњлатњо, ба истиснои муњлатњое, ки мушаххасан дар Моддаи мазкур баён 
ёфтааст, нисфи муњлатњоеро, ки дар дар Ањднома оид ба њалли бањсњо муќаррар 
шудааст, ташкил мекунад.

ЌИСМИ III: СУБСИДИЯЊОЕ, КИ БАРОИ АНДЕШИДАНИ ЧОРАЊО АСОС 
МЕШАВАНД

Моддаи 5 
Натиљањои зараровар

Њељ аъзо бо истифода аз ягон намуди субсидия, ки дар банди 1 ва 2 Моддаи 1 зикр 
шудааст, набояд ба манфиати дигар аъзо таъсири зараровар орад, аз љумла:

(а) ба саноати ватании дигар Аъзо зарар расонад11; 

(b) Манфиатњоеро, ки ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим дигар Аъзоёни 
ГАТТ 1994 ба даст меоранд, бекор ё кам намояд, аз љумла манфиат аз 
гузаштњое, ки мутобиќи Моддаи II ГАТТ 1994 зикр карда шудааст12. 

(с) ба таври љиддї зарар расондан ба манфиати дигар аъзо13

Моддаи мазкур нисбат ба субсидияњое, ки нисбат ба мањсулоти кишоварзї амал 
мекунад, чи тавре, ки дар Моддаи 14 Созишнома оид ба кишоварз пешбинї шудааст, 
истифода намешавад.

Моддаи 6

Зарари љиддии манфиатњо

6.1 Зарари љиддї ба манфиат мувофиќи моњияти банди (с) Моддаи 5 дар њолате љой 
дошта њисобида мешавад, ки:

(а) агар андозаи умумии субсидия14 дар арзиши мањсулот аз 5%15 зиёдтар 
бошад; 

(b) субсидия барои љуброн намудани зарари харољоти истифодабарии соњаи 
саноат;

(с) субсидия барои љуброн намудани зарарњои марбут ба харољоти 
истифодбарї дар корхона, ба истиснои чорањои якваќтаина, ки такрор 
намешаванд ва дар корхонаи мазкур дубора ба амал намеоянд ва танњо барои 
додани ваќт љињати амалї намудани ќарорњои дарозмуддат  ва канорагирї 
аз масъалањои мубрами иљтимої пешнињод карда мешавад.

(d) Ба таври мустаќим аз њисоб баровардани ќарз, масалан, бекор кардани 
ќарзи њукумат ва субсидия  барои пардохт намудани ќарз16.

11  Истилоњи «зарар барои саноати ватанї» дар ин љо, айнан дар њамон маъное омадааст, ки он дар ќисми V истифода мешавад.
12  Истилоњи «бекор ё кам намояд» дар Созишномаи мазкур айнан дар њамон маъное омадааст, ки дар муќаррароти 

мазкури ГАТТ 1994 истифода мешавад, ва љой доштани чунин «бекор ё кам кардан» мутобиќи таљрибаи истифо-
даи чунин муќаррарот муайян карда мешавад.   

13  Истилоњи «ба таври љиддї зарар расондан ба манфиати дигар аъзо» дар Созишномаи мазкур айнан дар маъное омадааст, ки он 
дар банди 1 XVI Моддаи ГАТТ 1994 истифода мешавад ва хавфи расондани зарари љиддиро ба манфиат низ дарбар мегирад.

14  Арзиши умумии субсидиякардашуда бояд мутобиќи муќаррароти Замимаи IV њисоб карда шавад.
15  Азбаски ќабул кардани ќоидањои махсуси бисёрљониба нисбат ба наќлиёти њавоии гражданї дар назар дошта шудааст, њадди 

нињоии субсидиякардашуда, ки дар зербанди мазкур ќайд шудааст, нисбат ба наќлиёти њавоии гражданї истифода намешавад.
16  Аъзоён эътироф мекунанд, ки дар њолатњое, ки барномаи маблаѓгузории наќлиёти њавоии гражданї, ки дар роялти асос ёфта-

аст, бинобар паст рафтани сатњи фурўш поёнтар аз сатњи дурнамо ба таври пурра љуброн нашавад, дар зербанди мазкур ин худ 



Созишнома оид ба субсидия ва чораҳои ҷубронū330

6.2   Новобаста аз муќаррароти банди 1, зарари љиддї ба манфиат бояд муќаррар 
карда нашавад, агар аъзои субсидиякунанда собит созад, ки субсидияи мазкур  
боиси он натиљањое наградидааст, ки дар банди 3 зикр шудааст.  

6.3    Зарари љиддї ба манфиат дар моњияти банди (с) моддаи 5 метавонад дар њама 
њолат ба миён ояд, агар истифодаи субсидия боиси чунин натиљањои зерин шавад:

(а) субсидия боиси хориљ шудан ё мушкил шудани воридоти мањсулоти 
шабењи дигар аъзо дар бозори аъзои субсидиякунанда мешавад;

(b) субсидия боиси хориљ шудан ё мушкил шудани содироти мањсулоти 
шабењи аъзои дигар дар бозори дилхоњ кишвари сеюм;

(c) субсидия боиси натиљањои зерин мешавад: якбора паст шудани нархи 
мањсулоти субсидияшаванда нисбат ба нархи мањсулоти шабењи дигар аъзо 
дар як бозор, ё ба таври устувор нигоњ доштани афзоиши нарх, паст шудани 
нарх ва кам шудани њаљми фурўш дар ягон бозор; 

(d) субсидия боиси афзудани њиссаи аъзои субсидиякунанда дар бозори 
љањонии ин ё он ашёи хом17 нисбат ба њиссаи миёнае, ки ин аъзо дар давоми 
се соли охир дошт, мешавад ва ин афзоиш дар муњлате, ки субсидия љой 
дошт, тамоюли устувор дошт. 

6.4   Барои маќсадњои банди 3 (b) хориљ шудан ё мушкил шудани содирот тамоми 
њолатњоеро бояд дарбар гирад, ки њангоми риояи муќаррароти банди 7 собит 
карда мешавад, ки таѓйир ёфтани њиссаи ќиёсии мањсулоти шабењ дар бозор, ки 
субсидия карда намешавад, номусоид буд (дар давоми муњлати мазкур, ки ба-
рои собит кардани тамоюли аниќи мањсулоти мазкур дар бозор, ки дар шарои-
ти маъмулї бояд на камтар аз як сол бошад). «Таѓйир ёфтани њиссаи ќиёсї дар 
бозор» чунин яке аз њар вазъияти зеринро дарбар мегирад: (а) афзудани њиссаи 
мањсулоти субсидияшаванда дар бозор; (b) њиссаи мањсулоти субсидияшаванда 
дар бозор дар шароите бетаѓйир мемонад, ки дар њолати љой надоштани субси-
дия он бояд кам мешуд; (с) њиссаи мањсулоти субсидияшаванда дар бозор кам 
мешавад, лекин бо суръати пасттар, аз он, ки дар њолати љой надоштани субсидия 
паст мешуд.

6.5   Барои маќсадњои банди 3 (а) паст шудани нарх њама њолатњоеро дарбар мегирад, 
ки дар онњо паст шудани нарх ба воситаи муќоисаи нархи мањсулоти субсидияша-
ванда ва нархи мањсулоти шабењ, ки субсидия намешавад, ки ба як бозор тањвил 
мегардад, собит карда мешавад. Муќоисаи нарх бояд дар як марњилаи амалиёти 
савдо ва муњлатњои ќиёсшавандаи ваќт гузаронда шавад, дар ин маврид њама ди-
гар омилњо, ки ба ќиёспазирии нарх таъсир мерасонад, бояд ба инобат гирифта 
шавад. Лекин, агар чунин муќоисаи мустаќим ѓайриимкон бошад, онгоњ љой до-
штани пастравии нарх бояд дар асоси нархњои миёнаи содиротї муайян карда 
шавад.  

6.6   Њар як аъзо, ки нисбати он изњорот оид ба расонда шудани зарари љиддї дар бо-
зори дохилии он баён карда мешавад, бо риояи муќаррароти банди 3 Замимаи 
V, бояд ба тарафњои бањс, ки дар доираи моддаи 7 ба миён меояд ва ба њайати 
њакамон, ки мутобиќи банди 4 моддаи 7 таъсис дода мешавад, њамаи маълумоти 

ба худ маънои расондани зарари љиддиро ба манфиат надорад.  
17 Агар дар тиљорати ашёи хоми мазкур ќоидањои дигари махсус, ки дар асоси бисёрљониба мувофиќа карда шудааст, татбиќ 

карда нашавад. 
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марбут ба масъалаи бањс, ки таѓйир ёфтани њиссаи бозории тарафњои бањс ва 
нархњои мањсулоти мазкурро дарбар мегирад, пешнињод намояд. 

6.7   Хориљ шудан ё мушкилот, ки боиси зарари љиддї ба манфиат мешавад,  тибќи 
банди 3 ба миён намеояд, агар яке аз вазъиятњои зерин дар давоми муњлати муай-
яни ваќт љой дошта бошад18:

(а) манъ ё мањдуд кардани содироти мањсулоти шабењ аз аъзое, ки шикоят 
пешнињод кардааст, ё манъ ва мањдуд кардани воридот аз аъзое, ки ба бозори 
кишвари сеюми манфиатдор шикоят пешнињод кардааст;

(b) ќарори њукумати кишвари воридкунанда, ки дар савдои мањсулоти  
мазкур монополияи савдоро ё савдои давлатиро амалї мекунад, бо сабабњои 
ѓайрисавдої воридотро аз аъзое, ки шикоят пешнињод кардааст, ба кишвар 
ё кишварњои дигар таѓйир медињад;

(c) офатњои табиї, корпартої, таъхир дар наќлиёт ва дигар њолатњои форс-
мажор, ки ба истењсолот, сифат, миќдор ва нархи мањсулоти мављудаи 
содиротшаванда аз аъзое, ки шикоят пешнињод кардааст, таъсири калон 
мерасонад;

(d) Вуљуд доштани созиш, ки содиротро аз аъзое, ки шикоят пешнињод 
кардааст, мањдуд мекунад;

(е) ба таври ихтиёрї кам кардани имконияти содироти мањсулоти мазкур 
аз аъзое, ки шикоят пешнињод кардааст (инчунин, њолате, ки мувофиќи 
он ширкатњои аъзое, ки шикоят пешнињод кардааст, худ ба худ содироти 
мањсулоти мазкурро ба бозорњои дигар равона кардаст);

(f) ба стандарт ва дигар талаботњои маъмурї дар кишвари воридкунанда 
љавобгў набудан.

6.8   Дар њолати љой надоштани вазъияте, ки дар банди 7 зикр шудааст, љой дошта-
ни зарари љиддї ба манфиат дар асоси маълумоте муайян карда мешавад, ки ба 
њайати њакамон пешнињод шудааст ё мустаќилан њайати њакамон дастрас намуда-
анд, инчунин маълумоте, ки тибќи муќаррароти Замимаи V пешнињод шудааст.

6.9   Моддаи мазкур ба субсидияњое, ки нисбат ба мањсулоти кишоварзї нигоњ дошта-
шаванда, чи тавре, ки дар Моддаи 13 Созишнома оид ба кишоварзї пешбинї 
шудааст,  татбиќ намегардад..

Моддаи 7 
Тадбирњо оид ба њифзи  њуќуќ

7.1    Ба истиснои њолатњое, ки дар Моддаи 13 Созишнома оид ба кишоварзї пешбинї 
шудааст, дар њолатњои боќимонда, ваќте, ки аъзо асос дорад гумон намояд, ки 
ягон субсидияе, ки дар моддаи 1 зикр шудааст, аз тарафи  аъзои дигар пешнињод 
ё нигоњ дошта мешавад, боиси зарар барои саноати ватанї, аз даст рафтан ё кам 
шудани манфиат ё боиси зарари љидддї ба манфиати вай мешавад, он гоњ ин аъзо 

18  Далели он, ки баъзе вазъиятњо дар банди мазкур зикр шудааст, худ ба худ ба чунин вазъиятњо ягон гуна статуси њуќуќиро на 
дар доираи ГАТТ 1994 ва на дар Созишномаи мазкур намедињад. Чунин вазъиятњо бояд ягона, ѓайричашмдошт, ё дар ягон 
маврид љузъї набошанд.  
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метавонад аз аъзои дигари мазкур доир кардани машваратро дархост намояд.

7.2   Дархост оид ба доир намудани машварат, ки дар банди 1 пешбинї шудааст, баён 
намудани далелњои мављударо нисбат ба: (а) љой доштан ва хусусияти субсидияи 
мазкур ва (b) зарар ба саноати ватанї, аз даст додан ё кам шудани манфиат, ё 
зарари љиддиро19 ба манфиати аъзое, ки доир кардани машваратро дархост кар-
дааст, дарбар мегирад.

7.3  Бо гирифтани дархост оид ба машварат тибќи банди 1, аъзое, ки эњтимолан 
таљрибаи субсидиякунониро амалї мекунад ё давом медињад, бетаъхир ба чунин 
машварат шуруъ мекунад. Маќсад аз машварат ин равшан намудани далелњои 
вазъияти љойдошта ва омадан ба ќарори мутаќобилан мувофиќ мебошад.

7.4   Агар машварат дар давоми 60 рўз20 ба ќарори мутаќобилан мувофиќ боис наша-
вад, њар  аъзо, ки дар чунин машварат иштирок мекунад, метавонад масъаларо ба 
Маќомоти њалли бањсњо барои таъсиси њайати њакамон пешнињод намояд, агар 
Маќомоти њалли бањсњо бо ризоияти умумї ќарор кунад, ки чунин њайатро таъ-
сис надињад,  њайат ва ваколати чунин гурўњ дар давоми 15 рўзи аз санаи таъсиси 
он муайян карда мешавад.

7.5   Њайати њакамон масъаларо баррасї мекунад ва њисоботи љамъбастии худро ба 
тарафњои бањс пешнињод менамояд. Њисобот ба њамаи аъзоён дар давоми 120 
рўзи аз санаи муайян кардани њайат ва ваколати гурўњ ирсол карда мешавад.

7.6    Дар давоми 30 рўзи фиристодани њисоботи њайати њакамон ба њамаи аъзоён, онро 
Маќомоти њалли бањсњо 21 тасдиќ мекунад, агар ягон тарафи  бањс ба таври расмї 
Маќомоти њалли бањсњоро оид ба ќарори худ љињати шикоят кардан огоњ наку-
над ё Маќомоти њалли бањсњо бо ризоияти умумї ќарор намояд, ки њисоботро 
тасдиќ накунад.

7.7    Дар сурати баён кардани шикоят нисбат ба њисоботи њайати њакамон, Маќоми 
апеллятсионї ќарори худро дар давоми 60 рўз аз санае, ки тарафи  бањс ба тав-
ри расмї оид ба шикоят кардан огоњ карда буд. Агар Маќоми апеллятсионї чу-
нин шуморад, ки вай њиоботро дар давоми 60 рўз пешнињод карда наметавонад, 
маќоми мазкур Маќомоти њалли бањсњоро ба таври хаттї дар бораи  сабабњои 
таъхир ва муњлати эњтимолии пешнињоди њисобот огоњ мекунад. Дар њељ маврид 
баррасї набояд аз 90 рўз зиёдтар идома кунад. Њисоботи Маќоми апеллятсионї 
аз тарафи  Маќомоти њалли бањсњо тасдиќ карда мешавад ва бегуфтугў аз тара-
фи тарафњои бањс пазируфта мешавад, агар бо ризоияти умумї Маќомоти њалли 
бањсњо дар давоми 20 рўзи баъди ирсоли он ба аъзоён ќарор намояд, ки њисоботро 
тасдиќ накунад22. 

7.8  Дар мавриди тасдиќ шудани њисоботи њайати њакамон ё њисоботи Маќоми 
апеллятсионї, ки дар он муайян карда шудааст, ки субсидия ба манфиати дигар 
аъзо натиљањои манфї дорад, аъзое, ки чунин субсидияро пешнињод мекунад ё 
нигоњ медорад, бояд барои бартараф кардани чунин натиљањои манфї чорањои 

19  Дар мавриде, ки дархост ба субсидияе иртибот дорад, ки эњтимолан боиси расондани зарари љиддї ба манфиат мувофиќи 
моњияти муќаррароти банди 1 Моддаи 6 мешавад, далелњои мављудаи расондани зарари љиддї ба манфиат метавонад бо як 
далели мављудаи мутобиќ будан ё набудан ба шартњои банди 1 Моддаи 6 мањдуд карда шавад.

20  Њама гуна муњлати ваќт, ки дар моддаи мазкур зикр шудааст, бо ризогии мутаќобила метавонад дароз карда шавад.
21  Агар љаласаи Маќомоти њалли бањсњо дар ин муддат пешбинї нашуда бошад, онгоњ љаласа бо ин маќсад доир карда меша-

вад. 
22  Агар љаласаи Маќомоти њалли бањсњо дар ин муддат пешбинї нашуда бошад, онгоњ љаласа бо ин маќсад доир карда мешавад.
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зарурї андешад, ё субсидияро бекор намояд. 

7.9  Агар аъзо дар муњлати шаш моњи баъд аз санае, ки Маќомоти њалли бањсњо 
њисоботи њайати њакамон ё њисоботи Маќоми апеллятсиониро тасдиќ кардааст, 
чорањои заруриро барои бартараф кардани натиљањои манфии субсидия 
наандешад, ё субсидияро бекор накунад, ва дар њолати набудани созишнома оид 
ба љуброн, Маќомоти њалли бањсњо ба аъзое, ки бо шикоят мурољиат кардааст, 
иљозат медињад, ки чорањои љавобиро амалї намояд, ки бо дараља ва хусусияти 
натиљањои манфии амалкунанда мутаносибан баробар мебошад, агар бо ризоияти 
умумї Маќомоти њалли бањсњо ба он ќарор наояд, ки дархост рад карда шавад.

7.10 Дар њолате, ки яке  аз тарафњои бањс тибќи банди 6 Моддаи 22 Ќарордод оид ба 
њал намудани бањс арбитражро дархост намояд, њакам мутаносиб будани чорањои 
љавобиро ба дараља ва хусусияти натиљањои манфие, ки маълум шудааст, муайян 
мекунад. 

  

Ќисми IV: СУБСИДИЯЊОЕ, КИ БАРОИ АНДЕШИДАНИ ЧОРАЊО АСОС 
НАМЕШАВАНД

Моддаи 8 

Тавсифи субсидияњое, ки барои андешидани чорањо асос намешаванд

8.1 Субсидияњои зерин барои андешидани чорањо асос намешаванд 23:

(а) субсидияњое, ки мувофиќи моњияти моддаи 2 махсус намебошанд;

(b) субсидияњое, ки мувофиќи моњияти моддаи 2 махсус мебошанд, лекин 
њамаи шартњоеро, ки дар бандњои зерини 2 (а), 2 (b) ва 2 (с) пешбинї шудааст, 
ќонеъ мекунанд.

8.2 Новобаста аз муќаррароти ќисми III ва V, субсидияњои зерин, чунин субсидияњое 
њисобида мешаванд, ки барои андешидани чорањо асос намешаванд:

(а) кўмак ба фаъолияти тадќиќотї, ки ширкатњо пешнињод мекунанд, 
инчунин муассисањои тањсилоти олї ва муассисањои илмї дар асоси 
ќарордод бо ширкатњо бо он шарт, ки24 25 26 чунин кўмак на зиёдтар аз 75% 
харољоти тадќиќоти саноатї27 ё 50% харољоти такмил доданро дар марњилаи 

23  Пазируфта шудааст, ки кўмаки давлатї бо маќсадњои гуногун ба таври васеъ аз љониби аъзоён пешнињод карда мешавад ва 
далели он, ки чунин кўмак њамчун субсидия тавсиф намешавад, ки он чораљўиро тибќи муќаррароти моддаи мазкур таќозо 
мекунад, худ ба худ имконияти аъзоёнро вобаста ба пешнињод намудани чунин кўмак мањдуд намекунад.

24 Азбаски пешбинї мешавад, ки наќлиёти њавоии гражданї мавзуи ќоидањои махсуси бисёрљониба мешавад, муќаррароти зер-
банди мазкур ба ин мањсулот иртибот надорад.

25  На дертар аз 18 моњи баъд аз санаи ба эътибор даромадани Созишнома оид ба СУС, Кумита оид ба субсидия ва чорањои 
љубронкунанда, ки тибќи Моддаи 24 пешбинї шудааст (дар Созишномаи мазкур – «Кумита») амали муќаррароти зербанди 2 
(а)-ро бо маќсади ворид намудани таѓиротњои зарурї, ки амали онро мукаммалтар менамояд, мавриди тањлил ќарор медињад. 
Њангоми баррасии таѓйиротњои имконпазир, Кумита бодиќќат тавсифи категорияњоеро, ки дар зербанди мазкур зикр шудааст 
бо назардошти таљрибаи аъзоён дар татбиќи барномањои тадќиќотї ва инчунин корњоеро, ки дар ин самт дигар созмонњои 
байналмилали марбута анљом медињанд, баррасї мекунад.

26 Муќаррароти Созишномаи мазкур нисбат ба тадќиќотњои бунёдии илмї истифода намешавад, ки мустаќилан муассисањои 
тањсилоти олї ва муассисањои илмї анљом медињанд. Истилоњи «тадќиќотњои бунёдї» пешрафти дониши умумии илмї ва тех-
никиро дар назар дорад, ки бо њадафњои саноатї ва тиљоратї иртибот надорад.

27 Истилоњи «тадќиќотњои саноатї» тадќиќотњои банаќшагирифташуда ё тадќиќотњои муњимтаринро ифода мекунад, ки ба да-
рёфт намудани донишњои љадид бо он маќсад равона шудаанд, ки чунин донишњо барои эљод намудани мањсулот, равандњо ва 
хизматњои нав ва инчунин барои комилан бењтар кардани мањсулот, равандњо ва хизматњои мављудбуда судманд хоњанд буд.
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то раќобат28 29 љуброн мекунад30; 
ва бо он шарт, ки чунин кўмак танњо барои маќсадњои зерин масраф карда мешавад:

(i) харољот барои кормандон (тадќиќотчиён, техника ва дигар њайати 
мададрасон, ки танњо бо фаъолияти татдќиќотї машѓул аст);

(ii) харољот барои асбоб, таљњизот, замин ва иншоот (ба истиснои 
истифода дар асоси савдої), ки танњо ва доимо барои фаъолияти 
тадќиќотї истифода мешаванд;

(iii) харољот барои хизматрасонии машваратї ва ба он баробар, ки 
танњо барои фаъолияти тадќиќотї, инчунин харидани натиљањои 
тадќиќотњои илмї, донишњои техникї, патент ва ѓ. истифода мешавад;

(iv) харољоти иловагї, ки бевосита дар љараёни фаъолияти тадќиќотї 
харљ шудааст;

(v) дигар харољоти љорї (барои мавод, таъминот ва ѓ.), ки бевосита 
дар натиљаи фаъолияти тадќиќотї харљ шудааст.

(b) кўмак ба минтаќањои номусоид дар ќаламрави аъзо, ки дар доираи 
умумии рушди минтаќавї31 дода мешавад, махсус ба њисоб намеравад (тибќи 
моњияти моддаи 2) ва байни минтаќањои мазкур таќсим мешавад, бо он 
шарт, ки:

(i) њар як минтаќаи номусоид бояд ба таври аниќ њудуди љуѓрофї бо 
маркази маъмурї ва иќтисодї дошта бошад;

(ii) чунин минтаќа дар асоси меъёрњои бетарафона ва объективї32 
номусоид эътироф карда мешавад ва тибќи ин меъёрњо мушкилоти 
минтаќа аз вазъияти муваќќатї вобаста нест; чунин меъёрњо бояд ба 
таври аниќ дар ќонун, дастурамал ва дигар санадњои расмї муайян 
шуда бошад, ки онњоро санљидан мумкин бошад; 

(iii) меъёр дар худ бањогузории рушди иќтисодиро дарбар мегирад, ки 
он њадди аќќал дар яке аз чунин нишондињандањо асос меёбад:

•	 даромад ба њар сари ањолї ё даромад ба њар хољагии оилавї, ё маљмуи мањсулоти 
дохилї ба њар сар ањолї, ки он набояд аз 85% нишондињандаи миёна барои минтаќаи 

28  Истилоњи «коркард дар марњилаи то раќобат» табдил додани натиљањои тадќиќотњои саноатиро ба наќша, тарњ ва наму-
наи мањсулоти, љараёнњои технологї ё хизматрасонињои нав, дигаргункардашуда ва такмилшударо ифода мекунад, ки барои 
фурўш ва бањрабардорї таъин шудааст, инчунин эљод кардани намунаи якуме, ки барои истифодабарии тиљоратї ношоям 
аст. Он инчунин метавонад тасвияи консепсия ва тарњи мањсулотњо, усул ва хизматњои алтернативиро ва инчунин лоињањои 
аввалини намоишї ё лоињањои озмоиширо дарбар гирад, бо он шарт, ки мутобиќ ва татбиќи онњо дар истифодабарии саноатї 
ё тиљоратї ѓайриимкон бошад. Истилоњи мазкур ба таѓиротњои љорї ва мунтазам дар мањсулотњои мављудбуда, њатто агар 
чунин таѓйиротњо боиси мукаммал шудани онњо шавад, дахл надорад.

29  Дар мавриди барномањое, ки  тадќиќотњои саноатї ва коркарди тораќобатиро якљоя мекунанд, сатњи кўмаки имконпазир, ки 
чораљўиро таќозо намекунад, аз сатњи маъмулии миёнаи имконпазири барои ин ду категорияи номбаршуда, ки бо назардошти 
њамаи харољотњо, ки дар (i) ва (v) зербанди мазкур њисоб карда шудаааст, бояд зиёдтар набошад.

30  Сатњи имконпазири кўмак, ки чораљўиро таќозо намекунад ва дар зербанди мазкур зикр шудаааст, нисбат ба маблаѓи умумии 
харољотњои мазкур, ки дар давоми амали намудани лоињаи мушаххас харљ шудаанд, муайян карда мешавад.

31  «Доираи умумии рушди минтаќавї» маънои онро дорад, ки барномањои минтаќавии субсидиякунонї ин як ќисми сиёсати 
амалкунандаи рушди минтаќавие, ки дар дохили кишвар мунтазам ва ба таври умумї татбиќ мешавад, мебошад ва субсидия 
барои рушди минтаќавї ба ноњияњои алоњидаи љуѓрофие, ки ба рушди минтаќа таъсир намерасонад, ё амалан њељ таъсир надо-
рад, дода намешавад.

32  «Меъёрњои беасар ва объективї» ин чунин меъёрњоро ифода мекунад, ки ба минтаќањои муайян аз он беш имтиёзњое, ки барои 
бартараф ё паст кардани фарќияти минтаќавї дар доираи сиёсати рушди минтаќавї зарур аст, намедињанд. Дар ин маврид, 
барномањои минтаќавии субсидиякунонї бояд маблаѓи нињоии кўмакро, ки барои њар як лоињаи субсидияшаванда дода ме-
шавад, муайян намояд. Чунин маблаѓњои нињої бояд вобаста ба сатњи рушди минтаќањое, ки ба онњо кўмак расонда мешавад, 
фарќ кунад ва бояд дар шакли харољотњои инвестисионї ва таъсиси љойњои корї ифода ёбанд. Дар доираи ин маблаѓњои нињої, 
таќсми кардани кўмак бояд ба таври зарурї васеъ ва умумї амалї карда шавад, то ин ки аз истифодаи афзалиятноки субсидия 
ё пешнињоди маблаѓњои субсидия дар њаљми калони ѓайримутаносиб ба корхонањои муайян канорагирї карда шавад, чи тавре, 
ки дар Моддаи 2 пешбинї карда шудааст. 
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мазкур зиёд бошад;

•	 сатњи бекорї, ки он бояд лоаќал 110% аз нишондињандаи миёнаро барои минтаќаи 
мазкур ташкил намояд; 

ки дар муњлати се сол нишон дода шудааст; чунин бањогузорї метавонад таркибї 
буда, дигар омилњоро низ дарбар гирад. 

(с) мусоидат барои мутобиќ кардани иќтидорњои истењсолии мављудбуда33 
ба талаботњои нави њифзи муњити зист, ки ќонунгузорї ё/ва санадњои меъёрї 
талаб менамояд, ки ин боиси мањдудиятњои иловагї ва афзудани сарбории 
молиявї барои ширкатњо мешавад, бо шарте, ки чунин кўмак:  

(i) чораи якваќта буда, он такрор намешавад; ва 

(ii) на зиёдтар аз 20% харољоти мутобиќкуниро ташкил мекунад; ва 

(iii) харољоти иваз ва истифодаи таљњизоти субсидияшавандаро 
љуброн намекунад, ки он бояд пурра ба зиммаи корхона гузошта 
мешавад; ва

(iv) бевосита ба наќшаи ширкат ба таври мутаносиб кам кардани 
партовњои ифлоскунанда иртибот дорад ва сарфакориро дар харољоти 
истењсолї, ки имконпазир аст, љуброн намекунад; ва  

(v) барои њамаи ширкатњое, ки метавонад таљњизоти нав ва/ё 
љараёнњои истењсолиро љорї намояд, дастрас аст.

8.3     Оид ба барномаи субсидиякунонї, ки ба он муќаррароти банди 2 иртибот дорад, 
Кумита то амалї намудани он, тибќи муќаррароти Ќисми VII огоњ менамояд. 
Чунин огоњнома бояд ба ќадри имкон даќиќ бошад, дигар аъзоён имкон дошта 
бошанд, ки мувофиќати барномаро ба шарт ва меъёрњое, ки дар муќаррароти 
мазкури банди 2 пешбинї шудааст, муайян намоянд. Аъзоён инчунин њар сол 
ба Кумита огоњномаро бо назардошти таѓйирот пешнињод мекунанд, ки дар он 
маълумот оид ба маблаѓи умумии харољот дар њар як барнома ва таѓйирот дар 
он љой дорад. Аъзоёни дигар њуќуќ доранд, ки маълумотро оиди субсидияњои 
алоњида, ки ба барнома34 шомил мебошанд ва оиди он огоњнома ирсол карда шу-
дааст, дархост намоянд.   

8.4  Баъд аз гирифтани дархост аз аъзо, Котибот огоњномаро, ки тибќи банди 3 
пешнињод карда мешавад, баррасї мекунад ва дар њолати зарурї аз аъзое, ки 
субсидияро истифода мебарад дар бораи  барномае, ки мавриди баррасї ќарор 
дорад ва нисбати он огоњнома фиристода шудааст, маълумоти иловагї талаб ме-
намояд. Котибот ба Кумита хулосањои худро дар шакли њисобот пешнињод меку-
над. Баъд аз гирифтани дархост, Кумита бетаъхир хулосањои Котиботро баррасї 
мекунад (ё агар Котибот баррасиро дархост накарда бошад, онгоњ огоњномаро 
тањлил мекунад) бо маќсади муайян кардани он, ки оё дар асл шарт ва меъёрњое, 
ки дар банди 2 зикр шудааст, риоя нашудааст. Расмиёте, ки тибќи банди мазкур 
муќаррар шудааст, аз њама дераш дар љаласаи якуми навбатии Кумита, ки баъд 
аз гирифтани огоњнома оид ба барномаи субсидиякунонї доир карда мешавад, 
анљом меёбад, бо он шарт, ки байни чунин огоњнома ва љаласаи навбатии Куми-
та на камтар аз ду моњ гузашта бошад. Бо гирифтани дархост, расмиёте, ки дар 

33  Истилоњи «иќтидорњои истењсолии мављудбуда» иќтидорњои истењсолиеро ифода мекунад, то љорї кардани талаботњои нави 
њифзи муњити зист лоаќал ду сол дар истифода буданд.

34  Пазируфта мешавад, ки њељ чиз дар муќаррароти мазкур оид ба огоњнома пешнињод намудани маълумоти махфиро, инчунин 
маълумоти махфии касбиро таќозо намекунад. 
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банди мазкур зикр шудааст, инчунин дар баррасии таѓйироти куллии барнома, 
ки дар љараёни њарсолаи ворид кардани маълумоти тоза, ки дар банди 3 ќайд 
шудааст, истифода мешавад.

8.5   Мувофиќи дархости аъзо, ќароре, ки аз тарафи Кумита тибќи банди 4 пешнињод 
шудааст ё агар Кумита дар пешнињод кардани чунин ќарор ѓайри ќобил бошад ва 
инчунин дар њолатњои мушаххас риоя накардани шартњоеро, ки дар барнома баён 
карда шудааст, ки оид ба он огоњнома ирсол шудааст, ба арбитраж пешнињод кар-
да мешавад, ки ќарори он њатмї мебошад. Маќоми арбитраж хулосањои худро ба 
аъзоён дар давоми 120 рўз аз санаи пешнињод шудани масъалаи мазкур ба маќоми 
арбитраж пешнињод мекунад. Ба истиснои њолатњои дигар, ки дар муќаррароти 
мазкур зикр шудааст, нисбат ба арбитраж, ки мутобиќи муќаррароти мазкур гу-
заронда мешавад, муќаррароти Ќарордод оид ба њалли бањс истифода мешавад.

Моддаи 9 

Машварат ва чорањои иљозатдодашудаи њифзи њуќуќ

9.1   Агар дар љараёни амалї намудани барнома, ки дар банди 2 Моддаи 8 зикр 
шудааст, новобаста аз мутобиќ будани барнома ба меъёрњое, ки дар банди 
мазкур ишора шудааст, њар  аъзо гумони асоснок дошта бошад, ки барнома 
барои саноати ватании вай натиљањои манфии љиддї дорад, аз ќабили зараре, ки 
бартараф кардани он мушкил аст, онгоњ чунин аъзо метавонад ба аъзое, ки чунин 
субсидияро пешнињод мекунад ё давом медињад, доир намудани машваратро 
дархост намояд.

9.2 Баъд аз гирифтани дархост оид ба доир намудани машварат тибќи банди 1, аъзое, 
ки чунин субсидияро пешнињод мекунад ё давом медињад, дар муњлати кўтоњтарин 
ба чунин машварат шуруъ мекунад. Маќсади машварат ин аниќ намудани вазъият 
ва омадан ба ќарори мутаќобилан мувофиќ мебошад. 

9.3   Агар ќарори мутаќобилан мувофиќ, ки дар банди 2 зикр шудааст, дар давоми 
60 рўз гирифтани дархост оид ба машварат ба даст оварда нашавад, аъзое, ки 
бо чунин дархост мурољиат кардааст, метавонад, масъаларо барои баррасї ба 
Кумита пешнињод намояд.

9.4   Дар мавриде, ки масъала ба Кумита пешнињод карда мешавад, Кумита бетаъхир 
њамаи далел ва исботи марбут ба масъаларо вобаста ба љой доштани натиљањое, 
ки дар банди 1 зикр шудааст, баррасї менамояд. Агар Кумита љой доштани 
чунин натиљањоро муќаррар намояд, вай метавонад ба аъзои субсидиякунанда 
тавсия дињад, ки барномаи мазкурро чунон таѓйир дињад, ки натиљањои зикршуда 
бартараф карда шаванд. Кумита хулосањои худро дар давоми 120 рўзи аз санаи 
ирсол шудани масъала барои баррасї дар Кумита тибќи банди 3 пешнињод 
мекунад. Агар тавсия дар муњлати 6 моњ иљро карда нашавад, онгоњ Кумита 
ба аъзое, ки бо дархост оид ба машварат мурољиат кардааст, иљозат медињад, 
ки чорањои љавобии мутаносибан баробар ба хусусият ва андозаи натиљањои 
муайяншударо амалї намояд.  
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ЌИСМИ V: ЧОРАЊОИ ЉУБРОНЇ 

Моддаи 10

Татбиќи моддаи ГАТТ VI 199435

Аъзоён тамоми чорањои заруриро меандешанд, ки ситондани бољ тариќи бољи 
љубронї36 аз њар мањсулот, ки аз ќаламрави њар  аъзо ба ќаламрави дигар аъзо ворид 
карда шудааст, мутобиќи муќаррароти Моддаи VI ГАТТ 1994 ва Созишномаи мазкур 
амалї карда шавад. Бољњои љубронї танњо баъд аз тањќиќот, ки мутобиќи муќаррароти 
Созишномаи мазкур ва Созишнома оид ба кишоварзї шуруъ37 ва гузаронда шудааст, 
љорї карда мешавад.     

Моддаи 11 

Оѓоз ва тањќиќоти минбаъда 

11.1   Ба истиснои он, ки дар банди 6 пешбинї шудааст, тањќиќот ба маќсади муайян 
кардани љой доштан, сатњ ва таъсири њар  субсидияи эњтимолї бо аризаи хаттии 
саноати ватанї ё аз номи он оѓоз карда мешавад. 

11.2  Аризае, ки дар банди 1 зикр шудааст, далелњои кофии љой доштани (а) субсидия 
ва, агар имкон бошад андозаи субсидия, (b) зарари тибќи мафњуми Моддаи VI 
ГАТТ 1994  ва чи тавре, ки он дар Созишномаи мазкур тафсир карда шудааст, ва 
(с) робитаи байни воридоти субсидияшуда ва зарари эњтимолиро дарбар меги-
рад. Тасдиќи муќаррарие, ки дар он далелњои мушаххас мављуд нестанд, барои 
риоя кардани банди мазкур кофї њисобида намешавад. Ариза чунин маълумо-
тро, ки ба ќадри имкон барои аризадињанда дастрас аст, дарбар мегирад:

(i) Шахсияти аризадињанда ва тавсифи њаљм ва арзиши истењсоли 
ватании мањсулоти шабењ аз тарафи аризадињанда. Агар аризаи хаттї 
аз номи саноати ватанї дода шуда бошад, он бояд соњаеро, ки аз номи 
он ариза пешнињод шудааст бо рўйхати њамаи истењсолкунандагони 
маълуми ватании мањсулоти шабењ (ё иттињодияи истењсолкунандагони 
дохилии мањсулоти шабењ) ва то ќадре, ки имкон аст, он њаљм ва арзиши 
истењсоли ватании мањсулоти шабењ, ки ба чунин истењсолкунандагон 
мансуб аст, муаррифї намояд; 

(ii) тавсифи пурраи мањсулоти эњтимолан субсидияшуда, номи 
кишвар ё кишварњои истењсоли мањсулот ё содирот, шахсияти њар 
содиркунандаи маълум ё истењсолкунандаи хориљї ва рўйхати 
воридкунандагони мањсулоти мазкур, ки маълум мебошад;  

(iii) далели љой доштан, андоза ва хусусияти субсидия;

35 Муќаррароти ќисмњои II ва III метавонанд дар як ваќт бо муќаррароти ќисми V  татбиќ карда шаванд; лекин нисбат ба 
натиљањои ягон субсидияи мушаххас дар бозори дохилии аъзои воридкунанда танњо як усули муњофизат имконпазир аст (ё 
бољи љубронкунанда, агар талаботи ќисми V риоя шавад, ё чораи љавобї мутобиќи Моддаи 4 ё 7). Муќаррароти ќисмњои II ва 
III нисбати чорањое, ки тибќи муќаррароти ќисми IV чораљўиро таќозо намекунанд, татбиќ карда намешаванд. Лекин, чорањое, 
ки дар банди 1 (а) Моддаи 8 зикр шудаанд, метавонанд мавриди тафтишот ќарор гиранд бо маќсади муайян кардани он, ки 
онњо тибќи моњияти банди 2 махсус мебошанд. Беш аз ин, дар мавриди субсидияе, ки дар банди 2 Моддаи 8 зикр шудааст, ки 
дар доираи барнома пешнињод мешавад ва огоњнома оиди он ирсол нашуда буд, муќаррароти ќисмњои III ва V метавонанд 
татбиќ када шаванд; аммо чунин субсидия бояд чунин субсидияе њисобида нашавад, ки чораљўиро таќозо мекунад, бо он шарт, 
ки субсидия ба стандартњое, ки дар банди 2 Моддаи 8 ишора шудаанд, мутобиќ мебошад.

36 Истилоњи «бољи љубронкунанда» чунин бољи махсус мебошад, ки барои беасар кардани субсидия, ки он ба таври мустаќим ё 
ѓайримустаќим барои истењсол, коркард ё содироти дилхоњ мањсулот, чї тавре, ки дар банди 3 Моддаи VI  ГАТТ 1994 пешбинї 
шудааст, ситонда мешавад. 

37 Истилоњи «шуруъ» дар ин љо ва оянда амалњои расмиётро ифода мекунад, ки тибќи он Аъзо ба таври расмї тафтишотро, чи 
тавре, ки дар Моддаи 1 пешбинї шудааст, оѓоз мекунад.
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далели он, ки зарари эњтимолї ба саноати ватанї бо воридоти субсидияшуда 
дар натиљаи таъсири субсидия ба амал омадааст; далелњои мазкур маълумотро 
оид ба таѓйир ёфтани њаљми воридоти эњтимол субсидияшуда, таъсири 
ин воридот ба нархњои мањсулоти шабењ дар бозори ватанї ва таъсири 
минбаъдаи воридотро ба саноати ватанї, ки дар нишондињандањо ва соњањои 
мазкур асос ёфтааст, ки дар бандњои 2 ва 4 Моддаи 15 ќайд шудааст, дарбар 
мегирад.

11.3   Маќомоти дахлдор даќиќ будан ва мувофиќ будани далелњоро, ки дар ариза баён 
шудааст, бо маќсади кофї будани онњо барои оѓоз намудани тањќиќот санљида 
мебароянд.

11.4  Тањќиќот тибќи моддаи 1 то он ваќте оѓоз карда намешавад, агар маќомоти 
дахлдор дар асоси санљиши дараљаи дастгирї ва рад кардани ариза, ки онро 
истењсолкунандагони ватании мањсулоти шабењ баён кардаанд38, муайян насозанд, 
ки ариза аз саноати ватанї ё аз номи он39 пешнињод шудааст. Ариза аз  «саноати 
ватанї ё аз номи он» пешнињодшуда њисобида мешавад, ки агар онро њамон 
истењсолкунандагони ватанї дастгирї мекунанд, ки њиссаи онњо дар истењсоли 
умумии мањсулоти шабењ аз 50% зиёд мебошад, ки онро он ќисми саноати ватанї 
истењсол кардааст, ки аризаро дастгирї мекунад ё рад мекунад. Лекин тањќиќот 
оѓоз карда намешавад, агар њиссаи истењсолкунандагони дохилї, ки аризаро 
дастгирї мекунанд, дар истењсоли мањсулоти шабењ, ки онро саноати ватанї 
истењсол кардааст, аз 25% камтар  бошад.

11.5 То ќабул намудани ќарор оид ба оѓози тањќиќот, маќомоти дахлдор аз ошкор кар-
дани ариза бо дархости оѓоз намудани тањќиќот канорагирї мекунанд. 

11.6 Агар дар њолатњои махсус маќомоти дахлдор бе аризаи хаттї аз саноати ватанї ё 
аз номи он бо дархости оѓоз намудани чунин тањќиќот ќарорро оид ба оѓоз наму-
дани тањќиќот ќабул намоянд, маќомоти дахлдор ба тањќиќот танњо дар мавриди 
далелњои кофии љой доштани субсидия, зарар ва робитаи байни онњо, чи тавре, 
ки дар банди 2 ишора шудааст, ки оѓоз намудани тањќиќотро асоснок мекунанд, 
шуруъ менамоянд.

11.7 Далели њам субсидия ва њам зарар бояд дар як ваќт дар мавриди (а) ќабул намуда-
ни ќарор оид ба оѓоз кардан ё накардани тањќиќот ва (b) дар љараёни тањќиќот, 
шуруъ аз санаи на дертар аз санаи аз њама аввал, ки тибќи муќаррароти Созишно-
маи мазкур чорањои муваќќатї метавонанд љорї шаванд, баррасї карда шавад.

11.8 Дар њолатњое, ки мањсулот мустаќиман аз кишвари истењсол ворид карда 
намешавад, балки ба кишвари воридкунанда аз кишвари сеюм содирот карда 
мешавад, муќаррароти Созишномаи мазкур пурра татбиќ карда мешавад ва 
барои маќсадњои Созишномаи мазкур ќарордод ё ќарордодњо чунин шуморида 
мешавад, ки байни кишвари истењсол ва аъзои воридкунанда баста шудааст. 

11.9 Ариза бо дархости оѓоз намудани тањќиќот тибќи банди 1 рад карда мешавад ва 
тањќиќот бетаъхир ќатъ карда мешавад, њамин, ки ба маќомоти дахлдор маълум 
шавад, ки далелњои кофии субсидия ё зарар, ки давом додани расмиётро асоснок 
мекунад вуљуд надорад. Тањќиќот бетаъхир ќатъ карда мешавад дар њолатњое, 

38  Дар мавриди соњањое, ки шумораи бењад зиёди истењсолкунандагонро дарбар мегирад, маќомоти дахлдор метавонанд дастгирї 
ва рад кардани аризаро тавассути усулњои интихобие, ки аз љињати оморї асоснок шудааст, муайян намоянд.

39  Ба Аъзоён маълум аст, ки дар ќаламрави баъзе аъзоён коргарони кирояи истењсолкунандагони ватании мањсулоти шабењ, ё 
намояндагони онњо метавонанд аризаро оид ба тафтишот, ки дар банди 1 зикр шудааст, пешнињод ё дастгирї намоянд. 
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ки маблаѓи субсидия ба de minimis  баробар аст ё агар њаљми воридоти субсиди-
яшуда, аслї ё эњтимолї, ё зарари он ночиз аст. Барои маќсадњои банди мазкур, 
њаљми субсидия минималї њисобида мешавад, агар субсидия камтар аз 1% арзи-
ши мањсулотро ташкил намояд.

11.10 Тањќиќот набояд ба раванди барасмиятдарории гумрукї монеъ шавад.

11.11 Тањќиќот, ба истиснои њолатњои махсус, бояд дар давоми як соли баъди оѓози он 
анљом дода шавад ва дар њељ маврид набояд аз 18 моњ зиёд бошад.

Моддаи 12 

Далелњо 

12.1 Ба Аъзоёни манфиатдор ва њамаи тарафњои манфиатдори тањќиќоти марбут ба 
бољи љубронї огоњномаи рољеъ ба маълумоте, ки ба маќомоти дахлдор зарур аст 
фиристода мешавад ва ба онњо имконияти кофї дода мешавад, ки ба таври хаттї 
њамаи далелњоеро, ки ба фикри онњо ба тањќиќоти мазкур дахл дорад, пешнињод 
намоянд.

12.1.1 Ба содиркунандагон, истењсолкунандагони хориљї ва тарафњои манфиат-
дор, ки саволномањоеро мегиранд, ки дар тањќиќоти марбут ба бољи љубронї 
истифода мешавад, њадди аќал 30 рўз дода мешавад40. Дархост оид ба дароз 
кардани муњлати 30 рўз бояд ба таври љиддї ба инобат гирифта шавад ва 
дар њолати љой доштани асос, дар њама њолатњои имконпазир дароз кардани 
муњлат бояд пешнињод карда шавад.

12.1.2 Бо назардошти талабот оид ба муњофизати маълумоти махфї, далелњое, ки 
ба таври хаттї аз тарафи аъзои манфиатдор ё тарафи маниатдорпешнињод 
шудааст, бетаъхир ба аъзоёни дигар манфиатдор ва тарафњои манфиатдор, 
ки дар тањќиќот иштирок мекунанд, пешнињод карда мешавад.

12.1.3 Бо оѓоз шудани тањќиќот, маќомоти дахлдор фавран матни пурраи аризаи 
хаттиро, ки тибќи банди 1 Моддаи II гирифта шудааст, ба содиркунандаго-
ни маълумшуда41 ва маќомоти расмии кишвари содиркунанда ва мувофиќи 
дархости онњо, ба дигар тарафњои манфиатдори дахлдор пешнињод меку-
нанд. Ба њимояи маълумоти махфї, чи тавре, ки дар банди 4 пешбинї шуда-
аст, бояд диќќати зарурї дода шавад.  

12.2   Аъзоёни манфиатдор ва тарафњои манфиатдор инчунин дар њолати вуљуд дошта-
ни сабаби асоснок њуќуќ доранд, ки маълумотро ба таври шифоњї баён намоянд. 
Дар њолатњое, ки чунин маълумот ба таври шифоњї пешнињод карда мешавад, 
аъзоёни манфиатдор ва тарафњои манфиатдори мазкур бояд далели  худро ба тав-
ри мухтасар дар шакли хаттї баён намоянд. Њама ќарорњои маќомоти тањќиќот 
танњо дар чунин маълумот ва далел асос меёбад, ки он дар шакли хаттї дар ихти-
ёри маќомоти мазкур мебошад ва барои аъзоёни манфиатдор ва тарафњои ман-
фиатдор, ки дар тањќиќот иштирок доранд, дастрас мебошад ва дар ин маврид, 

40  Тибќи ќоида, муњлати барои содиркунандагон муќарраршуда аз санаи гирифтани саволнома оѓоз мешавад, ки барои ин 
маќсад саволнома гирифташуда шуморида мешавад дар давоми як њафтаи аз санае, ки он ба респондент ё намояндаи дипло-
матии марбутаи мамлакати содиркунанда, ё дар мавриди ќаламрави гумрукии аъзои СУС, ба намояндаи расмии ќаламрави 
содиркунанда ирсол шудааст.

41  Дониста мешавад, ки агар шумораи содиркунандагони дахлдор хеле зиёд бошад, матни пурраи ариза танњо ба маќомоти аъ-
зои содиркунанда ё иттињодияњои тиљоратии дахлдор пешнињод карда мешавад ва онњо сипас нусхањоро ба содиркунандагони 
манфиатдор пешнињод мекунанд. 
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ба њимояи маълумоти махфї диќќати зарурї дода мешавад.  

12.3 Маќомоти дахлдор, дар њолатњое, ки амалан имкон аст, сариваќт ба њамаи аъзоёни 
манфиатдор ва тарафњои манфиатдор имкон медињанд, ки бо тамоми маълумоте, 
ки ба њолатњои онњо дахл дорад ва махфї намебошад ва онро маќомоти дахлдор 
дар љараёни тањќиќот истифода мебаранд,  чи тавре, ки дар банди 4 пешбинї 
шудааст, шинос шаванд ва дар асоси ин маълумот пешнињодоти худро тањия 
намоянд. 

12.4 Њама гуна маълумоте, ки аз рўи моњияти худ махфї мебошад (масалан, барои он, ки 
ошкор кардани он маънои онро дорад, ки ба раќиб афзалиятњои љиддии раќобат 
дода мешавад, ё барои он, ки ошкор кардани он боиси натиљањои номусоид 
барои шахсе мешавад, ки ин маълумотро пешнињод кардааст, ё барои шахсе, ки 
ин шахс аз ин шахси мазкур маълумотро гирифтааст), ё ки аз љониби тарафњои 
манфиатдор дар асоси махфї пешнињод карда мешавад, дар њолати љой доштани 
асосњои љиддї аз тарафи  маќомоти дахлдор чунин шуморида мешавад. Чунин 
маълумот бе иљозати махсуси тарафе 42, ки ин маълумотро пешнињод кардааст, 
ошкор карда намешавад.

12.4.1 Маќомоти дахлдор метавонанд аз Аъзоёни манфиатдор ва тарафњои 
манфиатдор, ки маълумоти махфиро пешнињод кардаанд, талаб намоянд, 
ки шарњи мухтасари онро пешнињод намоянд. Чунин шарњи мухтасар бояд 
ба ќадри кифоя муфассал бошад, ки моњияти маълумоте, ки дар асоси махфї 
дода шудааст, дарк карда шавад. Дар њолатњои истисної, чунин аъзоён ё 
тарафњо метавонанд ќайд намоянд, ки чунин маълумот пешнињод кардани 
шарњи мухтасари онро иљозат намедињад. Дар чунин њолатњои истисної 
сабабњое, ки мувофиќи онњо пешнињоди шарњи мухтасари он имкон надорад, 
бояд баён карда шавад.

12.4.2 Агар маќомоти дахлдор чунин шуморанд, ки дархост оид ба  махфї будани 
маълумот беасос аст ё манбаи маълумот хоњиши ошкор кардани онро 
надорад ё дар шакли хулоса ё кўтоњ ошкор кардани онро иљозат намедињад, 
маќомоти дахлдор метавонанд чунин маълумотро ба инобат нагиранд, 
агар ба онњо аз манбањои мазкур собит карда нашавад, ки маълумот даќиќ 
мебошад43. 

12.5    Ба истиснои њолатњое, ки дар банди 7 пешбинї шудаанд, маќомоти дахлдор дар 
љараёни тањќиќот даќиќ будани маълумотро, ки аз љониби  аъзоёни манфиатдор ё 
тарафњои манфиатдор пешнињод шудааст ва хулосањои онњо дар он асос меёбад, 
муайян мекунанд.

12.6 Маќомоте, ки тањќиќот мебарад, метавонад дар ќаламрави дигар кишвар тањќиќот 
барад, агар он сариваќт аъзои мазкурро огоњ карда бошнд ва аъзои мазкур ба 
тањќиќот зид нест. Беш аз ин, маќомоти тањќиќот метавонад тањќиќотро дар до-
хили ширкат барад, агар: (а) ширкат ба ин зид нест ва (b) аъзои мазкур огоњ карда 

42  Аъзоён огоњ мебошанд, ки дар ќаламрави баъзе аъзоён ошкор кардани маълумот мутобиќи амри ќатъиян мањдуди рољеъ ба 
њимояи маълумот ба амал бароварда мешавад.

43  Аъзоён розї мебошанд, ки дархост оиди махфї нигоњ доштан бояд беасос рад карда нашавад. Аъзоён инчунин бо он розї 
мебошанд, ки маќомоти тафтишот метавонанд бо дархост оиди хориљ намудан аз низоми махфї танњо нисбати он маълумоте 
мурољиат намоянд, ки ба расмиёти тафтишот марбут аст.
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шудааст ва ба ин зид намебошад. Расмиёте, ки дар Замимаи VI пешбинї шудааст, 
нисбат ба тањќиќоте дахл дорад, ки дар дохили ширкат гузаронда мешавад. Бо 
назардошти мањдудиятњое, ки ба талаботи муњофизати маълумоти махфї ирти-
бот дорад, маќомоти дахлдор натиљањои чунин тањќиќотро ба ширкатњое, ки ба 
онњо дахл дорад, пешнињод мекунад, ё тибќи муќаррароти банди 8 ошкор кар-
дани натиљањои тањќиќотро барои чунин ширкатњо таъмин мекунад ва инчунин 
метавонад чунин натиљањоро ба ихтиёри аризадињандагон пешнињод намояд.

12.7 Дар њолатњое, ки њар  аъзои манфиатдор ё тарафи манфиатдор дар давоми муњлати 
муайян дастрас кардани маълумоти заруриро рад мекунад ё онро пешнињод на-
мекунад ё тањќиќотро ба таври љиддї мушкил мегардонад, ќарорњои пешакї ё 
љамъбастї, тасдиќкунанда ё радкунанда дар асоси далелњои мављудбуда баро-
варда мешавад.

12.8 То баровардани ќарори љамъбастї, маќомоти дахлдор њамаи аъзоёни манфиатдор 
ва тарафњои манфиатдорро оид ба далелњои нисбатан муњими баррасишаванда, 
ки барои њалли масъалаи љорї намудани чорањои нињої асос мебошад, огоњ 
мекунанд. Чунин ошкор кардани маълумот бояд сариваќт амалї карда шавад, то 
ин, ки тарафњо манфиатњои худро дифоъ карда тавонанд.

12.9 Барои маќсадњои Созишномаи мазкур «тарафњои манфиатдор» инњоро дарбар 
мегирад:

(i) содиркунанда ва истењсолкунандаи хориљї, ё воридкунандаи 
мањсулот, ки нисбати он тањќиќот давом дорад, ё иттињодияи савдої 
ва соњибкорї, ки аъзоёни бештари он истењсолкунанда, содиркунанда 
ва воридкунандаи мањсулоти мазкур мебошанд; ва

(ii) истењсолкунандаи мањсулоти шабењро дар Аъзои воридкунанда ё 
иттињодияи савдої ва соњибкорї, ки аъзоёни бештари он мањсулоти 
шабењро дар ќаламрави аъзои воридкунанда истењсол мекунанд.

Рўйхати мазкур ба аъзоён њамроњ кардани тарафњои ватанї ва хориљиро ба 
«тарафњои манфиатдор» ѓайр аз онњое, ки номбар шудааст, мањдуд намекунад. 

12.10 Маќомоти дахлдор ба истеъмолкунандагони саноатии мањсулот, ки мавриди 
тањќиќот ќарор дорад ва ба ташкилотњои намояндаи истеъмолкунандагон, дар 
њолатњое, ки мањсулоти мазкур ба таври васеъ дар савдои чакана пањн шудааст, 
имкон медињанд, ки маълумоти марбут ба тањќиќоти нисбати субсидиякунонї, 
зарар ва робитаи байни онњоро пешнињод намоянд.

12.11 Маќомоти дахлдор ба таври зарурї мушкилотеро, ки ба он тарафњои манфиатдор, 
махсусан корхонањои хурд дар пешнињод намудани маълумот дучор мешаванд, 
ба инобат мегиранд ва ба онњо кўмакї њаматарафаро мерасонанд.

12.12 Расмиёти дар боло зикршуда маќсад надорад, ки ба маќомоти њар аъзо вобаста ба 
бетаъхир амал намудан нисбати оѓоз намудани тањќиќот, баровардани ќарорњои 
пешакї ва љамъбастии тасдиќкунанда ё радкунанда, ё амалї намудани чорањои 
муваќќатї ё нињої, ки тибќи муќаррароти Созишномаи мазкур татбиќ мешавад, 
монеа  бошад.
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Моддаи 13
Машварат

13.1 Дар муњлати кўтоњтарини баъди гирифтани ариза, ки дар моддаи 11 пешбинї 
шудааст, лекин дар њама маврид то оѓоз намудани тањќиќот, ба аъзоёне, ки 
мањсулоти онњо метавонад мавриди тањќиќот ќарор гирад, пешнињод оид ба доир 
намудани машварат, бо маќсади муайян кардани вазъият нисбат ба масъалањое, 
ки дар банди 2 моддаи 11 ќайд шудааст ва ќабул намудани ќарори мутаќобилан 
мувофиќ равон карда мешавад. 

13.2 Беш аз ин, дар тамоми муњлати тањќиќот, ба Аъзоёне, ки мањсулоти онњо мавриди 
тањќиќот ќарор гирифтааст, имкони кофии давом додани тањќиќот бо маќсади 
муайян кардани сабабњои аслї ва ба даст овардани ќарори мутаќобилан мувофиќ44 
дода мешавад. 

13.3 Бе зарар ба уњдадории пешнињод намудани имкониятњои кофї барои доир намудани 
машварат, муќаррароти марбут ба машварат маќсад надорад, ки ба маќомоти 
њар  аъзо вобаста ба бетаъхир амал намудан нисбати оѓоз намудани тањќиќот, 
баровардани ќарорњои пешакї ва љамъбастии тасдиќкунанда ё радкунанда, ё 
амалї намудани чорањои муваќќатї ё нињої, ки тибќи муќаррароти Созишномаи 
мазкур татбиќ мешавад, монеа бошад.

13.4   Аъзое, ки маќсад дорад, ки тањќиќотро оѓоз намояд, ё чунин тањќиќотро бурда 
истодааст, бо дархости аъзо ё аъзоён, ки мањсулоти онњо мавриди тањќиќот ќарор 
дорад, дастрас намудани маълумоти ѓайримахфї, инчунин шарњи мухтасари 
ахбори махфиро, ки дар оѓоз ва бурдани тањќиќот истифода мешавад, иљозат 
медињад.

Моддаи 14

Њисоб намудани  њаљми субсидия ба сифати имтиёзе, ки ба гирандаи он пешнињод 
шудааст

Барои маќсадњои ќисми V, њар усул, ки маќомоти тањќиќот барои њисоб кардани 
он имтиёз, ки ба гирандаи субсидия тибќи банди 1 моддаи 1 дода шудааст, истифода 
мебарад, бояд дар ќонунгузории миллї ё санадњои меъёрии аъзои мазкур муайян шуда 
бошад ва истифодаи ин усулњо дар њар як мавриди мушаххас бояд шаффоф ва ба ќадри 
кофї шарњдињанда бошад. Беш аз ин, њар як чунин усул бояд ба принсипњои зерин 
мутобиќ бошад:

(а) иштироки њукумат дар сармояи ширкат њамчун пешнињоди имтиёз 
эътироф намешавад, агар ќарор оид ба  сармоягузорї њамчун ќароре, ки ба 
таљрибаи маъмулии сармоягузории (инчунин пешнињод намудани сармояи 
тавакалї) сармоягузорони хусусї дар ќаламрави аъзои мазкур мутобиќ нест, 
эътироф карда нашавад;

(b) ќарзи њукумат њамчун пешнињоди имтиёз эътироф намешавад, агар 
фарќият байни маблаѓе, ки ширкати ќарзгирифта вобаста ба ќарзи давлатї 
пардохт мекунад ва маблаѓе, ки онро ширкати ќарзгирифта барои ќарзи 
тиљоратии мутаносибан баробар, ки онро ширкат дар асл дар бозор гирифта 
метавонад, пардохт мекард, љой надошта бошад. Дар чунин маврид, имтиёз 

44  Тибќи муќаррароти банди мазкур махсусан муњим аст, ки њељ як ќарори тасдиќкунанда, пешакї ё нињої бе пешнињод намуда-
ни имкониятњои кофї барои доир намудани машварат ќабул карда нашавад. Чунин машварат метавонад асос барои расмиёт 
тибќи муќаррароти ќисмњои II, III ё X шавад.
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ин фарќияти байни ин ду маблаѓ мебошад;

(с) кафолати ќарз аз тарафи  њукумат њамчун пешнињоди имтиёз эътироф 
намешавад, агар фарќият байни маблаѓе, ки ширкати гирандаи кафолат 
вобаста ба ќарзе, ки њукумат кафолат додааст пардохт мекунад ва маблаѓе, 
ки онро ширкат барои ќарзи тиљоратии мутаносибан баробари бе кафолати 
њукумат, пардохт мекард, љой надошта бошад. Дар чунин маврид, имтиёз 
ин фарќияти байни ин ду маблаѓ мебошад, бо тасњењи фарќияти пардохтњои 
комиссионї;

(d) пешнињоди мањсулот ва хидматрасонї аз тарафи  њукумат, ё хариди 
мањсулот ва хидматрасонї аз тарафи  њукумат њамчун имтиёз эътироф 
карда намешавад, агар мањсулот ва хидматрасонї аз тарафи  њукумат бо 
нархи пасттар аз нархи асл пешнињод карда нашавад, ё барои харидорї 
нархи бештар аз нархи аслї пардохт нашуда бошад. Баробарии пардохт 
нисбат ба вазъияти љории бозорї (ки нарх, сифат, дастрас будан, бозоргирї, 
боркашонї ва дигар шароитњои харид ва фурўшро дарбар мегирад) барои 
мањсулот ва хидматрасонињои мазкур дар кишвари тањвил ва харидор 
муайян карда мешавад.    

Моддаи 15 

Муайян кардани зарар45

15.1 Ќарор оид ба  зарар барои маќсадњои Моддаи VI ГАТТ 1994 бояд бо далелњои 
тасдиќкунанда асос ёбад ва дар як ваќт тањлили беѓарази њам (а) њаљми вори-
доти субсидияшуда ва таъсири воридоти субсидияшударо ба нархњои бозо-
ри дохилии мањсулоти шабењ46 ва (b) таъсири минбаъдаи чунин воридотро ба 
истењсолкунандагони ватании чунин мањсулот бояд дарбар гирад.  

15.2 Нисбат ба  њаљми воридоти субсидияшуда, маќомоте, ки тањќиќот мебарад, 
муайян мекунад, ки дар асл воридоти субсидияшуда дар ифодаи мутлаќ ё нисбат 
ба истењсол ё истеъмол дар аъзои воридкунанда хеле зиёд шуд. Нисбат ба таъсири 
воридоти субсидияшуда, маќомоте, ки тањќиќот мебарад, муайян мекунад, ки 
дар асл якбора паст шудани нархи воридоти субсидияшуда нисбат ба нархи 
мањсулоти шабењ љой дошт, ё чунин воридот бо ягон воситаи дигар боиси якбора 
паст шудани нарх шуд, ё чунин воридот ба баланд шудани нарх монеа шуд, ки 
дар мавриди вуљуд надоштани он нарх хеле баланд мешуд. Њељ яке аз ин омилњои 
номбаршуда, дар ќабул намудани ќарор омили асосї буда наметавонад.

15.3 Агар тањќиќоти љубронамої дар як ваќт нисбати воридот аз якчанд кишвар гуза-
ронда шавад, маќомоте, ки тањќиќот мебарад, метавонад ба таври умумї таъсири 
чунин воридотро танњо дар он маврид муайян кунад, ки агар онњо муайян на-
мояд, ки (а) њаљми субсидияе, ки нисбати воридот аз њар як кишвар маълум шу-
дааст, аз андозаи de minimis, ки дар банди 9 моддаи 11 муайян шудааст, зиёдтар 
аст ва њаљми воридот аз њар як кишвар ночиз нест, ва (b) ба таври умумї муай-
ян кардани воридот бамаврид аст, дар сурати муќоисаи шартњои раќобат байни 

45  Дар Созишномаи мазкур истилоњи «зарар» ифодакунандаи зиёни моддї ба саноати ватанї, хавфи расондани зиён ба саноати 
ватанї ва мамониати моддї дар таъсиси чунин саноат эътироф карда мешавад, агар дигар муќаррар нашуда бошад ва тибќи 
муќаррароти моддаи мазкур бояд тафсир дода шавад.

46  Дар Созишномаи мазкур истилоњи «мањсулоти шабењ» («мањсулоти монанд») эътироф мешавад, ки он мањсулотеро ифода 
мекунад, ки он мутобиќати комил дорад, яъне дар њама маврид ба мањсулоти мазкур монанд мебошад, ё дар њолати љой надо-
штани чунин мањсулот, дигар мањсулот, ки он новобаста аз он, ки дар њама маврид монанд нест, хусусиятњои монандеро дорад, 
ки мањсулоти мазкур дорад.
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мањсулотњои воридотї бо њам ва шартњои раќобат байни мањсулотњои воридотї 
ва мањсулоти шабењи ватанї.

15.4 Тањлили таъсири воридоти субсидияшуда ба саноати ватанї муайян намудани 
њамаи омилњои иќтисодї ва нишондињандањоеро, ки ба масъала дахл дорад, 
дарбар мегирад, инчунин коњиши аслї ва эњтимолии истењсолот, фурўш, њиссаи 
бозорї, фоида, мањсулнокї, даромад аз сармоягузорї ё истифодаи иќтидорњои 
истењсолї; омилњое, ки ба нархњои дохилї таъсир мерасонад; таъсири манфии 
аслї ё эњтимолї ба њаракати пули наќд, мањсулоти дар анборбуда, шуѓли ањолї, 
маош, рушд, имконияти љалби сармоя ё инвестисия ва дар мавриди кишоварзї, 
тањлили масъалаи он, ки оё афзоиши барномањои њукуматии субсидиякунонї љой 
дорад ё не. Рўйхати мазкур нињої нест ва њељ яке аз ин омилњои номбаршуда, дар 
ќабул намудани ќарор омили асосї буда наметавонад.

15.5 Бояд исбот карда шавад, ки дар натиљаи таъсири субсидия47, воридоти 
субсидияшуда тибќи моњияти Созишномаи мазкур зарар мерасонад. Муайян 
кардани љой доштани алоќа байни воридоти субсидияшуда ва зарар ба саноати 
ватанї дар тањлили њамаи далелњое, ки ба масъала дахл дорад, ки дар ихтиёри 
маќомоти дахлдор аст, асос меёбад. Маќомоти дахлдор инчунин ѓайр аз воридоти 
субсидияшуда, дигар омилњои маълумро низ баррасї мекунад, ки дар як ваќт ба 
саноати ватанї зарар мерасонад ва зараре, ки чунин дигар омилњо мерасонад, 
бояд ба воридоти субсидияшуда мансуб карда нашавад.

15.6 Таъсири воридоти субсидияшуда нисбат ба истењсолоти ватании мањсулоти шабењ 
муайян карда мешавад, агар ахбори мављудбуда имкон медињад, ки истењсоли 
мазкурро дар асоси чунин меъёрњо аз ќабили љараёни истењсолї, њаљми фурўши 
истењсолкунандагон ва фоида људо кардан мумкин аст. Агар чунин људо кардани 
истењсолоти мазкур ѓайриимкон бошад, онгоњ таъсири воридоти субсидияшуда, 
дар асоси омўзиши гурўњ ва номгўи мањдуди мањсулот, ки мањсулоти шабењро 
дарбар мегирад, ки оид ба  он маълумот гирифтан мумкин аст, гузаронда мешавад.

15.7 Ќарор оид ба хавфи расондани зарари моддї дар далелњо асос меёбад, на танњо 
дар фарзия, тахмин ва ё эњтимоли дур. Дигар шудани шароит, ки метавонист 
вазъиятеро ба амал орад, ки дар он субсидия зарар мерасонд, бояд ба таври аниќ 
маълум ва ногузир бошад. Дар мавриди муайян кардани хавфи расондани зарар, 
маќомоти дахлдор, аз љумлаи дигар, чунин омилњоро аз ќабили зерин бояд ба 
инобат гиранд:  

(i) хусусияти чунин субсидия ва ё субсидияњо ва таъсири эњтимолии 
онњо ба савдо;

(ii) суръати баланди афзоиши воридоти субсидияшуда ба бозори 
дохилї, ки аз эњтимолияти хеле зиёд шудани воридот дарак медињад;

(iii) вуљуд доштани иќтидорњои озоди бузург ё ба таври ногузир хеле 
зиёд шудани иќтидорњои содиркунанда, ки эњтимолияти хеле зиёд 
шудани содироти субсидияшударо ба бозори аъзои воридкунанда 
нишон медињад бо назардошти имконияти истеъмоли њар содироти 
иловагї дар дигар бозорњои содиротї; 

(iv) оё воридот бо нархњое сурат мегирад, ки ба нархњои дохилї 
дар самти паст шудан ё нигоњ доштан таъсири калон мерасонад ва 

47  Чи тавре, ки дар бандњои 2 ва 4 баён карда шудааст.
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эњтимолияти дар оянда зиёд шудани талабот ба воридот; ва

(v) он захираи мањсулот, ки мавриди тањќиќот ќарор дорад.

Њељ яке аз ин омилњои номбаршуда, дар ќабул намудани ќарор омили асосї 
буда наметавонад, лекин омилњои баррасиёбанда дар маљмуъ бояд ба он ќарор орад, 
ки идомаи содироти субсидияшуда ногузир аст ва агар чорањои дифої амалї карда 
нашавад, ин боиси зарари моддї мешавад.

15.8  Дар њолатњое, ки хавфи расондани зарар аз воридоти субсидияшуда љой дорад, 
масъалаи истифодаи чорањои љубронї бо таваљљуњи махсус баррасї ва њал карда 
мешавад.

Моддаи 16
Тавсифи саноати ватанї

16.1 Барои маќсадњои Созишномаи мазкур «саноати ватанї» ба истиснои он, ки 
дар банди 2 пешбинї шудааст, бояд чунин тафсир шавад, ки он ба њамаи 
истењсолкунандагони ватании мањсулоти шабењ иртибот дорад, ё барои он нафа-
рони аз миёни онњо, ки он маљмуи истењсоли мањсулоти мазкур, ки онњо истењсол 
мекунанд ќисми асосии њамаи истењсоли ватании ин мањсулотро дарбар мегирад, 
ба исттиснои њолатњое, ки истењсолкунандагон аз содиркунандагон ё воридку-
нандагон вобаста48 буда, ё худи онњо воридкунандагони мањсулоти эњтимолан 
субсидияшаванда ё мањсулоти шабењ аз дигар кишварњо мебошанд. 

16.2 Дар вазъиятњои истисної, ќаламрави аъзо барои истењсолоти мазкур ба ду 
ё аз он зиёда бозорњои раќобаткунанда метавонад таќсим карда шавад ва 
истењсолкунандагон дар дохили њар бозор њамчун соњаи мустаќил њисобида 
мешаванд, агар (а) истењсолкунандагон дар дохили чунин бозор њамаи ё ќариб 
њамаи мањсулоти истењсолшудаи худро дар ин бозор мефурўшанд, ва (b) талабот 
дар бозори мазкур аз тарафи  истењсолкунандагони мањсулоти мазкур, ки дар 
дигар ќисмати ин ќаламрав ќарор доранд, ба таври зиёд ќонеъ карда намешавад.  
Дар чунин вазъият, зарар љой дошта метавонад, новобаста аз он, ки њатто агар 
ба ќисми асосии истењсолоти ватанї зарар нарасида бошад, бо он шарт, ки во-
ридоти субсидияшуда дар чунин бозори алоњида љамъ мешавад ва беш аз ин, ба 
њамаи  ё ќариб њамаи истењсолкунандагони мањсулоти шабењ дар чунин бозор 
зарар мерасонад.

16.3  Агар зери мафњуми саноати ватанї истењсолкунандагоне фањмида шавад, ки дар 
минатќаи муайян ќарор доранд, яъне, дар њудуди бозор, чи тавре, ки он дар бан-
ди 2 муайян шудааст, бољњои љубронї танњо аз мањсулотњое ситонда мешавад, 
ки барои истеъмоли нињої дар минтаќаи мазкур таъин шудааст. Агар ќонуни 
конститусионии аъзои воридкунанда ситондани бољњои љубронїро дар ин асос 
иљозат надињад, аъзои воридкунанда метавонад бе мањдудият бољњои љуброниро 
танњо дар он маврид ситонад, ки агар (а) ба содиркунандагон барои ќатъ карда-
ни содирот бо нархњои субсидияшуда ба минтаќаи мазкур имкон дода шуда буд 
ё дигар кафолат тибќи моддаи 18 дода мешавад ва кафолатњои мувофиќ дар ин 

48  Барои маќсадњои банди мазкур истењсолкунандагон бо содиркунандагон ё воридкунандагон вобаста шуморида мешаванд, 
агар (а) яке аз онњо дигаррро ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим идора мекунад; ё (b) њардуи онњо ба таври мустаќим ё 
ѓайримустаќим аз тарафи шахси сеюм идора карда мешаванд; ё (с) њардуи онњо ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим шахси 
сеюмро идора мекунанд, бо он шарт, ки асосњое вуљуд доранд, ки тибќи онњо бовар ё гумон кардан мумкин аст, ки таъсири 
ин робита чунин аст, ки он метавонад истењсолкунандаи мазкурро маљбур намояд, ки ба таври дигар аз истењсолкунандагони 
новобаста амал намояд.  
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маврид бетаъхир дода шуда набуданд ва (b) чунин бољњо танњо аз мањсулотњои 
истењсолкунандагони мушаххас, ки ба минтаќаи мазкур тањвил мекунанд, ситон-
да намешавад. 

16.4 Ваќте, ки ду ё зиёда кишварњо тибќи муќаррароти банди 8 (а) Моддаи XXIV ГАТТ 
1994 ба чунин дараљаи њамоиш ноил шуданд, ки он хусусияти бозори ягона ва 
муттањидро дорад, саноат дар тамоми минтаќаи њамоиш њамчун саноати ватанї, 
чи тавре, ки дар банди 1 зикр шудааст, њисобида мешавад. 

16.5 Муќаррароти банди 6 моддаи 15 нисбат ба моддаи мазкур истифода карда 
мешавад. 

Моддаи 17
Чорањои муваќќатї

17.1 Чорањои муваќќатї танњо дар њамон њолатњое метавонанд мавриди истифода 
ќарор гиранд, ки агар:

(а) Тањќиќот мутобиќи муќаррароти моддаи 11 оѓоз карда шуда буд, оид ба 
он огоњномаи чоп карда шуда буд ва ба аъзоёни манфиатдор ва ба тарафњои 
манфиатдор имкони кофї дода шуда буд, ки маълумотро пешнињод созанд 
ва мулоњизањои худро баён намоянд;

(b) тибќи ќарори пешакии тасдиќкунанда, субсидия љой дорад ва воридоти 
субсдияшуда ба саноати ватанї зарар мерасонад; ва 

(с) Маќомоти дахлдор истифодаи чунин чорањоро барои пешгирии зарар 
дар љараёни тањќиќот зарур мешуморад. 

 

17.2 Чорањои муваќќатї метавонанд дар шакли бољњои муваќќатии љубронї љорї 
карда шавад, ки бо амонати наќдї ва уњдадории ќарзии баробар ба маблаѓи 
пешакї њисобкардашудаи њаљми субсидия кафолат дода шудааст.

17.3 Чорањои муваќќатї на пештар аз баъди 60 рўзи аз санаи оѓози тањќиќот мавриди 
амал ќарор мегирад. 

17.4 Татбиќи чорањои муваќќатї ќадри имкон бо муњлати кўтоњ мањдуд карда мешавад, 
ки на зиёдтар аз чор моњро ташкил мекунад.

17.5 Њангоми истифодаи чорањои муваќќатї муќаррароти мазкури моддаи 19 риоя 
карда мешавад.

Моддаи 18 
Уњдадорї 

18.1 Расмиёт метавонад49 бе љорї намудани чорањои муваќќатї ё бољњои љубронї 
мавќуф гузошта шавад ё ќатъ карда шавад, дар мавриди пешнињод шудани 
уњдадорињои ихтиёрии ќаноаткунанда аз њар  содиркунанда, ки мувофиќи он:

(а) њукумати аъзои содиркунанда ба бекор ё мањдуд кардани субсидия розигї 
медињад, ё нисбат ба натиљањои субсидия дигар чорањоро меандешад; ё

(b) содиркунанда бо чунин тарз ба баррасї кардани нархи худ розигї медињад, 

49  Калимаи «метавонад» њамчун имкони дар як ваќт давом ёфтани расмиёт ва иљрои уњдадорї шарњ дода намешавад, ба истиснои 
њолатњое, ки дар банди 4 ишора шудааст.
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ки маќомоти тањќиќотро бовар мекунонад, ки натиљањои номусоиди субсидия 
бартараф карда мешавад. Афзудани нархи марбут ба чунин уњдадорињо 
набояд аз оне, ки барои љуброн кардани субсидия кифоя аст, бештар бошад. 
Мувофиќи матлаб аст, агар афзоиши нарх аз њаљми субсидия камтар бошад, 
агар чунин афзоиш барои бартараф кардани зараре, ки ба саноати ватанї 
расонида мешавад, кифоя бошад.

18.2 Маќомоти дахлдор ќабул кардани уњдадорињоро талаб намекунад ва уњдадорињо 
ќабул карда намешавад, агар маќомоти дахлдори аъзои воридкунанда ќарори 
пешакии тасдиќкунандаро нисбати љой доштани субсидия ва зараре, ки ин 
субсидия мерасонад, набароварда бошад. 

18.3 Уњдадорињои пешнињодшуда бояд ќабул карда нашавад, агар маќомоти дахлдори 
аъзои воридкунанда чунин шуморад, ки ќабул кардани ин уњдадорињо амалан 
ѓайриимкон аст, масалан, агар шумораи содиркунандагони аслї ва эњтимолї хеле 
зиёд аст, ё бо дигар сабабњо, ки мулоњизањои сиёсиро низ дарбар мегирад. Дар 
мавриди зарурат ва дар њолате, ки татбиќи амалии он имконпазир аст, маќомоти 
дахлдор содиркунандаро оид ба он, ки бо кадом сабаб онњо ќабули уњдадориро 
ѓайримуносиб шумориданд, огоњ мекунад ва то ќадри имкон ба содиркунанда 
имкон медињад, ки шарњу эзоњи худро баён намояд.

18.4 Агар уњдадорї ќабул карда шавад, тањќиќот оид ба  љой доштани субсидия ва 
зарар новобаста аз ин то охир бурда мешавад, агар онро аъзои содиркунанда 
хоњиш намояд, ё агар аъзои воридкунанда чунин ќарор ќабул намояд. Дар 
мавриди баровардани ќарори радкунанда нисбат ба љой доштани субсидия ё 
зарар, эътибори уњдадорї худ ба худ бекор мешавад, ба истиснои њолатњое, ки 
то як дараља, чунин ќарор ин натиљаи мављуд будани уњдадорї мебошад. Дар 
ин гуна њолатњо, маќомоти дахлдори манфиатдор метавонад талаб намояд, ки 
уњдадорї то як муњлати муайяни ваќт мувофиќи муќаррароти Созишномаи 
мазкур эътиборнок боќї монад. Дар њолати тасдиќ шудани љой доштани субсидия 
ва зарар, уњдадорї мувофиќи шартњои худ ва муќаррароти Созишномаи мазкур 
эътиборнок  боќї мемонад. 

18.5 Уњдадорињои нархї метавонад аз тарафи  маќомоти дахлдори аъзои воридкунанда 
пешнињод карда шавад, лекин ягон содиркунанда маљбур карда намешавад, ки 
чунин уњдадорињоро ба зимма гирад. Он далел, ки њукумат ва содиркунандагон 
чунин уњдадорињоро пешнињод намекунанд ва ба таклифи кардани онњо розигї 
намедињанд, ба баррасии масъала монеъ намешавад. Лекин, маќомоти дахлдор 
њуќуќ дорад, ба он хулоса оянд, ки хавфи зарар дар њолати давом ёфтани воридоти 
субсидияшуда эњтимоли бештар дорад.

18.6 Маќомоти дахлдори аъзои воридкунанда метавонад аз њар њукумат ва  
содиркунандае, ки аз он уњдадорї ќабул карда шудааст, мунтазам маълумоти 
марбут ба иљро намудани ин уњдадориро пешнињод намояд ва ба санљиши ахбори 
марбут иљозат дињад. Дар њолати риоя накардани уњдадорї, маќомоти дахлдори 
аъзои воридкунанда метавонад мувофиќи муќаррароти Созишномаи мазкур 
чорањои фавриро татбиќ намояд, ки он метавонад   татбиќи бетаъхири чорањои 
муваќќатиро дар асоси маълумоти даќиќтарини мављудбуда дарбар гирад. Дар 
ин гуна  мавридњо, бољњои љамъбастї метавонад мувофиќи Созишномаи мазкур 
аз мањсулотњое ситонда шавад, ки на зиёдтар аз 90 рўзи то љорї кардани чорањои 
муваќќатї ба муомилот бароварда шудааст, ба истиснои он, ки ягон гуна бољи 
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марбут ба санаи пешин нисбат аз махсулотњои воридотие, ки то  вайрон кардани 
уњдадорї ворид шудааст, ситонда намешавад.   

Моддаи 19 
Љорї намудан ва ситондани бољњои љубронї

19.1  Агар баъд аз кўшишњои кофї, ки бо маќсади анљом додани машварат амалї шуда 
буданд, њар  Аъзо оид ба љой доштани субсидия ва њаљми он ва инчунин оид 
ба он, ки бинобар таъсири субсидия, воридоти субсидияшуда зарар мерасонад, 
ќарор барорад, Аъзо метавонад бољи љуброниро мувофиќи муќаррароти моддаи 
мазкур љорї намояд, агар субсидияи мазкур ё субсидияњо барњам дода нашавад. 

19.2 Ќарор оид ба љорї кардан ё накардани бољи љубронї дар мавриде, ки тамоми 
талаботњо оид ба љорї кардан ќонеъ карда шудааст ва ќарор оид ба он, ки 
андозаи бољи љуброние, ки љорї карда мешавад, ба андозаи субсидия баробар 
ё аз он камтар бошад, ќарорњое мебошад, ки аз тарафи  маќомоти дахлдори 
аъзои воридкунанда ќабул карда мешавад. Мувофиќи матлаб аст, агар бољи 
љоришаванда дар тамоми ќаламрави њамаи Аъзоён хусусияти миёна дошта бошад 
ва бољ аз субсидия камтар бошад, агар ин гуна бољи камтар барои бартараф 
кардани зарар ба саноати дохилї кифоя бошад ва инчунин бояд расмиёте љорї 
карда шавад, ки ба маќомоти дахлдори мазкур имкон дињад, ки бо тарзи зарурї 
мулоњизањои тарафњои50 манфиатдори мањаллиро ба инобат гирад, чунки љорї 
кардани бољњои љубронї, метавонад ба манфиатњои онњо таъсири номусоид 
расонад.

19.3 Ваќте, ки нисбат ба њар  мањсулот бољи љубронї љорї карда мешавад, чунин 
бољи љубронї дар њар як маврид дар андозаи мутаносиб ситонда мешавад, дар 
асоси ѓайридискриминасионї аз воридоти чунин мањсулот аз њамаи манбањо, 
ки он чи тавре, ки муайян карда шудааст, субсидияшуда ва зараровар мебошад, 
ба истиснои воридот аз он манбањое, ки аз истифодаи њама гуна субсидияњои 
баррасишаванда даст кашиданд, ё аз манбањое, ки њдадорињои нархии онњо 
мувофиќи шартњои Созишномаи мазкур пазируфта шудааст. Њар содиркунанда, 
ки мањсулоти тањвилшудаи вай мавриди бољгузории љубронии љамъбастї 
ќарор гирифтааст, лекин нисбати вай бо сабаби ѓайр аз рад кардан аз њамкорї 
тањќиќот гузаронда нашудааст, њуќуќ дорад, баррасии бетаъхирро талаб намояд, 
то ин, ки маќомоти тањќиќот фавран андозаи бољи љубронии инфиродиро барои 
содиркунандаи мазкур муайян намояд. 

19.4 Њељ гуна бољи љубронї аз њељ мањсулоти воридотї дар андозаи зиёдтар аз андозаи 
субсидия ситонда намешавад51, ки он дар андозаи субсидия ба як воњиди мањсулоти 
субсидияшуда ва содиршуда њисоб карда мешавад.

Моддаи 20 
Эътибори баръакс

20.1 Чорањои муваќќатї ва бољњои љубронї нисбат ба мањсулоте татбиќ мешавад, ки 
барои истеъмол ба бозор баъд аз ба эътибор даромадани ќарор ворид мешавад, ки 
он тибќи банди 1 моддаи 17 ва мувофиќи банди 1 моддаи 19 бо иловаи истисное, 

50  Барои маќсадњои банди мазкур истилоњи «љонибњои манфиатдори мањаллї» он истеъмолкунандагон ва истифодабарандагони 
саноатиро дарбар мегирад, ки мањсулоти воридотиеро истифода мебарад, ки мавриди тафтишот ќарор дорад.

51  Дар Созишномаи мазкур истилоњи “ситондан” маънои ба таври нињої ќонунан љорї кардан ё ситондани бољ ва андозро дорад.
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ки дар моддаи мазкур баён шудааст, ќабул гардидааст.

20.2 Дар мавриди ќарори љамъбастї оид ба мављуд будани зарар (лекин на хавфи зарар 
ё эљод намудани мањдудияти моддї дар ташкил кардани истењсолот) ё дар њолати 
ќарори љамъбастии марбут ба љой доштани хавфи зарар, дар њолате, ки таъсири 
воридоти субсидияшуда њангоми набудани чорањои муваќќатї боиси ќабули 
ќарор оид ба љой доштани зарар мешуд, бољњои љубронї метавонад љорї карда 
шаванд бо назардошти муќаррарот оид ба эътибори баръакс дар он муддат, ки 
дар давоми он чорањои муваќќатї татбиќ мешуд, агар чунин чорањо љорї шуда 
бошад.

20.3  Агар андозаи бољи љубронии нињої аз маблаѓе, ки бо амонати наќдї ва уњдадории 
ќарзї кафолат дода шудааст, зиёд бошад, фарќияти байни онњо ситонда 
намешавад. Агар андозаи бољи љубронии нињої  аз маблаѓе, ки бо амонати 
наќдї ва уњдадории ќарзї кафолат дода шудааст, камтар бошад, маблаѓи изофа 
баргардонда мешавад, ё уњдадории ќарзї фавран бекор карда мешавад.

20.4 Ба истиснои он, ки дар банди 2 пешбинї шудааст, дар мавриди ќабул шудани 
ќарор оид ба љой доштани хавфи зарар ё таъхиргузории моддї (лекин зарар њоло 
нарасидааст) бољи љубронии нињої  танњо баъд аз санаи ќабул кардани ќарор оид 
ба љой доштани хавфи зарар таъхиргузории моддї љорї карда мешавад ва њама 
гуна амонати пулї, ки дар муњлати татбиќи чорањои муваќќатї гузошта шудааст, 
баргардонда мешавад ва њама гуна уњдадории ќарзї бекор карда мешавад.

20.5 Агар ќарори нињоии баровардашуда радкунанда бошад, њама гуна амонати пулї, 
ки дар муњлати татбиќи чорањои муваќќатї гузошта шудааст, баргардонда 
мешавад ва уњдадории ќарзї фавран бекор карда мешавад.

20.6 Дар вазъияти ќатъиян ногувор, дар мавриде, ки нисбати мањсулоти субсидияшудаи 
мазкур маќомоти дахлдор муайян мекунад, ки зараре, ки онро дар оянда 
бартараф кардан мушкил аст, бинобар воридоти азими дар муњлати нисбатан 
кўтоњи мањсулот ба амал омадааст, ки ба он мухолифи муќаррароти ГАТТ 1994 
Созишномаи мазкур субсидия пардохт ё пешнињод мешавад ва барои пешгирии 
такрор ёфтани чунин зарар ќарор карда мешавад, ки барои бољгузории чунин 
воридот мувофиќи муќаррароти эътибори баръакс зарурат ба миён омадааст, 
онгоњ бољњои љубронии љамъбастї аз воридоте ситонда мешавад, ки барои 
истеъмол ба бозор на зиёдтар аз 90 рўзи то санаи љорї кардани чорањои муваќќатї 
ворид шудааст.

Моддаи 21 

Муњлат ва азнавбаррасии бољњои љубронї ва уњдадорињо

21.1 Бољи љубронї то он муњлат ва дар он андоза, ки барои бартараф намудани 
субсидияе, ки зарар мерасонад зарур аст, дар эътибор боќї мемонад.   

21.2 Дар мавридњои асосноккардашуда, маќомоти дахлдор дар асоси ташаббуси худ, 
ё баъд аз сипарї шудани муњлати муайян баъди љорї шудани бољи љубронии 
нињої  бо дархости њар тарафи  манфиатдор, ки маълумоти тасдиќкунандаро 
пешнињод мекунад, ки он зарурати баррасиро тасдиќ мекунад зарурати давом 
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додани ситондани бољњоро аз нав баррасї мекунад. Тарафњои манфиатдор 
њуќуќ дорад, аз маќомоти дахлдор дархост намояд, ки зарурати давом додани 
ситондани бољро барои бартараф кардани зарари субсидия баррасї намояд, 
эњтимолияти он, ки расондани зарар давом меёбад ё аз нав оѓоз мешавад, агар 
бољ бекор ё таѓйир дода шавад, ё њардуи онро якљоя баррасї намояд. Агар дар 
натиљаи азнавбаррасї намудан дар доираи банди мазкур, маќомоти дахлдор 
муайян созад, ки истифодаи бољњои љубронї аз ин баъд асос надорад, он бояд 
фавран бекор карда шавад.    

 21.3 Новобаста аз муќаррароти бандњои 1 ва 2, эътибори њар бољи љубронии нињої  на 
дертар аз 5 соли баъди санаи љорї шудани он (ё аз санаи азнавбаррасии охирин 
тибќи банди 2, агар ин баррасї њам ба субсидия ва њам ба зарар дахл дошт, ё 
дар асоси банди мазкур) ќатъ мегардад, агар маќомоти дахлдор дар раванди 
азнавбаррасї, ки бо ташаббуси онњо то ин сана оѓоз шуда буд, ё дар асоси 
дархости ба таври зарурї асосноккардашуда, ки аз тарафи  саноати ватанї ё аз 
номи он дар муддати муайян ваќт то фаро расидани ин сана, пешнињод шудааст, 
муќаррар накунад, ки ќатъ кардани эътибори бољ эњтимолан метавонад боиси 
давом ёфтан ё аз нав оѓоз шудани субсидикунонї ва зарар52 гардад. Бољ то 
гирифтани натиљањои чунин азнавбаррасї эътиборнок боќї мемонад.

21.4  Муќаррароти моддаи 12, ки ба далелњо ва расмиёт дахл дорад, дар њар  
азнавбаррасие, ки мутобиќи Моддаи мазкур гузаронда мешавад, истифода 
мегардад. Њама гуна чунин азнавбаррасї бетаъхир гузаронда мешавад ва одатан 
дар давоми 12 моњи баъди санаи оѓози азнавбаррасї  анљом меёбад.

21.5 Муќаррароти моддаи мазкур ба таври mutatis mutandis нисбат ба уњдадорињое, ки 
тибќи моддаи 8 ќабул шудааст, татбиќ карда мешавад.

Моддаи 22
Огоњкунии оммавї ва шарњи ќарорњои ќабулшуда

22.1  Дар мавриде, ки маќомоти дахлдор ба далелњои кофие, ки оѓози тањќиќотро 
тибќи моддаи 11 асоснок мекунад, итминон дорад,  аъзо ё аъзоён, ки мањсулоти 
онњо зери чунин тањќиќот ќарор дорад ва инчунин дигар тарафњои манфиатдор, 
ки ба маќомоти дахлдор ба сифати тарафњои манфиатдор маълум мебошад, огоњ 
карда мешавад ва огоњномаи оммавї чоп карда мешавад.  

22.1  Огоњномаи оммавї оид ба оѓози тањќиќот ахбори заруриро дар бораи  саволњои 
зерин дарбар мегирад ё онро тавассути њисоботи53 алоњида дастрас мегардонад:

(i) номи кишвар ё кишварњои содиркунанда ё мањсулоти мазкур;

(ii) санаи оѓози тањќиќот;

(iii) шарњи таљрибаи субсидиякунонї ё таљрибае, ки бояд тафтиш 
карда шавад;

(iv) шарњи мухтасари далелњо, ки ќарор оид ба расондани зарар дар 
онњо асос меёбад;

52  Ваќте, ки маблаѓи бољи љубронкунанда дар асоси санаи пешин муайян карда мешавад, далели он, ки дар натиљаи баррасси 
нињої ќарор карда шуда буд, ки њељ гуна бољ бояд ситонда нашавад, худ ба худ маънои онро надорад, ки аз маќомоти дахлдор 
ќатъ кардани ситондани бољњои љамъбастї талаб карда шавад.

53  Агар маќомоти дахлдор маълумот ва шарњи худро тибќи муќаррароти моддаи мазкур дар њисоботи алоњида пешнињод меку-
над, онгоњ ба таври оммавї дастрас шудани чунин њисоботро таъмин менамояд.
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(v) суроѓа, ки ба он тарафњои манфиатдор фикру мулоњизањои худро 
ирсол мекунанд; ва 

(vi) муњлате, ки дар давоми он Аъзоёни манфиатдор ё тарафњои 
манфиатдор метавонад мулоњизањои худро пешнињод намояд. 

22.3 Огоњномаи оммавї нисбат ба њамаи ќарорњои пешакї ё љамъбастї, њам 
тасдиќкунанда ва њам инкоркунанда, нисбати њама гуна ќарор оид ба ба зимма 
гирифтани уњдадорї тибќи моддаи 18, нисбати ќатъ кардани чунин уњдадорї 
ва нисбати ба анљом расидани эътибори бољи љубронии нињої   пешнињод 
карда мешавад. Њар як чунин огоњнома ба таври зарурї хулоса ва мулоњизањои 
муфассалро дарбар мегирад ё дар шакли хабари алоњида онњоро дастрас 
мегардонад, ки дар асоси тамоми далелњо ва меъёрњои њуќуќие бунёд ёфтааст, 
ки онњоро маќомоти дахлдор моддї мешуморад. Њамаи чунин огоњномањо ва 
њисобот ба аъзо ё аъзоёне фиристода мешавад, ки мањсулоти онњо мавриди мавзуи 
чунин ќарор ё уњдадорї ќарор дорад ва инчунин, ба дигар тарафњои манфиатдор 
фиристода мешавад, ки ба тањќиќот таваљљуњ доштани онњо маълум аст.

22.4 Огоњномаи оммавї дар бораи љорї кардани чорањои муваќќатї шарњи ба таври 
кофї муфассалро оид ба ќарорњои пешакї нисбат ба љой доштани субсидия ва 
зарарро дарбар мегирад, ё тариќи њисоботи алоњида онро дастрас мегардонад 
ва иќтибосњои марбут ба далел ва меъёрњои њуќуќие, ки дар асоси онњо санадњои 
пешнињодшуда ба инобат гирифта ё рад карда шуда буд, дарбар мегирад. Чунин 
огоњнома ё хабар, бо назардошти риояи талаботи њимояи маълумоти махфї аз 
љумла дарбар мегирад:

(i) номи тањвилгарон ё агар амалан ѓайримаќсаднок бошад, кишварњои 
тањвилгари мазкур;

(ii) тавсифи мањсулот, ки барои маќсадњои гумрукї кифоя аст;

(iii) андозаи субсидияи муќарраршуда ва асосњое, ки боиси баровардани 
ќарор оид ба љой доштани субсидия шудаст;

(iv) мулоњизањои марбут ба муайян кардани љой доштани зарар, чї 
тавре, ки он дар моддаи 15 пешбинї шудааст;

(v) сабабњои асосие, ки боиси чунин ќарор шудаст.

22.5 Огоњномаи оммавї оид ба ќатъ кардан ё мавќуф гузоштани тањќиќот дар њолати 
баровардани ќарори тасдиќкунанда, ки љорї кардани бољи љамъбастї ё ба 
зимма гирифтани уњдадориро пешбинї менамояд, њамаи маълумоти марбут 
ба масъаларо дарбар мегирад, ё тавассути њисоботи алоњида онро бо риояи 
талаботи њимояи маълумоти махфї дастрас мегардонад, ки дар он далелњо, 
меъёрњои њуќуќї ва асосњое баён шудааст, ки барои љори кардани чорањои нињої 
ва ба зимма гирифтани уњдадорињо асос шудааст. Аз љумла, огоњнома ё њисобот 
маълумотеро, ки дар банди 4 зикр шудааст, дарбар мегирад ва инчунин асосњои 
ќабул ё рад кардани санадњо ё мулоњизањое, ки аз тарафи  Аъзоёни манфиатдор ё 
содиркунандагон ва воридкунандагони манфиатдор пешнињод шудааст.

22.6  Огоњномаи оммавї оид ба ќатъ кардан ё мавќуф гузоштани тањќиќот дар робита ба 
ба зимма гирифтани уњдадорї тибќи моддаи 18, ќисми ѓайримахфии уњдадориро 
дарбар мегирад ё онро тавассути њисоботи алоњида пешнињод мекунад.

22.7 Муќаррароти моддаи мазкур тариќи mutatis mutandis дар оѓоз ва анљоми 
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азнавбаррасие, ки тибќи моддаи 21 ба амал бароварда мешавад, ё ќарорњое, ки 
мутобиќи моддаи 20 оид ба истифодаи бољњо дар санаи пешин ќабул шудааст, 
истифода мешавад.

Моддаи 23

Азнавбаррасии судї

Њар як аъзо, ки ќонунгузории миллї он муќаррарот оид ба чорањои љуброниро 
дарбар дорад, фаъолияти маќомоти судї, арбитражї ё маъмурї ё расмиётро таъмин 
мекунад, ки маќсади он inter alia аз љумла, бетаъхир баррасї  намудани амалњои 
маъмурии марбут ба баровардани ќарорњои љамъбастї ва баррасии ќарорњое, ки 
мутобиќи моњияти моддаи 21 бароварда шудааст, мебошад. Чунин маќомот ва расмиёт 
аз маќомоти дахлдоре, ки барои чунин ќарор ва баррасї масъул мебошад, вобаста нест 
ва ба њамаи тарафњои манфиатдор, ки дар баррасии маъмурї иштирок карда буданд ва 
мустаќиман ва ба таври инфиродї бо чунин амалњои маъмурї фарогир шуда буданд, 
дастрасиро ба баррасии ин амалњо таъмин мекунанд.

ЌИСМИ VI: МАЌОМОТ

Моддаи 24 

Кумита оид ба субсидия ва чорањои љубронї ва маќомоти зертобеъ

24.1  Њамин тариќ, Кумита оид ба субсидия ва чорањои љубронї  созмон дода мешавад, ки 
ба њайати он намоянда аз њар як аъзо дохил мешавад. Кумита раиси худро интихоб 
менамояд ва љаласањои худро на кам аз ду маротиба дар як сол мегузаронад, 
ё инчунин бо дархости њар  аъзо, чи тавре, ки дар муќаррароти Созишномаи 
мазкур зикр карда шудааст. Кумита амалњоеро, ки тибќи Созишномаи мазкур ё 
аъзоён ба он вогузор карда шудааст, иљро мекунад ва ба аъзоён имкон медињад, 
ки оиди њар масъала, ки ба амал намудани Созишнома ё мусоидат ба маќсадњои 
он марбут аст, машварат доир намояд. Котиботи СУС ба сифати котиботи Ку-
мита амал мекунад. 

24.2   Кумита метавонад, агар зарурат ба миён ояд, маќомоти ба он тобеъро созмон 
дињад.

24.3  Кумита Гурўњи доимии коршиносонро (ГДК) дар њайати панљ мутахассиси ба-
ландпояи мустаќил дар соњаи субсидия ва робитањои савдої созмон медињад. 
Коршиносонро Кумита интихоб мекунад ва яке аз ин коршиносон њар сол иваз 
карда мешавад. Тибќи дархост ГДК метавонад ба њайати њакамон, чи тавре, ки 
дар банди 5 Моддаи 4 пешбинї шудааст, кўмак расонад. Кумита метавонад инчу-
нин хулосаи машваратиро оид ба љой доштан ва моњияти њар  субсидия дархост 
намояд. 

24.4   Гурўњи доимии коршиносон метавонад аз њар аъзо машварат гирад ва метавонад 
хулосаи тавсиявї оид ба моњияти њар  субсидия, ки барои љорї кардан пешбинї 
шудааст ё мавриди истифода ќарор дорад, пешнињод намояд. Чунин хулосањои 
тавсиявї махфї мебошад ва дар расмиёт тибќи моддаи 7, истифода бурдани онњо 
номумкин аст.  

24.5   Њангоми иљро намудани амалњои худ Кумита ва њар  маќомоти тобеъ метавонад 
машварат доир намояд ва аз њар  манбаъ маълумот гирад. Лекин то мурољиат 
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барои маълумот ба манбаъ, ки аз љињати њуќуќї тобеи аъзо мебошад, Кумита ё 
маќомоти тобеи он Аъзои мазкурро огоњ мекунад. 

ЌИСМИ VII: ОГОЊНОМА ВА МУШОЊИДА 

Моддаи 25

Огоњнома 

25.1   Аъзоён бе халалдор кардани муќаррароти банди1 Моддаи XVI ГАТТ 1994 розї 
мебошанд, ки огоњнома оид ба субсидия на дертар аз 30 июни њар сол пешнињод 
карда шуда, ба муќаррароти бандњои 2 ва 6 мутобиќ мебошад. 

25.2  Аъзоён оид ба њама гуна субсидия, ки махсус буда дар ќаламрави онњо пешнињод 
шудааст ё амал менамояд, чи тавре, ки дар банди 1 моддаи 1 пешбинї шудааст, 
огоњнома ирсол мекунанд. 

25.3 Мундариљаи огоњнома бояд ба таври кофї муфассал бошад, ки ба дигар аъзоён 
муяссар шавад, ки таъсири савдої ва амали барномањои субсидиякунониро, ки 
оид ба онњо огоњнома пешнињод шудааст, муайян ва дарк намоянд. Дар робита 
ба ин ва бе халалдор кардани мундариља ва шакли саволнома оид ба субсидия54, 
аъзоён дар саволнома љой доштани маълумоти зеринро таъмин мекунанд:

(i) шакли субсидия (яъне дотасия, ќарз, имтиёзи андоз ва ѓ.);

(ii) субсидия ба воњиди мањсулот ё, дар мавридњое, ки агар ин 
ѓайриимкон аст, суммаи умумї ё суммаи солонаи маблаѓи људошуда, 
ки барои чунин субсидия пешбинї шудааст (бо ќадри имкон зикр 
кардани андозаи миёнаи субсидия ба як воњид мањсулот дар соли 
гузашта);

(iii) маќсади ин гуна сиёсат ва/ё њадаф аз субсидия;

(iv) муњлати эътибори субсидия ва/ё дигар муњлатњое, ки ба он вобаста 
аст;

(v) ахбори оморї, ки он имкон медињад, ки таъсири субсидия ба савдо 
муайян карда шавад.   

 25.4  Агар нуктањои мушаххас дар банди 3 дар огоњнома гузориш нашуда бошад,  
шарњи ин дар худи огоњнома пешнињод карда мешавад. 

25.5  Агар субсидияњо ба мањсулот ва бахшњои мушаххас пешнињод карда шавад, 
огоњнома бояд дар асоси гурўњбандии мањсулот ё бахш тањия карда шавад. 

25.6 Он аъзоёне, ки чунин мешуморанд, ки дар ќаламрави онњо чорањое амалї 
намешаванд, ки пешнињод намудани огоњномаро тибќи банди 1 Моддаи XVI 
ГАТТ 1994 ва Созишномаи мазкур таќозо мекунанд, оид ба ин Котиботро ба 
таври хаттї огоњ мекунанд. 

25.7 Аъзоён эътироф мекунанд, ки огоњнома оид ба њар як чора на статуси њуќуќии ин 
чораро тибќи ГАТТ 1994 ва Созишномаи мазкур,  на оќибатњои онро дар доираи 
Созишномаи мазкур, ё на моњияти худи чораро ќаблан њал намекунад.

25.8 Њар  аъзо дар њар  ваќт метавонад дархости хаттї ирсол намояд вобаста ба 
пешнињоди маълумот оид ба хусусият ва андозаи њар  субсидия, ки аъзои дигар 
(инчунин њар субсидия, ки дар ќисми IV зикр шудааст) пешнињод кардааст ё 

54  Кумита Гурўњи кориро барои баррасии мундариља ва шакли саволнома, ки дар BISD  9S/193-194 аст, созмон медињад. 
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амали онро давом медињад, ё шарњи сабабњое, ки мувофиќи онњо чораи муайян 
чунин эътироф шудааст, ки огоњномаро таќозо намекунад.    

25.9  Аъзоёне, ки чунин дархостро гирифтаанд, бетаъхир ба таври муфассал чунин 
маълумотро пешнињод  мекунанд ё бояд омода бошанд, ки тибќи дархост, 
маълумоти иловагиро ба аъзои дархосткунанда пешнињод намоянд. Аз љумла, ин 
аъзоён бояд тафсилоти кофии ахборро пешнињод намоянд, ки он ба дигар аъзо 
имкон медињад, ки мувофиќати онњоро бо Созишномаи мазкур муайян намояд. 
Њар аъзо, агар чунин шуморад, ки чунин маълумот пешнињод карда нашуда буд, 
метавонад масъалаи мазкурро ба Кумита пешнињод намояд.

25.10 Њар  аъзо, ки чунин мешуморад, ки оид ба њар як чораи дигар аъзо, ки таъсири 
субсидияро дорад, огоњнома тибќи банди 1 Моддаи XVI ГАТТ 1994 ва 
Созишномаи мазкур ирсол карда нашудааст, метавонад диќќати дигар чунин 
Аъзоро ба  масъалаи мазкур љалб намояд. Агар баъд аз ин, огоњнома оид ба 
субсидияи эњтимолї бетаъхир пешнињод карда нашавад, онгоњ худи чунин аъзо 
метавонад Кумитаро оид ба  субсидияи эњтимолї огоњ намояд.

25.11 Аъзоён бетаъхир ба Кумита оид ба њама амалњои пешакї ва нињоии нисбат ба 
бољњои љубронї њисобот пешнињод мекунанд. Чунин њисобот бояд дар Котибот 
барои санљиш аз тарафи  дигар Аъзоён дастрас бошад. Аъзоён инчунин дар њар 
нимсола њисобот оид ба њама амалњои марбут ба бољњои љубронї, ки дар шаш 
моњи гузашта амалї карда шудааст,  њисобот пешнињод мекунанд. Њисоботњои 
нимсола дар шакли стандартї ва мувофиќа кардашуда пешнињод карда мешавад.

25.12 Њар аъзо Кумитаро оид ба (а) кадом маќомоти њокимият оѓоз ва ба бурдани 
тањќиќот тибќи Моддаи 11 ваколат дорад ва (b) расмиёти дохилие, ки оѓоз ва 
бурдани чунин тањќиќотро танзим мекунад, огоњ мекунад.

Моддаи 26 
Мушоњида 

26.1 Кумита огоњномањои нав ва пурраро, ки тибќи банди 1 Моддаи XVI ГАТТ 1994 
ва Созишномаи мазкур ва банди 1 моддаи 25 Созишномаи мазкур пешнињод ме-
шавад, дар љаласањои махсус, њар се сол гузаронда мешавад, баррасї менамояд. 
Огоњномањо бо маълумоти љорї, ки дар солњои мутавассит (огоњномањои мушах-
хасшуда) дар њар як љаласаи навбатии Кумита баррасї мешавад.

26.2 Кумита њисоботњоеро, ки тибќи банди 11 Моддаи 25 пешнињод шудааст, дар њар 
як љаласаи навбатии Кумита баррасї менамояд.  

ЌИСМИ VIII: АЪЗОЁН - КИШВАРЊОИ РЎ БА ИНКИШОФ 

Моддаи 27

Низоми махсус ва мухталиф барои аъзоён-кишварњои рў ба инкишоф 

27.1  Аъзоён эътироф мекунанд, ки субсидия метавонад дар барномањои рушди 
иќтисодии аъзоён-кишварњои рў ба инкишоф наќши калон бозад. 

27.2 Талаботи манъ, ки дар банди 1 (а) Моддаи 3 зикр шудааст, татбиќ намешавад 
нисбат ба: 
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(а) Аъзоён-кишварњои рў ба инкишоф , ки дар Замимаи VII зикр шудаанд;

(b) дигар аъзоён-кишварњои рў ба инкишоф дар давоми њашт соли баъд 
аз санаи ба эътибор даромадани Созишнома оид ба СУС бо шарти риояи 
кардани муќаррароти банди 4. 

27.3 Талаботи манъ, ки дар банди 1 (а) моддаи 3 зикр шудааст, нисбат ба аъзоён-
кишварњои рў ба инкишоф дар давоми панљ сол татбиќ намешавад ва нисбат ба 
аъзоён-кишварњои камтараќќикарда дар давоми њашт соли баъд аз санаи ба эъ-
тибор даромадани Созишнома оид ба  СУС татбиќ карда намешавад.

27.4  Њар  аъзо-кишвари рў ба инкишоф, ки дар банди 2 (b) зикр шудааст, субсидияњои 
содиротии худро дар давоми њашт сол, бо тарзи афзоянда, ки афзалтар шу-
морида мешавад, бекор мекунад. Лекин, аъзо-кишвари рў ба инкишоф сатњи 
субсидияњои содиротии55 худро афзун намекунад ва онњоро дар муддати муњлати 
нисбатан кўтоњи ваќт, нисбат ба он, ки дар банди мазкур пешбинї шудааст, дар 
мавриде, ки истифодаи чунин субсидияњои содиротї ба талаботњои рушди он 
мувофиќ нест, барњам медињад. Агар аъзо-кишвари рў ба инкишоф истифодаи 
чунин субсидияро баъд аз анљом ёфтани муњлати њаштсола зарур шуморад, ин 
Аъзо бо Кумита машваратро оѓоз мекунад, ки он баъди тањлили талаботњои 
аъзоён-кишварњои рў ба инкишоф дар соњаи иќтисодиёт, молия ва рушд оид ба 
он, ки дароз кардани чунин муњлат асос дорад ё не, бояд ќарор ќабул намояд. 
Агар Кумита ќарор намояд, ки дароз кардани муњлат асос дорад, онгоњ аъзои 
манфиатдор, ки ба гурўњи кишварњои рў ба инкишоф шомил мебошад, њар сол ба 
Кумита бо маќсади муайян кардани зарурати нигоњ доштани субсидия машварат 
доир менамояд. Агар чунин ќарор ќабул карда нашавад, онгоњ аъзо-кишвари рў 
ба инкишоф, субсидияњои содиротии худро дар давоми ду соли баъд аз анљом 
ёфтани охирин муњлате, ки ба вай пешнињод шуда буд, барњам медињад. 

27.5 Аъзо-кишвари рў ба инкишоф, ки дар содироти ягон мањсулот раќобатпазир ме-
бошад, субсидияњои содиротиро нисбат ба чунин мањсулот/мањсулотњо дар даво-
ми ду сол барњам медињад. Лекин аъзо-кишвари рў ба инкишоф, ки дар Замимаи 
VII зикр шудааст ва дар содироти як ё аз зиёдтар мањсулот раќобатпазир мебо-
шад, субсидияњои содиротиро тадриљан дар давоми њашт сол барњам медињад.

27.6 Содироти ягон мањсулот раќобатпазир аст, агар њиссаи содироти мањсулоти 
мазкур аз аъзо-кишвари рў ба инкишоф њадди аќал ба 3,25% савдои љањонии 
мањсулот дар ду соли таќвимї, ки баъд аз якдигар меоянд, баробар шуда бошад. 
Раќобатпазирии содирот муайян карда мешавад ё: (а) дар асоси огоњномаи аъзо-
кишвари рў ба инкишоф, ки раќобатпазириро дар содирот ба даст овардааст, 
ё (b) дар асоси њисоб, ки Котибот бо дархости њар  аъзо анљом додааст. Барои 
маќсадњои банди мазкур мањсулот тибќи сарлавњаи фаслњои номгўи Низоми 
њамоњангшудаи тасниф ва рамзгузории мањсулот муайян мешавад. Кумита ама-
ли муќаррароти мазкурро баъд аз панљ соли ба эътибор даромадани Созишнома 
оид ба СУС баррасї менамояд.

27.7  Муќаррароти банди 4 нисбат ба аъзо-кишвари рў ба инкишоф татбиќ карда на-
мешавад, дар њолатњое, ки субсидияњои содиротї мутобиќи бандњои 2 то 5 мебо-
шад. Дар ин маврид, муќаррароти моддаи 7 истифода мешавад.

55  Барои он аъзоён-кишварњои рў ба инкишоф, ки баъд аз ба эътибор даромадани Созишнома оид ба СУС субсидияњои содиротї 
пешнињод накардааст, банди мазкур аз сатњи субсидияњои содиротї, ки дар соли 1986 пешнињод шудааст, татбиќ карда меша-
вад.
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27.8  Субсидияе, ки аз тарафи  аъзо-кишвари рў ба инкишоф пешнињод мешавад, ќаблан 
тибќи моњияти банди 1 моддаи 6 њамчун зарари љиддї ба манфиат эътироф карда 
намешавад, чи тавре, ки дар Созишномаи мазкур зикр шудааст. Љой доштани 
чунин зарари љиддї, ки дар шартњои банди 9 муайян шудааст, бояд бо далелњои 
мусбї мувофиќ бо муќаррароти бандњои 3 то 8 Моддаи 6 собит карда шавад.

27.9 Нисбат ба субсидияњое, ки боиси љорї кардани чорањои љавобї мешавад, ки аз та-
рафи  аъзо-кишвари рў ба инкишоф пешнињод ё дар амал нигоњ дошта мешавад, 
ѓайр аз онњое, ки дар банди 1 моддаи 6 зикр шудааст, ба чорањо иљозат дода наме-
шавад ё ба ќабули онњо иљозат намешавад тибќи Моддаи 7, агар фаќат муќаррар 
карда нашавад, ки чунин субсидия гузаштњои тарифї ё дигар уњдадорињоро тибќи 
ГАТТ 1994 бекор ё кам мекунад ва њамин тариќ, воридоти мањсулоти шабењро аз 
дигар аъзо ба бозори аъзо-кишвари рў ба инкишоф, ки субсидиягузорї мекунад, 
мањдуд ё мушкил мегардонад, ё агар танњо ба саноати ватании Аъзои воридку-
нанда зарар расонда нашавад.

27.10 Њар  тањќиќоти марбут ба бољи љубронї нисбат ба мањсулоте, ки дар аъзо-
кишвари рў ба инкишоф истењсол шудааст, ќатъ мегардад, њамин, ки маќомоти 
дахлдор муайян кунад, ки:

(а) сатњи умумии субсидияњое, ки ба мањсулоти мазкур дода шудааст, аз 2% 
арзиши он, ки дар як воњиди мањсулот њисоб карда шудааст, зиёд нест; ё

(b) њаљми воридоти субсидияшуда дар воридоти умумии мањсулоти шабењи 
аъзои воридкунанда камтар аз 4% ташкил мекунад, бо он шарт, ки воридот 
аз аъзоён-кишварњои рў ба инкишоф, ки њиссањои инфиродии онњо дар њаљми 
умумии воридот камтар аз 4% ташкил мекунад, ва инчунин дар маљмуъ на 
бештар аз 9% воридоти умумии мањсулоти шабењи аъзои воридкунанда ба 
онњо мансуб бошад.

27.11 Барои он аъзоён-кишварњои рў ба инкишоф , ки тибќи моњияти банди 2 (b), ки 
то итмом шудани муњлати њашт сол аз санаи ба эътибор даромадани Созишно-
ма оид ба  СУС субсидияњои содиротиро барњам медињанд ва барои он аъзоён-
кишварњои рў ба инкишоф , ки дар Замимаи VII номбар шудаанд, адад дар банди 
10 (а) 3% на балки 2% мебошад. Ин муќаррарот истифода мешавад аз санаи огоњ 
кардани Кумита оид ба барњам додани субсидияњои содиротї то он муддате, ки 
субсидияњои содиротї аз тарафи  аъзои огоњкунандаи кишвари рў ба инкишоф, 
пешнињод карда намешавад. Мўњлати эътибори муќаррароти мазкур  баъд аз 
њашт сол мавриди  амал ќарор гирифтани Созишнома дар бораи  СУС  ба охир 
мерасад.  

27.12 Њагоми муайян намуани de minimis тибќи муќаррароти банди 3 моддаи 15, 
бандњои 10 ва 11 истифода карда мешаванд.

27.13 Муќаррароти ќисми III истифода намешавад нисбат ба бекор кардани ќарз, суб-
сидия барои љуброн кардани харољотњои иљтимої дар њама гуна шакл, инчунин 
даст кашидан аз даромадњои њукумат ва дигар интиќоли уњдадорињо, дар њолате, 
ки чунин субсидияњо дар доираи барномаи хусусигардонии аъзо-кишвари рў ба 
инкишоф пешнињод шудааст ва мустаќиман ба барномаи хусусигардонї ирти-
бот дорад, бо он шарт, ки чунин барнома ва субсидияњое, ки тибќи ин барнома 
пешбинї шудааст, дар муњлати мањдуди ваќт амал мекунад ва Кумита аз исти-
фодаи онњо огоњ мебошад ва натиљаи нињоии барнома хусусигардонии корхонаи 
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мазкур мебошад.

27.14 Тибќи дархости аъзои манфиатдор, Кумита намунаи мушаххаси субсидияи 
содиротии аъзо-кишвари рў ба инкишофро мавриди баррасї ќарор медињад, бо 
маќсади тањлил намудани мутобиќати чораи мазкур ба талаботи рушди он.

27.15 Тибќи дархости аъзои манфиатдори кишвари рў ба инкишоф, Кумита таљрибаи 
мушаххаси чораи љуброниро мавриди баррасї ќарор медињад, бо маќсади тањлил 
кардани мутобиќати чораи мазкур бо муќаррароти бандњои 10 ва 11, ки нисбати 
аъзои манфиатдори кишвари рў ба инкишоф татбиќ карда мешавад.  

ЌИСМИ IX: ЌАРОРДОДЊОИ ДАВРАИ ГУЗАРИШ 

Моддаи 28

Барномањои амалкунанда 

28.1 Барномањои субсидиякуноние, ки дар ќаламрави њар  аъзо то санаи имзо кардани 
Созишнома оид ба СУС аз тарафи  аъзои мазкур оѓоз шуда буданд ва ба 
муќаррароти Созишномаи мазкур мутобиќ нестанд:

(а) огоњнома оид ба онњо ба Кумита на дертар аз 90 рўзи аз санаи ба эътибор 
даромадани Созишнома оид ба СУС нисбат ба чунин Аъзо ирсол карда 
мешавад; ва 

(b) бо муќаррароти Созишномаи мазкур дар давоми се соли аз санаи ба 
эътибор даромадани Созишнома оид ба  СУС нисбат ба чунин Аъзо мутобиќ 
карда мешавад ва то ин муддат зери амали муќаррароти ќисми II ќарор 
намегирад.

28.2 Њељ аъзо доираи амали чунин барномаро васеъ намекунад ва њељ гуна чунин 
барномањо баъд аз ба анљом расидани муњлати эътибори он аз нав оѓоз карда 
намешавад.

Моддаи 29
Гузаштан ба иќтисодиёти бозоргонї

29.1 Аъзоёне, ки дар љараёни гузариш аз иќтисодиёти банаќшагирї-марказонидашуда 
ба иќтисодиёти соњибкории озоди бозоргонї ќарор доранд, метавонанд барномањо 
ва чорањоеро татбиќ намоянд, ки барои чунин гузариш зарур мебошанд.

29.2 Барномањои субсидиякунонии чунин аъзоњо, ки зери амали моддаи 3 ќарор мегирад 
ва огоњнома оид ба чунин барномањо тибќи банди 3 пешнињод шудааст, ќатъ 
мегардад ё бо моддаи 3 дар давоми њафт соли аз санаи ба эътибор даромадани 
Созишнома оид ба СУС мутобиќ карда мешавад. Дар ин њолат, моддаи 4 истифода 
намешавад. Беш аз ин, дар давоми њамин муњлат:

(а) Барномањои субсидиякуноние, ки зери амали банди 1 (d) моддаи 6 ќарор 
мегирад, њамчун асос барои чораљўї тибќи моддаи 7 эътироф намешавад;

(b) нисбат ба дигар субсидияњо, ки боиси чораљўї мешавад, муќаррароти 
банди 9 моддаи 27 татбиќ мешавад.

29.3 Кумита оид ба барномањои субсидиякуноние, ки зери амали Моддаи 3 ќарор 
мегирад дар муњлати кўтоњтарини баъд аз санаи ба эътибор даромадани 
Созишнома оид ба СУС огоњ карда мешавад. 
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29.4 Дар њолатњои истисної, Кумита метавонад ба Аъзоёне, ки дар банди 1 зикр 
шудаанд, иљозат дињад, ки барнома ва чорањоро, ки оид ба онњо огоњнома ирсол 
шуда буд, инчунин муњлатњои онњоро сарфи назар намояд, агар чунин сарфи 
назар барои љараёни гузариш ба иќтисодиёти бозаргонї зарур шуморида шавад. 

ЌИСМИ X: ЊАЛЛИ БАЊСЊО

Моддаи 30 

Муќаррароти Моддањои XXII ва XXIII ГАТТ 1994, чи тавре, ки онњо дар доираи 
Ќарордод оид ба њалли бањсњо тањия ва татбиќ шудааст, нисбати машварат ва њалли 
бањсњо дар доираи Созишномаи мазкур истифода мешавад, ба истиснои њолатњое, ки 
мушаххасан дар ин љо зикр шудааст.

ЌИСМИ XI: МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ

Моддаи 31 

Татбиќи муваќќатї 

Муќаррароти банди 1 Моддаи 6 ва муќаррароти Моддаи 8 ва Моддаи 9 дар муддати 
панљ сол татбиќ карда мешавад, шуруъ аз санаи ба эътибор даромадани Созишнома 
оид ба СУС. На дертар аз 180 рўзи анљом ёфтани чунин муњлат Кумита амали чунин 
муќарраротро барасї мекунад, бо маќсади муайян кардани зарурат ба дароз кардани 
муњлати онњо дар оянда, ё дар шакли љорї ва ё дар шакли таѓйирдодашуда.

Моддаи 32

Дигар муќаррароти хотимавї

32.1 Њељ гуна амалњои мушаххас бар зидди субсидия аз Аъзои дигар истифода 
намешавад, ба истиснои он амалњое, ки ба муќаррароти ГАТТ 1994 мутобиќ 
мебошад, чи тавре, ки онњо дар Созишномаи мазкур56 шарњ дода шудааст.

32.2 Бе розигии дигар аъзоён нисбати њар муќаррароти Созишномаи мазкур тавзењот 
ворид карда намешавад. 

32.3 Тибќи банди 4, муќаррароти Созишномаи мазкур дар тањќиќот ва баррасии 
чорањои амалкунанда истифода мешаван, ки мувофиќи он аризањое оѓоз шуда 
буд, ки дар санаи ба эътибор даромадани Созишнома оид ба СУС барои аъзои 
мазкур ё баъд аз ин сана, пешнињод шудааст.

32.4 Барои маќсадњои банди 3 моддаи 21, чорањои амалкунандаи љубронї дар  санаи 
на дертар аз ба эътибор даромадани Созишнома оид ба СУС барои њар аъзо, 
љоришуда њисобида мешавад, ба истиснои њолатњое, ки ќонунгузории миллии 
њар  аъзо, ки дар ин сана амалкунанда мебошад, аллакай чунин тавзењотро дорад, 
ки он дар банди мазкур зикр карда шудааст. 

32.5 Њар як аъзо тамоми чорањои зарурии умумї ва мушаххасро меандешад, ки то 
на дертар аз санаи ба эътибор даромадани Созишнома оид ба СУС барои ин 
аъзо мувофиќати ќонунњо, санадњои меъёрї ва расмиёти маъмуриии худро бо 
муќаррароти Созишномаи мазкур, то он дараљае, ки ба аъзои мазкур дахл дорад, 
таъмин намояд.

56  Муќаррароти мазкур ба ќабул кардани чорањои зарурї дар асоси дигар муќаррароти мазкури ГАТТ 1994 монеъ намешавад.
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32.6 Њар як аъзо оид ба њама гуна таѓйирот дар ќонунњо ва санадњои меъёрии худ, ки ба 
Созишномаи мазкур дахл дорад ва оид ба таѓйирот дар татбиќи чунин ќонунњо 
ва санадњои меъёрї Кумитаро огоњ мекунад.

32.7. Кумита њар сол татбиќ ва амали Созишномаи мазкурро бо ба инобат гирифтани 
маќсадњои он баррасї мекунад. Кумита њар сол ба Шўро оид ба савдои мањсулот 
дар бораи таѓйирот, ки дар давоми муњлати њисоботї ба амал меояд, маълумот 
пешнињод мекунад.

32.8. Замимањо ба Созишномаи мазкур ќисми људонашавандаи онро ташкил мекунад.
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ЗАМИМАИ I

РЎЙХАТИ СУБСИДИЯЊОИ СОДИРОТЇ

(а) Пешнињод намудани субсидияњои мустаќим аз тарафи  њукумат ба ширкат ё 
саноат, ки аз натиљањои содирот вобаста аст.

(b) Барномањое, ки нигоњ доштани асъорро дар назар дорад, ё њама гуна таљрибаи 
монанд, ки пардохти мукофотро дар мавриди содирот дар назар дорад.

(с) Тарифњои дохилии наќлиёт ва роњкиро барои боркашонии содиротї, ки 
њукумат бо шартњои имтиёзноктар нисбат ба боркашонии дохилї пешнињод ё 
муќаррар кардааст.

(d) Ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим аз тарафи  њукуматњо ё намояндаи 
онњо ба воситаи барномањои њукуматї пешнињод шудани воридот ё мањсулоти 
ватанї ё хизматрасонї барои истифода дар истењсоли мањсулоти содиротї дар 
шартњои нисбатан мусоидтар, нисбат ба шартњои пешнињоди мањсулоти шабењ 
ё бевосита мањсулот ва хизматрасонињои раќобаткунанда барои истифода дар 
истењсоли мањсулот барои истеъмоли дохилї, агар (дар мавриди мањсулот) 
чунин шартњо нисбатан мусоидтар бошад, нисбат ба шартњои тиљоратие, ки 
барои содиркунандагони онњо дар бозорњои љањонї дастрас57 мебошад. 

(е) Ба таври пурра ё ќисман озод намудан аз пардохт, кам кардан ё дароз кардани 
андозњои мустаќим58 ё пардохтњо ба суѓуртаи иљтимої, ки вобаста ба содирот аз 
тарафи  корхонањои59 саноатї ё савдої пардохт мешавад, ё бояд пардохт карда 
шавад.

(f) Тарњњои махсус, ки мустаќиман аз содирот ё аз натиљањои содирот вобастаанд, 
ки аз тарњњое, ки нисбат аз тарњњое, ки барои истењсол барои истеъмоли дохилї 
пешнињод шудаанд, ки барои њисоб намудани манбаи андозбандии мустаќим 
истифода мешаванд, зиёдтар мебошанд.

(g) Дар њаљми бештар озод намудан аз пардохт ё кам кардани андозњои 

57  Истилоњи «шартњои дастрасии тиљоратї» маънои онро дорад, ки интихоб байни мањсулоти ватанї ва хориљї мањдуд карда 
намешавад ва танњо аз шароити тиљоратї вобаста аст.

58  Барои маќсадњои Созишномаи мазкур: 
истилоњи «андозњои мустаќим»  андоз аз музди мењнат, фоида, фоиз, даромадњои рента, роялтї ва дигар шаклњои даромад ва 

инчунин андоз аз амволи ѓайриманќулро ифода мекунад;
истилоњи «пардохтњои воридотї» бољњои гумрукї, дигар пардохтњо ва андозњо, ки дар иќтибоси мазкур номбар нашудааси, ки аз 

воридот ситонда мешавад, ифода мекунад;
истилоњи «андозњои ѓайримустаќим» андоз аз фурўш, аксиз, андоз аз муомилот ва андоз аз арзиши иловашуда, франшиза, 

пардохтњои почта, андоз аз интиќол ба соњибмулкї, аз захирањои мањсулот ва таљњизот, пардохтњои сарњадї ва дигар њамаи 
андозњоро ѓайр аз андозњои мустаќим ва пардохтњои воридотиро ифода мекунад;

Зери истилоњи «марњилаи пешакї» он андозњои ѓайримустаќим фањмида мешавад, ки аз мањсулот ва хизматрасонињое ситонда 
мешавад, ки ба таври мустаќим ва ѓайримустаќим дар истењсоли мањсулот истифода мешавад;

Зери истилоњи «андозњои кумулятивии» ѓайримустаќим андозњои бисёрмарњилае фањмида мешавад, ки дар он љое ситонда меша-
вад, ки воситаи минбаъдаи ќарздињии андоз вуљуд надорад, агар мањсулот ва хизматоасонињое, ки дар як марњилаи истењсол 
андозбандї мешавад, дар марњилањои минбаъдаи истењсолот истифода шавад;

Истилоњи «кам кардани» андоз баргардондан ё тахфифро дарбар мегирад;
Истилоњи «баргардондан ё тахфиф» ба таври пурра ё ќисман озод кардан ё дароз кардани муњлати пардохти пардохтњои воридо-

тиро дарбар мегирад.
59  Аъзоён эътироф мекунанд, ки дароз кардани муњлат њатман ба субсидияи содиротї баробар карда намешавад, дар њолатњое, 

ки масалан, фоизњое, ки бояд пардохт шавад, ситонда мешавад. Аъзоён принсиперо тасдиќ мекунанд, ки тибќи он ба сифати 
нархњои мањсулот дар ќарордод байни корхонањо-содиркунандагон ва харидорони хориљї, ки дар зери назорати онњо ё як ва 
њамон назорат ќарор доранд, барои маќсадњои андозситонї бояд нархњое истифода шаванд, ки байни корхонањои новобаста 
муќаррар шудаанд.  Њар аъзо метавонад диќќати дигар аъзоро љалб кунад нисбат ба таљрибаи маъмурї ва дигар, ки мухолифи 
ин принсип мебошад ва он боиси сарфаи бузург дар андозњои мустаќим дар мавриди ќарордодњои содиротї шуда истодааст. 
Дар чунин вазъият, аъзоён одатан кўшиш ба харљ медињанд, ки ихтилофњоро бартараф намоянд, бо истифода аз имкониятњои 
созишномањои амалкунандаи канорагирї аз андози дукарата ё дигар механизмњои махсуси байналмилалї бе мањдуд кардани 
њуќуќ ва уњдадорињои аъзоён дар доираи ГАТТ 1994, бо иловаи њуќуќ ба машварат, ки аз муќаррароти аз ин пеш бармеоянд. 
Банди (е) аз тарафи њар аъзо љорї кардани чорањоро бо маќсади канорагирї аз андозбандии дукаратаи манбаи хориљии даро-
мад, ки корхонањои ин Аъзо ё корхонањои дигар Аъзо ба даст овардаанд, мањдуд намекунад.  
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ѓайримустаќим нисбат ба истењсол ва таќсимоти мањсулотњои содиротї нисбат 
ба андозњое, ки аз истењсол ва таќсимоти мањсулотњои шабењ њангоми фурўш 
барои истеъмолї дохилї ситонда мешаванд.

(h) Дар њаљми бештар озод намудан аз пардохт, кам кардан ё дароз кардани 
муњлати пардохти андозњои ѓайримустаќими кумулятивии марњилаи пешакї аз 
мањсулот ва хизматрасонињое, ки барои истењсоли мањсулоти содиротї истифода 
шудааст, нисбат ба озод намудан аз пардохт, кам кардан ё дароз кардани 
муњлати пардохти андозњои ѓайримустаќими кумулятивии марњилаи пешакї аз 
мањсулот ва хизматрасонињое, ки барои истењсоли мањсулоти шабењ, ки барои 
истеъмоли дохилї фурўхта мешавад, истифода мегардад; бо он шарт, ки озод 
намудан аз пардохт, кам кардан ё дароз кардани муњлати пардохти андозњои 
ѓайримустаќими кумулятивии марњилаи пешакї нисбат ба мањсулотњои содиротї 
дар њолатњое истифода мешавад, ки њатто чунин озод намудан аз пардохт, кам 
кардан ё дароз кардани муњлати пардохт нисбат ба мањсулоти шабењ, ки барои 
истеъмоли дохилї фурўхта мешавад, истифода намегардад, агар андозњои 
ѓайримустаќими кумулятивии марњилаи пешакї аз ашёњое ситонда мешавад, ки 
дар истењсоли мањсулоти содиротї истифода шудааст (бо тахфифњои маъмулї 
барои партов)60.  Моддаи мазкур тибќи рањнамо оид ба тартиби истеъмоли ашё 
дар љараёни истењсолот, ки дар Замимаи II зикр шудааст шарњ дода мешавад. 

(i) Кам кардан ё баргардондани пардохтњои воридотї дар њаљми зиёдтар аз он, ки 
аз ашёи хом ва маводи воридотї ситонда мешавад, ки дар истењсоли мањсулоти 
содиротї (бо тахфифи маъмулї барои партов) истифода шудааст; бо шарти он, 
ки дар мавридњои мушаххас корхона метавонад ашёи хом ва маводи ватаниро 
истифода барад дар њамон миќдор ва дорои њамон сифат ва хусусиятњое, ки 
ашёи хом ва маводи воридотї дорад ба сифати ивази онњо бо маќсади истифода 
аз ин муќаррарот, агар њам воридот ва њам амалиётњои мазкури содиротї дар 
муддати муайяни ваќт, ки аз ду сол зиёд нест, амалї шуда истодааст. Моддаи 
мазкур тибќи тибќи рањнамо оид ба тартиби истеъмоли ашё дар љараёни 
истењсолот, ки дар Замимаи II зикр шудааст, ва рањнамо оид ба тавсифи низоми 
ивази баргардондани бољ ба сифати субсидияњои содиротї, ки дар Замимаи III 
зикр шудааст, шарњ дода мешавад.

(j) Аз тарафи  њукумат (ё муассисањои махсус, ки зери назорати њукумат ќарор 
доранд) пешнињод шудани барномаи кафолат ё суѓуртаи ќарзњои содиротї, 
барномањои суѓуртавї ё кафолат аз афзун шудани арзиши мањсулоти содиротї 
ё барномањои суѓурта, ё кафолати хавфњои асъорї бо истифода аз меъёрњои 
товон, ки барои љуброни харољотњои дарозмуддати амалиётї ва зарари марбут 
ба ин барномањо кифоя нест.  

(k) Аз тарафи  њукумат (ё муассисањои махсус, ки зери назорати њукумат ќарор 
доранд ва/ё зери роњбарии њукумат фаъолият мебаранд) пешнињод шудани 
ќарзњои содиротї бо меъёри пасттар аз он, ки дар асл бояд барои маблаѓњои 
истифодашуда пардохт шавад (ё бояд пардохта мешуданд дар њолати мурољиат 
ба бозори байналмилалии сармоя барои гирифтани ќарзњо бо њамон муњлати 
баргардондани ќарз ва дигар шартњои ќарзї ва дар њамон асъоре, ки ќарзи 
содиротї ифода шудааст, ифода ёфтааст), ё аз тарафи  онњо пардохт шудани 
тамоми харољот ё як ќисми харољот, ки ба зиммаи содиркунандагон ё муассисањои 

60  Банди (h) нисбат ба низоми андоз аз арзиши иловашуда ва пардохтњои андозњои сарњадї бар ивази он истифода намешавад; 
масъалаи дар њаљми беандоза кам кардани андоз аз арзиши иловашуда танњо дар доираи банди (g) танзим карда мешавад.
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молиявї вобаста ба гирифтани ќарз вогузор мешавад то он андозае, ки онњо 
барои таъмин намудани афзалиятњои моддї дар доираи шартњое, ки дар асоси 
онњо ќарзњои содиротї пешнињод карда мешавад. 

Шарт карда шудааст, ки агар аъзо тарафи  шартномаи байналмилалї оид 
ба ќарзњои содиротї мебошад, ки аз 1 январи соли 1979 њадди аќал дувоздањ аъзо-
асосгузори Созишномаи мазкур (ё дигар шартномаи минбаъда, ки аъзоёни зикршуда 
тасдиќ кардаанд) тарафњои шартнома мебошанд, ё агар Аъзо дар амал муќаррарот оид 
ба фоизи ќарзро, ки ба шартнома мутобиќ аст истифода мебарад, таљрибаи ќарздињии 
содиротї, ки ба ин муќаррароти љавобгў мебошад, њамчун субсидияи содиротие, ки 
Созишномаи мазкур манъ кардааст, эътироф карда намешавад.   

(l) Њама гуна дигар харољот аз њисоби маблаѓњои давлатї, ки субсидияи 
содиротиро тибќи моњияти XVI ГАТТ 1994 ифода мекунад.

ЗАМИМАИ II

РОЊНАМО ОИД БА ТАРТИБИ ИСТИФОДАИ АШЁ ДАР ЉАРАЁНИ 
ИСТЕЊСОЛОТ61

1. Усулњои тахфифи андозњои ѓайримустаќим метавонад ба озод намудан, кам 
кардан ё дароз кардани муњлати пардохти андозњои ѓайримустаќими кумулятивии 
марњилаи пешакї иљозат дињад, ки аз ашёњое ситонда мешавад, ки дар љараёни 
истењсоли мањсулоти содиротї истифода шудааст (бо тахфифњои маъмулї 
барои партов). Њамин тариќ, усулњои баргардондан метавонад ба кам кардан ё 
баргардондани пардохтњои воридотї иљозат дињад, ки аз ашёњое ситонда мешавад, 
ки дар љараёни истењсоли мањсулоти содиротї истеъмол мешавад (бо тахфифњои 
маъмулї барои партов). 

2. Рўйхати субсидияњои содиротї дар Замимаи I њамин Созишнома дар бандњои 
(h) ва (i) ба истилоњи «ашёњое, ки дар истењсоли мањсулоти содиротї истеъмол 
мешавад». Тибќи банди (h), низоми тахфифи андозњои ѓайримустаќим метавонад 
субсидияи содиротиро то он дараљае ифода намояд, ки он боиси озод кардан, кам 
кардан ё дароз кардани муњлати пардохти андозњои ѓайримустаќими кумулятивии 
марњилаи пешакї дар маблаѓи зиёдтар аз маблаѓи чунин андозњо мешавад, ки аслан 
аз «ашёњое, ки дар истењсоли мањсулоти содиротї истеъмол мешавад», ситонда 
мешавад. Тибќи банди (i), низоми баргардондан метавонад субсидияи содиротиро 
то он дараљае ифода намояд, ки он боиси кам шудан ё баргардондани пардохтњои 
воридотї мешавад, ки ки маблаѓи он зиёдтар аз маблаѓе мебошад, ки аз ашёњое 
ситонда мешавад, ки дар љараёни истењсоли мањсулоти содиротї истеъмол шудааст. 
Њарду банд пешбинї менамояд, ки тахфифњои маъмулї барои партов, бояд дар 
хулосањое, ки ба истеъмоли ашё дар љараёни истењсоли мањсулоти содиротї дахл 
дорад, ба инобат гирифта шавад. Банди (i) инчунин иваз карданро дар мавридњои 
дахлдор пешбинї менамояд.      

II

61  Ашёњое, ки дар љараёни истењсолот истеъмол мешавад, он ашёњое мебошад, ки аслан ба мањсулоти нињої дохил мешавад, энер-
гия, сўзишворї ва нафт, ки дар љараёни истењсолот  истифода мешаванд ва инчунин катализаторњо, ки дар љараёни истифода 
онњо дар истењсоли мањсулоти содиротї истеъмол мешавад.
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Дар мавриди баррасии масъала оид ба истеъмоли ашёњо дар љараёни истењсоли 
мањсулоти содиротї њамчун ќисми тањќиќоти бољи љубронї тибќи Созишномаи 
мазкур, маќомоти тањќиќот бояд асосњои зеринро ба инобат гирад:

1. Агар гумон карда шавад, ки усули тахфифи андозњои ѓайримустаќим ё низоми 
баргардондан ба субсидия табдил шуда истодааст, бинобар тахфифњои барзиёд ё 
барзиёд баргардондани андозњои ѓайримустаќим ё пардохтњои воридотї аз ашёњое, 
ки дар истењсоли мањсулоти содиротї истеъмол шудааст, маќомоти тањќиќот 
аввал бояд муайян намояд, ки оё дар асл њукумати аъзои содиркунанда низом ё 
расмиёте дорад ва истифода мебарад, ки он имкон медињад, ки кадом ашёњо ва дар 
кадом миќдор дар истењсоли мањсулоти содиротї истеъмол мешавад. Агар муайян 
карда шавад, ки чунин низом ё расмиёт мавриди амал ќарор дорад, маќомоти 
тањќиќот ин низом ё расмиётро тањлил менамояд, барои муайян кардани он, ки оё 
низом ё расмиёти мазкур барои маќсади мазкур асоснок ва самарбахш мебошад 
ва дар кишвари содиркунанда дар таљрибаи савдоии эътирофшуда асос ёфтааст. 
Маќомоти тањќиќот метавонад тибќи банди 6 Моддаи 12 гузарондани  санљишњои 
муайяни амалиро зарур шуморад, бо маќсади санљидани маълумот ва тасдиќи 
онро, ки низом ё расмиёти мазкур ба таври самарабахш истифода мешавад.

2. Агар чунин низом ё расмиёт вуљуд надошта бошад, ё он бамаврид нест, ё агар љорї 
шуда бошад ва бамаврид њисобида мешавад лекин муайян шудааст, ки он истифода 
намешавад ё ба таври самарабахш истифода намешавад, аъзои содиркунанда бояд 
тањлилро дар асоси харољотњои аслии ашёњо давом дињад бо маќсади муайян 
кардани он, ки оё маблаѓњои барзиёд пардохт шудааст. Агар маќомоти тањќиќот 
инро зарур шуморад, тањлили минбаъда тибќи банди 1 бояд гузаронда шавад.

3. Маќомоти тањќиќот бояд ашёњоро њамчун љисман иловашуда ба назар гирад, агар 
чунин ашёњо дар љараёни истењсолот мавриди истеъмол шуда бошад ва љисман дар 
мањсулоти содиротї љой дошта бошад. Аъзоён ќайд мекунанд, ки шарт нест, ки 
ашёњо дар мањсулоти нињої, бояд дар шакли аслии худ, ки ба љараёни истењсолот 
ворид шуда буданд, бошанд.

4. Дар мавриди муайян кардани маблаѓи ашёи мушаххас, ки дар истењсоли мањсулоти 
содиротї истеъмол шудааст, бояд «тахфифи маъмулї барои партов» ба инобат 
гирифта шавад ва чунин партов њамчун истеъмолшуда дар истењсоли мањсулоти 
содиротї бояд ба назар гирифта шавад. Истилоњи «партов»  ба он ќисми ашёњои 
мазкур дахл дорад, ки ба таври мустаќилона дар љараёни истењсолот амал 
намекунад ва дар истењсоли мањсулоти содироти истеъмол намешавад (бо сабаби 
ѓайрисамарабахш будани он) ва аз тарафи  њамон як истењсолкунанда барќарор, 
истифода ва фурўхта намешавад.

5. Маќомоти тањќиќот дар мавриди муайян кардани «маъмулї» будани тахфиф 
барои партов, љараёни истењсолот, таљрибаи миёнаи саноат дар кишвари содирот 
ва дигар омилњои техникии марбутро бояд ба инобат гирад. Маќомоти тањќиќот 
бояд дар назар дошта бошад, ки масъалаи муњим ин аз тарафи  маќомоти Аъзои 
содиркунанда ба таври дуруст њисоб кардани маблаѓи партовњо дар мавридњое 
мебошад, ки маблаѓи мазкур ба тахфиф ё баргардондани андоз ё бољ илова мешавад.  
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ЗАМИМАИ III
РОЊНАМО  ОИД БА МУЌАРРАР КАРДАНИ НИЗОМИ БАРГАРДОНИДАНИ 

ПАРДОХТЊОИ ВОРИДОТЇ БА СИФАТИ СУБСИДИЯЊОИ СОДИРОТЇ
I

Низоми баргардондани пардохтњои воридотї метавонад љуброн ё баргардонидани 
пардохтњои воридотиро барои ашёњое пешбинї намояд, ки дар љараёни истењсоли 
дигар мањсулот истифода шудааст, њангоме, ки содироти мањсулоти мазкур чунин 
ашёњои ватаниро дорад, ки њамон сифат ва њамон хусусиятњоеро доро мебошад, ки 
ашёњои воридотии онњоро ивазкунанда дорад.     

II

Дар мавриди баррасии њар  низоми баргардондани пардохтњои воридотї њамчун 
ќисми тањќиќоти бољи љубронї тибќи Созишномаи мазкур, маќомоти тањќиќот бояд 
асосњои зеринро ба инобат гирад:

1. Банди (i) Рўйхати субсидияњои содиротї муќаррар месозад, ки ашёњои ватанї 
метавонад дар истењсоли мањсулоти содиротшаванда ашёњои воридотиро иваз 
намояд, бо он шарте, ки чунин ашёњо аз љињати миќдор баробар буда, њамон 
сифат ва хусусиятњоеро дорад, ки ашёњои воридотии ивазкунанда дорад. Мављуд 
будани низом ё расмиёти назорат омили муњим мебошад, ки он ба њукумати аъзои 
содиркунанда имкон медињад, ки кафолат ва исбот намояд, ки миќдори ашёњое, 
ки оид ба онњо баргардондани пардохтњои воридотї дархост шудааст, аз миќдори 
чунин мањсулоти содиршаванда дар кадом шакле, ки набошад, зиёд нест ва 
баргардондани пардохтњои воридотї аз њаљми маблаѓњое, ки аввалан аз ашёњои 
воридотии мазкур ситонда шуда буданд, зиёд нест.

2. Агар гумон карда шавад, ки низоми баргардондани пардохтњои воридотї дар 
мавриди  иваз субсидия мебошад, маќомоти тањќиќот аввал бояд муайян намояд, 
ки оё аъзои содиркунанда низом ё расмиёти назоратро дар ихтиёр ва истифода 
дорад. Агар муайян карда шавад, ки чунин низом ё расмиёт мавриди амал ќарор 
дорад, маќомоти тањќиќот ин расмиёти назоратро бояд тањлил намояд, барои 
муайян кардани он, ки расмиёти мазкур аз нуќтаи назари њадафњои пешбинишуда 
асоснок ва самарбахш буда, дар кишвари содиркунанда дар таљрибаи савдоии 
эътирофшуда асос ёфтааст. То он дараљае, ки дар он муайян карда шудааст, 
ки расмиёт ба ин меъёрњо мутобиќ мебошад ва ба таври самарабахш истифода 
мешавад, ин онро ифода мекунад, ки њељ гуна субсидия вуљуд надорад. Маќомоти 
тањќиќот метавонад тибќи банди 6 моддаи 12, бо маќсади санљидани маълумот 
ва тасдиќи он, ки расмиёти назорат ба таври самарабахш истифода мешавад, 
гузарондани  санљишњои муайяни амалиро зарур шуморад.

3. Дар њолатњое, ки агар расмиёти назорат вуљуд надошта бошад, ё он бамаврид нест, 
ё агар чунин расмиёт мављуд бошад ва бамаврид њисобида шавад, лекин муайян 
шуда бошад, ки  он дар асл истифода намешавад ё ба таври самарабахш истифода 
намешавад, онгоњ субсидия љой дорад. Дар ин гуна њолатњо зарур аст, ки аъзои 
содиркунанда, бо маќсади муайян кардани дар амал барзиёд пардохт  шудани 
маблаѓ тањлилро дар асоси ќарордодњои воќеї давом дињад. Агар маќомоти 
тањќиќот инро зарур шуморад, тањлили минбаъда тибќи банди 2 гузаронида 
мешавад.

4. Љой доштани муќаррарот оид ба  баргардонидани пардохтњои воридотї њангоми 
иваз, ки тибќи онњо ба содиркунандагон иљозат дода мешавад, ки тањвилњои 
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мушаххаси воридотиро интихоб намоянд, ки нисбат ба онњо баргардондани 
пардохтњо дархост мешавад, бояд чунин ба назар гирифта нашавад, ки он тасдиќи 
љой доштани субсидия мебошад.

5. Баргардондани пардохтњои воридотї тибќи моњияти банди (i) дар њолатњое 
барзиёд шуморида мешавад, ки њукумат ба маблаѓњои пулие, ки тибќи низоми 
баргардондани пардохтњои воридотии мансуб ба онњо љуброн карда мешавад, 
фоиз пардохт намояд. Дар ин маврид маблаѓи фоизе, ки дар асл пардохт шудааст, 
ё бояд пардохта шавад, барзиёд њисобида мешавад.

ЗАМИМАИ IV

ЊИСОБ КАРДАНИ АРЗИШИ УМУМИИ СУБСИДИЯГУЗОРЇ (БАНДИ 1 (А) 
МОДДАИ 6)62

1.   Њар  њисоби андозаи субсидия барои маќсадњои банди 1 (а) моддаи 6 дар асоси 
харољоти њукумате, ки субсидиягузорї мекунад, ба амал бароварда мешавад.

2.   Ба истиснои он, ки дар бандњои 3 то 5 пешбинї шудааст, њангоми муайян кардани 
он, ки сатњи субсидиягузорї аз 5% арзиши мањсулот зиёд аст, арзиши мањсулоти 
мазкур њамчун арзиши умумии њаљми фурўши корхона-гирандаи63 субсидия дар 
12 моњи охир њисоб карда мешавад, ки нисбат ба он маълумот оид ба фурўш дар 
муњлати пеш аз субсидиягузорї64 вуљуд дорад.  

3.  Агар субсидия аз истењсол ё фурўши мањсулоти мазкур вобаста бошад, арзиши 
мањсулот њамчун њаљми умумии фурўши мањсулоти мазкур аз тарафи  корхона-
гиранда дар 12 моњи охир њисоб карда мешавад, ки нисбати он маълумот оид ба 
фурўш дар муњлати пеш аз субсидиягузорї вуљуд дорад.

4.   Агар корхона-гирандаи субсидия дар муњлати аввали фаъолият бошад, он 
гоњ расондани зарари љиддї ба манфиат мављуд буда њисобида мешавад, агар 
сатњи умумии субсидиягузорї аз 15% њаљми  умумии сармоягузорї зиёд бошад. 
Барои маќсадњои банди мазкур муњлати аввали фаъолият набояд аз соли якуми 
истењсолот65 дарозтар бошад. 

5. Агар корхона-гирандаи субсидия дар кишвари бо иќтисодиёти таваррум љойгир 
бошад, арзиши мањсулот њамчун њаљми умумии фурўши корхона-гирандаи 
субсидия (ё фурўши мањсулоти мазкур, агар субсидия вобаста бошад) дар соли 
гузаштаи таќвимї, бо тасњењи сатњи таваррум дар 12 моњи гузаштаи пеш аз моње, 
ки субсидия бояд пешнињод мешуд, њисоб карда мешавад.

6.  Њангоми муайян кардани сатњи умумии субсидиягузорї дар соли мазкури 
субсидияњое, ки дар доираи барномањои гуногун ва маќомоти гуногуни њокимият 
дар ќаламрави Аъзо пешнињод шуда буданд, љамъ карда мешаванд.

7.   Субсидияњое, ки то ба эътибор даромадани Созишномаи оид ба СУС пешнињод 
шуда буданд ва манфиати онњо ба истењсолоти оянда мансуб аст, ба сатњи умумии 

62  Њангоми ба миён омадани зарурат, аъзоён оид ба масъалањое, ки дар Созишномаи мазкур зикр нашудааст, ё барои маќсадњои 
банди 1 (а) даќиќиятро таќозо мекунанд, бояд ба созиш оянд.

63  Корхона-гиранда ин корхонае мебошад, ки дар ќаламрави Аъзои субсидиякунанда љойгир аст.
64  Дар мавриде, ки субсидия дар шакли андоз пешнињод шудааст, арзиши мањсулот њамчун њаљми умумии фурўши корхона-ги-

рандаи субсидия дар соли молиявї, ки дар он субсидия дар шакли андоз дода шудааст, њисоб карда мешавад.  
65  Муњлати аввали фаъолият чунин њолатњоеро дарбар мегирад, ки уњдадорињои молиявї оид ба коркарди мањсулоти мазкур ё 

созмон додани иќтидорњо барои истењсоли мањсулот, ки субсидиягузорї мешавад, ба зимма гирифта шудааст, аммо истењсолот 
њоло шуруъ нашудааст.
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субсидиягузорї илова карда мешавад. 

8.   Субсидияњое, ки њамчун асос барои чораљўї тибќи муќаррароти Созишномаи 
мазкур ба шумор намеравад, дар њисоб кардани маблаѓи субсидия барои маќсадњои 
банди 1 (а) Моддаи 6 илова намешавад.

ЗАМИМАИ V

РАСМИЁТИ ГИРИФТАНИ МАЪЛУМОТ ОИД БА  РАСОНДАНИ ЗАРАРИ 
ЉИДДЇ БА МАНФИАТ

1. Њар як аъзо дар љамъоварии далелњо, ки аз тарафи  њайати њакамон  санљида 
мешавад, дар асосои расмиёте, ки дар бандњои 4 то 6 моддаи 7 пешбинї шудааст, 
њамкорї мекунад. Баъд аз мурољиат ба муќаррароти банди 4 моддаи 7, аъзоёни бањс 
ва њар аъзои манфиатдор бетаъхир Маќомоти њалли бањсњоро оид ба ташкилоте, 
ки барои иљрои муќаррароти мазкур дар ќаламрави онњо масъул аст ва инчунин 
оид ба расмиёте, ки барои иљрои дархост дар бораи пешнињоди маълумот пешбинї 
шудааст, огоњ мекунад.

2. Дар мавридњое, ки бањс ба Маќомоти њалли бањсњо тибќи банди 4 моддаи 7 
пешнињод мешавад, Маќомоти њалли бањсњо баъд аз гирифтани дархост ба 
расмиёт шуруъ мекунад бо маќсади гирифтани маълумот аз хукумати аъзои 
субсидиякунанда барои аниќ кардани љой доштани субсидия ва муайян кардани 
андозаи субсидиягузорї, арзиши умумии њаљми фурўши корхона, ки аз субсидия 
истифода мебарад ва инчунин маълумотеро, ки барои тањлили натиљањои манфии 
мањсулоти субсидияшаванда66 зарур аст, дархост мекунад. Ин расмиёт дар мавриди 
зарурат бо маќсади гирифтани маълумот ирсоли саволњоро ба њукумати аъзои 
субсидиякунанда ва аъзое, ки шикоят пешнињод намудааст, пешбинї менамояд, ва 
њамчунин барои аниќ кардан ва мукаммал кардани маълумот, ки тарафи  бањс дар 
асоси расмиёти огоњнамої, ки дар ќисми VII67 пешбинї шудааст, дар ихтиёр дорад.  

3. Дар њолатњои таъсир ба бозорњои кишварњои сеюм, тарафи  бањс њуќуќи љамъ 
овардани маълумотро дорад, аз љумла ба воситаи ирсол намудани саволњо ба 
њукумати аъзои сеюм, ки барои тањлили натиљањои манфї зарур мебошад, ки 
дар акси њол аз аъзое, ки шикоят кардааст, ё аз аъзои субсидиякунанда гирифта 
намешавад. Ин дархостро бояд чунин иљро кард, ки боиси сарбории иловагї ба 
аъзои сеюм нашавад. Аз љумла, аз ин аъзо талаб карда намешавад, ки танњо бо 
њамин маќсад тањлили бозор ё нархњоро гузаронад. Маълумоте бояд пешнињод 
карда шавад, ки дар ихтиёр аст ё ба осонї аз тарафи  ин аъзо дастрас карда мешавад 
(масалан, омори охирин, ки аз тарафи  хадамоти омор тањия шуда, лекин њоло 
нашр нашудааст; ахбори гумрук оид ба арзиши воридот ва арзиши эълоншудаи 
мањсулоти мазкур ва ѓ.). Лекин, агар як тарафи  бањс аз њисоби худ тањлили 
муфассали бозорро шурўъ намояд, вазифаи шахс ё корхонае, ки ин тањлилро ба 
зимма дорад, бояд аз тарафи  маќомоти аъзои сеюм осон карда шавад ва ба ин 
шахс ё корхона њама гуна маълумот, ки одатан онро њукумат махфї намешуморад, 
дастрас карда мешавад.

66  Дар њолатњое, ки љой доштани зиёни љиддї бояд нишон дода шавад.
67  Љараёни љамъоварии маълумот аз тарафи Маќомоти њалли бањсњо ба амал бароварда мешавад бо назардошти њимояи малу-

мот, ки тибќи моњияти худ махфї мебошад ё дар асоси махфї нигоњ доштан аз тарафи њар Аъзо, ки ба ин љараён шомил аст, 
пешнињод шудааст.
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4. Маќомоти њалли бањсњо намояндаеро, ки барои осон кардани љараёни љамъоварии 
маълумот ваколатдор аст, таъин мекунад. Маќсади ягонаи ин намоянда аз он 
иборат мебошад, ки нав кардани маълумотро таъмин намояд, ки он барои осон 
кардани баррасии бетаъхири минбаъдаи мавзуи бањс дар сатњи бисёртарафа зарур 
аст. Аз љумла, намоянда њуќуќ дорад воситаи нисбатан самараноки дархости 
маълумоти заруриро пешнињод кунад ва инчунин ба њамкории тарафњо мусоидат 
намояд. 

5. Љараёни љамъоварии маълумот, ки дар бандњои 2 то 4 шарњ дода шудааст, дар давоми 
60 рўзи баъд аз пешнињод кардани бањс ба Маќомоти њалли бањсњо тибќи банди 4 
Моддаи 7 анљом меёбад. Маълумоте, ки дар давоми ин љараён гирифта шудааст, 
ба њайати њакамон , ки аз тарафи  Маќомоти њалли бањсњо тибќи муќаррароти 
ќисми X созмон дода мешавад, пешнињод мешавад. Ба ин маълумот бояд илова 
шавад, inter alia, ахбори марбут ба андозаи субсидияи мазкур (ва дар њолатњое, ки 
бамаврид аст, арзиши умумии њаљми фурўши корхонањое, ки субсидия мегиранд), 
нархњои мањсулоти субсидияшаванда, нархњои дигар тањвилгарон ба бозори 
мазкур, таѓйирот дар пешнињоди  мањсулоти субсидияшаванда дар бозори мазкур 
ва таѓйирот дар њиссањои бозорї. Беш аз ин, ба он бояд далелњои инкоркунанда 
илова карда шавад ва инчунин маълумоте, ки онро њайати њакамон  дар љараёни 
тањияи хулоса бамаврид мешуморад.

6. Агар Аъзои субсидиякунанда ва/ё кишвари сеюм дар љараёни љамъоварии маълумот 
њамкорї накунад, онгоњ аъзое, ки шикоят кардааст, исботи зарари љиддиро ба 
манфиатњои худ, ки дар далелњое, ки дар ихтиёри вай мебошад асос ёфтааст, 
пешнињод мекунад ва инчунин далелњо ва вазъияти марбут ба рад кардани њамкорї 
аз тарафи  аъзои субсидиякунанда ва/ё аъзои сеюмро пешнињод мекунад. Агар 
маълумот бинобар даст кашидан аз њамкорї аз тарафи  аъзои субсидиякунанда ва/ё 
аъзои сеюм гирифта нашавад, онгоњ њайати њакамон њуќуќ дорад тањияи њуљљатро 
дар асоси маълумоти дар ихтиёрдоштааш анљом дињад. 

7. Њангоми баровардани ќарор њайати њакамон  вобаста ба далелњои даст кашидан 
аз њамкорї аз тарафи  њар тараф, ки дар љамъоварии маълумот шомил аст, бояд 
хулосањои манфї барорад.

8. Њангоми баровардани ќарор оид ба маълумоти дар ихтиёрбуда ва хулосањои манфї 
њайати њакамон  нуќтаи назари намояндаи Маќомоти њалли бањсњоро, ки тибќи 
банди 4 тайин шудааст, нисбат ба асоснок будани њар дархост оид ба маълумот ба 
инобат мегирад ва инчунин кўшишњои тарафњо вобаста ба ќонеъ кардани чунин 
дархостњо дар фазои њамкорї ва сариваќт ба инобат гирифта мешавад.

9. Њељ амал дар љараёни љамъоварии маълумот имконияти њайати њакамонро 
(комисияро) вобаста ба талаб намудани чунин маълумоти иловагї, ки он барои 
ба таври муносиб њал намудани бањс зарур аст ва ин маълумот ба таври кофї 
дар ин љараён дархост ва истифода нашудааст, мањдуд намекунад. Лекин, дар 
њолати маъмулї, њайати њакамон набояд барои анљом додани масъала маълумоти 
иловагиро дархост намояд ва вуљуд надоштани чунин маълумот дар масъала ин 
натиљаи беасос даст кашидани ин тараф аз њамкорї дар љараёни љамъоварии 
маълумот мебошад.
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ЗАМИМАИ VI

РАСМИЁТИ ТАЊЌИЌОТ ДАР МАКОН МУВОФИЌИ БАНДИ 6 МОДДАИ 12

1. Баъд аз оѓоз кардани тањќиќот маќомоти аъзои содиркунанда ва ширкатњое, ки 
манфиатдор будани онњо маълум аст, дар бораи тасмими гузарондани тањќиќот 
дар макон бояд огоњ карда шаванд.

2. Агар дар вазъиятњои истисної, њамроњ кардани коршиносони ѓайрињукуматї дар 
гурўњи тафтишбаранда пешбинї шавад, он гоњ ширкатњо ва маќомотњои дахлдори 
Аъзои содиркунанда бояд огоњ карда шаванд. Чунин коршиносони ѓайрињукуматї 
барои риоя накардани талаботњои марбут ба махфї нигоњ доштани маълумот бояд 
мавриди муљозоти таъсирбахш ќарор гиранд.      

3. Таљрибаи маъмулї аст, ки то мувофиќа шудани санаи ташриф аз ширкатњои 
манфиатдори аъзои содиркунанда бояд ризоияти яќин гирифта шавад.

4. Маќомоти дахлдор баъд аз гирифтани ризоият аз ширкатњои манфиатдор, фавран 
маќомоти дахлдори аъзои содиркунандаро дар бораи  ном ва суроѓањои ширкатњое, 
ки ба онњо ташриф оварда мешавад ва санаи мувофиќкардашуда огоњ мекунанд.  

5. Ширкатњои мазкур оид ба  ташриф сари ваќт бояд хабардор карда шаванд.

6. Ташриф бо маќсади шарњ додани саволнома танњо бо дархости ширкатњои 
содиркунанда ба амал бароварда мешавад. Чунин ташриф танњо дар он маврид 
имконпазир аст, агар (а) маќомоти дахлдори аъзои воридкунанда намояндагони 
њукумати аъзои мазкурро огоњ мекунанд ва (b) намояндагони њукумати аъзои 
мазкур ба ин ташриф зид нестанд.

7. Азбаски њадафи асосии тањќиќот дар макон аз тафтиши маълумоти пешнињодшуда 
ва ё гирифтани ахбори иловагї иборат мебошад, он бояд баъд аз гирифтани 
љавобњо ба саволнома гузаронда шавад, агар танњо ширкати манфиатдор бо 
расмиёти баръакс розї набошад ва њукумати аъзои содиркунанда аз тарафи  
маќомоти тањќиќот дар бораи ташрифи оянда огоњ карда шудааст ва ба он зид 
нест; беш аз ин, бояд таљрибаи маъмулї бошад огоњ кардани ширкатњои мазкур то 
ташриф оид ба тавсифи умумии он маълумоте, ки мавриди тафтиш ќарор мегирад 
ва инчунин њар дигар маълумоти иловагї, ки бояд пешнињод карда шавад, њарчанд 
ин дархостро дар макони тањќиќот оид ба пешнињод кардани маълумоти иловагї 
вобаста ба маълумоти пешнињодшуда истисно намекунад.

8. Ба дархост ва саволњое, ки маќомоти дахлдор ё ширкатњои Аъзои содиркунанда 
пешнињод мекунанд ва барои бомуваффаќият анљом додани тањќиќот дар макон 
ањамияти муњим доранд, ба ќадри имкон бояд то ташриф љавоб дода шаванд.
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ЗАМИМАИ VII

АЪЗОЁН- КИШВАРЊОИ  РЎ БА ИНКИШОФ, КИ ДАР 

БАНДИ 2 (А) МОДДАИ 27 ЗИКР ШУДААСТ

Ба Аъзоён-кишварњои рў ба инкишоф, ки зери амали муќаррароти банди 1 (а) 
Моддаи 3 ќарор намегиранд, мутобиќи шартњои банди 2 (а) моддаи 27 дохил мешаванд:

(а) Кишварњои камрушдкарда, ки аз тарафи  Созмони Милали Муттањид чунин 
муќаррар шудаанд; 

(b) њар як кишвари рў ба инкишофи зерин, ки аъзои СУС мебошад, ки он зери 
амали муќаррароте ќарор мегирад, ки нисбат ба дигар кишварњои  рў ба инкишоф 
тибќи банди 2 (с) Моддаи 27 истифода мешавад, ваќте, ки Маљмуи мањсулоти 
дохилии онњо ба њар нафар ањолї ба 1000 доллари ИМА дар як сол68 мерасад:  
Боливия, Зимбабве, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Љумњурии Доминикан, Гана, 
Гватемала, Гайана, Индонезия, Кения, Марокаш, Миср, Никарагуа, Нигерия, 
Покистон, Сенегал, Филиппин, Шри-Ланка ва Њиндустон.

68 Дохил кардани аъзоёни шомили кишварњои рў ба инкишоф ба рўйхате, ки дар банди (b) зикр шудааст, дар ахбори охирини 
Бонки Љањонї оид ба андозаи Маљмуи мањсулоти дохилї ба њар нафар ањолї асос меёбад.
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СОЗИШНОМА ОИД БА ЧОРАЊОИ  МАХСУСИ  МУЊОФИЗАТЇ 

Аъзоён,

Бо назардошти маќсади умумии Аъзоён – такмил ва тањким бахшидани низоми 
байналмилалии савдо, ки дар ГАТТ 1994 асос ёфтааст.

Бо эътирофи ворид кардани возењї ба ќоидањои ГАТТ 1994 ва тањкими онњо ва 
махсусан ќоидањои Моддаи XIX (Чорањои фавќулодда дар мавриди воридоти баъзе 
намудњои молњо), барќарор кардани назорат нисбат ба чорањои махсуси муњофизатї 
ва бартараф кардани чорањое, ки аз чунин назорат сарфи назар шудааcт; 

Бо эътирофи ањамияти дигаргунињои сохторї ва зарурати тањкими онњо, на балки 
мањдуд кардани раќобат дар бозорњои байналмилалї; ва 

Бо эътирофи зарурати бо ин маќсад ба тасвиб расондани шартномаи кулл, ки 
нисбат ба њама Аъзоён татбиќ мешавад ва дар принсипњои асосии ГАТТ 1994 асос 
меёбад;

Бад-ин васила чунин ќарор карданд:  

Моддаи 1 
Муќаррароти умумї

Созишномаи мазкур ќоидањои истифодаи чорањои махсуси муњофизатиро 
муќаррар мекунад, ки зери мафњуми он чорањое фањмида мешавад, ки дар Моддаи 
XIX ГАТТ 1994 пешбинї шудааст. 

Моддаи 2 
  Шартњо 

1. Њар як Аъзо1 метавонад нисбати ягон мол чорањои махсуси њифозатро танњо дар он 
маврид истифода барад, агар ин Аъзо тибќи муќаррароти зерин муќаррар созад, 
ки ин мол ба ќаламрави он дар чунин миќдори афзун ворид карда мешавад, дар 
ифодаи мутлаќ ё нисбии он ба истењсоли ватанї ва дар чунин вазъият, ки хавфи 
расондани зарари љиддиро ба он соњаи истењсоли ватанї дорад, ки молњои шабењ ё 
бевосита молњои раќобаткунандаро истењсол мекунад.

2. Чорањои махсуси муњофизатї нисбат ба молњои воридшаванда новобаста аз 
манбаи он татбиќ карда мешаванд. 

Моддаи 3 
Тафтишот

1. Њар як аъзо чорањои махсуси муњофизатиро танњо баъд аз гузарондани тафтишот 
аз тарафи маќомоти дахлдори аъзои мазкур дар асоси расмиёте, ки тибќи 
Моддаи X ГАТТ 1994 пешакї муќаррар ва ба њама маълум шудааст, метавонад 
мавриди амал ќарор дињад. Чунин тафтишот дарбар мегирад огоњ кардани њамаи 

1  Иттињоди гумрукї метавонад чораи махсуси муњофизатиро њамчун созмони ягона ё аз номи аъзо-кишварњои он истифода 
барад. Дар мавриде, ки Иттињоди гумрукї чораи махсуси муњофизатиро њамчун созмони ягона, њама талабот оид ба муайян 
кардани зиёни љиддї ё хавфи расондани зиёни љиддї тибќи Созишномаи мазкур бо шартњое асос мешавад, ки дар тамоми 
Иттињоди гумрукї љой дорад. Њангоме, ки чораи махсуси муњофизатї аз номи аъзо-кишвар истифода мешавад, њама талабот 
оид ба муайян кардани зиёни љиддї ё хавфи расондани зиёни љиддї бо шартњое асос мешавад, ки дар ин кишвар љой дорад. 
Њељ мафњум дар Созишномаи мазкур шарњи робитаи байни Моддаи XIX  ва банди 8 Моддаи XXIV ГАТТ 1994  ќаблан муайян 
намекунад. 



Созишнома оид ба чораҳои  махсуси  муҳофизатӣ372

љонибњои манфиатдор ва инчунин шунидани  ошкор ва дигар воситањои мазкур, 
ки ба воридкунандагон, содиркунандагон ва дигар љонибњои манфиатдор имкон 
медињад, ки исбот ва андешањои  худро пешнињод намоянд, инчунин имконияти 
љавоб додан ба аризањои љонибњои дигар ва баён кардани андешањои худ, яъне, 
оид ба он масъалае, ки оё истифодаи чораи махсуси муњофизатї ба манфиати 
љомеа њаст ё не. Маќомоти дахлдор њисоботро бо гузориши ахбори дастрасшуда 
ва хулосањои асоснок, ки онњо нисбат ба њамаи љанбањои њуќуќї ва воќеии марбут 
ба масъала баровардаанд.

2. Њама гуна маълумот, ки хусусияти махфї дорад ва ё дар асоси махфї пешнињод 
шуда бошад, аз тарафи маќомоти дахлдор, бо шарти зикр кардани сабаби 
махфият, њамчун махфї пазируфта мешавад. Чунин маълумот бе иљозати љонибе, 
ки онро пешнињод кардааст, ошкор карда намешавад. Аз љонибњои манфиатдор, 
ки маълумоти махфиро пешнињод кардаанд, метавонад дархост карда шавад, ки 
шарњи мухтасари ѓайримахфии онро пешнињод намоянд, ё агар љонибњо ишора 
намоянд, ки маълумоти мазкур чунин шарњ дода намешавад, сабабњоеро, ки 
мувофиќи онњо пешнињоди шарњи мухтасар ѓайриимкон аст, баён намоянд. Лекин, 
агар маќомоти дахлдор чунин шуморанд, ки дархост оид ба махфї нигоњ доштан 
асоснок карда нашудааст, ё барои љонибе, ки маълумотро пешнињод кардааст, 
ошкор шудани маълумот номаќбул аст, ё ин љониб ошкор шудани маълумотро дар 
шакли умумї ё мухтасари он иљозат намедињад, маќомоти дахлдор метавонад, ин 
маълумотро ба инобат нагирад, агар ба маќомоти дахлдор аз манбањои мазкур бо 
тасдиќи эътимодбахш собит карда нашавад, ки маълумот даќиќ аст.

Моддаи 4
Муайян кардани зарари љиддї ва хавфи расондани зарари љиддї

1. Барои маќсадњои Созишномаи мазкур:

(а) мафњуми «зарари љиддї» ин ба таври куллї боз њам ногувортар шудани 
мавќеи саноати ватаниро ифода мекунад;

(b) мафњуми «хавфи зарари љиддї» ин ногузир будани зарари љиддї тибќи 
муќаррароти банди 2 мебошад. Муайян кардани љой доштан ё хавфи 
расондани зарари љиддї дар далелњо асос меёбад, балки на танњо дар фарзия, 
тахмин ё эњтимоли дур; ва 

(с) Дар муайян кардани љой доштани зарар ё хавфи зарари «саноати 
ватанї» њамчун маљмуи истењсолкунандагони молњои шабењ ё бевосита 
раќобаткунанда фањмида мешавад, ки дар ќаламрави аъзо фаъолият 
мекунанд, ё онњое, ки маљмуи истењсоли молњои шабењ ва бевосита 
раќобаткунанда, ки ба онњо мансуб аст, ќисми бештари тамоми истењсоли 
дохилии ин молњоро ташкил мекунад.

2. (а) Дар љараёни тафтишот барои њал кардани масъалаи он, ки тибќи муќаррароти 
Созишномаи мазкур оё воридоти афзуншуда ба саноати ватанї зарари љиддї 
расонд ё хавфи расондани зарари љиддиро дорад, маќомоти дахлдор њамаи 
омилњои хусусияти объективї доштаро, ки миќдоран тавсиф карда мешавад ва 
ба мавќеи саноати  мазкур таъсир мерасонад, аз љумла, суръат ва њаљми рушди 
воридоти молњои мазкур дар нишондињандањои мутлаќ ва нисбї, њиссае, ки дар 
бозори дохилї ба воридоти афзуншуда мансуб шудааст, таѓйирот дар сатњи фурўш, 
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истењсол, мањсулнокї, истифодаи иќтидорњо, фоида ва зарар ва шуѓли ањолиро 
тањлил менамояд.

(b) Ќароре, ки дар зербанди (а) зикр шудааст, ба инобат гирифта намешавад, 
агар танњо тафтишот дар асоси ахбори объективї љой доштани робитаи 
байни воридоти афзуншудаи молњои мазкур ва зарари љиддиро ё хавфи 
зарари љиддиро ошкор насозад. Њангоме, ки омилњои дигар низ, ѓайр аз 
воридоти афзуншуда, ба саноати ватанї зарар мерасонад, онгоњ чунин зарар 
ба воридоти афзуншуда бояд мансуб карда нашавад.

(с) Маќомоти дахлдор дар муњлати кўтоњтарин тибќи муќаррароти Моддаи 
3 натиљањои тањлили муфассали њолатеро, ки мавриди тафтишот ќарор 
дорад ва инчунин исботи он, ки омилњои тањлилшуда ба масъалаи мазкур 
дахл доранд, чоп мекунад.

Моддаи 5 
Татбиќи чорањои муњофизатї

1. Аъзо чорањои махсуси муњофизатиро  танњо то он андозае истифода мебарад, ки 
барои пешгирї ё бартараф кардани зарари љиддї ва барои осон кардани раванди 
мутобиќгардонии иќтисодї кифоя мебошад. Агар мањдудияти миќдорї истифода 
шавад, онгоњ чунин чора миќдори воридотро набояд аз сатње, ки то муњлати 
ќаблї буд, ки он њаљми миёнаи воридотро дар се соли охир ки оид ба он ахбори 
оморї мављуд аст, камтар намояд, агар танњо зарурати љорї кардани сатњи дигари 
пешгирї ё бартараф кардани зарари љиддї, ки асоснок карда шудааст, пешнињод 
карда нашавад.

2. (а) Дар мавридњое, ки квота байни кишварњои тањвилкунанда таќсим мешавад, 
аъзое, ки мањдудиятро амалї мекунад, метавонад оид ба масъалаи таќсим кардани 
њиссањои квота бо тамоми дигар аъзоён, ки дар тањвили молњои мазкур таваљљуњи 
зиёд доранд, ба созиш ояд. Дар мавриде, ки истифодаи чунин усул аз љињати амалї 
ѓайриимкон бошад, аъзои мазкур байни аъзоёне, ки дар тањвили молњои мазкур 
таваљљуњи зиёд доранд, квотаро тибќи њиссањои молњои мазкур, ки ин аъзоён 
дар миќдори умумї ё арзиши воридоти он дар давоми муњлати ќаблии интихобї 
пешнињод кардаанд, таќсим мекунад ва њама гуна омилњои махсус, ки ба савдои 
молњои мазкур таъсир расондаанд ё таъсир мерасонанд, бояд ба инобат гирифта 
шаванд.

(b) Аъзо метавонад, муќаррароти зербанди (а)-ро  сарфи назар кунад, бо он 
шарт, ки машварат дар асоси банди 3 Моддаи 12 зери сарпарастии Кумита 
оид ба чорањои махсуси муњофизатї, ки дар банди 1 Моддаи 13 пешбинї 
шудааст, доир карда шавад ва ба Кумита далелњои боэътимод пешнињод 
карда мешавад доир ба он, ки (i) њиссаи воридот аз баъзе аъзоён, ки дар фоиз 
ифода меёбад, ба таври номутаносиб нисбат ба афзоиши умумии воридоти 
молњои мазкур дар давоми муњлати интихобї афзудааст, (ii) сабабњои сарфи 
назар кардани зербанди (а) асос дорад ва (iii) шартњои чунин сарфи назар 
кардан ба њамаи тањвилгарони молњои мазкур як аст. Муњлати амали њар 
як чунин чора аз муњлати аввала, ки дар банди 1 Моддаи 7 зикр шудааст, 
набояд зиёдтар бошад. Ба истифодаи муќаррароти зикршуда дар њолати 
хавфи зарари љиддї иљозат дода намешавад.
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Моддаи 6 
Чорањои махсуси муњофизатии  муваќќатї

Дар њолатњои бисёр хатарнок, ваќте, ки мавќуф гузоштан метавонад зараре 
расонад, ки бартараф кардани он мушкил аст, аъзо метавонад дар асоси ќарори 
пешакї оид ба он, ки далелњои эътимодбахше љой доранд, ки воридоти афзуншуда 
зарари љиддї расонд ё хавфи расондани зарари  љиддиро дорад, чорањои махсуси 
муњофизатии  муваќќатиро љорї намояд. Муњлати эътибори чораи муваќќатї аз 200 
рўз набояд зиёдтар бошад, ки дар давоми он талаботњои мазкури моддањои 2 то 7 
бояд риоя карда шавад. Чунин чорањо бояд дар шакли афзун кардани меъёри тарифи 
гумрукї љорї карда шавад ва бетаъхир бояд љуброн карда шавад, агар тафтишоти 
минбаъда, ки дар банди 2 Моддаи 4 зикр шудааст, муќаррар накунад, ки воридоти 
афзуншуда ба саноати ватанї зарари љиддї расонд ё хавфи расндани зарари љиддиро 
дорад. Муњлати амали њама гуна чунин чорањои муваќќатї њамчун ќисми муњлати 
аввала ва њар як дароз кардани муњлат, ки дар бандњои 1, 2 ва 3 моддаи 7 ишора 
шудааст, њисоб карда мешавад.

Моддаи 7
Муњлат ва баррасии чорањои муњофизатї

1. Њар як аъзо чорањои махсуси  муњофизатиро танњо дар давоми муњлате амалї 
менамояд, ки барои пешгирї ва бартараф кардани раванди мутобиќкунии иќтисодї 
зарур аст. Ин муњлат аз чор сол набояд зиёдтар бошад, агар он тибќи банди 2 дароз 
карда нашавад.

2. Муњлате, ки дар банди 1 зикр шудааст, метавонад дароз карда шавад, бо он шарт, 
ки маќомоти дахлдори аъзои воридкунанда муайян кардаст, ки тибќи расмиёте, ки 
дар бандњои 2, 3, 4 ва 5 пешбинї шудааст, чораи махсуси муњофизатии мазкур барои 
пешгирї ё бартараф кардани зарари љиддї зарур аст ва далелњои он љой дорад, ки 
саноат дар њолати мутобиќ шудан ќарор дорад ва бо шарти он, ки муќаррароти 
мазкури моддањои 8 ва 12 риоя шудааст. 

3. Муњлати умумии татбиќи чораи махсуси муњофизатї, бо иловаи муњлати њар як 
чораи муваќќатї, муњлати истифодаи аввала ва њама муњлати дарозшудаи он, 
набояд аз њашт сол зиёд бошад.

4. Барои осон кардани љараёни мутобиќкунї дар вазъияте, ки муњлати пешбинишудаи 
эътибори чораи махсуси муњофизатї, чї тавре, ки оид ба ин тибќи муќаррароти 
банди 1 моддаи 12 огоњ карда шудааст, аз як сол зиёд мебошад, аъзое, ки ин чораро 
амалї менамояд, онро тадриљан дар давоми муњлати амалї намудани он тавассути 
фосилаи баробари ваќт содда мегардонад. Агар муњлати эътибори чора аз се сол 
зиёд бошад, онгоњ Аъзое, ки ин чораро амалї менамояд, ин вазъиятро на дертар 
аз анљоми нисфи муњлати эътибори чора баррасї менамояд ва агар имкон бошад, 
онро бекор менамояд ё суръати соддагардонии онро вусъат медињад. Чорае, ки дар 
асоси банди 2 дароз карда шудааст, набояд аз оне, ки дар интињои муњлати аввала 
буд, мањдудияти бештар дошта бошад ва бояд соддагардонии он давом дода шавад.

5. Њељ ягон чораи махсуси муњофизатї маротибаи дуюм нисбат ба воридоти молњое, 
ки мавриди таъсири ин чора ќарор гирифта буд, истифода бурда намешавад, ки 
ин чора баъд аз санаи ба эътибор даромадани Созишнома оид ба СУС дар давоми 
муњлати баробар ба оне, ки дар давоми он ин чора пештар истифода шуда буд, 
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љорї карда шудааст, бо шарти он, ки муњлати амал накардани он њадди аќал ду 
солро ташкил мекунад.

6. Новобаста аз муќаррароти банди 5, чораи махсуси муњофизатї бо муњлати амали 
180 рўз ё аз он камтар метавонад нисбат ба воридоти молњо љорї карда шавад, 
агар:

(а) аз санаи љорї кардани чораи махсуси муњофизатї нисбат ба воридоти 
молњои мазкур на камтар аз як сол гузаштааст; ва

(b) чунин чораи махсуси муњофизатї нисбат ба молњои мазкур дар муњлати 
панљ сол, ки бевосита пештар аз санаи љорї кардани ин чора аст, беш аз ду 
маротиба истифода нашудааст.

Моддаи 8
Сатњи гузашт ва дигар уњдадорињо

1. Аъзое, ки маќсади љорї кардани чораи махсуси муњофизатиро дорад ё маќсад 
дорад муњлати эътибори чораи махсуси муњофизатиро дароз намояд, бояд саъй 
намояд, ки то як дараљаи зиёд сатњи мутаносиби гузаштњо ва дигар уњдадорињоро 
ки дар доираи ГАТТ 1994 байни ин аъзо ва аъзоёни содиркунанда вуљуд дорад ва 
зери таъсири ин чора тибќи муќаррароти банди 3 моддаи 12 ќарор гирифтааст, 
нигоњ дорад. Барои ноил шудан ба ин маќсад, чунин аъзоён метавонанд ба њар як 
намудњои љуброни савдо, ки бинобар таъсири номусоиди ин чора ба савдои онњо 
ба миён омадаст, розигї дињанд.

2. Агар дар љараёни машварат, ки дар банди 3 Моддаи 12 пешбинї шудааст, дар 
давоми 30 рўз љонибњо ба ягон ќарор наоянд, онгоњ аъзоёни зикршуда, на дертар 
аз 90 рўзи баъд аз санаи љорї шудани ин чора метавонанд, баъд аз анљоми 30 рўз 
аз рўзи гирифтани огоњномаи хаттї дар Шўро оид ба савдои молњо оид ба чунин 
ќатъ кардан, то дараљаи зиёд гузаштњо ё дигар уњдадорињоро дар доираи ГАТТ 
1994 нисбат ба савдои аъзое, ки чорањои махсуси муњофизатиро амалї мекунад, 
ќатъ намоянд, агар Шўро оид ба савдои молњо  нисбат ба  чунин ќатъ кардан зид 
набошад.

3. Њуќуќи ќатъ кардан, ки дар Банди 2 ёдрас шудааст, набояд дар се соли аввали 
татбиќи чораи махсуси муњофизатї истифода карда шавад, бо он шарт, ки чунин 
чораи махсуси муњофизатї бинобар рушди мутлаќи воридот љорї карда шудааст 
ва ба муќаррароти Созишномаи мазкур мутобиќ мебошад.

Моддаи 9
Кишварњои рў ба инкишоф - аъзо

1. Чорањои махсуси муњофизатї зидди молњое, ки дар  кишварњои рў ба инкишоф - 
аъзо истењсол шудааст, истифода намешавад то он муддат, ки њиссаи ин аъзо дар 
воридоти молњои мазкур дар аъзои воридкунанда аз 3% зиёд нест, бо он шарт, ки 
Аъзоёни шомили кишварњои рў ба инкишоф, ки њиссаи њар яки онњо дар воридот 
камтар аз 3% аст, дар маљмуъ њиссаи умумии онњо дар воридоти умумии молњои 
мазкур2 аз 9% зиёд нест.

2. Кишварњои рў ба инкишоф - аъзо њуќуќ доранд муњлати истифодаи чораи махсуси 

2 Аъзо бетаъхир ба Кумита оид ба чорањои махсуси муњофизатї огоњнома оид ба амалњое, ки тибќи банди 1 Моддаи 9 љорї 
шудааст, ирсол менамояд. 
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муњофизатиро то ду сол зиёдтар аз муњлати нињоие, ки дар банди 3 моддаи 7 пешбинї 
шудааст, дароз намояд. Новобаста аз муќаррароти банди 5 моддаи 7,  кишварњои 
рў ба инкишоф - аъзо њуќуќ дорад, маротибаи дуюм чораи махсуси муњофизатро 
истифода барад нисбат ба воридоти молњое, ки нисбати он чунин чора аллакай 
баъди санаи ба эътибор даромадани Созишнома оид ба СУС истифода шудааст, 
бо анљом ёфтани муњлати баробар ба нисфи муњлате, ки дар давоми он ин чора 
пештар истифода шуда буд, бо шарти он, ки муњлати амал накардани он на камтар 
аз ду солро ташкил мекунад.

Моддаи 10
Чорањое, ки ќаблан мувофиќи Моддаи XIX ГАТТ 1947 амал мекарданд

Аъзоён истифодаи њама чорањои махсуси муњофизатиро, ки тибќи Моддаи XIX 
ГАТТ 1947 ќабул шудааст, ки баъд аз санаи ба эътибор даромадани Созишнома оид 
ба СУС, на дертар аз њашт сол аз санае, ки онњо аввалин маротиба љорї шуда буданд, 
ё баъд аз панљ соли баъд аз санаи  ба эътибор даромадани Созишнома оид ба СУС, 
вобаста аз он, ки кадом муњлат дертар анљом меёбад, ќатъ менамоянд.

Моддаи 11
Манъ ё бартараф кардани чорањои муайян

1.   (а) Аъзо њељ ягон чораи фавќуллодаро нисбат ба воридоти молњои мушаххас, чи 
тавре, ки дар Моддаи XIX ГАТТ 1994 баён шудааст, љорї намекунад ё кўшиш 
намекунад, ки ќабул намояд, агар чунин амалњо ба муќаррароти Моддаи мазкур 
мутобиќ набошад, ки он тибќи Созишномаи мазкур истифода мешавад.

(b) Беш аз ин, аъзо њељ ягон мањдудкунии ихтиёрии содирот, шартнома оид ба 
танзими бозор ё њар дигар чунин чорањоро, ки нисбат ба содирот ё воридот3,4 
татбиќ мешавад, кўшиш намекунад, ки ба онњо муваффаќ шавад, љорї 
намояд ё мавриди амал нигоњ дорад. Ин ба амалњое дахл дорад, ки як аъзо 
мавриди истифода ќарор медињад ва њам ба амалњои марбут ба шартнома 
ва ќарордодњое, ки дар он ду ё аз он зиёдтар аъзоён иштирок мекунанд. 
Њар як чунин чора, ки дар санаи ба эътибор даромадани Созишнома оид ба 
СУС амал мекунад, бо Созишномаи мазкур мутобиќ карда мешавад ё тибќи 
банди 2 бекор карда мешавад.  

(с) Созишномаи мазкур нисбат ба чорањое татбиќ намешавад, ки аъзо кўшиш 
мекард, ки тибќи муќаррароти ГАТТ 1994 ќабул намояд, љорї кунад ё нигоњ 
дорад, ѓайр аз муќаррароти Моддаи XIX  ва муќаррароти Созишномањои 
бисёрљонибаи савдо, ки дар Замимаи 1 А баён шудааст, ѓайр аз Созишномаи 
мазкур ё тибќи суратмаљлис ва созишномањо ё ќарордодњое, ки дар доираи 
ГАТТ 1994 баста шудааст.    

2.  Бекор кардани чорањое, ки дар банди 1 (b) зикр шудааст, тибќи наќшае, ки ба Кумита 
оид ба чорањои махсуси муњофизатї аз тарафи аъзоёни мазкур на дертар за 180 рўз 
аз санаи ба эътибор даромадани Созишнома оид ба СУС пешнињод мешавад, ба 
амал бароварда мешавад. Ин наќша  њамаи чорањоеро, ки дар банди 1 зикр шудааст, 

3 Истифодаи квотаи воридотї, ки ба сифати чораи махсуси муњофизатї  амал мекунад, тибќи муќаррароти ГАТТ 1994 ва 
Созишномаи мазкур, мувофиќи ризогии мутаќобила, метавонад аз тарафи аъзои содиркунандаи СУС идора карда шавад. 

4 Намунањои чунин чорањо дарбар мегирад боз доштани мањдуд кардани содирот, низоми мушоњидаи нархњои содиротї ва 
воридотї, назорати содирот ё воридот, картелњои иљбории воридотї ва наќшањои интихобии иљозатномадињии содирот ва 
воридот, ки њар кадоми он муњофизатро таъмин мекунад.  
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дарбар мегирад, ки онњо бояд бекор карда шаванд ё бо Созишномаи мазкур дар 
муњлати на зиёдтар аз чор сол баъд аз санаи ба эътибор даромадани Созишнома 
оид ба СУС мутобиќ карда шаванд ва њар як аъзои воридкунанда5 метавонад на 
бештар аз як чораи мушаххасро нигоњ дорад, ки муњлати эътибори он на дертар аз 
31 декабри соли 1999  анљом меёбад.  Њама гуна чунин истисно бевосита аз љониби 
аъзоёни манфиатдор бояд мутаќобилан њамоњанг карда шавад ва огоњнома оид 
ба он ба Кумита оид ба чорањои махсуси муњофизатї барои баррасї ва тасдиќ 
дар давоми 90 рўзи ба эътибор даромадани Созишнома оид ба СУС ирсол карда 
шавад. Дар Замима ба Созишномаи мазкур чорае баён карда шудааст, ки њамоњанг 
карда шудааст ва ба ин истисно мувофиќ мебошад.    

3. Аъзоён ба истифода ё нигоњ доштани чорањои ѓайрињукуматиии баробар ба онњое, 
ки дар банди 1 зикр шудаанд, мусоидат намекунанд ва дастгирї намекунанд.

Моддаи 12 
Огоњонидан ва машварат

1. Аъзо бетаъхир Кумита оид ба чорањои махсуси муњофизатиро оид ба чорањои зерин 
огоњ мекунад:

(а) оѓози љараёни тафтишот вобаста ба зарари љиддї ё хавфи расондани 
чунин зарар ва сабабњои чунин тафтишот;

(b) муайян кардани зарари љиддї ё хавфи расондани чунин зарар, ки бо 
сабаби воридоти афзуншуда ба миён омадааст; ва 

(с) ќабули ќарор оид ба  љорї кардан ё дароз кардани муњлати чораи махсуси 
муњофизатї.

2. Дар огоњномае, ки дар банди 1 (b) ва 1 (с) зикр шудааст, Аъзое, ки љорї кардан 
ё дароз кардани муњлати эътибори чораи махсуси муњофизатиро пешнињод 
мекунад, ба Кумита оид ба чорањои махсуси муњофизатї, њама маълумоти марбут 
ба масъаларо, аз љумла, исботи зарари љиддї ё хавфи расондани зарари љиддї, 
ки бинобар воридоти афзуншуда ба миён омадаст, тавсифи пурраи моли мазкур 
ва чораи эњтимолї, санаи пешбинишудаи љорї кардани он, муњлати эътибори 
эњтимолии чора ва наќшаи тадриљан соддагардонии онро пешнињод мекунад. 
Дар њолати дароз кардани муњлати чора, инчунин исботи он, ки саноати мазкур 
дар њолати мутобиќ шудан ќарор дорад, бояд пешнињод карда шавад. Шўро 
оид ба савдои мол  ё  Кумита оид ба чорањои махсуси муњофизатї метавонад аз 
аъзое, ки љорї кардан ё дароз кардани муњлати чунин чораро пешнињод мекунад, 
маълумотеро, ки онњо зарур мешуморанд, дархост намоянд.

3. Аъзое, ки љорї кардан ё дароз кардани муњлати чораи махсуси муњофизатиро 
пешнињод мекунад, барои доир кардани машваратњои пешакї бо аъзоёне, ки 
њамчун содиркунандагони мањсулоти мазкур манфиати зиёд доранд, бо маќсади 
аз љумла, баррасии маълумот, ки тибќи моддаи 2 пешнињод шудааст, мубодилаи 
андеша оид ба чора ва ба омадан ба ягон ќарор оид ба воситањои амалигардонии 
маќсад, ки дар банди 1 моддаи 8 зикр шудааст, имкони кофї медињад. 

4.  Аъзо ба Шўро оид ба чорањои махсуси муњофизатї огоњномаро то љорї кардани 
чораи муваќќатии махсуси муњофизатї, ки дар банди 6 зикр шудааст, ирсол 
мекунад. Машварат фавран баъд аз љорї кардани чора оѓоз мешавад.

5  Чунин истиснои ягона ба манфиати Љомеаи Аврупо дар Замима ба Созишномаи мазкур баён шудааст.
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5.  Аъзоёне, ки ба ин муносибат доранд, бетаъхир Шўро оид ба савдои молро дар 
бораи натиљањои машварат, ки дар моддаи мазкур зикр шудааст, огоњ мекунанд 
ва инчунин тибќи банди 4 моддаи 7 оид ба натиљањои баррасї, ки дар нисфи 
муњлати эътибори чора доир карда мешавад, оид ба њар як шакли љуброн, ки дар 
банди 1 моддаи 8 зикр шудааст ва оид ба ќатъи пешбинишудаи гузашт ва дигар 
уњдаддорињое, ки дар банди 2 моддаи 8 ќайд шудаастд, Шўро оид ба савдои молро 
огоњ мекунанд.

6.   Аъзоён бетаъхир Кумита оид ба чорањои махсуси муњофизатиро оид ба ќонунњо, 
санадњои меъёрї ва расмиёти маъмурии худ, ки ба чорањои махсуси муњофизатї 
мансуб мебошад ва инчунин њама гуна таѓйирот дар онњо, огоњ мекунанд.

7.   Аъзоёне, ки чорањоеро мавриди амал нигоњ медоранд, ки дар Моддаи 10 ва банди 
1 Моддаи 11 тавсиф шудааст, ки дар санаи ба эътибор даромадани Созишнома 
оид ба СУС амал мекунад, Кумита оид ба чорањои махсуси муњофизатро оид ба 
ин чорањо на дертар аз 60 рўзи аз санаи ба эътибор даромадани Созишнома оид ба 
СУС огоњ мекунанд.

8.  Њар як аъзо метавонад Кумита оид ба чорањои махсуси муњофизатиро оид ба 
ќонунњо, санадњои меъёрї ва расмиёти маъмурї ва њама гуна дигар чорањо ва 
амалњо, ки дар Созишномаи мазкур зикр шудааст, огоњ намояд, ки онњоро дигар 
аъзоён огоњ накардаанд, ки ин аъзоён мебоист тибќи Созишномаи мазкур Кумита 
оид ба чорањои махсуси муњофизатиро огоњ мекарданд.

9.   Њар як аъзо метавонад Кумита оид ба чорањои махсуси муњофизатиро оид ба њама 
гуна чорањо ѓайрињукуматие, ки дар банди 3 Моддаи 11 зикр шудааст, огоњ намояд.

10. Њама огоњномањое, ки дар Созишномаи мазкур зикр шудааст, ба Шўро оид ба 
савдои молњо тавассути Кумита оид ба чорањои махсуси муњофизатї ирсол карда 
мешавад.

11. Муќаррароти Созишномаи мазкур оид ба огоњнома аз ягон аъзо талаб намекунад, ки 
маълумоти махфиро ошкор намояд, агар ин амал ба татбиќи ќонунњо монеъ шавад 
ё ба таври дигар хилофи манфиатњои давлатї бошад ё метавонад ба манфиатњои 
ќонунии савдоии корхонањои давлатї ё хусусї зарар расонад.    

Моддаи 13 
Мушоњида 

1. Зери раёсати Шўро оид ба савдои мањсулот Кумита оид ба чорањои махсуси 
муњофизатї созмон дода мешавад, ки барои иштироки њар як аъзо, ки хоњиши 
дар он фаъолият карданро дорад, кушода аст. Ба Кумита амалњои зерин вогузор 
карда мешавад:

(а) мушоњида ва њисоботи солона ба Шўро оид ба савдои мол вобаста ба 
иљрои умумии Созишномаи мазкур ва тањияи тавсия барои такмили он;

(b) тибќи дархости Аъзое, ки ба он чора таъсир кардааст, санљиши иљро 
шудан ё нашудани расмиёти Созишномаи мазкур нисбат ба чораи махсуси 
муњофизатї ва пешнињоди њисобот оид ба хулосањои худ ба Шўро оид ба  
савдои мол;

(с) мусоидат ба Аъзоён, мувофиќи дархости онњо дар доир намудани 
машварат дар доираи муќаррароти Созишномаи мазкур;
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(d) тањлили чорањое, ки дар Моддаи 10 ва банди 1 Моддаи 11 зикр шудааст, 
мушоњида нисбат ба бекор кардани чунин чорањо ва тибќи тартиби 
муќарраршуда пешнињод намудани њисобот ба Шўро оид ба савдои мол;   

(е) бо дархости аъзое, ки чораи махсуси муњофизатиро љорї мекунад, 
баррасии масъала оид ба он, ки ќатъ кардани гузашт ё дигар уњдадорињо 
«бенињоят мутаносиб мебошад» ва тибќи тартиби муќарраршуда пешнињод 
намудани њисобот оид ба  ин ба Шўро оид ба савдои мол;  

(f) гирифтан ва баррасї намудани њама огоњномањое, ки тибќи Созишномаи 
мазкур пешбинї шудааст  ва тибќи тартиби муќарраршуда пешнињод 
намудани њисобот ба Шўро оид ба савдои мол; ва

(g) иљро намудани дигар амалњое, ки ба Созишномаи мазкур иртибот дорад, 
ки Шўро оид ба савдои мол метавонад муќаррар намояд.

2.   Барои мусоидат ба Кумита дар иљро намудани амалњои мушоњидаи худ, Котибот 
њар сол дар асоси далелњо њисобот оиди амал намудани Созишномаи мазкур 
тањия мекунад, ки он дар асоси огоњнома ва дигар маълумоти боварибахш, ки дар 
ихтиёри вай мебошад, бунёд меёбад. 

Моддаи 14
Њалли бањсњо 

Муќаррароти Моддањои XXII ва XXIII ГАТТ 1994, чи тавре, ки онњо тибќи 
Ќарордод оид ба њалли бањсњо тањия шуда ва амал мекунанд, нисбат ба машварат ва 
њалли бањсњо, ки дар доираи Созишномаи мазкур ба миён меояд, амал мекунанд. 

ЗАМИМА
ИСТИСНОЕ, КИ ДАР БАНДИ 2 МОДДАИ 11 ЗИКР ШУДААСТ

Аъзоёни манфиатдор Мањсулот
Санаи анљоми 

муњлати эътибор

Љомеаи Аврупо/

Љопон 

Мошинњои сабукрав, наќлиёти њарљогард, 

мошинњои сабукрави боркаш, мошинњои 

боркаши хурд (то 5 тонна) ва њамон навъи 

мошин дар шакли комилан ба ќисмњо људо 

кардашуда (маљмуи «СКD»). 

3 декабри  соли 1999
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ЗАМИМАИ 1В

СОЗИШНОМАИ УМУМЇ ОИД БА САВДОИ ХИЗМАТРАСОНИЊО

ЌИСМИ I  СОЊАИ ТАТБИЌ ВА МАФЊУМЊО

Моддаи I   Соњаи татбиќ ва мафњумњо

ЌИСМИ II  УЊДАДОРИЊО ВА ЌОИДАЊОИ УМУМЇ

Моддаи II  Низоми мусоиди бештар
Моддаи III  Шаффофият
Моддаи III бис Ифшои иттилооти махфї
Моддаи IV  Иштироки афзояндаи кишварњои рў ба инкишоф
Моддаи V  Њамгироии иќтисодї
Моддаи V бис Созишнома оид ба њамгироии бозорњои ќувваи корї
Моддаи VI  Танзими дохилї
Моддаи VII  Эътироф
Моддаи VIII Монополияњо ва таъминкунандагони истиснои 

хизматрасонињо
Моддаи IX  Таљрибаи амалї
Моддаи X  Тадбирњои фавќулоддаи муњофизатї
Моддаи XI  Пардохтњо ва интиќоли маблаѓњо
Моддаи XII  Мањдудиятњо барои њифзи тавозуни пардохтњо
Моддаи XIII  Хариди давлатї
Моддаи XIV  Истисноњои умумї
Моддаи XIV бис Истисноњо аз нигоњи амният
Моддаи XV  Субсидияњо

ЌИСМИ III  УЊДАДОРИЊОИ МАХСУС

Моддаи XVI  Дастрасї ба бозор
Моддаи XVII Низоми миллї
Моддаи XVIII Уњдадорињои иловагї

ЌИСМИ IV ЛИБЕРАЛИЗАТСИЯИ ПАЙ ДАР ПАЙ ПЕШРАВАНДА

Моддаи XIX  Музокирот оид ба уњдадорињои махсус
Моддаи XX  Рўйхати уњдадорињои махсус
Моддаи XXI  Таѓйир додани рўйхатњо

ЌИСМИ V  МУЌАРРАРОТИ ИНСТИТУТСИОНАЛЇ

Моддаи XXII Машваратњо
Моддаи XXIII Њалли бањсњо ва иљрои ќарорњо
Моддаи XXIV Шўрои савдои хизматрасонињо
Моддаи XXV Њамкории техникї
Моддаи XXVI Муносибат бо дигар созмонњои байналмилалї
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ЌИСМИ VI  МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ

Моддаи XXVII Даст кашидан аз манфиатњо
Моддаи XXVIII Мафњумњо
Моддаи XXIX Замимањо

Замима оид ба Моддаи II дар хусуси аз уњдадорињо озод кардан
Замима оид ба љойивазкунии ашхоси воќеие, ки мутобиќи Созишномаи зерин  

  фаъолият/хизмат мерасонанд
Замима оид ба хизматрасонии наќлиёти њавої
Замима оид ба хизматрасонии молиявї
Замимаи дувум оид ба хизматрасонии молиявї
Замима оид ба музокирот дар хусуси хизматрасонии наќлиёти бањрї
Замима оид ба телекоммуникатсия
Замима оид ба музокирот дар хусуси воситањои асосии алоќаи    

  телекоммуникатсионї
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СОЗИШНОМАИ УМУМЇ ОИД БА САВДОИ ХИЗМАТРАСОНИЊО

Аъзоён,

Бо эътироф намудани ањамияти афзояндаи савдои хизматрасонињо барои 
пешрафту инкишофи иќтисоди љањон;

Бо орзуи эљоди системаи њамаљонибаи принсипњову ќоидањо барои савдои 
хизматрасонињо бо њадафи вусъат додани чунин савдо дар шароити шаффофият ва 
либерализатсияи пай дар пай зиёдшаванда ва њамчун воситаи мувофиќат ба пешрафти 
иќтисодии њамаи шарикони тиљоратї ва рушди кишварњои рў ба инкишоф;

Бо майли њарчи зудтар муваффаќ шудан ба пешрафт дар баланд бардоштани 
сатњи либерализатсияи савдои хизматрасонињо бо роњи баргузор намудани 
даврањои пайвастаи музокироти бисёрљониба, ки ба пешбурди манфиатњои њамаи 
иштироккунандагон бар асоси манфиати муштарак ва таъмини тавозуни умумии 
њуќуќњову уњдадорињо, њамзамон зоњир намудани таваљљуњи зарурї ба њадафњои 
сиёсати миллї нигаронида шудааст;

Бо эътирофи њуќуќи Аъзоён барои танзим намудани таъмини хизматрасонињо 
дар њудудњои худ ва љорисозии муќаррароти нави танзимкунанда барои муваффаќ 
шудан ба њадафњои сиёсати миллї ва бо дарназардошти асимметрияе, ки дар робита 
бо дараљаи рушди танзими хизматрасонињо дар кишварњои гуногун вуљуд доранд, 
эњтиёљоти махсуси кишварњои рў ба инкишоф дар амалисозии ин њуќуќ;

Бо майли сабук кардани иштироки афзояндаи кишварњои рў ба инкишоф дар 
савдои хизматрасонињо аз љумла дар вусъат додани содироти хизматрасонињо аз љониби 
онњо, миёни чизњои дигар, тавассути таќвият додани зарфияти соњаи хизматрасонии 
миллии онњо ва баланд бардоштани муассирї ва раќобатпазирии он;

Бо таваљљуњи махсус ба мушкилоти љиддии кишварњои камрушдкарда дар 
заминаи вазъияти хоси иќтисодї ва эњтиёљоти онњо дар соњаи рушд, тиљорат ва молия;

Ба муљиби ин санад ба чунин мувофиќа расиданд:

ЌИСМИ I 
СОЊАИ ТАТБИЌ ВА МАФЊУМЊО

Моддаи I 
Соњаи татбиќ ва мафњумњо

1. Созишномаи мазкур ба тадбирњои Аъзоёне татбиќ мегардад, ки ба савдои 
хизматрасонињо дахл доранд.

2. Барои њадафњои Созишномаи мазкур савдои хизматрасонињо њамчун таъмини 
хизматрасонињо фањмида мешавад:

(a) аз ќаламрави як Аъзо ба ќаламрави дигар Аъзо 

(b) дар ќаламрави як Аъзо расонидани хизматњо ба истеъмолкунандаи ягон 
Аъзои дигар;

(c) аз љониби таъминкунандаи хизматрасонии як Аъзо тавассути њузури 
тиљоратї дар ќаламрави ягон Аъзои дигар;

(d) аз љониби таъминкунандаи хизматрасонии як Аъзо тавассути њузури 
шахсони воќеии Аъзо дар ќаламрави ягон Аъзои дигар.
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3. Барои њадафњои Созишномаи мазкур:

(а) “тадбирњои Аъзоён” тадбирњоеро мефањмонанд, ки андешида шудааст аз 
љониби:

(i) њукуматњову њокимиятњои марказї, минтаќавї ё мањаллї; ва

(ii) маќомоти ѓайрињукуматї њангоми амалисозии ваколатњое, ки 
њукуматњо ё њокимиятњои марказї, минтаќавї ё мањаллї додааст;

Њангоми иљрои уњдадорињои худ мутобиќи Созишномаи мазкур њар як Аъзо 
чунин тадбирњои оќилонае меандешад, ки метавонад дар ихтиёраш бошад, то риояи 
онњо аз љониби њукуматњову њокимиятњо ва маќомоти ѓайрињукуматї дар ќаламрави 
худ таъмин шавад; 

(b) “хизматрасонињо”, њар гуна хизматрасониро дар њар гуна бахш ба 
истиснои хизматрасоние, ки њангоми иљрои вазифањои њокимияти давлатї 
расонида мешавад;

(с) “хизматрасоние, ки њангоми иљрои вазифањои њокимияти давлатї 
расонида мешавад” њар гуна хизматрасониеро мефањмонад, ки бар асоси 
ѓайритиљоратї ва на дар шароити раќобат бо як ё якчанд таъминкунандагони 
хизматрасонї таъмин мегардад.

ЌИСМИ II 
УЊДАДОРИЊО ВА ЌОИДАЊОИ УМУМЇ

Моддаи II 
Низоми мусоиди бештар

1. Дар робита бо њар гуна тадбире, ки Созишномаи мазкур фаро мегирад, њар як 
Аъзо бетаъхир ва бидуни ќайду шарт ба хизматрасонињо ва таъминкунандагони 
хизматрасонии ягон Аъзои дигар низоми на камтар мусоидро фароњам меорад, 
ки барои хизматрасонињо ё таъминкунандагони шабењи хизматрасонињои ягон 
кишвари дигар фароњам овардааст. 

2. Аъзо метавонад тадбиреро њифз намояд, ки бо банди 1 номутобиќ аст, ба шарте 
чунин тадбир ба рўйхат ва ба шартњои Замима ба Моддаи II оид ба хориљкунї 
љавобгў бошад.

3. Муќаррароти Созишномаи мазкурро њамчун монеъшаванда ба ягон Аъзо дар 
додан ё пешнињод кардани афзалият дар робита бо кишварњои њамсарњад бо 
њадафњои осон кардани табодули хизматрасонињо дар њудудњои наздисарњадї, 
ки дар доираи чунин сарњадњо њам истењсол ва њам истеъмол мешавад, наметавон 
тафсир кард.

Моддаи III 
Шаффофият

1. Њар як Аъзо бетаъхир ва бар истиснои њолатњои фавќулодда, дар мавриди дертарин 
аз замони эътибор пайдо кардани онњо, њамаи тадбирњои дахлдори татбиќи 
умумиро нашр менамояд, ки бо фаъолияти Созишномаи мазкур муносибат ё ба 
он дахл дорад. Созишномањои байналмилалие низ нашр мешавад, ки ба савдои 
хизматрасонињо муносибат ё ба он дахл дошта, Аъзо љониби имзокунандаи 
онњост.
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2. Њар љое, ки нашри дар банди 1 тазаккурёфта амалан иљронашаванда аст, иттилоот 
ба таври дигар ба таваљљуњи умум расонида мешавад.

3. Њар як Аъзо бетаъхир ё њадди аќал як маротиба дар як сол Шўрои савдои 
хизматрасонињоро оид ба ќабули таѓйироти нав ё њар гуна таѓйирот ба ќонунњо, 
санадњои меъёрї ё супоришњои маъмурии мављуда хабардор менамояд, ки ба 
савдои хизматрасонињо ба таври назаррас таъсир гузошта, уњдадорињои махсуси 
онро фаро мегирад, ки мутобиќи Созишномаи мазкур ќабул шудааст.

4. Њар як Аъзо ба њамаи дархостњои ягон Аъзои дигар дар робита бо иттилооти 
мушаххаси марбут ба њар гуна тадбирњои татбиќи умумї ё созишномањои 
байналмилалї бо маънии банди 1 посух медињад. Њар як Аъзо як ё чанд нуќтањои 
иттилоотї низ таъсис медињад, то Аъзоёни дигарро бо дархости онњо дар хусуси 
њамаи чунин саволњо ва аз рўи он саволњое, ки мутобиќи банди 3 огоњонидан 
зарур аст, бо љавобњои мушаххас таъмин намояд. Чунин нуќтањои иттилоотї дар 
тули ду сол аз рўзи эътибори ќонунї пайдо кардани Созишномаи таъсисдињандаи 
СУС (минбаъд дар Созишномаи мазкур – “Созишномаи СУС” номида мешавад) 
таъсис дода мешавад. Барои аъзо-кишварњои алоњидаи рў ба инкишоф дар 
робита бо муњлатњои таъсис додани нуќтањои иттилоотї чандирии муайянро 
метавон њамоњанг кард. Нуќтањои иттилоотї уњдадор нестанд махзани ќонунњо 
ва санадњои меъёрї бошанд.

5. Њар як Аъзо метавонад Шўрои савдои хизматрасонињоро дар бораи њар гуна 
тадбире хабардор намояд, ки Аъзои дигар ќабул кардааст, ки мутобиќи аќидааш, 
ба фаъолияти Созишномаи мазкур дахл дорад.

Моддаи III-бис 
Ифшои иттилооти махфї

 Њељ чиз дар Созишномаи мазкур аз ягон љониб пешнињод намудани иттилооти 
махфиро талаб намекунад, ки ошкорсозии он метавонад ба татбиќи ќонун монеъ 
шавад ё таври дигар хилофи манфиатњои љамъият бошад ё ба манфиатњои ќонунии 
тиљоратии корхонањои алоњидаи давлатї ё хусусї зиён расонад.

Моддаи IV 
Иштироки афзояндаи кишварњои рў ба тараќќї

1. Иштироки афзояндаи аъзо-кишварњои рў ба инкишоф дар савдои байналмилалї 
тавассути уњдадорињои махсус, ки Аъзоёни гуногун дар натиљаи музокирот 
мутобиќи ќисмњои III ва IV-уми Созишномаи мазкур ќабул кардаанд, осон карда 
мешавад дар робита бо:

(а) таќвият бахшидан ба зарфияти дохилии соњаи хизматрасонињои онњо, 
баланд бардоштани муассирї ва раќобатпазирии он, миёни њамаи чизњои 
дигар, тавассути дастрасї ба технологияњо дар шароитњои тиљоратї;

(b) такмил додани дастрасии онњо ба шабакањои таќсимот ва иттилоотї; ва

(с) либерализатсияи дастрасї ба бозор дар бахшњо ва дар робита бо усулњои 
таъминот, ки барои онњо аз нуќтаи назари содирот муњим аст.

2. Аъзо-кишварњои рушдкарда ва аз рўи имконият, дигар Аъзоён, дар тули ду сол 
аз рўзи эътибори ќонунї пайдо кардани Созишномаи СУС нуќтањои махсуси 
тамосро таъсис медињанд то дастрасии таъминкунандагони хидматрасонињоро 
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аз аъзо-кишварњои рў ба инкишоф ба иттилооти марбут ба бозорњои дахлдор 
осон намоянд, ки дар бар мегирад:

(а) љанбањои тиљоратї ва техникии таъминоти хизматрасонињо;

(в) ба ќайд гирифтан, эътироф кардан ва ба даст овардани тахассуси касбї; 
ва

(с) дастрасии технологияњо дар соњаи хизматрасонињо.

3. Дар робита бо иљрои бандњои 1 ва 2 афзалияти махсус ба аъзо-кишварњои 
камрушдкарда дода мешавад. Таваљљуњи махсус ба мушкилоти љиддии кишварњои 
камрушдкарда њангоми дар рафти музокирот ќабул кардани уњдадорињои махсус, 
бо дарназардошти вазъияти хоси иќтисодї ва эњтиёљот дар соњаи рушд, тиљорат 
ва молия зоњир мегардад.

Моддаи V 
Њамгироии иќтисодї

1. Созишномаи мазкур ба ягон Аъзои он барои ширкат варзидан дар ё бастани ягон 
созишномае монеъ намешавад, ки ба либерализатсияи савдои хизматрасонињо 
байни љонибњо ё миёни љонибњои чунин созишнома равона шудааст, ба шарте 
агар чунин созишнома:

(а)  шумораи назарраси бахшњоро фаро гирад1 ва

(b) ба мањдудкунии њуќуќњо роњ надињад ё ба таври назаррас њар гуна 
њуќуќмањдудкуниро бо маънии Моддаи XVII байни љонибњо ё миёни онњо 
дар бахшњои фарогирифтаи зербанди (а) бартараф намояд тавассути:

(i) барњам додани тадбирњои мављудаи мањдудкунии њуќуќњо ва/ё

(ii) манъ кардани тадбирњои њуќуќмањдудкунии нав ё бештар, 
ё њангоми эътибори ќонунї пайдо кардани чунин созишнома ё дар тули 
давраи оќилонаи ваќт, ки мутобиќи Моддањои XI, XII, XIV и XIV-бис иљозат 
дода шудааст.

2. Њангоми арзёбии он, ки оё шартњои дар банди 1(b) ќайдшуда риоя шудааст ё не, ба 
наќши созишнома дар раванди васеътари њамгироии иќтисодї ё либерализатсияи 
савдо дар миёни кишварњои дахлдор метавон таваљљуњ зоњир кард.

3.  (а) Агар кишварњои рў ба инкишоф љонибњои намуди созишномањое бошанд, ки 
дар банди 1 зикр шудааст, дар робита бо шароитњое, ки дар банди 1 муќаррар 
шудааст, махсусан дар зербанди (b) зикр гардидааст, мутобиќи сатњи рушди 
кишварњои дахлдор, њам дар маљмуъ ва њам дар бахшњову зербахшњои алоњида 
чандирият таъмин карда мешавад.

 (b) Новобаста аз банди 6, дар мавриди намуди созишномае, ки дар банди 
1 зикр шуда, танњо кишварњои рў ба инкишофро фаро мегирад, низоми 
мусоидати бештареро ба шахсони њуќуќї метавон фароњам овард, ки ба 
шахсони воќеии љонибњои чунин созишнома тааллуќ дорад ва аз љониби 
онњо назорат мешавад. 

4. Њадафи бастани њар гуна созишномае, ки дар банди 1 зикр шудааст, осон кардани 
савдои байни иштироккунандањои он мебошад; он набояд дар робита бо њар 

1 Тањти ин шартњо зимнан шумораи бахшњо, њаљми савдои дахлдор ва фарогирии усулњои таъминот фањмида мешавад. Бо 
њадафњои мутобиќат бо ин шароит созишномањо набояд ягон усули таъминотро истисно кунад.
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гуна аъзое, ки иштироккунандаи ин созишнома нест, ба афзоиши сатњи умумии 
монеањо дар савдои хизматрасонињо дар бахшњо ё зербахшњои муайян дар 
муќоиса бо сатње натиља дињад, ки то бастани чунин созишнома татбиќ мешуд.

5. Агар дар мавриди бастан, вусъат додан ё ворид кардани њар гуна таѓйироти 
назаррас ба ягон созишнома, ки дар банди 1 зикр шудааст, Аъзо ният дошта 
бошад ягон уњдадории махсуси номутобиќ бо шартњои дар Рўйхати уњдадорињояш 
муќарраршударо бозхонад ё таѓйир дињад, пас он њадди аќал 90 рўз пеш дар 
бораи чунин таѓйирот ё бозхонд огоњиномаи ќаблї ирсол намояд ва дар ин 
сурат, тартиботе татбиќ мегардад, ки дар бандњои 2, 3 ва 4-уми Моддаи XXI зикр 
шудааст.

6. Таъминкунандаи хизматрасонињои ягон љониби дигар, ки шахси њуќуќї буда, 
мутобиќи ќонунгузории љониби созишнома, ки дар банди 1 зикр шудааст, таъсис 
ёфтааст, њуќуќ дорад аз низоме истифода барад, ки мутобиќи љунин созишнома 
бо шарте фароњам оварда шудааст то дар љонибњои ќаламрави чунин созишнома 
амалиёти назарраси кориро амалї намояд.

7. (а) Аъзоёне, ки љонибњои ягон созишномаи дар банди 1 зикршуда њастанд, дар бораи 
чунин созишнома ва дар бораи вусъат додан ё ворид кардани таѓйироти назаррас 
ба чунин созишнома Шўрои савдои хизматрасонињоро бетаъхир огоњ менамоянд. 
Онњо дастрасии Шўроро ба чунин иттилооти дастрас низ таъмин менамоянд, ки 
метавонад аз љониби охирин дархост шавад. Шўро метавонад гурўњи корї таъсис 
дињад, ки чунин созишнома ё вусъатдињии он ё воридсозии таѓйиротро бар он 
баррасї ва оид ба мутобиќати он бо моддаи мазкур Шўроро хабардор мекунад.

(b) Аъзоёне, ки љонибњои ягон созишномаи дар банди 1 зикршуда буда, бар 
асоси љадвали муваќќатї амалї мегардад, дар бораи рафти амалисозии он 
ба Шўрои савдои хизматрасонињо давра ба давра гузориш медињанд. Шўро 
метавонад барои омўхтани чунин гузоришњо гурўњи корї таъсис дињад, агар 
чунин гурўњи кориро зарур шуморад.

(с) Бар асоси гузоришњои гурўњњои корї, ки дар зербандњои (а) ва (b) зикр 
шудааст, Шўро метавонад ба љонибњои созишнома тавсияњо дињад, агар 
инро зарур њисобад.

8. Аъзое, ки иштироккунандаи ягон созишномаи дар банди 1 зикршуда аст, 
наметавонад дар робита бо манфиатњои тиљоратї, ки Аъзоёни дигар аз чунин 
созишнома ба даст меоранд, масъалаи љубронро ба миён гузорад.

Моддаи V-бис 
Созишномањо оид ба њамгироии бозорњои ќуввањои корї

 Созишномаи мазкур ба ягон Аъзои худ барои љониби созишномае будан монеъ 
намешавад, ки њамгироии2 комили бозорњои ќувваи кориро байни љонибњо ё миёни 
љонибњои чунин созишнома таъсис медињад, ба шарте агар чунин созишнома:

(а) шањрвандони љонибњои (тарафњои) созишномаро аз талаботи марбут ба 
иљозатномаи зист ва фаъолияти корї озод намояд;

(b) огоњинома дар бораи он ба Шўрои савдои хизматрасонињо ирсол карда 
шавад.

2 Муќарраран чунин њамгирої шањрвандони иштироккунандагони њамгироиро бо њуќуќи дастрасии озод ба бозори шуѓли 
иштироккунандагон таъмин менамояд ва тадбирњои марбут ба шартњои пардохт, дигар шартњои шуѓл ва манфиатњои 
иљтимоиро дарбар мегирад.
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Моддаи VI 
Танзими дохилї

1. Дар бахшњое, ки уњдадорињои махсус ќабул шудааст, њар як Аъзо таъмин 
менамояд то њамаи тадбирњои татбиќи умумї, ки ба савдои хизматрасонињо дахл 
дорад, ба таври оќилона, объективона ва беѓаразона татбиќ шавад.

2.  (а) Њар як Аъзо то њадди амалан имконпазир њарчи зудтар маќомот ё тартиботи 
судї, њакамї ё маъмуриеро њифз менамояд ё таъсис медињад, ки бо дархости 
таъминкунандаи дахлдори хизматрасонињо, баррасии бетаъхир ва ваќте асоснок 
аст, ислоњи зарурии ќарорњои маъмурии марбут ба савдои хизматрасонињоро 
таъмин мекунад. Дар он мавридњое, ки чунин тартибот аз маќомоти салоњиятдори 
ќабули чунин ќарорњои маъмурї мустаќил нест, Аъзо таъмин менамояд то 
тартибот воќеан баррасии объективона ва беѓаразонаро таъмин кунад.

(b) Муќаррароти зербанди (а)-ро њамчун дарбаргирандаи талабот ба Аъзо 
барои таъсис додани чунин маќомот ё тартибот наметавон тафсир кард, агар 
ин бо тартиботи конститутсионї ё хусусияти системаи судии он номутобиќ 
бошад.

3. Ваќте иљозатнома барои таъминоти хизматрасонињое талаб шавад, ки дар робита 
бо онњо уњдадории махсус ќабул шудааст, маќомоти салоњиятдори Аъзо дар тули 
давраи оќилонаи ваќт баъд аз пешнињоди ариза, ки мутобиќи ќонунгузорї ва 
ќоидањои миллї ба расмият даромада њисобида шудааст, аризадињандаро дар 
бораи ќарори марбут ба ариза хабардор менамояд. Бо дархости аризадињанда, 
маќомоти салоњиятдори Аъзо дар бораи вазъияти кори марбут ба ариза бе 
таъхири зиёдатї иттилоот пешнињод менамояд.

4. Бо дарназардошти таъмин намудани он, ки тадбирњои вобаста ба талаботу 
тартиботи тахассусї, стандартњои техникї ва талаботи додани литсензия 
дар савдои хизматрасонињо монеањои беасос эљод накунад, Шўрои савдои 
хизматрасонињо, тавассути маќомоти дахлдоре, ки метавонад таъсис дињад, њар 
гуна ќоидањои заруриро тањия менамояд. Њадафи ин ќоидањо таъмин намудани 
он аст то чунин талабот, миёни њама чизњои дигар:

(а) бар мањакњои объективона ва шаффофе мисли салоњият ва ќобилияти 
таъмин намудани хизматрасонињо асос ёбад;

(b) набояд гаронбортар бошад назар ба оне, ки барои таъмини сифати 
хизматрасонињо зарур аст;

(с) дар сурати тартиботи иљозатномадињї – худ аз худ мањдудияте ба таъмини 
хизматрасонињо набошад.

5. (а) Дар бахшњое, ки Аъзо уњдадорињои махсусро то эътибори ќонунї пайдо кардани 
ќоидањое бар дўш гирифтааст, ки барои ин бахшњо мутобиќи банди 4 тањия 
шудааст, Аъзоён талаботи иљозатномадињї ё ихтисосї ва стандартњои техникиеро 
татбиќ хоњанд кард то чунин уњдадорињои махсусро тавре барњам дињад ё заиф 
намояд, ки:

(i) бо мањакњои дар зербандњои 4(а), (b) ё (с) зикршуда мутобиќ 
нестанд; ва

(ii) аз љониби ин Аъзо ваќте наметавон оќилона интизор шуд, ки 
уњдадорињои махсус дар ин бахшњо ќабул шудааст.
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(b) Барои муайян кардани он, ки оё Аъзо уњдадорињои худро мутобиќи банди 
5(а) иљро менамояд ё не, таваљљуњ ба стандартњои байналмилалии созмонњои 
дахлдори байналмилалие33 зоњир мегардад, ки онњо татбиќ мекунанд.

6. Дар бахшњое, ки дар робита бо хизматрасонињои касбї уњдадорињои махсус 
ќабул шудааст, њар як Аъзо барои санљидани салоњияти мутахассисони касбии 
ягон љониби дигар тартиботи муносибро таъмин менамояд.

Моддаи VII 
Эътироф

1. Бо њадафњои иљрои пурра ё љузъии стандартњо ё мањакњои худ дар робита бо 
иљозатномањо, додани литсензияњо ё шањодатномањо ба таъминкунандагони 
хизматрасонињо ва бо дарназардошти талаботи банди 3, Аъзо метавонад 
маълумоти гирифташуда ё таљрибаи бадастомада, талаботи иљрошуда ва 
иљозатномањо ё шањодатномањоеро эътироф намояд, ки дар давлати муайян дода 
шудааст. Чунин эътироф, ки метавонад тавассути њамоњангсозї ё таври дигар ба 
даст ояд, метавонад бар созишнома ё ќарордод бо кишвари дахлдор асос ёбад ё 
бо тартиби яктарафа метавон пешнињод гардад.

2. Аъзое, ки љониби навъи созишнома ё ќарордоди мављуда ё ояндаи дар банди 1 
зикршуда мебошад, ба дигар Аъзоёни манфиатдор барои бурдани музокирот 
барои њамроњшавии онњо ба чунин созишнома ё ќарордод имконияти мувофиќро 
фароњам меорад ё бо онњо оид ба бастани созишномањо ё ќарордодњои ќобили 
муќоиса музокирот баргузор менамояд. Агар Аъзо эътирофро бо тартиби 
яктарафа анљом дињад, пас он ба ягон љониби дигар имконияти муносибро фароњам 
меорад то нишон дињад, ки маълумот, таљриба, иљозатномањо ё шањодатномањои 
гирифташуда ё талаботи иљрошуда дар ќаламрави Аъзои дигар бояд эътироф 
карда шавад.

3. Аъзо набояд эътирофро тавре анљом дињад, ки байни кишварњо дар татбиќи 
стандартњо ё меъёрњои он барои додани иљозатномањо, литсензияњо ё 
шањодатномањо ба таъминкунандагони хизматрасонињо воситаи њуќуќмањдуд-
кунї ё мањдудияти пинњонї дар савдои хизматрасонињо бошад.

4. Њар як аъзо:

(а) дар тули 12 моњ аз рўзи эътибори ќонунї пайдо кардани Созишномаи 
СУС дар бораи тадбирњои мављудаи вобаста ба эътироф Шўрои савдои 
хизматрасонињоро хабардор ва изњор менамояд, ки оё чунин тадбирњо 
бар навъи созишномањо ё ќарордодњое, ки дар банди 1 зикр шудааст, асос 
ёфтаанд ё не;

(b) бетаъхир ва њарчи зудтар имконпазир бошад, Шўрои савдои 
хизматрасонињоро дар бораи оѓози музокирот оид ба навъњои мувофиќатнома 
ё ќарордоде, ки дар банди 1 зикр шудаанд, ќаблан хабардор менамояд, то ба 
ягон љониби дигар имконияти мувофиќе фароњам орад барои иштирок дар 
чунин музокирот њавасмандии худро то он замоне изњор намоянд, ки онњо 
ба марњилаи назаррас ворид мешаванд;

(с) њангоми ќабули тадбирњои нав дар соњаи эътироф ё таѓйироти назарраси 

3 Ифодаи “созмонњои дахлдори байналмилалї” ба маќомоти байналмилалие дахл дорад, ки узвият ба онњо барои маќомоти 
дахлдор, њадди аќал, њамаи аъзоёни СЉС озод аст.
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онњо Шўрои савдои хизматрасонињоро дарњол огоњ менамояд ва хабар 
медињад, ки оё ин тадбирњо бар навъњои созищнома ё ќарордоде, ки дар 
банди 1 зикр шудаанд, асос ёфтаанд ё не.

5. Њар љое имконпазир аст, эътироф бояд ба мањакњое асос ёбад, ки дар сатњи 
бисёрљониба њамоњанг шудааст. Дар мавридњои дахлдор, дар тањия ва ќабули 
стандартњову мањакњои умумии байналмилалии эътироф ва стандартњои умумии 
байналмилалї барои машѓулиятњои дахлдор ва фаъолияти касбї дар соњаи 
хизматрасонињо Аъзоён бо созмонњои дахлдори байнињукуматї ва ѓайрињукуматї 
њамкорї мекунанд.

Моддаи VIII 
Монополияњо ва таъминкунандагони истисноии хизматрасонињо

1. Њар як Аъзо таъмин менамояд то њар гуна таъминкунандаи монополии 
хизматрасонї дар ќаламрави он њангоми таъминоти монополии хизматрасонињо 
дар бозори муносиб тавре амал накунад, ки бо уњдадорињои ин аъзо мутобиќи 
Моддаи II ва уњдадорињои махсуси он номутобиќ бошад.

2. Агар таъминкунандаи монополии Аъзо њангоми таъминоти хизматрасонињо 
берун аз њуќуќњои монополии худ бевосита ё тавассути филиали ширкат раќобат 
намояд ва агар ин хизмат мавзуи уњдадорињои махсуси ин Аъзо набошад, пас Аъзо 
таъмин менамояд то чунин таъминкунанда дар ќаламраваш тавре амал намояд, 
ки бо чунин уњдадорињо номутобиќ аст, аз мавќеи монополии худ суиистифода 
накунад.

3. Шўрои савдои хизматрасонињо метавонад, бо дархости ягон Аъзо, ки асос дорад 
чунин пиндорад, ки таъминкунандаи монополии хизматрасонињои њар гуна 
Аъзои дигар тавре амал менамояд, ки бо бандњои 1 ва 2 номутобиќ аст, Аъзои 
таъсисдода, њифзкарда ё ваколатдињандаи чунин таъминкунандаро дархост 
намояд то дар робита бо амалиётњои дахлдор иттилооти мушаххас пешнињод 
кунад.

4. Агар баъди санаи эътибори ќонунї пайдо кардани Созишномаи СУС Аъзо 
дар робита бо таъминоти хизматрасоние, ки бо уњдадорињои махсус фаро 
гирифтааст, њуќуќњои монополї пешнињод намояд, пас на дертар аз се моњ то 
амалисозии пешнињоди пешбинишудаи њуќуќњои монополї, ин Аъзо Шўрои 
савдои хизматрасонињоро дар ин бора огоњ менамояд ва њамзамон муќаррароти 
бандњои 2, 3 ва 4-уми Моддаи XXI-ро татбиќ мекунад.

5. Муќаррароти моддаи мазкур ба таъминкунандагони истисноии хизматрасонињо 
низ татбиќ мешавад, агар Аъзо расман ё воќеан (a) шумораи ками 
таъминкунандагони хизматрасонињоро ваколатдор намояд ё таъсис дињад ва (b) 
раќобатро миёни чунин таъминкунандагон дар ќаламрави худ ба таври назаррас 
мањдуд кунад.

Моддаи IХ 
Таљрибаи амалї

1. Аъзоён эътироф менамоянд то намудњои муайяни таљрибаи корї 
таъминкунандагони хизматрасонињо, ки дар муќоиса бо онњое тафовут доранд, 
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ки зери шартњои Моддаи VIII ќарор мегиранд, метавонанд раќобатро боздоранд 
ё њамин тавр савдои хизматрасонињоро мањдуд намоянд.

2. Њар як Аъзо бо дархости ягон Аъзои дигар бо њадафи бартараф намудани навъњои 
амалияе, ки дар банди 1 зикр шудааст, ба машварат шуруъ менамояд. Аъзое, ки 
ба он мурољиат менамоянд, ба чунин дархост бо таваљљуњ ва хайрхоњии комил 
муносибат мекунад ва тавассути пешнињоди иттилооти ѓайримахфии дастраси 
умум ва марбут ба масъалаи мазкур њамкорї менамояд. Аъзое, ки ба он мурољиат 
менамоянд, ба Аъзои дархосткунанда дигар иттилооти мављударо низ мутобиќи 
ќонунгузории дохилии худ ва бо шарти расидан ба созишномаи ќонеъкунандаи 
њифзи махфияти он аз љониби Аъзои дархосткунанда пешнињод мекунад.

Моддаи Х 
Тадбирњои фавќулоддаи муњофизатї

1. Оид ба масъалаи тадбирњои фавќулоддаи муњофизатие, ки бар принсипњои 
ѓайрињуќуќмањдудкунї асос ёфтааст, музокироти бисёрљониба баргузор карда 
хоњад шуд. Натиљањои чунин музокирот на дертар аз се сол аз рўзи эътибори 
ќонунї пайдо кардани Созишномаи СУС эътибор пайдо менамояд.

2. Дар давраи то эътибор пайдо кардани натиљањои музокирот, ки дар банди 1 зикр 
шудааст, ягон Аъзо метавонад, сарфи назар аз муќаррароти банди 1 Моддаи 
XXI, Шўрои савдои хизматрасонињоро дар бораи нияти худ барои таѓйир додан 
ё бозхондани ягон уњдадории махсус бо гузашти як сол аз рўзи эътибор пайдо 
кардани ин уњдадорї огоњ намояд; ба шарте, агар ин Аъзо ба Шўро сабаберо 
нишон дињад, ки бар асоси он таѓйирот ё бозхонд наметавонад гузашти муњлати 
сесоларо интизор шавад, ки дар банди 1-уми Моддаи ХХI пешбинї шудааст.

 3. Муќаррароти банди 2 эътибори худро пас аз се сол баъди эътибори ќонунї пайдо 
кардани Созишномаи СУС ќатъ менамояд.

Моддаи XI 
Пардохтњо ва интиќоли маблаѓњо

1. Бар истиснои њолатњое, ки дар Моддаи XII пешбинї шудааст, Аъзо дар робита бо 
интиќол ва пардохтњои байналмилалї аз рўи амалиёти љорие, ки ба уњдадорињои 
махсуси он дахл дорад, мањдудиятњоро татбиќ намекунад.

2. Њељ чизе дар Созишномаи мазкур ба њуќуќњо ва уњдадорињои Аъзоёни Хазинаи 
байналмилалии асъор мутобиќи моддањои Созишномаи Хазина, аз љумла 
анљом додани амалиётњои асъорї, ки бо моддањои Созишнома мутобиќ аст, 
дахл надорад, ба шарте агар Аъзо ба њар гуна амалиёти сармоявие мањдудиятњо 
муќаррар накунад, ки бо уњдадорињои махсуси он дар робита бо чунин амалиётњо 
номутобиќ аст, бар истиснои мавридњое, ки дар Моддаи XII зикр шудаанд ё бо 
дархости Хазина.

Моддаи XII 
Мањдудиятњо барои њифзи тавозуни пардохтњо

1. Дар сурати мушкилоти љиддї бо тавозуни пардохтњо ва мушкилоти молиявии 
берунї ё тањдидњои он, Аъзо метавонад ба савдои хизматрасонињо мањдудиятњоро 



Созишномаи умумӣ оид ба савдои хизматрасониҳо392

муќаррар ё њифз намояд, ки дар робита бо онњо уњдадорињои махсус, аз љумла 
пардохтњо ё интиќоли маблаѓњои марбут ба чунин уњдадорињоро ќабул кардааст. 
Эътироф шудааст, ки фишори махсус ба тавозуни пардохтњои Аъзо, ки дар рафти 
рушди иќтисодї ё дар шароити иќтисоди гузариш ќарор дорад, метавонад ба 
зарурати истифода бурдани мањдудиятњоро боис шавад то, миёни њамаи чизњои 
дигар, њифзи сатњи захирањои молиявиро таъмин намояд, ки барои амалисозии 
барномањои рушди иќтисодї ё иќтисоди дар њоли гузариш ќарордоштааш кофист.

2. Мањдудиятњое, ки дар банди 1 зикр шудааст:

(а) набояд байни Аъзоён мањдудкунии њуќуќро ба вуљуд оранд;

(b) бояд бо моддањои Созишнома оид ба Хазинаи байналмилалии Асъор 
мутобиќ бошад;

(с) бояд чунин бошад, ки аз расонидани зиёни барзиёд ба манфиатњои 
тиљоратї, иќтисодї ва молиявии ягон љониби дигар канораљўї кунад;

(d) набояд аз мањдудиятњои зарурат дар њолатњое берун ояд, ки дар банди 1 
изњор шудааст;

(e) бояд муваќќатї бошад ва бо мурури такмил ёфтани вазъият, ки дар банди 
1 ишора шудааст, пайваста бартараф карда шавад.

3. Њангоми муайян кардани соњаи таъсири чунин мањдудиятњо Аъзоён метавонанд 
ба таъминкунандагони хизматрасонињое бартарї дињанд, ки барои барномањои 
иќтисодї ё барномањои рушди онњо муњимтаранд. Вале чунин мањдудиятњо бо 
њадафи њифзи бахши муайяни хизматрасонї муќаррар ва њифз карда намешавад.

4. Њар гуна мањдудиятњое, ки мутобиќи банди 1 муќаррар ё њифз шудааст ё њар гуна 
таѓйироте бар онњо мавзуи огоњсозии бетаъхири Шўрои Генералї мебошад.

5. (а) Аъзоёне, ки муќаррароти моддаи мазкурро татбиќ мекунанд, бо Кумита оид 
ба мањдудиятњои тавозуни пардохтњо дар робита бо мањдудиятњое машварати 
бетаъхир баргузор менамоянд, ки мутобиќи моддаи мазкур ќабул шудааст.

(b) Бо њадафи эљоди имкониятњо барои тањияи чунин тавсияњо дар робита бо 
Аъзои дахлдоре, ки метавонад муносиб њисобад, Конфронси Вазирон барои 
машваратњои даврї тартибот44 муќаррар менамояд.

(с) Дар рафти чунин машваратњо вазъияти тавозуни пардохтњои аъзои 
дахлдор ва мањдудиятњое арзёбї мешаванд, ки мутобиќи моддаи мазкур, 
миёни њамаи омилњои дигар, бо дарназардошти чунин омилњое муќаррар ё 
њифз шудааст мисли

(i) хусусият ва миќёси мушкилот бо тавозуни пардохтњо ва мушкилоти 
берунии молиявї;

(ii) вазъияти иќтисод ва савдои хориљї, ки Аъзои машвараткунанда 
дар он ќарор гирифтааст;

(iii) тадбирњои алтернативии ислоњкунанда, ки метавонад дар ихтиёр 
ќарор дошта бошад.

(d) Машваратњо бояд ба мутобиќати њар гуна мањдудиятњо мутобиќи банди 
2, махсусан дар робита бо барњамдињии пайдарпайи онњо мутобиќи банди 
2(е) равона шавад.

(е) Дар рафти чунин машваратњо њамаи додањои оморї ва далелњои дигаре 
4 Чунин фањмида мешавад, ки тартибот мутобиќи банди 5 њамон тартиботи ГАТТ-и соли 1994 хоњад буд.
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эътироф мешавад, ки Хазинаи Байналмилалии Асъор дар робита бо асъори 
хориљї, захирањои асъорї ва тавозуни пардохтњо пешнињод кардааст ва 
хулосањо бар арзёбии тавозуни пардохтњо ва вазъияти берунии молиявии 
Аъзои машвараткунанда аз љониби Хазина асос меёбад.

6. Агар Аъзое, ки узви Хазинаи Байналмилалии Асъор нест, майл дошта бошад 
муќаррароти ин моддаро татбиќ намояд, Конфронси Вазирон тартиби баррасї 
ва њар гуна дигар тартиботи заруриро тањия менамояд.

Моддаи XIII 
Хариди давлатї

1. Моддањои II, XVI ва XVII ба ќонунњо, ќоидањо ё талаботе татбиќ намешаванд, 
ки хариди хизматрасонињоро аз љониби муассисањои њукуматї барои њадафњои 
њукумат, вале на барои њадафњои бозфурўшии тиљоратї ё барои њадафи истифода 
њангоми таъмини хизматрасонињо барои фурўши тиљоратї танзим менамоянд.

2. Дар тули ду сол аз рўзи эътибори ќонунї пайдо кардани Созишномаи СУС дар 
чањорчўбаи Созишномаи мазкур оид ба масъалањои хариди давлатии хизматњо 
музокироти бисёрљониба баргузор хоњад шуд.

Моддаи ХIV 
Истисноњои умумї

Ба шарте агар чунин тадбирњо тавре татбиќ нахоњанд шуд, ки миёни кишварњо 
воситањои табъизи худсарона ё беасосро эљод менамоянд, ки дар он кишварњо 
шароитњои монанд ё мањдудиятњои пинњонї барои савдои хизматрасонињо бартарї 
доранд, њељ чизе дар Созишномаи мазкур њамчун монеае ба ягон Аъзо дар ќабул ё 
татбиќ кардани тадбирњое фањмида намешавад, ки:

(а) барои њифзи ахлоќи љамъиятї ё нигоњ доштани тартиботи љамъиятї 
заруранд;5 
(b) барои њифзи њаёт ё саломатии одамон, њайвонот ё растанињо заруранд;
(с) барои риояи ќонунњо ё ќоидањое заруранд, ки бо муќаррароти 
Созишномаи мазкур мутобиќанд, аз љумла муносибат доранд бо:

(i) пешгирии амалияи гумроњкунанда ё беинсофона ё оќибатњои риоя 
накардани ќарордодњо дар соњаи хизматрасонињо;
(ii) њимоя аз мудохила ба њаёти шахсии шахсони алоњида њангоми 
коркард ё пањнсозии маълумоти дорои хусусияти шахсї ва њифзи 
махфияти маълумот дар бораи њаёти шахсї ва суратњисобњо;
(iii) амният;

(d) бо моддаи XVII номутобиќанд, ба шарте агар тафовут дар низом бо 
кўшиши таъмин намудани андозбандии мустаќими одилона ё муассир6 

5 Истисноњо бо мулоњизањои тартиботи љамъиятї танњо дар он мавридњое метавонад татбиќ шавад, ки дар робита бо яке аз 
манфиатњои асосии љамъият тањдиди воќеї ва фавќулодда љиддї ба вуљуд ояд.

6 Тадбирњое, ки барои таъмин намудани андозбандии мустаќими одилона ё муассир ё ситонидани онњо равона шудааст, 
тадбирњоеро дар бар мегирад, ки Аъзоён мутобиќи системаи андозбандии худ ќабул мекунанд, ки:

(i) ба таъминкунандагони хизматрасонињое татбиќ мешаванд, ки резидент нестанд ва бо дарназардошти он вазъияте, ки 
уњдадории андозсупории ѓайрирезидентњо дар робита бо моддањои андозбандие муќаррар мешавад, ки дар ќаламрави ин 
Аъзо ба вуќуъ пайвастааст ё љой гирифтааст; ё

(ii) ба ѓайрирезидентњо татбиќ мешавад то андозбандї ё ситонидани андоз дар ќаламрави ин Аъзо таъмин карда шавад; ё
(iii) ба ѓайрирезидентњо ё резидентњо татбиќ мешавад то канораљўї аз андозситонї ё сарпечї аз пардохти андозњо, аз љумла 

тадбирњое, ки инњоро таъмин мекунанд, пешгирї карда шавад; ё
(iv) ба истеъмолкунандагони хидматрасонињое татбиќ мешавад, ки ба ќаламрави ё аз ќаламрави Аъзои дигар таъмин 
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ё ситонидани онњо дар робита бо хизматрасонињо ё таъминкунандагони 
хизматрасонињои дигар Аъзоён амр шуда бошад;
(е) бо Моддаи II номутобиќ аст, ба шарте агар тафовут дар робита бо низом 
натиљаи созишномаи канораљўї аз андозбандии дукарата ё муќаррарот дар 
бораи канораљўї аз андозбандии дукарата дар ягон созишномаи дигари 
байналмилалї ё дар чањорчўбаи ќарордодњое бошад, ки Аъзо бо онњо 
алоќамандї дорад.

Моддаи ХIV-бис 
Истисноњо аз нигоњи амният

1. Њељ чизе дар Созишномаи мазкур набояд тафсир шавад њамчун:

(а) талабот ба ягон Аъзо дар таъмин намудани њар гуна иттилооте, ки 
ошкорсозии он њамчун хилофи манфиатњои муњимтарии амниятии он 
баррасї мешавад; ё

(b) монеа барои ягон Аъзо дар анљом додани њар гуна амале, ки барои њифзи 
манфиатњои муњимтарини манфиатњояш зарур мењисобад:

(i) марбут ба таъминоти хизматрасонињое, ки бо њадафи таъмини 
муассисањои њарбї мустаќиман ё ѓайримустаќим амалї мегардад;

(ii) марбут ба маводи тарканда ё термоядрої ё маводе, ки аз онњо ба 
даст омадааст;

(iii) дар ваќти љанг ё дигар њолатњои фавќулодда дар муносибатњои 
байналмилалї ќабул шудааст; ё

(с) монеа барои ягон Аъзо дар анљом додани њар гуна амале, ки барои 
иљрои уњдадорињояш мутобиќи Низомномаи Созмони Милали Муттањид бо 
њадафњои њифзи амнияти байналмилалї ва сулњ.

2. Шўрои савдои хизматрасонињо аз тадбирњое, ки мутобиќи бандњои 1(b) ва 1 (c) 
ќабул шудааст ва дар бораи ќатъи онњо то андозаи имконпазир пурратар огоњ 
карда мешавад. 

Моддаи ХV 
Субсидияњо

1. Аъзоён эътироф менамоянд, ки дар њолатњои муайян субсидияњо метавонад ба 
савдои хизматрасонињо таъсири тањрифкунанда расонад. Аъзоён бо њадафи 
тањияи ќоидањои њамаљониба ба музокирот шуруъ мекунанд, ки барои дурї 
љустан аз чунин таъсири тањрифкунанда ба савдо заруранд7. Музокирот бояд 
баррасии ќобили ќабул будани тартиботи тадбирњои љубронкунандаро низ 

мегардад то андозситонї ё пардохти андозњо аз чунин истеъмолкунандагони сарчашмањои дар ќаламрави ин Аъзо 
љойгирбуда таъмин карда шавад; ё

(v) гузоштани тафовут миёни таъминкунандагони хизматрасонињое, ки мутобиќи моддањои андозбандї вољиб ба 
андозбандї буда, дар саросари олам истифода мешавад ва дигар таъминкунандагон бо њадафњои эътироф намудани 
хусусиятњои мухталифи пойгоњи андозбандї; ё

(vi) даромад, фоида, манфиат, талафот, касри маблаѓ ё ќарздињї ба шахсони воќеиеро муайян, таќсим ё људо менамояд, 
ки резидент ё филиал ё миёни шахсони воќеї ё филиалњои њамон як шахси воќеї мебошад, бо њадафи њифзи пойгоњи 
андозбандии ин аъзо.

 Истилоњњо ё мафњумњои вобаста ба андоз дар банди (d)-и Моддаи XIV ва дар ин повараќї мутобиќи таърифњо ва мафњумњои 
андоз ё таърифњову мафњуфњои муодил ё монанд мутобиќи ќонунгузории дохилии аъзои СУС, ки тадбирро ќабул менамояд, 
муќарар карда мешаванд.

7 Барномаи минбаъдии кор муайян менамояд, ки чї гуна ва дар кадом чањорчўбаи ваќт оид ба чунин ќоидањои бисёрљониба 
музокирот баргузор хоњад шуд.
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дарбар гирад. Чунин музокирот бояд наќши субсидияњоро дар робита бо 
барномањои рушди кишварњои рў ба инкишоф эътироф намояд ва эњтиёљоти 
аъзоён, махсусан чандирияти аъзо-кишварњои рў ба инкишофро дар ин соња ба 
назари эътибор гирад. Барои њадафњои чунин музокирот Аъзоён оид ба њамаи 
субсидияњое табодули иттилоот мекунанд, ки онњо ба таъминкунандагони 
дохилии хизматрасонињо пешнињод менамоянд.

2. Ягон Аъзое, ки чунин мењисобад субсидияњои Аъзои дигар ба манфиатњояш 
зиён мерасонад, метавонад оид ба масъалањои мазкур бо чунин Аъзо баргузории 
машваратро дархост намояд. Чунин дархостњо бояд хайрхоњона ќабул карда 
шаванд.

ЌИСМИ III 
УЊДАДОРИЊОИ МАХСУС

Моддаи ХVI 
Дастрасї ба бозор

1. Дар робита бо дастрасї ба бозор тавассути усулњои таъминоте, ки дар Моддаи 
I муќаррар шудааст, њар як Аъзо ба хизматрасонињо ва таъминкунандагони 
хизматрасонињои ягон Аъзои дигар режимеро фароњам меорад, ки дар муќоиса 
бо он режиме, ки мутобиќи муњлатњо, мањдудиятњо ва шартњои дар рўйхаташ 
њамоњанг ва ишорашуда пешнињод шудааст, на камтар мусоидтар аст8.

2. Дар бахшњое, ки оид ба дастрасї ба бозор, уњдадорињо бар дўш гирифта шудааст, 
тадбирњое, ки Аъзо ё дар чањорчўбаи таќсимоти минтаќавї ё дар тамоми ќаламрав 
њифз ё муќаррар намекунад, агар дар рўйхаташ таври дигар ќайду шарт нашуда 
бошад, муайян карда мешавад њамчун:

(а) мањдудсозии шумораи таъминкунандагони хидматрасонињо ё дар 
шакли квотањои миќдорї, монополияњо, таъминкунандагони истисноии 
хизматрасонињо ё талаботи тести эњтиёљоти иќтисодї;
(b) мањдудсозии арзиши умумии хариду фурўши хизматрасонињо ё дороињо 
дар шакли квотањои миќдорї ё талаботи тести эњтиёљоти иќтисодї;
(с) мањдудсозии шумораи умумии амалиёт бо хизматрасонињо ё њаљми 
умумии истењсоли хизматрасонињое, ки дар шакли воњидњои муќарраршудаи 
миќдории андозагирї дар шакли квотањо ва талаботи тести эњтиёљоти 
иќтисодї ифода шудааст;9 

(d) мањдудсозии шумораи умумии шахсони воќеї, ки метавонанд дар бахши 
муайяни хизматрасонї машѓули кор бошанд ё шумораи шахсони воќеие, ки 
таъминкунандаи хизматрасонињоро метавонад киро кунад ва ба таъминоти 
хизматрасонињои муайян зураранд ва муносибати бевосита доранд, дар 
шакли квотањои миќдорї ё талаботи тести эњтиёљоти иќтисодї;

(е) тадбирњое, ки шахсони њуќуќї ё корхонањои муштаракро мањдуд ё шакли 
муайяни онњоро талаб менамоянд, ки тавассути онњо таъминкунандагони 

8 Агар Аъзо оид ба дастрасї ба бозор дар робита бо таъминоти хизматрасонињо тавассути усули таъминоте уњдадорї бар дўш 
гирад, ки дар зербанди 2(а)-и Моддаи I ишора шудааст ва агар гардиши моваросарњадии (транссарњадї) сармоя ќисми назарраси 
худи хизматрасонї бошад, пас чунин Аъзо дар робита бо ин уњдадор мешавад гардиши ишорашудаи сармояро иљозат дињад. 
Агар Аъзо оид ба дастрасї ба бозор дар робита бо таъминоти хизматрасонињо тавассути усули таъминоте уњдадорї бар дўш 
гирад, ки ба зербанди 2(с)-и Моддаи I алоќаманд аст, пас дар робита бо ин уњдадор мешавад интиќоли мувофиќи сармояро ба 
ќаламрави худ иљозат дињад.

9 Зербанди 2(с) тадбирњои Аъзоеро фаро намегирад, ки таркибдињандањои харољоти таъминоти хизматрасонињоро мањдуд 
менамояд.
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хизматрасонињо метавонанд хизматро таъмин кунанд; ва

(f) мањдудсозии иштироки сармояи хориљї дар шакли њиссаи њадди аксари 
иштироки хориљї дар сармояи сањњомї ё арзиши умумии сармоягузорињои 
алоњида ё маљмуии хориљї.

Моддаи ХVII 
Низоми миллї

1. Дар бахшњое, ки дар рўйхаташ сабт шудааст ва дар шароиту талаботе, ки дар 
он ќайду шарт шудааст, њар як Аъзо ба хизматрасонињо ё таъминкунандагони 
хизматрасонињои ягон Аъзои дигар дар робита бо њамаи тадбирњое, ки ба 
таъминоти хизматрасонињо дахл дорад, низомеро фароњам меорад, ки дар робита 
бо низоми барои хизматрасонињои шабењ ё таъминкунандагони хизматрасонињои 
ватанї на камтар мусоидтар аст.10 

2. Аъзо метавонад талаботи банди 1-ро тавассути ё расман фароњам овардани чунин 
низом ё низоми расман тафовутдошта ба хизматрасонињо ва таъминкунандагони 
хизматрасонињои ягон Аъзои дигар дар робита бо оне иљро намояд, ки ба 
хизматрасонињои шабењ ё таъминкунандагони хизматрасонињои ватании худ 
фароњам меорад.

3. Низоми расман њамонгуна ё расман тафовутдошта камтар мусоид њисобида 
мешавад, агар он шартњои раќобатро ба манфиати хизматрасонињо ё 
таъминкунандагони хизматрасонињои ин Аъзо, дар муќоиса бо хизмарасонињои 
шабењ ё таъминкунандагони хизматрасонињои ягон Аъзои дигар, таѓйир дињад.

Моддаи ХVIII 
Уњдадорињои иловагї

 Аъзоён метавонанд оид ба уњдадорињои марбут ба тадбирњое музокирот 
баргузор намоянд, ки ба савдои хизматрасонињо дахл дошта, мутобиќи Моддаи XVI 
ё XVII вољиби ворид кардан ба рўйхати уњдадорињо нестанд, аз љумла онњое, ки бо 
масъалањои тахассус, стандартњо ва додани иљозатномањо алоќамандї доранд. Чунин 
уњдадорињо ба Рўйхати Аъзо ворид карда мешавад.

ЌИСМИ IV 
ЛИБЕРАЛИЗАТСИЯИ (ОЗОДКУНИИ) ПАЙДАРПАЙ 

Моддаи ХIХ 
Музокирот оид ба уњдадорињои махсус

1. Барои муваффаќ шудан ба њадафњои Созишномаи мазкур, Аъзоён ба даврањои 
минбаъдии музокирот шуруъ менамоянд, ки набояд на дертар аз панљ сол аз 
рўзи эътибори ќонунї пайдо кардани Созишномаи СУС шуруъ гардад ва баъд 
аз он, барои мунтазам муваффаќ шудан ба сатњи баландтари либерализатсия 
(озодкунї), давра ба давра баргузор шавад. Бо њадафи таъмини дастрасии 
муассир ба бозор чунин музокирот бояд ба коњиш додан ё бартараф намудани 
тадбирњое равона шавад, ки ба савдои хизматрасонињо таъсири манфї мерасонад. 

10 Уњдадорињои махсусро, ки бар асоси моддаи мазкур бар дўш гирифта шудаанд, наметавон њамчун њуќуќе барои аз ягон Аъзо 
талаб кардани љуброни талафоти афзалиятњои раќобатї тафсир кард, ки дар натиљаи хусусияти хориљии хищматрасонињои 
дахлдор ё таъминкунандагони хищматрасонињо ба вуљуд меоянд.
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Ин раванд бо њадафњои пешбурди манфиатњои њамаи иштироккунандагон бар 
асоси манфиатњои муштарак ва таъмини тавозуни умумии њуќуќњову уњдадорињо 
амалї мешавад.

2. Раванди либерализатсия (озодкунї) бо таваљљуњи зарурї ба њадафњои сиёсати 
миллї ва сатњи рушди Аъзоёни алоњида, њам дар маљмуъ ва њам дар бахшњои 
алоњида амалї мегардад. Ба аъзо-кишварњои рў ба инкишоф дар робита бо 
кушодани шумораи ками бахшњо, либерализатсияи (озодкунии) навъи камтари 
амалиёт, вусъати пайдарпайи дастрасї ба бозор ва дар мавриди пешнињод 
кардани дастрасии таъминкунандагони хориљии хизматрасонињо ба бозорњои 
онњо, вобаста кардани чунин дастрасї ба иљрои шартњое, ки барои муваффаќ 
шудан ба њадафњои дар Моддаи IV зикршуда равона гардидааст, чандирияти 
мувофиќ зоњир карда хоњад шуд.

3. Барои њар як давра принсипњои роњбарикунанда ва тартиботи музокирот 
муќаррар карда мешавад. Барои тањияи чунин принсипњои роњбарикунанда 
Шўрои савдои хизматрасонињо дар маљмуъ ва мутобиќи бахшњо бо дарназардошти 
њадафњои Созишномаи мазкур, аз љумла онњое, ки дар банди 1-уми Моддаи IV 
муќаррар шудааст, савдои хизматрасонињоро арзёбї менамояд. Принсипњои 
роњбарикунандаи музокирот барои арзёбии либерализатсия, ки аз ваќти 
музокироти ќаблї Аъзоён бо тартиби яктарафа амалї намудаанд ва барои низоми 
махсус, ки мутобиќи муќаррароти банди 3-уми Моддаи IV ба аъзо-кишварњои 
камрушдкарда ќобили татбиќ аст, методологияро муќаррар менамояд.

4. Раванди либерализатсияи (озодкунии) пайдарпай пешраванда дар њар як чунин 
давра тавассути музокироти дуљониба, гурўњї ё бисёрљонибае пеш бурда мешавад, 
ки ба баланд бардоштани сатњи умумии уњдадорињои махсус равона шуда аст, ки 
Аъзоён мутобиќи Созишномаи мазкур бар дўш гирифтаанд.

Моддаи ХХ 
Рўйхати уњдадорињои махсус

1. Њар як Аъзо дар Рўйхат уњдадорињои махсусро муќаррар менамояд, ки мутобиќи 
Ќисми III-уми Созишномаи мазкур бар дўши худ гирифтааст. Дар робита 
бо бахшњое, ки чунин уњдадорињоро бар дўш мегиранд, њар як Рўйхат муайян 
менамояд:

(а) муњлатњо, мањдудиятњо ва шароитњои дастрасї ба бозор;

(b) шароитњову мањдудиятњои марбут ба низоми миллї;

(c) ќабули уњдадорињои иловагї;

(d) њар љое зарур аст, чањорчўбањои замонї барои иљрои чунин уњдадорињо; 
ва

(е) санаи эътибори ќонунї пайдо кардани чунин уњдадорињо.

2. Тадбирњое, ки бо Моддаи XVI ва бо Моддаи XVII мутобиќ нестанд, ба сутуне 
ворид карда мешавад, ки ба Моддаи ХVI алоќаманд аст. Дар ин маврид чунин 
њисобида мешавад, ки ин сабт ба шарт ё мањдудияти Моддаи XVII њамчун ишорае 
низ хизмат мекунад.

3. Рўйхатњои уњдадорињои махсус ба Созишномаи мазкур замима мешавад ва ќисми 
људонашавандаи онро ташкил медињад.
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Моддаи ХХI 
Таѓйир додани рўйхатњо

1. (а) Аъзо (дар моддаи мазкур минбаъд — “аъзои воридкардаи таѓйирот” номида 
мешавад) метавонад њар гуна уњдадориро аз рўйхати худ њар ваќт бо гузашти се 
сол аз рўзе, ки мутобиќи муќаррароти моддаи мазкур эътибор пайдо кардааст, 
таѓйир дињад ё бозхонад.

(b) Аъзои воридкардаи таѓйирот Шўрои савдои хизматрасонињоро аз нияти 
худ барои таѓйир додан ё бозхондани уњдадорї мутобиќи моддаи мазкур на 
дертар аз се моњ то санаи пешбинишудаи амалисозии таѓйирот ё бозхонд 
огоњ менамояд.

2. (а) Бо дархости ягон Аъзои дигар, ки манфиатњояш мутобиќи Созишномаи мазкур 
метавонад аз таѓйирот ё бозхонди пешбинишудае таъсир пазирад (дар моддаи 
мазкур минбаъд – “аъзои аз таѓйирот таъсирпазируфа” номида мешавад), ки аз 
он мутобиќи зербанди 1(b) огоњ карда шудааст, Аъзои воридкардаи таѓйирот бо 
њадафи расидан ба созишномаи амалисозии њар гуна љуброни зарурї музокирот 
мекунад. Дар рафти чунин музокирот, ки барои ба мувофиќа расидан равона 
шудааст, Аъзоёне, ки сухан дар бораашон меравад, кўшиш мекунанд сатњи 
умумии уњдадорињои барои ду тараф манфиатоварро дар савдо њифз намоянд, 
ки дар муќоиса бо он уњдадорињои то оѓози чунин музокирот дар рўйхатњо 
вуљуддошта, на камтар мусоиданд.

(b) Љуброн бар асоси принсипи мусоидати бештар амалї мегардад.

3. (а) Агар то анљоми муњлате, ки барои музокироти байни Аъзоёни воридкардаи 
таѓйирот ва аъзои аз таѓйирот таъсирпазируфта пешбинї шудааст мувофиќа 
ба даст наояд, Аъзои аз таѓйирот таъсирпазируфта метавонад корро ба суди 
арбитражи супорад. Ягон Аъзои аз таѓйирот таъсирпазируфта, ки талош 
меварзад њуќуќи гирифтани љубронро амалї намояд, бояд дар суди арбитражи 
иштирок намояд.

(b) Агар ягон Аъзои аз таѓйирот таъсирпазируфта ба суди арбитражи 
мурољиат накунад, аъзои воридкардаи таѓйирот дар амалї намудани 
таѓйирот ё бозхонди пешбинишуда озод аст.

4. (а) Аъзои воридкардаи таѓйирот то замони амалї намудани љуброн мутобиќи 
ќарорњои суди арбитражи наметавонад уњдадории худро таѓйир дињад ё бозхонад.

(b) Агар Аъзои ворикардаи таѓйирот таѓйирот ё бозхонди пешбинишударо 
анљом дињад ва ќарорњои суди арбитражиро риоя накунад, ягон Аъзои аз 
таѓйирот таъсирпазируфта, ки дар суди арбитражи иштирок кардааст, 
метавонад мутобиќи ќарорњои суди арбитражи манфиатњои муодилро ба 
андозаи назаррас таѓйир дињад ё бозхонад. Сарфи назар аз муќаррароти 
Моддаи II, чунин таѓйирот ё бозхондро танњо дар робита бо Аъзои 
воридкардаи таѓйирот метавон анљом дод.

5. Шўрои савдои хизматрасонињо барои ворид кардани тасњењот ё таѓйироти 
рўйхатњо тартиботро муќаррар менамояд. Њар Аъзое, ки уњдадорињои дар рўйхат 
воридкардашудаи худро таѓйир медињад ё бозмехонад, мутобиќи моддаи мазкур 
рўйхати худро мутобиќи чунин тартибот таѓйир медињад.
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ЌИСМИ V 
МУЌАРРАРОТИ ИНСТИТУТСИОНАЛЇ

Моддаи ХХII 
Машваратњо

1. Њар як Аъзо бо машваратњо хайрхоњона муносибат менамояд ва барои онњо, 
дар робита бо эътирозњое, ки ягон Аъзои дигар метавонад аз рўи ягон масъалаи 
вобаста ба фаъолияти Созишномаи мазкур баён кунад, шароитњои мувофиќ 
фароњам меоварад. Дар чунин машваратњо Мувофиќатнома дар бораи њалли 
бањсњо татбиќ мешавад.

2. Шўрои савдои хизматрасонињо ё Маќомоти њалли бањсњо бо дархости Аъзо 
метавонанд бо ягон Аъзо ё Аъзоён дар робита бо њар гуна масъалае машварат 
баргузор намоянд, ки аз рўи онњо тавассути машваратњо мутобиќи банди 1 
муваффаќ шудан ба ќарори ќаноатбахш имконнопазир аст.

3. Њам дар робита бо моддаи мазкур ва њам Моддаи XXIII, ба муљиби тадбирњои 
Аъзои дигар, ки тањти нуфузи мувофиќатномаи байналмилалии байни онњо 
барои канораљўї аз андозбандии дукарата ќарор мегирад, Аъзо наметавонад ба 
Моддаи XVII мурољиат намояд. Дар сурати набудани разоияти байни Аъзоён 
дар робита бо он, ки оё тадбир тањти нуфузи чунин созишномаи байни онњо 
ќарор мегирад ё хайр, барои њар як Аъзо имконияти ба баррасии Шўрои савдои) 
хизматрасонињо ворид кардани ин масъала кушода аст.11 Шўро масъаларо ба 
суди арбитражи ирсол менамояд. Ќарори арбитраж барои њар ду Аъзо нињої ва 
њатмист.

Моддаи ХХIII 
Њалли бањсњо ва иљрои ќарорњо

1. Агар ягон Аъзо чунин шуморад, ки ягон Аъзои дигар мутобиќи Созишномаи 
мазкур уњдадорињои умумї ё махсуси худро иљро намекунад, он метавонад бо 
њадафи расидан ба њалли барои њар ду тарафи муфиди масъала ба Мувофиќанома 
дар бораи њалли бањсњо мурољиат намояд.

2. Агар Маќомоти њалли масъалањо мављудияти њолати фавќулодда љиддиеро 
баррасї намояд, ки чунин амалро асоснок мекунад, он метавонад ба Аъзо ё 
Аъзоён боздоштани татбиќи уњдадорињои умумї ва махсусро дар робита бо ягон 
Аъзо ё Аъзоёни дигар мутобиќи Моддаи 22-уми Мувофиќанома дар бораи њалли 
бањсњо иљозат дињад.

3. Агар ягон Аъзо чунин њисобад, ки њар гуна манфиате, ки бар заминаи уњдадорињои 
махсуси Аъзои дигар мутобиќи ќисми III-уми Созишномаи мазкур умед баста 
буд ба таври асоснок ба даст орад, дар натиљаи татбиќи њар гуна тадбире, ки 
хилофи муќаррароти Созишномаи мазкур нест, бекор ё коњиш дода шудааст, он 
метавонад ба Мувофиќанома дар бораи њалли бањсњо мурољиат намояд. Агар 
Маќомоти њалли бањсњо муайян намояд, ки ин тадбир чунин манфиатро бекор 
менамояд ё коњиш медињад, Аъзои аз таѓйирот таъсирпазируфта бар асоси банди 
2-уми Моддаи ХХI ба танзими барои њар ду љониб ќобили ќабул њуќуќ дорад, ки 
метавонад таѓйир додан ё боздоштани чунин тадбирро дар бар гирад. Агар байни 

11  Дар робита бо созишномањои канораљўї аз андозбандии дукарата, ки дар рўзи эътибор пайдо кардани Созишномаи СУС вуљуд 
дорад, чунин масъаларо танњо бо ризоияти њар ду тарафи чунин созишнома ба баррасии Шўро оид ба савдои хизматрасонињо 
метавон гузошт.
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Аъзоёни зикршуда мувофиќа ба даст наояд, пас Моддаи 22-уми Мувофиќанома 
дар бораи њалли бањсњо татбиќ мешавад.

Моддаи ХХIV 
Шўро оид ба савдои хизматрасонињо

1.   Шўро оид ба савдои хизматрасонињо чунин вазифањоеро иљро менамояд, ки 
метавонад бо њадафњои осон кардани фаъолияти Созишномаи мазкур ва 
иљрои вазифањои он барояш дода шавад. Шўро метавонад чунин маќомоти 
ёридињандаеро таъсис дињад, ки барои иљрои муассири вазифањои худ мувофиќ 
мењисобад.

2. Шўро ва маќомоти ёридињандаи он, агар Шўро ќарори дигар ќабул накунад, 
барои иштироки намояндагони њамаи Аъзоњо кушода аст.

3. Раиси Шўроро Аъзоён интихоб мекунанд.

Моддаи ХХV 
Њамкории техникї

1. Таъминкунандагони хизматрасонињои Аъзоёне, ки ба чунин кўмак ниёз доранд, 
ба хизматрасонињои нуќтањои тамос дастрасї доранд, ки дар банди 2-уми Моддаи 
IV зикр шудааст.

2. Кўмаки техникї ба кишварњои рў ба инкишоф дар сатњи бисёрљониба аз 
љониби Котибот пешнињод мешавад ва ќарорњои дахлдорро Шўрои савдои 
хизматрасонињо ќабул менамояд.

Моддаи ХХVI 
Муносибат бо дигар созмонњои байналмилалї

Барои машварат ва њамкорї бо Созмони Милали Муттањид ва муассисањои 
ихтисосии он, њамчунин бо дигар созмонњои байнињукуматии дорои муносибат ба 
хизматрасонињо Шўрои Генералї ќарордодњои мувофиќ мебандад.

ЌИСМИ VI 
МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ

Моддаи ХХVII 
Даст кашидан аз манфиатњо

 Аъзо метавонад аз манфиатњои Созишномаи мазкур даст кашад:

(а) дар робита бо таъминоти хизматрасонињо, агар муќаррар намояд, ки 
хизматрасонї аз ќаламрав ё ба ќаламраве таъмин мегардад, ки ќаламрави 
Аъзо нест ё ќаламрави Аъзоест, ки дар он Созишномаи СУС-ро татбиќ 
намекунад;

(b) дар мавриди хизматрасонињои наќлиёти бањрї, агар муќаррар намояд, 
ки хизматрасонї таъмин мешавад тавассути:

(i) киштие, ки мутобиќи ќонунњои кишваре ба ќайд гирифта шудааст, 
ки Аъзо нест ё Аъзоест, ки дар робита бо он Созишномаи СУС-ро 
татбиќ наменамояд; ва

(ii) шахсе, ки пурра ё ќисман киштиеро идора ва/ё истифода менамояд, 
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ки ба Аъзо тааллуќ надорад ё ба Аъзое тааллуќ дорад, ки дар робита 
бо он Созишномаи СУС-ро татбиќ намекунад;

(с) дар робита бо таъминкунандаи хизматрасонињое, ки шахси њуќуќї 
мебошад, агар он муќаррар намояд, ки ин шахс таъминкунандаи 
хизматрасонињои Аъзо дигар нест ё ин шахс таъминкунандаи Аъзоест, ки 
дар робита бо он Аъзои аз манфиатњои дасткашида Созишномаи СУС-ро 
татбиќ намекунад.

Моддаи ХХVIII 
Мафњумњо

Барои њадафњои Созишномаи мазкур:

(а) “чора” маънои њар гуна чораи Аъзоро ё дар шакли ќонун, ќарор, ќоидањо, 
тартибот, ќарорњо, аъмоли маъмурї ё дар ягон шакли дигар дорад;

(b) “таъмини хизматрасонї” истењсол, таќсимот, бозоршиносї, фурўш ва 
расонидани хизматрасониро дар бар мегирад;

(с) “чорањои Аъзоён, ки ба савдои хидматрасонињо таъсир мерасонанд” 
чорањоро дар бар мегирад, ки вобастаанд бо

(i) харид, пардохт ва истифодаи хизматрасони;
(ii) дастрасї ба ва истифодаи хизматрасонї дар робита бо расонидани 
хизматрасонињое, ки аз љониби чунин Аъзоён барои пешнињод ба 
доираи васеи љомеа талабот вуљуд дорад;
(iii) њузур, аз љумла њузури тиљоратии шахси Аъзо бо њадафи таъмини 
хизматрасонињо ба Аъзои дигар;

(d) “њузури тиљоратї” њар гуна шакли муассисаи корї ё касбиро дар 
ќаламрави Аъзо бо њадафи таъмини хизматрасонињо мефањмонад, аз љумла 
тавассути

(i) таъсис додан, ба даст овардан ё њифз кардани шахси њуќуќї, ё

(ii) таъсис додан ё истифодаи бурдани филиал ё намояндагї 

(е) “бахш”-и хизматрасони чунин маънї дорад,

(i) дар робита бо уњдадорињои махсус, як ё чанд ё њамаи зербахшњои 
ин хизматрасонї, њамон тавре дар рўйхати Аъзо муќаррар шудааст;

(ii) дар мавридњои дигар, тамоми бахши ин хизматрасонї, аз чумла 
њамаи зербахшњои он;

(f) “хизматрасонии Аъзои дигар” хизматрасониеро мефањмонад, ки таъмин 
мешавад

(i) аз ќаламрав ё ба ќаламрави чунин Аъзои дигар ё дар мавриди 
наќлиёти бањрї, киштие, ки мутобиќи ќонунњои чунин Аъзои дигар 
ба ќайд гирифта шудааст ё шахси чунин Аъзои дигар, ки тавассути 
идоракунии пурра ё љузъии киштї ва/ё истифодаи он хизмат мерасонад, 
ё;

(ii) дар сурати таъмини хизматрасонї тавассути њузури тиљоратї ё 
тавассути њузури шахсони воќеї, таъминкунандагони хизматрасонињои 
чунин Аъзои дигар;

(g) “таъминкунандаи хизматрасонї” њар гуна шахсеро мефањмонад, ки 
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хизматрасониро таъмин мекунад;1212 

(h) “таъминкунандаи монополии хизматрасонињо” њар гуна шахси давлатї ё 
хусусиеро мефањмонад, ки дар бозори муносиби воќеъ дар ќаламрави Аъзо 
ё расман ваколатдор шудааст ё воќеан аз тарафи чунин Аъзо ба сифати 
таъминкунандаи ягонаи чунин хизматрасонї таъсис дода шудааст;

(i) “истеъмолкунандаи хизматрасонињо” њар гуна шахсеро мефањмонад, ки 
хизматрасониро мегирад ё истифода мебарад;

(j) “шахс” маънои шахси воќеї ё њуќуќиро дорад;

(k) “шахси воќеии Аъзои дигар” маънои шахси воќеиеро дорад, ки дар 
ќаламрави чунин Аъзои дигар ё ягон Аъзои дигар зиндагї мекунад ва 
мутобиќи ќонуни чунин Аъзои дигар:

(i) шањрванди чунин Аъзои дигар аст; ё

(ii) ба зисти доимї дар ќаламрави чунин Аъзои дигар њуќуќ дорад, 
дар мавриди Аъзое, ки:

1. шањрвандї надорад; ё
2. асосан њамин гуна режимеро ба резидентњои доимии худ 
фароњам меорад, ки дар робита бо тадбирњои вобаста ба 
савдои хизматрасонињо ба шањрвандони худ фароњам меорад, 
њамон тавре њангоми ќабули Созишномаи СУС ё њангоми ба 
узвияти он ворид шудан огоњонида шудааст, ба шарте агар ягон 
Аъзо барои фароњам овардани режими мусоидтаре ба чунин 
резидентњои доимї дар муќоиса бо режиме, ки чунин Аъзои 
дигар ба резидентњои доимии ишорашуда фароњам меорад 
уњдадор набошад. Чунин огоњинома дорои итминони марбут 
ба ќабули њамон гуна масъулияте, ки чунин Аъзои дигар дар 
робита бо шањрвандони худ бар дўш дорад, дар робита бо 
чунин резидентњои доимї мутобиќи ќонунњову ќоидањои худ 
хоњад буд.

(l) “шахси њуќуќї” њар гуна муассисаеро мефањмонад, ки маќоми њуќуќї 
дошта, мутобиќи ќонунгузории татбиќшаванда, њам барои ба даст овардани 
даромад ва њам барои њадафњои дигар ба таври зарурї таъсис ёфтааст ё 
таври дигар ташкил шудааст ва тањти моликияти хусусї ё давлатї, аз љумла 
њар гуна корпоратсия, трест, ширкат, корхонаи муштарак, моликияти ягона 
ё ассотсиатсия ќарор дорад;
(m) “шахси њуќуќии Аъзои дигар” шахси њуќуќиеро мефањмонад, ки ё:

(i) мутобиќи ќонунгузории чунин Аъзои дигар таъсис ёфтааст ё таври 
дигар ташкил шудааст ва дар ќаламрави ин Аъзо ё ягон Аъзои дигар 
ба амалиёти назарраси корї љалб шудааст; ё

(ii) дар сурати таъмини хизматрасонї тавассути њузури тиљоратии 
таллуќдошта ё идорашаванда ба:

1. шахсони воќеии чунин Аъзо; ё

2. шахсони њуќуќии чунин Аъзои дигар, ки дар зербанди (i) 
12 Агар хизмат на бевосита аз љониби шахси њуќуќї, балки тавассути шаклњои дигари њузури тиљоратие мисли филиал ё намояндагї 

таъмин шавад, пас ба таъминкунандаи хизматрасонињо (яъне шахси њуќуќї), бо вуљуди ин, дар натиљаи чунин њузур, режиме 
пешнињод мегардад, ки мутобиќи Созишномаи мазкур барои таъминкунандагони хизматрасонињо пешбинї шудааст. Чунин 
режим њузуреро фаро мегирад, ки тавассути он хизмат расонида мешавад ва фарогирии он ба њар гуна сохторњои таъминкунандае 
талаб намешавад, ки берун аз ќаламрави таъмини хизматрасонї љойгир шудаанд.
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ишора шудааст;

(n) шахси њуќуќї ин аст:

(i) “тааллуќдошта”-и шахсони Аъзо бошад, агар беш аз 50% сањми 
иштирокро дар он воќеан шахсони ин Аъзо соњиб бошанд;

(ii) “идорашаванда” аз љониби шахсони Аъзо бошад, агар чунин 
шахсон барои тайин кардани аксарияти директорон ваколатдор 
бошанд ё таври дигар фаъолияти онро аз рўи ќонун идора кунанд;

(iii) “алоќаманд” бо шахси дигар бошад, агар онро чунин шахси дигар 
идора кунад ё аз љониби чунин Аъзои дигар идорашаванда бошад ё 
агар он ё Аъзои дигар њар ду аз љониби њамон як шахс идора шаванд;

(о) “андозњои бевосита” њамаи андозњо аз даромади умумї, аз тамоми сармоя 
ё аз унсурњои даромад ё сармоя, аз љумла андозњо аз даромади бегонакунии 
моликият, андозњо аз моликияти ѓайриманќул, мерос ё тўњфањо ва андоз 
аз маблаѓи умумии дастмузд ё музди мењнат, ки корхонањо пардохтаанд ва 
андозњо баланд шудани арзиши сармояро мефањмонанд.

Моддаи ХХIХ 
Замимањо

 Замимањо ба Созишномаи мазкур ќисми таркибии он мебошанд.
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ЗАМИМАЊО

ЗАМИМА ОИД БА МОДДАИ II ДАР ХУСУСИ АЗ УЊДАДОРИЊО 
ОЗОД кАРДАН

Соњаи татбиќ

1. Замимаи мазкур шартњоеро муайян менамояд, ки мутобиќи онњо Аъзо њангоми 
эътибори ќонунї пайдо кардани Созишномаи мазкур мутобиќи банди 1-уми 
Моддаи II аз уњдадорињои худ озод карда мешавад.

2. Њар гуна озодсозї аз уњдадорињо, ки баъди санаи эътибор пайдо кардани 
Созишномаи СУС татбиќ мешавад, мутобиќи банди 3-уми Моддаи IХ-уми 
Созишномаи мазкур амалї мегардад.

Аз нав баррасї

3. Шўро оид ба савдои хизматрасонињо њамаи озодсозињо аз уњдадорињоро аз 
нав баррасї менамояд, ки ба муњлати беш аз 5 сол пешнињод шудааст. Чунин 
аз нав баррасии нахустин на дертар аз панљ сол баъди эътибор пайдо кардани 
Созишномаи СУС баргузор мегардад.

4. Њангоми аз нав баррасї Шўро оид ба савдои хизматрасонињо:

(а) меомўзад то оё шароитњое ки зарурати озод кардан аз уњдадорињоро ба 
вуљуд овардааст мављудияти худро идома дода истодааст; ва

(b) санаи ягон аз нав баррасии минбаъдиро муайян менамояд.

Ќатъи муњлати эътибор

5. Мутобиќи банди 1-уми Моддаи II-уми Созишнома озодсозї аз уњдадорињои 
Аъзо дар робита бо тадбири муайян дар санае эътибори худро ќатъ мекунад, ки 
њангоми чунин озодсозї муќаррар шудааст.

6. Асосан чунин озодсозињо набояд аз давраи 10-сола зиёд бошад. Дар њар гуна 
маврид, онњо дар даврањои минбаъдии либерализатсияи (озодкунии) савдо 
мавзуи гуфтушунид хоњанд буд.

7. Аъзо дар охири муњлати ќатъи эътибори озодкунињо дар бораи тадбире Шўро 
оид ба савдои хизматрасонињоро огоњ менамояд, ки дар робита бо он озодсозї 
эътибор дошта, мутобиќи банди 1-уми Моддаи II-уми Созишнома андешида 
шудааст.

Рўйхати озод кардан аз уњдадорињо мутобиќи Моддаи II

[Рўйхатњои мувофиќашудаи озодсозињо мутобиќи банди 2-уми Моддаи II ба сифати 
љузъи Замимаи мазкур ба нусхаи Созишномаи СУС ворид карда шудааст.]
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ЗАМИМА ОИД БА љОйИВАЗкУНИИ АШХОСИ ВОЌеЇ, кИ МУТОБИЌИ 
СОЗИШНОМА ХИЗМАТ МеРАСОНАНД

1. Замимаи мазкур ба тадбирњое татбиќ мешавад, ки шахсони воќеии Аъзо, ки 
таъминкунандагони хизматрасонињо мебошанд ва шахсони воќеии Аъзоро фаро 
мегиранд, ки дар назди таъминкунандагони хизматрасонињои Аъзо кори кирояро 
анљом медињанд.

2. Созишнома ба тадбирњое татбиќ намешавад, ки шахсони воќеиро фаро мегирад, 
ки талош меварзанд ба бозори шуѓли Аъзо дастрасї пайдо кунанд ва ба тадбирњое 
татбиќ намешавад, ки шањрвандии дорои макони доимии зист ё шуѓли доимиро 
фаро мегирад.

3. Мутобиќи ќисмњои III ва IV-уми Созишнома Аъзоён метавонанд дар хусуси ќабули 
уњдадорињои махсус гуфтушунид кунанд, ки ба љойивазкунии њамаи категорияњои 
шахоси воќеие татбиќ мешавад, ки мутобиќи Созишнома хизматрасонињорро 
таъмин менамоянд. Ба шахсони воќеие, ки уњдадории махсус доранд, таъмини 
хизматрасонињо мутобиќи шартњои ин уњдадорї иљозат дода мешавад.

4. Созишномаи ба Аъзо дар ќабул кардани тадбирњо барои танзими воридшавии 
шахсони воќеї ба ќаламрави худ ё будубоши муваќќатии онњо дар ќаламраваш 
монеъ намешавад, аз љумла њамон тадбирњое, ки барои њифзи якпорчагии 
сарњадњои он ва таъмини љойивазкунии ботартиби шахсони воќеї тавассути 
сарњадњояш заруранд, ба шарте агар чунин тадбирњо тавре татбиќ нашаванд, 
ки манфиатњои аз љониби ягон Аъзо мутобиќи шартњои уњдадории махсус 
бадастояндаро бекор намоянд ё коњиш дињанд.13 

ЗАМИМА ОИД БА ХИЗМАТРАСОНИИ НАЌлИёТИ ЊАВОЇ

1. Замимаи мазкур ба тадбирњое татбиќ мегардад, ки савдои хизматрасонињои 
наќлиёти њавоии њам мутобиќи љадвал ва берун аз љадвал амалишаванда ва 
хизматрасонињои ёрирасонро фаро мегирад. Тасдиќ шудааст, ки ягон уњдадории 
махсус ё уњдадории умумии мутобиќи Созишномаи мазкур бар дўш гирифташуда 
коњиш дода намешавад ва мутобиќи созишномањои дуљониба ё бисёрљонибае, ки 
аз рўзи эътибор пайдо кардани Созишномаи СУС амал мекунанд, ба уњдадории 
Аъзо таъсир намерасонад.

2. Бар истисное, ки дар банди 3-уми Замимаи мазкур пешбинї шудааст, Созишномаи 
мазкур, аз љумла тартиботи њалли бањсњо ба тадбирњое татбиќ намешавад, ки 
таъсир мерасонанд ба:

(а) њуќуќњои њамлу наќл, ки бо њар роње таъмин шудааст; ё

(b) хизматрасонињое, ки бевосита бо амалисозии њуќуќњои њамлу наќл 
алоќаманданд. 

3. Созишнома ба тадбирњое татбиќ мешавад, ки фаро мегиранд:
(а) таъмир ва хизматрасонии техникии њавопаймоњо;
(b) фурўш ва бозоршиносии хизматрасонињои наќлиёти њавої;
(с) хизматрасонињои системаи компютерии фармоиши ќаблї.

13 Худи далели талаби гирифтани раводид аз љониби шахсони воќеии Аъзоёни муайян ва набудани талаботи монанд дар робита 
бо Аъзоёни дигар њамчун бекоркунанда ё коњишдињандаи манфиатњо мутобиќи уњдадории махсус њисобида намешавад.
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4. Ба тартиботи њалли бањсњо, ки дар Созишнома пешбинї шудааст, метавон 
танњо дар он мавридњое рў овард, ки Аъзоён уњдадорињои умумї ё уњдадорињои 
махсусро бар дўш гирифтаанд ва имкониятњои тартиби њалли бањсњо бар асоси 
созишномањо ё ќарордодњои дуљониба ё дигар созишномањо ё ќарордодњои 
бисёрљониба истифода шудааст.

5. Шўро оид ба савдои хизматрасонињо давра ба давра ё њадди аќал, њар панљ 
сол вазъият дар бахши наќлиёти њавої ва амали Замимаи мазкурро бо њадафи 
омўхтани имкониятњои татбиќи минбаъдии Созишнома дар ин бахш мавриди 
баррасї ќарор медињад.

6. Мафњумњо:

(а) “Таъмир ва хизматрасонии техникии њавопаймоњо” маънои чунин 
фаъолиятро дар робита бо он њавопаймо ё ќисмњои он дорад, ваќте аз 
истифода барканор шудааст ва хизматрасонии ба ном оперативии техникиро 
дар бар намегирад.

(b) “Фурўш ва бозоршиносии хизматрасонињои наќлиёти њавої” имконияти 
барои ширкати мушаххаси њавої фурўхтани хизматрасонии наќлиёти њавої 
ва озодона машќул шудан ба фурўши хизматрасонии наќлиёти њавоие 
мисли омўзиши бозор, реклама ва таќсимотро мефањмонад. Ин намудњои 
фаъолият нархгузорї дар соњаи хизматрасонии наќлиёти њавої ва шартњои 
татбиќшавандаи њамлу наќлро дар бар намегирад.

(с) “Хизматрасонињои системаи компютерии фармоиши ќаблї” 
хизматрасонињоеро мефањмонад, ки тавассути системањои 
компютеризатсияшуда пешнињод шуда, иттилоот дар бораи љадвали 
ширкатњои њавопаймої, дастрасии онњо, тарифњову ќоидањои фурўшро 
доранд, ки тавассути онњо фармоиши ќаблї ё додани билетњоро метавон 
анљом дод.

(d) “Њуќуќи њамлу наќл” њуќуќи мутобиќи љадвал ва берун аз љадвал 
ва/ё њамлу наќли мусофирон, бор ва почтаи пардохтшаванда ё пардохт 
барои киро кардан аз ќаламрав, ба ќаламрав, дар чањорчўбаи ќаламрав ё 
тавассути ќаламрави Аъзо, аз љумла нуќтањои хизматрасонї, хатсайрњои 
истифодашаванда, навъњои амалишавандаи њаракат, имкониятњои 
пешнињодшавандаи њамлу наќл, тарифњои ситонидашаванда ва шартњои 
татбиќи онњо ва мањакњои макони таъйиноти ширкатњои њавопаймої мисли 
раќам, молики он ва назорат, расонидани хизматрасонињоро мефањмонад.

ЗАМИМА ОИД БА ХИЗМАТРАСОНИИ МОлИяВЇ
1. Соњаи татбиќ ва мафњум

(а) Замимаи мазкур ба табдирњое татбиќ мешавад, ки таъмини хизматрасонии 
молиявиро фаро мегирад. Мурољиат ба таъмини хизматрасонии молиявї 
дар Замимаи мазкур таъмини хизматрасонињоеро мефањмонад, ки дар банди 
2-уми Моддаи I-уми Созишнома муќаррар шудааст.

(b) Барои њадафњои зербанди 3(b)-и Моддаи I-уми Созишномаи 
“хизматрасонињое, ки њангоми амалисозии вазифањои њокимияти давлатї 
таъмин карда мешаванд” чунин маънї доранд:

(i) намудњои фаъолиятњое, ки бонки марказї ё маќомоти асъориву 
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молиявї ё дигар сохтори давлатї њангоми дар амал татбиќ намудани 
сиёсати пулї ё ќурби асъор амалї мекунад;

(ii) намудњои фаъолиятњое, ки ќисми системаи мутобиќи ќонун 
муќарраршудаи таъминоти иљтимої ё барномањои давлатии нафаќаро 
ташкил медињад; ва

(iii) намудњои дигари фаъолият, ки сохтори давлатї аз њисоби ё зери 
кафолати ё њангоми истифодаи захирањои молиявии њукумат амалї 
менамояд.

(с) Барои њадафњои зербанди 3(b)-и Моддаи I-уми Созишнома агар Аъзо 
амалї намудани ягон намуди фаъолиятеро, ки дар зербандњои (b)(ii) ё 
(b)(iii)-и ин банд зикр шудааст, ба таъминкунандагони хизматрасонии 
молиявї дар шароитњои раќобат бо сохтори давлатї ё таъминкунандаи 
хизматрасонии молиявї иљозат дињад, истилоњи “хизматрасонї” чунин 
намудњои фаъолиятро дар бар мегирад.

(d) Зербанди 3(с)-и Моддаи I-и Созишномаи ба хизматрасонињое татбиќ 
намешавад, ки Замимаи мазкур фаро гирифтааст.

2. Танзими дохилї

(а) Сарфи назар аз ягон муќаррароти дигари Созишнома, ба Аъзо дар 
андешидани тадбирњо бо мулоњизањои эњтиёткорї, аз љумла њифзи 
сармоягузорон, сањњомон, дорандагони полисњо ё шахсони муътамади 
таъминкунандагони хизматрасонии молиявї ва барои таъмини тамомият 
ва суботи системаи молиявї монеа эљод карда намешавад. Агар чунин 
тадбирњо бо муќаррароти Созишнома мутобиќ набошад, онњо набояд ба 
сифати воситаи канораљўии Аъзо аз уњдадорињои махсус ё уњдадорињои 
умумї мутобиќи Созишнома истифода шавад.

(b) Њељ чизе дар Созишномаи мазкур набояд њамчун талабот ба Аъзо дар 
ифшо кардани иттилооте тафсир гардад, ки бо корњову суратњисобњои 
мизољони инфиродї ё ягон иттилооти дигари махфї ё тањти соњибият 
ќарордошта алоќаманд буда, дар ихтиёри муассисањои давлатї ќарор дорад.

3. Эътироф

(а) Аъзо метавонад тадбирњои эњтиёткоронаи ягон кишвари дигарро 
њангоми муайян кардани он эътироф намояд, ки ў тадбирњои вобаста ба 
хизматрасонии молиявиро чї гуна бояд татбиќ намояд. Чунин эътирофе, 
ки тавассути њамоњангсозї ё таври дигар метавонад ба даст ояд, метавонад 
бар созишнома ё ќарордод бо давлати манфиатдор асос ёбад ё метавонад бо 
тартиби яктарафа пешнињод шавад.

(b) Аъзои тарафи чунин созишнома ё ќарордоди њам оянда ва њам 
амалкунандае, ки дар зербанди (а) зикр шудааст, ба дигар аъзоёни 
манфиатдор барои бурдани гуфтушунид дар бораи ба чунин созишномањо ё 
ќарордодњо њамроњ шудан ё бурдани гуфтушунид дар хусуси бо онњо бастани 
созишномањо ё ќарордодњои ќиёспазир имконияти муносиб фароњам меорад, 
ки вобаста аз вазъият, метавонад танзиму назорати муодил, механизми 
амалисозии чунин танзим ва агар имконпазир бошад, тартиботи вобаста ба 
табодули иттилоотро байни тарафњои чунин созишномањо ва ќарордодњо 
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дошта бошад. Агар Аъзо бо тартиби яктарафа эътироф намояд, пас он ба 
ягон Аъзои дигар барои нишон додани он имконияти муносиб фароњам 
меорад, ки чунин њолатњо вуљуд дорад.

(с) Дар њолате агар Аъзо эътироф кардани тадбирњои эњтиёткоронаи ягон 
кишвари дигарро мавриди мулоњиза ќарор дињад, банди 4(b)-и Моддаи VII 
татбиќ намешавад.

4. Њалли бањсњо

 Гурўњи њакамони бањсњои вобаста ба тадбирњои эњтиёткорона ва масъалањои 
молиявї бояд дорои салоњияти зарурие бошад то бо мушаххасоти хизматрасонињои 
молиявие мувофиќ бошад, ки аз рўи онњо бањс меравад.

5. Мафњумњо

 Барои њадафњои Замимаи мазкур:

(а) Хизматрасонии молиявї њар гуна хизматрасонии дорои хусусияти молиявї 
буда, аз љониби таъминкунандаи хизматрасонии молиявии Аъзо пешнињод 
мешавад. Хизматрасонињои молиявї њамаи хизматрасонињои суѓуртавї ва 
вобаста ба суѓурта ва њамаи хизматрасонињои бонкї ва хидматрасонињои 
молиявиро (ѓайр аз суѓурта) дар бар мегирад. Хизматрасонињои молиявї 
навъњои зерини хизматрасонињоро дар бар мегирад:

 

Хизматрасонињои суѓуртавї ва вобаста ба суѓурта

(i) Суѓуртаи бевоситаи (аз љумла суѓуртаи муштараки)
(А) њаёт
(Б) ѓайр аз њаёт

(ii) Суѓуртаи такрорї ва ретросессия;
(iii) Миёнаравии суѓурта мисли ширкатњои даллолї ва агентињо;
(iv) Хизматрасонињои ёрирасони суѓурта мисли хизматрасонињои 
машваратї, актуарї, арзёбии хавф ва хизматрасонињои танзими 
эътирозњо.

 

Хизматрасонињои бонкї ва дигар хизматрасонињои молиявї (бар истиснои суѓурта)

(v) Ќабули амонатњо ва дигар маблаѓњои бозпардохтшаванда аз 
ањолї;

(vi) Додани њама гуна намудњои ќарз, аз љумла ќарзи истеъмолї, ќарзи 
гарав, факторинг ва маблаѓгузории амалиёти тиљоратї;

(vii) Лизинги молиявї;

(viii) Њамаи намудњои пардохтњо ва интиќоли маблаѓњо, аз љумла 
кортњои ќарзї, пардохтї ва дебитї, чекњои сафарї ва векселњои бонкї;

(iх) Кафолатњо ва уњдадорињо;

(х) Тиљорат дар биржаи асъор, бозори берун аз биржа аз њисоби худ 
ва аз њисоби мизољон ё таври дигар бо:

(А) воситањои бозори пул (аз љумла чекњо, векселњои интиќол, 
шањодатномањои амонатї);



Созишномаи умумӣ оид ба савдои хизматрасониҳо 409

(B) асъори хориљї;

(С) масолењи њосилшуда, аз љумла, бо фючерсњову опсионњо 
истисно нест;

(D) воситањои вобаста ба ќурбњои асъор ва фоизњо, аз љумла 
созишномањо оид ба свопњо ва созишномањои фоизњои 
форвард;

(Е) коѓазњои ќимматноки интиќолшаванда;

(F) воситањову дороињои дигари молиявї, ки метавонанд мавзуи 
муомилот бошад, аз љумла сабикањои тиллої ва нуќрагї.

(хi) Иштирок дар нашри њамаи намудњои коѓазњои ќиммматнок, аз 
љумла ташкили обунаву љойгирсозї ба сифати агент (тавассути обунаи 
ошкоро ё пўшида) ва расонидани хизматњое, ки ба чунин нашрњо 
алоќаманданд;

(хii) Амалиёти даллолї дар бозори пул;

(хiii) Идоракунии дороињое мисли маблаѓњои наќд ё љузвдони коѓазњои 
ќимматнок, њамаи шаклњои идоракунии сармоягузорињои коллективї, 
идоракунии хазинаи нафаќа, хизматрасонї оид ба нигоњдории масъул, 
хизматрасонињои амонатї ва трастї;

(хiv) Хизматрасонињои вобаста ба амалисозии њисоббаробаркунињои 
муштараки дороињои молиявї, мањсулоти њосилшуда ва дигар 
воситањое, ки метавонад мавзуи муомила бошад;

(хv) Пешнињод ва интиќоли иттилооти молиявї, коркарди додањои 
молиявї ва нармафзори мувофиќ аз љониби таъминкунандагони дигар 
хизматрасонињои молиявї;

(хvi) Хизматрасонињои машваратї, даллолї ва дигар хизматрасонињои 
ёрирасони молиявї оид ба њамаи шаклњои фаъолияте, ки дар зербандњои 
(v)-(хv) оварда шудааст, аз љумла пешнињоди маълумотномањову мавод 
дар робита бо додани ќарз ва тањлили ќарзии тањќиќоту тавсияњо аз рўи 
сармоягузорињои бевосита ва портфелї, тавсияњо оид ба масъалањои 
харид, ташкили дубора ва стратегияњои корпоратсияњо.

(b) Таъминкунандаи хизматрасонињои молиявї њар гуна шахси воќеї ё 
њуќуќии Аъзоро мефањмонад, ки хоњишманд аст хизматрасонињои молиявї 
расонад ё хизматњои молиявї мерасонад, вале мафњуми “таъминкунандаи 
хизматрасонињои молиявї” муассисаи давлатиро дар бар намегирад.

(с) “Муассисаи давлатї” чунин маънї дорад:

(i) њукумат, бонки марказї ё муассисаи ќарзиву пулии Аъзо ё 
сохторе, ки ба Аъзо тааллуќ ё тањти идорааш ќарор дошта, асосан бо 
амалисозии функсияњои њукуматї ё намудњои фаъолият ба манфиати 
њукумат машѓул аст, сарфи назар аз сохторе, ки асосан, бо пешнињоди 
хизматрасонињои молиявї бар шароитњои тиљоратї машѓул аст; ё

(ii) сохтори хусусї буда, функсияњоеро амалї менамояд, ки муќарраран 
њангоми амалисозии чунин функсияњо бонки марказї ё муассисањои 
ќарзиву пулї иљро мекунад.
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ЗАМИМАИ ДУВУМ ОИД БА ХИЗМАТРАСОНИИ МОлИяВЇ

1. Сарфи назар аз Моддаи II-уми Созишнома ва бандњои 1 ва 2-уми Замима оид 
ба Моддаи II дар хусуси аз уњдадорињо озод кардан, дар тўли 60 рўз, ки баъд аз 
чањор моњи пас аз рўзи эътибори ќонунї пайдо кардани Созишномаи СУС шуруъ 
мешавад, Аъзо метавонад ба рўйхати дар Замима зикршуда тадбирњоеро ворид 
намояд, ки бо хизматрасонињои молиявї дахл дошта, ба моддаи 1-уми Моддаи 
II-уми Созишнома мутобиќ набошад.

2. Сарфи назар аз Моддаи ХХI-и Созишнома, дар тўли 60 рўз, ки баъд аз чањор моњи 
пас аз рўзи эътибори ќонунї пайдо кардани Созишномаи СУС шуруъ мешавад, 
Аъзо метавонад њамаи уњдадорињои махсуси вобаста ба хизматњои молиявиро 
такмил дињад, таѓйир дињад ё бозхонад, ки ба рўйхаташ ё як ќисми он ворид 
шудааст.

3. Шўро оид ба савдои хизматрасонињо тартиботеро муќаррар менамояд, ки барои 
татбиќи бандњои 1 ва 2 зарур аст.

ЗАМИМА ОИД БА МУЗОкИРОТ ДАР ХУСУСИ ХИЗМАТРАСОНИИ 
НАЌлИёТИ БАЊРЇ

1. Моддаи II ва Замима оид ба Моддаи II дар хусуси аз уњдадорињо озод кардан, аз 
љумла талаботи ба рўйхати дар Замима зикршуда ворид кардани њар гуна тадбире, 
ки бо низоми мусоидати бештар номутобиќ буда, Аъзо мехоњад нигоњ дорад, дар 
робита бо њаракати байналмилалии киштињо, хизматњои ёридињанда ва дастрасї 
ба инфрасохтори бандар ё истифодаи он танњо эътибор пайдо менамояд:

(а) санаи татбиќ, ки бояд мутобиќи банди 4-уми Ќарори Вазирон дар хусуси 
гуфтушунид оид ба хизматрасонињои наќлиёти бањрї муайян карда шавад; ё
(b) санаи гузориши нињоии Гурўњи гуфтушунид оид ба хизматрасонињои 
наќлиёти бањрї, ки дар Ќарори зикршуда пешбинї шудааст, агар гуфтушунид 
бо муваффаќият анљом наёбад.

2. Банди 1 ба њар гуна уњдадории махсуси хизматрасонињои наќлиёти бањрї, ки дар 
рўйхати Аъзо ворид карда шудааст, татбиќ намегардад.

3. Аз лањзаи анљом ёфтани гуфтушунид, ки дар банди 1 зикр шудааст то санаи татбиќ 
Аъзо метавонад њамаи ё як ќисми уњдадорињои махсуси худро дар ин бахш бе 
додани љуброн, сарфи назар аз муќаррароти Моддаи XXI, такмил дињад, таѓйир 
дињад ё бозхонад.

ЗАМИМА ОИД БА ТелекОММУНИкАТСИя
1. Њадафњо

Хусусиятњои хоси бахши хизматрасонии телекоммуникатсионї, махсусан наќши 
духўраи онро њам дар бахши махсуси фаъолияти иќтисодї ва њам воситаи асосии 
интиќоли паёмњо барои дигар шаклњои фаъолияти иќтисодї эътироф намуда, Аъзоён 
дар хусуси Замимаи оянда бо њадафи тањияи минбаъдии муќаррароти Созишнома 
дар робита бо тадбирњое ба мувофиќа мерасанд, ки ба шабакањову хизматрасонињои 
телекоммуникатсионии истифодаи умумї ва истифодаи онњо дахл дорад. Мутобиќан, 
Замимаи мазкур дорои тавзењот ва муќаррароти пуркунандаи Созишномаи мазкур 
аст.
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2. Соњаи татбиќ

(а) Замимаи мазкур ба њамаи тадбирњои Аъзо татбиќ мешавад, ки ба 
дастрасии шабакањову хизматрасонињои тедекоммуникатсионии истифодаи 
умум ва истифодаи онњо дахл дорад14.

(b) Замимаи мазкур ба тадбирњое татбиќ намешавад, ки пахши барномањои 
радиої ё телевизиони кабелї ё мављпароканиро фаро мегирад.

(с) Њељ чизе дар Созишномаи мазкур набояд тафсир шавад:

(i) њамчун талабот ба Аъзо барои иљозат додан ба таъминкунандаи 
хизматрасонињои ягон Аъзои дигар дар муќоиса бо он чизе дар 
рўйхаташ пешбинї шудааст ба таври дигаргуна насб кардан, эљод 
намудан, харидан, ба иљора додан, истифода бурдан ё таъмин кардани 
шабакањо ё хизматрасонињои интиќолдињандаи телекоммуникатсионї; 
ё
(ii) њамчун талабот ба Аъзо (ё талабот ба Аъзо дар уњдадор намудани 
таъминкунандагони хизматрасонињо, ки тањти ќаламрави ќудрати он 
ќарор доранд) дар насб кардан, эљод намудан, харидан, ба иљора додан, 
истифода бурдан ё таъмин кардани шабакањо ё хизматрасонињои 
интиќолдињандаи телекоммуникатсионие, ки муќарраран ба доираи 
васеи љомеа пешнињод намешавад.

3. Мафњумњо

Барои њадафњои Замимаи мазкур:

(а) “Алоќаи телекоммуникатсионї” маънои интиќол ё ќабули сигналњо бо 
њар гуна усулњои электромагнитиро дорад.

(b) “Хизматрасонии телекоммуникатсионии истифодаи умум” маънои њар 
гуна хизматрасонии телекоммуникатсиониеро дорад, ки Аъзо дар шакли 
равшану возењ ифодашуда талаб менамояд ё воќеан барои фурўш ба доираи 
васеи љомеа пешнињод мегардад. Чунин хизматрасонињо метавонад, миёни 
њамаи чизњои дигар, телеграф, телефон, телекс ва интиќоли додањоро дар бар 
гирад, ки чун ќоида, интиќол дар режими ваќти воќеї, ки ба истеъмолкунандаи 
иттилооти байни ду нуќта ё бештар аз он бе ягон таѓйири шакл ё муњтавои 
ин иттилоот миёни нуќтаи оѓозу интињои интиќолро фаро мегирад.

(с) “Шабакаи телекоммуникатсионии истифодаи умум” маънои 
инфрасохтори телекоммуникатсионии истифодаи умумро дорад, ки ба амалї 
кардани алоќаи телекоммуникатсионї байни нуќтањои муайяни интињоии 
шабака ё миёни онњо имкон фароњам меорад.

(d) “Коммуникатсияњои дохиликорпоративї” маънои алоќаи телеком-
муникатсиониеро дорад, ки тавассути онњо ширкат алоќаи дохилии ширкат 
ё бо ширкатњои фаръї, филиалњо, шуъбањо ё миёни онњоро, мутобиќи 
ќонунњову ќоидањои миллиии Аъзо дар робита бо охирин амалї менамояд. 
Барои ин њадафњо истилоњњои “ширкатњои фаръї”, “филиалњо” ва њар 
љое татбиќпазир аст, “шуъбањо” бояд аз љониби њар як Аъзо муќаррар 
шавад. “Коммуникатсияњои дохиликорпоративї” дар Замимаи мазур 
хизматрасонињои тиљоратї ё ѓайритиљоратиеро дар бар намегирад, ки 

14  Банди мазкур бо чунин маъние фањмида мешавад, ки њар як Аъзо тавассути њар гуна тадбирњои зарурї иљрои уњдадорињоро таъмин 
менамояд, ки аз Замимаи мазкур дар робита бо таъминкунандагони шабакањову хизматрасонињои телекоммуникатсионии 
истифодаи умум бармеояд.
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аз љониби ширкатњо таъмин мешавад, ки ширкатњои фаръї, филиалњо ё 
шарикони зертобеъ нестанд ё ба шунавандагон ё истеъмолкунандагони 
потенсиалї пешнињод мегардад.

(е) Њар як руљуъ ба банд ё зербанди Замимаи мазкур њамаи зербахшњои онро 
дар бар мегирад.

4. Шаффофият

 Њангоми татбиќи Моддаи III-уми Созишнома њар як Аъзо таъмин менамояд 
то иттилооти мувофиќ дар хусуси шартњои дастрасї ба шабакањову хизматрасонињои 
телекоммуникатсионии истифодаи умум ва истифодаи онњо дастраси умум бошад, аз 
љумла: тарифњо ва шартњои дигари хизматрасонї; мушаххасоти васлњои техникї бо 
чунин шабакањову хизматрасонињо; иттилоот дар бораи маќомоте, ки барои омода 
ва ќабул кардани стандартњои вобаста ба чунин дастрасї ва истифода масъуланд; 
шартњои вобаста ба пайваст кардани терминалњо ва таљњизоти дигар ва талабот ба 
огоњиномањо, баќайдгирї ё додани иљозатнома, агар вуљуд дошта бошад.

5. Дастрасї ба шабакањову хизматрасонињои телекоммуникатсионии истифодаи умум 
ва истифодаи онњо

(а) Њар як Аъзо таъмин менамояд то њар гуна таъминкунандаи 
хизматрасонињои ягон Аъзои дигар ба шабакањову хизматрасонињои 
телекоммуникатсионии истифодаи умум ва истифодаи онњо бар асоси 
талаботу шартњои њуќуќмањдуднакунии таъмини хизматрасонињо, ки ба 
рўйхаташ ворид карда шудааст, дастрасї дошта бошад. Ин уњдадорї, миёни 
њамаи чизњои дигар, мутобиќи бандњои дар зер овардашудаи (b)-(f) татбиќ 
мешавад15.

(b) Њар як Аъзо таъмин менамояд то таъминкунандаги хизматрасонињои 
ягон Аъзои дигар ба шабакањову хизматрасонињои телекоммуникатсионии 
истифодаи умум ва истифодаи онњо дар ќаламрави худ ва тавассути сарњади 
ин Аъзо, аз љумла каналњои хусусии ба иљора гирифташудаи алоќа, дастрасї 
дошта бошад ва бо ин њадафњо бояд мутобиќи бандњои (е) ва (f) таъмин 
намояд, то ба чунин таъминкунандагон иљозат дода шавад:

(i) харидан ё иљора гирифтан ё бо њам пайвастани терминалњо 
ё таљњизоти дигар, ки бо шабака метавонанд васл шаванд ва ба 
таъминкунанда барои таъмини хизматњо заруранд;

(ii) насб кардани хатњои хусусии ба иљора гирифташуда ё харидашудаи 
алоќа ба шабакањо ё хизматрасонињои телекоммуникатсионии 
истифодаи умумї ё ба каналњои ба иљора гирифташуда ё хусусии 
алоќаи дигар таъминкунандаи хизматрасонињо; ва

(iii) истифода бурдани протоколњои амалиётї мутобиќи интихоби 
таъминкунандаи хизматрасонињо њангоми таъмини њар гуна 
хизматрасонињои дигар, ки барои таъмин намудани дастрасии 
муќаррарии шабакањову хизматрасонињои телекоммуникатсионї ба 
доираи васеи љомеа заруранд.

15 Мафњуми “ѓайридискриминатсионї” њамчун робитадошта бо низоми мусоидати бештар ва низоми миллї, њамон тавре 
дар Созишнома муќаррар шудааст ва инъикоскунандаи истифодаи мушаххаси соњавии ин мафњум фањмида мешавад, ки 
маънии “талабот ва шартњои на камтар мусоид аз талаботу шартњое, ки ба њар гуна дигар корбари њаммонанди шабакањо ё 
хидматрасонињои телекоммуникатсионии истифодаи умум дар њолатњои њаммонанд”-ро дорад.
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(с) Њар як Аъзо таъмин менамояд то таъминкунандагони хизматрасонињои 
ягон Аъзои дигар барои интиќоли иттилоот аз сарњад ё тавассути сарњади 
он, аз љумла алоќањои коммуникатсионии дохиликорпоративии чунин 
таъминкунандагони хизматрасонињо ва барои дастрасї ба иттилооте, ки 
дар пойгоњи додањо вуљуд дорад ё таври дигар дар ќаламрави ягон Аъзо дар 
шакли мошинхондашаванда њифз шудааст, шабакањову хизматрасонињои 
телекоммуникатсионии истифодаи умумро истифода бурда тавонанд. Њар 
гуна тадбирњои нав ё таѓйирдодашудаи Аъзо, ки ба чунин истифода таъсири 
назаррас мерасонад, вољиби машварат мебошад ва мутобиќи муќаррароти 
дахлдори Созишномаи мазкур ба мавзуи машварат табдил меёбад.

(d) Сарфи назар аз банди пешинї, њар Аъзо метавонад чунин тадбирњоеро 
ќабул намояд, ки барои таъмини амният ва махфияти паёмњо ба шарти 
риояи талаботе зарур аст, то чунин тадбирњо тавре татбиќ намешавад, 
ки дар савдои хизматрасонињо дискриминатсионии худсарона ё беасос ё 
мањдудсозии пинњониро эљод намояд.

(е) Њар як Аъзо таъмин менамояд то ягон шарти дастрасї ба шабакањову 
хизматрасонињои телекоммуникатсионии истифодаи умум ва истифодаи 
онњоро ба зўрї бор накунад, ѓайр аз он мавридњое, ки заруранд барои:

(i) кафолат додани уњдадорињои таъминкунандагони хизматрасони-
њои шабакањову хизматрасонињои телекоммуникатсионии истифодаи 
умум, махсусан ќобилияти онњо барои доираи васеи љамъият дастрас 
кардани шабакањо ё хизматрасонињои худ;

(ii) њифз кардани тамомияти теникии шабакањову хизматрасонињои 
телекоммуникатсионии истифодаи умум; ва

(iii) таъмин намудани шароите, ки дар он таъминкунандагони 
хизматрасонињои ягон тараф то гирифтани иљозатнома мутобиќи 
уњдадорињои дар рўйхати Аъзо пешбинишуда хизматрасонињои худро 
таъмин накунанд.

(f) Шартњои дастрасї ба шабакањову хизматрасонињои телеком-
муникатсионии истифодаи умум, ба шарте агар он мањакњои дар банди (е) 
муќарраршударо ќонеъ кунад, метавонад дарбар гиранд:

(i) мањдудиятњо ба бозфурўши ё истифодаи алоњидаи чунин 
хизматрасонињо;

(ii) талаботи истифода бурдани васлњои муайяни техникї, аз љумла 
протоколњои интерфейс, барои пайвастан ба чунин шабакањову 
хизматрасонињо;

(iii) њангоми зарурат, талаботи фаъолияти муштараки чунин 
хизматрасонињо ва мусоидат барои расидан ба њадафњое, ки дар банди 
7(а) муќаррар шудааст;

(iv) тасдиќи навъи терминал ё таљњизоти дигар, ки бо шабака васл 
мешавад ва талаботи техникие, ки бо васл кардани чунин таљњизот ба 
чунин шабакањо алоќаманд аст;

(v) мањдудиятњо барои васл кардани каналњои хусусї, ба иљора 
гирифташуда ё харидашудаи алоќа ба чунин шабакањову 
хизматрасонињо ё ба каналњои ба иљора гирифташуда ё хусусии дигар 



Созишномаи умумӣ оид ба савдои хизматрасониҳо414

таъминкунандаи хизматрасонињо; ё

(vi) огоњсозї, баќайдгирї ва додани иљозатнома.

(g) Сарфи назар аз бандњои пешинаи бахши мазкур, аъзо-кишвари рў ба 
инкишоф метавонад, мутобиќи сатњи рушди худ, шартњои оќилонаи дастрасї 
ба шабакањову хизматрасонињои телекоммуникатсионии истифодаи умум 
ва истифодаи онњоро муќаррар намояд, ки барои тањкими инфрасохтори 
миллии телекоммуникатсиониву зарфияти бахши хизматрасонї ва 
афзудани иштироки он дар савдои байналмилалии хизматрасонињои 
телекоммуникатсионї зарур аст. Чунин шартњо дар рўйхати Аъзо нишон 
дода мешавад.

6. Њамкории техникї

(а) Аъзоён эътироф менамоянд, ки инфрасохтори муассир ва рушдкардаи 
телекоммуникатсионї дар кишварњо, махсусан дар кишварњои рў ба инкишоф 
, барои вусъат додани савдои онњо дар соњаи хизматрасонї муњим аст. Бо 
ин њадаф аъзоён ширкати њадди аксар имконпазири кишварњои рушдкарда 
ва рў ба инкишоф ва таъминкунандагони шабакањову хизматрасонињои 
телекоммуникатсионии истифодаи умуми онњо ва сохторњои дигарро 
дар барномањои рушди созмонњои байналмилалї ва минтаќавї, аз љумла 
Иттињоди байналмилалии алоќаи телекоммуникатсионї, Барномаи Рушди 
Созмони Милали Муттањид ва Бонки Байналмилалии Таљдид ва Рушд 
тасдиќ ва њавасманд менамоянд.

(b) Аъзоён њамкории байни кишварњои рў ба инкишофро дар соњаи 
телекоммуникатсия дар сатњњои байналмилалї, минтаќавї ва зерминтаќавї 
њавасманд ва дастгирї менамоянд.

(с) Дар њамкорї бо созмонњои дахлдори байналмилалї Аъзоён, њар љое 
ин амалан иљрошаванда аст, дастрасии кишварњои рў ба инкишофро 
ба иттилоот дар робита бо хизматрасонии телекоммуникатсионї ва 
муваффаќиятњо дар соњаи технологияњои телекоммуникатсионї ва 
иттилоотї, бо њадафњои мусоидат намудан ба тањкими соњаи хизматрасонии 
миллии телекоммуникатсионии онњо таъмин менамоянд.

(d) Аъзоён ба имкониятњои кишварњои камтараќќикарда дар њавасмандсозии 
таъминкунандагони хориљии хизматрасонињои телекоммуникатсионї дар 
самти мусоидат намудан ба интиќоли технологияњо, таълим ва шаклњои 
дигари фаъолият, ки ба рушди инфрасохтори телекоммуникатсионии онњо 
ва вусъат ёфтани савдои хизматрасонињои телекоммуникатсионии онњо 
кўмак мерасонад, таваљљуњи махсус зоњир менамоянд.

7. Муносибат бо созмонњову ќарордодњои байналмилалї

(а) Аъзоён ањамияти стандартњои байналмилалиро барои мутобиќати 
љањонї ва фаъолияти муштараки шабакањову хизматрасонињои 
телекоммуникатсиониро эътироф менамоянд ва уњдадории мусоидат 
намудан ба пањн кардани чунин стандартњоро тавассути кори маќомоти 
дахлдори байналмилалї, аз љумла Иттињоди байналмилалии алоќаи 
телекоммуникатсионї ва Созмони байналмилалии стандартизатсия, бар 
дўши худ мегиранд.
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(b) Аъзоён наќшеро, ки созмонњову созишномањои байнињукумативу 
ѓайридавлатї дар таъмини муассирии фаъолияти соњањои хизматрасонии 
телекоммуникатсионии миллї ва љањонї, махсусан наќши Иттињоди 
байналмилалии алоќаи телекоммуникатсионї мебозанд, эътироф мекунанд. 
Њангоми зарурат Аъзоён барои баргузор намудани музокирот бо чунин 
созмонњо оид ба масъалањое, ки њангоми татбиќи Замимаи мазкур ба вуљуд 
меоянд, тадбирњои дахлдор меандешанд.

ЗАМИМА ОИД БА МУЗОкИРОТ ДАР ХУСУСИ ВОСИТАЊОИ АСОСИИ 
АлОЌАИ ТелекОММУНИкАТСИОНЇ

1. Моддаи II ва Замима оид ба Моддаи II дар хусуси аз уњдадорињо озод кардан, 
аз љумла талаботи ба рўйхати дар Замима зикршуда ворид кардани њар гуна 
тадбире, ки бо низоми мусоидати бештар номутобиќ буда, Аъзо ният дорад онро 
њифз намояд, дар робита ба воситањои асосии алоќаи телекоммуникатсионї 
эътибор пайдо менамояд танњо дар:

(а) санаи татбиќ, ки мутобиќи банди 5-уми Ќарори Вазирон дар хусуси 
гуфтушунид оид ба воситањои асосии алоќаи телекоммуникатсионї муайян 
карда мешавад; ё

(b) санаи гузориши нињоии Гурўњи гуфтушунид оид воситањои асосии 
алоќаи телекоммуникатсионї, ки дар Ќарори зикршуда пешбинї шудааст, 
агар гуфтушунид бо муваффаќият анљом наёбад.

2. Банди 1 набояд ба ягон уњдадории махсуси вобаста ба воситањои асосии алоќаи 
телекоммуникатсионї, ки ба рўйхати Аъзо ворид гардидааст, татбиќ шавад.
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ЗАМИМАИ 1С 
	

СОЗИШНОМА ОИД БА ЉАНБАЊОИ ТИЉОРАТИИ ЊУЌУЌ 
БА МОЛИКИЯТИ ЗЕЊНЇ

ЌИСМИ I	 МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ ВА УСУЛЊОИ АСОСЇ 

ЌИСМИ II	 МЕЪЁРЊОИ	ВОБАСТА	БА	ДАСТРАСЇ,	ЊУДУД	ВА	
ИСТИФОДАБАРИИ	ЊУЌУЌИ	МОЛИКИЯТИ	ЗЕЊНЇ	

1.	 Њуќуќи	муаллиф	ва	њуќуќњои	вобаста	ба	он	
2.									Тамѓањои	молї
3.	 Ишорањои	љуѓрофї
4.	 Намунањои	саноатї
5.	 Патентњо
6.	 Топологияи	(топографияи)	микросхемањои	интегралї	
7.	 Њифзи	иттилооти	махфї
8.	 Амалигардонии	назорат	аз	болои	таљрибаи	зиддираќобатї	тавассути	шартномаи	

литсензионї

ЌИСМИ III	 	ТАЪМИНИ	РИОЯИ	ЊУЌУЌИ	МОЛИКИЯТИ	ЗЕЊНЇ
	
1.	 Уњдадорињои	умумї
2.	 Расмиёти	њуќуќї-	гражданї	ва	маъмурї	ва	воситањои	судї	
3.	 Чорањои	муваќќатї
4.	 Талаботи	махсус	вобаста	ба	чорањои	сарњадї
5.	 Расмиёти	љиної	

ЌИСМИ IV	 	ФАРОГИРЇ ВА НИГАЊДОРИИ ЭЪТИБОРИ ЊУЌУЌЊОИ 
                        МОЛИКИЯТИ  ЗЕЊНЇ ВА РАСМИЁТИ ВОБАСТА БА ОН
                        INTER PARTES

ЌИСМИ V	 ПЕШГИРЇ ВА ТАНЗИМИ БАЊСЊО

ЌИСМИ VI	 МУВОФИЌАТНОМАЊОИ ГУЗАРАНДА

ЌИСМИ VII ТАДБИРЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛЇ; МУЌАРРАРОТИ НИЊОЇ
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ЗАМИМАИ 1С
							____________________________

СОЗИШНОМА ОИД БА ЉАНБАЊОИ ТИЉОРАТИИ ЊУЌУЌ 

БА МОЛИКИЯТИ ЗЕЊНЇ

		_________________________________________________________________

АЪЗОЁН,

Хоњиши кам намудани тањриф ва монеањо дар роњи рушди тиљорати байналмилалї 
ва зарурати мусоидати њифзи мувофиќ ва самараноки моликияти зењниро ба назар бояд 
гирифт ва итминон њосил намуд, ки худи тартиб ва чорањо оид ба таъмини риояи њуќуќи 
моликияти зењнї барои савдои воќеї монеа нагардад;

Эътирофи зарурат бо ин	маќсад,	дар	ќоидањо	ва	расмиёти	вобаста	ба	истифодаи:

(а)	истифодабарии	усулњои	асосии	ГАТТ	1994	ва	созишномањои	дахлдор	ё	
конвенсияњо	дар	соњаи	моликияти	зењнї;

(b)	тањияи	 меъёрњои	 муносиб	 ва	 усулњои	 вобаста	 ба	 дастрасї,	 њудуд	 ва	
истифодабарии	њуќуќи	моликияти	зењнии	алоќаманд	ба	савдо;

(с)	 тањияи	 воситањои	 мувофиќи	 самараноки	 таъмини	 риояи	 њуќуќњои	
моликияти	зењнии	вобаста	ба	тиљорат,	бо	таваљљуњ	ба	тафовут	дар	низоми	
њуќуќии	миллї;

(d)	тањияи	расмиёти	самараноки	таъхирнопазир	барои	пешгирї	ва	танзими	
бањсњои	бисёрљониба	байни	њукуматњо;

(е)	 мувофиќати	 муваќќатї,	 ки	 ба	 иштироки	 пурраи	 натиљаи	 музокирот	
равона	карда	шудааст;

Эътирофи	зарурат	ба	низоми	усулњои	бисёрљониба,	ќоидањо	ва	расмиёти	вобаста	
ба	савдои	байналмилалии	молњои	таќаллубї;

Бо эътирофи он ки њуќуќи	моликияти	зењнї	њуќуќи	шахсони	инфиродї	ба	шумор	
меравад;

Бо эътирофи он ки маќсадњои	 низоми	миллии	муљиби	 сиёсат	 дар	 соњаи	 њифзи	
моликияти	зењнї,	аз	љумла	њадафњои	рушд	ва	пешрафти	техникї	мебошад;	

Инчунин	талаботи	махсуси	кишварњои	камрушдкардаи	Аъзо	нисбат	ба	сабукии	
ќабули	ќонунњо	ва	ќоидањо	дар	дохили	кишвар	бо	назардошти	он,	ки	ба	онњо	имконияти	
таъсиси	базаи	технологии	устувор	ва	ќобили	њаётї	дода	шавад,	эътироф карда шавад;

Муњимияти	паст	намудани	шиддат	тариќи	дастрасии	бештари	уњдадорињои	ќавї	
оид	ба	њаллу	фасли	бањсњо	љанбањои	тиљоратии	моликияти	зењнї,	бо	роњи	расмиёти	
њамаљониба	таъкид карда шавад;

Хоњони барќарорсозии	муносибати	њимояти	мутаќобил	миёни	СУС	ва	Созмони	
Умиљањонии	моликияти	зењнї	(минбаъд	дар	Созишнома	“СУМЗ”)	инчунин	бо	дигар	
ташкилотњои	байналмилалии	(байналмилалии)	дахлдор;

Бад ин васила оид ба шарњи зер ба мувофиќа расиданд:
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ЌИСМИ I 
МУЌАРРАРОТИ	УМУМЇ	ВА	УСУЛЊОИ	АСОСЇ

Моддаи I 
Моњият ва соњаи татбиќи уњдадорињо

1.	 Аъзоён	 муќаррароти	 Созишномаи	 мазкурро	 амалї	 мегардонанд.	 Аъзоён	
метавонанд,	вале	уњдадор	нестанд,	ки	дар	ќонунгузорињои	миллии	худ	муњофизати	
густурдаро	аз	ончи	Созишнома	дархост	намудааст,	ба	назар	гиранд,	ба	шарте,	ки	
чунин	муњофизат	ба	муќаррароти	Созишномаи	мазкур	мухолиф	набошад.	Аъзоён	
дар	тайин	намудани	иљрои	равиши	муќаррароти	мазкури	њамин	Созишнома	дар	
чањорчўбаи	низоми	њуќуќї	ва	амалия	озод	њастанд.	

2.	 Ба	 њадафњои	 Созишномаи	 мазкур	 истилоњи	 “моликияти	 зењнї”	 ба	 њамаи	
категорияњои	моликияти	зењнї,	ки	матлаби	бандњои	1-7	ќисми	II	мањсуб	мешавад,	
марбут	аст.

	3.	 	 	 	Аъзоён	бояд	низомеро	ба	шањрвандони	Аъзои	дигар	пешнињод	кунанд,	ки	дар	
Созишномаи	мазкур	пешбинї	шудааст1.	Вобаста	ба	њуќуќњои	дахлдори	моликияти	
зењнї	шањрвандони	дигар	Аъзо	фањмида	мешавад,	он	шахсони	воќеї	ва	њуќуќї,	
ки	 ба	 меъёрњои	 пешнињоди	 муњофизат,	 ки	 дар	 Конвенсияи	 Париж	 (1967),	
Ковенсияи	Берн	(1971),	Конвенсияи	Рим	ва	Шартномаи	моликияти	зењнї	нисбат	
ба	 микросхемањои	 интегралї	 љавобгў	 буда,	 дар	 сурате,	 ки	 њамаи	Аъзоёни	СУС	
Аъзоёни	ин	конвенсияњо	мебошанд2.	Њар	Аъзое,	ки	аз	имкониятњои	дар	банди	3	
моддаи	5	ё	банди	2	моддаи	6	Конвенсияи	Рим	пешбинишуда	истифода	мекунад,	
њамчун	дар	муќаррароти	пешбинишавандаи	ёдрасшуда,	яъне	Шўро	оид	ба	љанбањои	
тиљоратии	њуќуќи	моликияти	зењнї	(Шўрои	ТРИПС)	огоњ	карда	мешавад.	

Моддаи 2 
Конвенсия дар соњаи моликияти зењнї

1.	 Вобаста	ба	ќисматњои	II,	III	ва	IV	њамин	Созишнома	Аъзоён	моддањои	1	то	12	ва	
моддаи	19	Конвенсияи	Парижро	риоя	мекунанд	(с.1967).

2.	 Ягон	 чиз	 дар	 ќисми	 аз	 I	 то	 IV	 Созишномаи	 мазкур	 наметовонад	 derogate	 аз	
уњдадорињои	мављуда,	ки	Аъзоён	нисбати	якдигар	мувофиќи	Конвенсияи	Париж	
(1967),	Ковенсияи	Берн	(1971),	Конвенсияи	Рим	ва	Шартномаи	моликияти	зењнї	
нисбат	ба	микросхемањои	интегралї	доро	бошанд.

Моддаи 3 
Низоми миллї

1.	 Њар	як	Аъзо	ба	шањрвандони	Аъзоёни	дигар	низоми	на	камтар	мусоидро,	ки	ба	
шањрвандони	худ	вобаста	ба	њифзи3	моликияти	зењнї	пешбинї	мекунад,	ба	ѓайр	аз	
истисноњое,	ки	аллакай	мувофиќи	Конвенсияи	Париж	(с.1967),	Конвенсияи	Берн	
(1971),	Конвенсияи	Рим	ва	Шартномаи	моликияти	зењнї	нисбат	ба	микросхемањои	
интегралї	пешнињод	шудааст,	пешбарї	мекунад.	Он	чи	вобаста	ба	иљрокунандагон,	
истењсолкунандагони	 фонограмма	 ва	 ташкилотњои	 радиошунавонї	 аст,	 ин	
уњдадорї	танњо	нисбат	ба	њуќуќњои	њамин	Созишнома	пешбинишуда	ба	инобат	
гирифта	мешавад.	Аъзое,	ки	аз	имкониятњои	дар	моддаи	6	Конвенсияи	Берн	(1971)	
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ё	 банди	 1(b)	 моддаи	 16	 Конвенсияи	 Рим	 пешбинї	 шудааст,	 истифода	 мебарад,	
бояд	ба	Шўрои	ТРИПС	чи	тавре,	ки	дар	муќарраротњои	зикршуда	омадааст	хабар	
дињад.

2.		Аъзоён	метавонанд	аз	истисноњое	истифода	баранд,	ки	мувофиќи	банди	1,	вобаста	
ба	расмиёти	маъмурї	ва	судї,	аз	љумла	интихоби	суроѓа	барои	муросилот	ё	тайини	
намоянда	дар	чањорчўбаи	салоњияти	Аъзо	љоиз	аст,	танњо	дар	њамон	мавриде,	ки	
чунин	 истисноњо	 барои	 риояи	 ќонунњо	 ва	 ќоидањои	 муќаррароти	 Созишномаи	
мазкур	муќобил	набошад,	ва	агар	чунин	тартиб	тарзе	амалї	нашаванд,	ки	њамчун	
мањдудияти	пўшида	дар	савдо	бошад.	

Моддаи 4 
Низоми мусоидати бештар

Вобаста	 ба	 њифзи	 моликияти	 зењнї	 њар	 гуна	 афзалият,	 манфиат,	 имтиёз	 ё	
маснуният,	 ки	 аз	 љониби	 Аъзо	 ба	 шањрвандони	 дигар	 давлат	 пешнињод	 мегардад,	
бидуни	таъхир	ва	бе	ягон	шарт	ба	шањрвандони	њамаи	дигар	Аъзоён	пешкаш	мегардад.	
Ин	уњдадорї	ба	њар	гуна	афзалият,	манфиат	ё	маснунияти	ба	аъзоёне,	ки	пешнињод	
шудааст,	амалї	намешавад:

(а)	ба	онњое,	ки	аз	созишномаи	байналмилалї	оид	ба	кўмаки	судї	ё	таъмини	
иљрои	 ќонуни	 маъмулї	 ва	 танњо	 ба	 моликияти	 зењнї	 алоќаманд	 нестанд,	
бармеояд;

(b)	мувофиќи	муќаррароти	Конвенсияи	Берн	 (1971)	 ё	Конвенсияи	Рим,	 ки	
на	 аз	 рељаи	пешнињодшуда	 аз	 расмиёти	миллї,	 балки	 аз	 расмиёти	дигари	
кишвари	дигар	пешнињодшуда	бармеояд;

(с)	 алоќаманд	ба	њуќуќи	иљрокунандагон,	истењсолкунандагони	фонограмма	
ва	 ташкилотњои	 пахшкунанда,	 ки	 тибќи	 њамин	 Созишнома	 пешбинї	
нашудаанд;

(d)	аз	созишномањои	байналмилалї,	вобаста	ба	њифзи	моликияти	зењнї,	ки	
то	воридшавии	Созишнома	ба	СУС	эътибор	пайдо	карда	буданд,	бармеояд,	
ба	 шарте,	 ки	 чунин	 созишномањо	 ба	Шўрои	 ТРИПС	 хабар	 дода	 шаванд	
ва	онњо	ихтиёрї	ё	мањдудкунии	њуќуќии	беасосро	бар	зидди	шањрвандони	
дигар	Аъзоён	доро	нестанд.	

Моддаи 5 
Созишномаи бисёрљониба оид ба дастёбї ё нигањдории њифз

Уњдадорї	мувофиќи	моддањои	3	ва	4	ба	расмиёти	дар	созишномањои	бисёрљонибаи,	
ки	 тањти	 сарпарастии	СЉМЗ	 баста	шудааст	 ва	 ба	 дастёбї	 ё	 нигањдорї	 дар	 доираи	
эътибори	њифзи	њуќуќњои	моликияти	зењнї	вобаста	аст,	амалї	намегардад.

Моддаи 6 
Ба охир расидани њуќуќ

Бо	 маќсади	 танзими	 бањсњо	 зимни	 Созишномаи	 мазкур	 бо	 шарти	 риояи	
муќаррароти	моддањои	3	ва	4,	 ягон	масъала	дар	Созишномаи	мазкур	набояд	барои	
њалли	масоили	бањси	њуќуќњои	моликияти	зењнї	мавриди	истифода	ќарор	гирад.
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Моддаи 7 
Њадафњо

Њифз	ва	таъмини	риояи	њуќуќњои	моликияти	зењнї	бояд	ба	пешрафти	техникї,	
интиќол	 ва	 таблиѓи	 технология	 барои	манфиати	 тарафайни	истењсолкунандагон	 ва	
истифодабарандагони	дониши	техникї	мусоидат	намуда,	ба	рушди	иљтимої	иќтисодї	
ва	дастёбї	ба	тавозуни	њуќуќ	ва	уњдадорињо	кўмак	намояд.	

Моддаи 8 
Принсипњо

1.	 Њангоми	 тањия	 ё	 таѓйир	 додани	 ќонунњо	 ва	 ќоидањои	 худї,	Аъзоён	метавонанд	
чорањое	ќабул	кунанд,	ки	барои	њифзи	сињатии	миллат	ва	озуќа	ва	барои	мусоидат	
ба	манфиатњои	љомеа	дар	бахшњои	њаётан	муњими	рушди	иљтимої,	иќтисодї	ва	
техникї	 заруранд,	 ба	шарти	 он,	 ки	 чунин	 чорањо	 ба	муќаррароти	Созишномаи	
мазкур	мувофиќ	бошад.	

2.	 Чорањои	 зарурї	 ба	 шарти	 он,	 ки	 онњо	 ба	 муќаррароти	 Созишномаи	 мазкур	
мувофиќ	 бошад,	 барои	 пешгирии	 сўиистифода	 аз	 њуќуќњои	 моликияти	 зењнї	 аз	
љониби	соњибњуќуќон	ё	мурољиат	ба	таљриба,	ки	беасос	савдоро	мањдуд	мекунад	
ё	ба	интиќоли	байналмилалии	технология	таъсири	манфї	мерасонад,	ќабул	карда	
мешавад.

ЌИСМИ II

МЕЪЁРЊОИ ВОБАСТА БА ДАСТРАСЇ, ЊУДУД ВА ИСТИФОДАБАРИИ 
ЊУЌУЌИ МОЛИКИЯТИ ЗЕЊНЇ

 
Боби 1: Њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он

Моддаи 9 
Алоќамандї бо Конвенсияи Берн

1.	 Аъзоён	моддањои	1-21	Конвенсияи	Берн	(с.1971)	ва	Замимаи	онро	риоя	менамоянд.	
Бояд	ќайд	намуд,	ки	Аъзоён	њуќуќ	ё	уњдадорї	нисбат	ба	Созишномаи	мазкур,	ки	
вобаста	 ба	 њуќуќњои	 пешбининамудаи	 моддаи	 6bis	 дар	 Конвенсия	 ёдрасшуда	 ё	
њуќуќњои	аз	он	барояндаро	надоранд.	

2.	 Њифзи	њуќуќи	муаллифї	ба	шаклњои	объективии	ифодашудаи	натиљаи	эљодкорї	
мансуб	аст,	на	ба	идеяњо,	усули	кор	ё	мафњумњои	риёзї	ба	унвоне	чунин	тааллуќ	
дошта.

Моддаи 10 
 Барнома барои мошинњои электронї- њисоббарорї ва маљмуаи маълумотњо

1.	 Барнома	барои	мошинњои	электронї-њисоббарорї,	њам	матни	манбаъ	ва	ё	рамзи	
шайъї	бояд	њамчун	асари	адабї	мувофиќи	Конвенсияи	Берн	(с.1971)	њифз	карда	
шавад	.	

2.	 Маљмуи	маълумот	ё	дигар	мавод,	чун	дар	мошин	хондашаванда,	инчунин	дар	дигар	
шакл,	 ки	 бо	 сабаби	интихоб	 ё	 љойгиршавии	мазмуни	онњо	натиљаи	 эљодкориро	
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нишон	медињад,	бояд	ба	чунин	унвон	њифз	карда	шавад.	Чунин	њифз,	ки	ба	худи	
маълумот	 ё	 иттилоот	 мансуб	 нест,	 ба	 ягон	 хел	 њуќуќи	 муаллифї,	 ки	 ба	 худи	
маълумот	ё	мавод	мансуб	аст,	дахл	надорад.

Моддаи 11 
Њуќуќ ба кироя 

Њади	 аќал,	 вобаста	 ба	 барномањо	 барои	 мошинњои	 электронї	 -њисоббарорї	
ва	 асарњои	 кинематографї	 Аъзо	 бояд	 ба	 муаллифон	 ва	 љонишинњои	 онњо	 њуќуќи	
иљозатдињї	ё	манънамоии	иљораи	оммавии	асли	асарњо	ё	нусхањои	онњо,	ки	тариќи	
њуќуќи	муаллифї	њифз	мешавад,	пешнињод	намояд.	Аъзо	аз	ин	уњдадорї	вобаста	ба	
асарњои	кинематографї	озод	карда	мешавад,	дар	сурате,	ки	танњо	кирояи	тиљоратї	
ба	нусхабардории	густурдаи	чунин	асарњо	оварда	нарасонад,	ки	ба	њуќуќи	истисноии	
асарњо,	ки	ба	муаллифи	зикршуда	ё	љонишини	он	пешкаш	мегардад,	хисороти	љиддї	
ворид	шавад.	Вобаста	ба	барномањо	барои	мошинњои	электронї	–њисоббарорї	ваќте	
ки	 худи	 барнома	 объекти	 асосии	 кироя	 мањсуб	 намешавад,	 ин	 уњдадорї	 ба	 кироя	
тааллуќ	надорад.

Моддаи 12 
Муњлати њифз

Дар	њолатњое,	ки	муњлати	њифзи	асар,	ба	истиснои	асарњои	аксї	ё	асарњои	санъати	
дастї,	ки	ба	таври	дигар	њисоб	карда	мешавад	нисбат	ба	њаёти	шахси	воќеї,	чунин	
муњлат	бояд	на	камтар	аз	50	соли	баъди	анљомёбии	соли	таќвимї,	ки	дар	он	сол	бо	
розигии	муаллиф	нашри	њуќуќии	асар	ё	њангоми	набудани	чунин	нашри	њуќуќии	асар	
дар	муддати	50	соли	баъди	эљоди	асар,	сурат	гирифтааст,	50	соли	таќвимї	баъди	эљоди	
асар	мањсуб	мешавад.	

Моддаи 13 
Мањдудиятњо ва истисноњо

Аъзоён	мањдудиятњо	 ё	истисноњоро	вобаста	ба	њуќуќњои	истисної	то	як	ќатор	
њолатњои	махсус	љорї	менамоянд,	ки	ба	муќобили	истифодабарии	оддии	асар	ва	беасос	
поймол	намудани	манфиатњои	ќонунии	соњибњуќуќ	баромад	намекунад.	

Моддаи 14 
Њифзи њуќуќњои иљрокунандагон, истењсолкунандагони фонограммањо (сабти овоз) ва 
ташкилотњои пахшкунанда 

1.	 Вобаста	ба	сабти	садои	онњо	дар	фонограмма	иљрокунандагон	имконият	доранд,	
ки	чунин	амалњоро,	ки	бидуни	иљозати	онњо	ќабул	шудааст,	роњ	надињанд:	сабти	
садои	иљронашудаи	онњо	ва	пахши	чунин	сабтњо.	Иљрокунандагон	инчунин	имкон	
доранд,	ки	амалњои	зайлро,	бидуни	иљозати	онњо	роњ	надињанд:	пахши	эфирї	ва	
паём	ба	маълумоти	умум	барои	баромади	зинда.	

2.	 Пахшкунандагони	фонограмма	њуќуќ	доранд,	ки	ба	таври	мустаќим	ё	ѓайримустаќим	
садо	додани	фонограммањои	худро	иљозат	дињанд	ё	манъ	кунанд.

3.	 Ташкилкунандагони	пахши	эфирї	њуќуќ	доранд	амалњои	зайлро,	ки	бидуни	розигии	
онњо	 ќабул	шудааст,	 манъ	 намоянд:	 сабт,	 садо	 додани	 сабти	 сурудњо	 тавассути	
каналњои	пахши	эфирї,	инчунин	пахши	умумии	телевизионии	чунин	сабтњо.	Агар	
Аъзоён	 ба	 ташкилотњои	пахши	 эфирї	 чунин	 њуќуќро	пешкаш	накунанд,	 дар	 ин	
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сурат	ба	соњибони	њуќуќи	муаллифї	нисбат	ба	объектњои	пахшкунанда	имконияти	
роњ	 надодани	 амалњои	 дар	 боло	 зикршударо	 бо	 дарназардошти	 муќаррароти	
Конвенсияи	Берн	(с.1971)	пешнињод	менамоянд.	

4.	 Муќаррароти	 моддаи	 11	 нисбат	 ба	 барномањо	 барои	 мошинњои	 электронї	
њисоббарорї,	 чунон	 ки	 дар	 ќонунгузории	 Аъзоён	 муайян	 шудааст,	 барномаи	
mutatis mutandis	 ба	 иљрокунандагони	фонограмма	 ва	 дигар	 соњибњуќуќон	 барои	
фонограмма	амал	мекунад.	Агар	дар	таърихи	15	апрели	соли	1994	Аъзо	системаи	
пардохти	 амалкунандаи	 адолатноки	мукофотонї	ба	 соњибњуќуќонро	 вобаста	 ба	
кирояи	фонограмма	доро	буд,	дар	ин	сурат	вай	метавонад	чунин	низомро	нигоњ	
дорад,	ба	шарте,	ки	кирояи	фонограмма	ба	њуќуќњои	истисноии	соњибњуќуќи	асар	
зарари	моддї	нарасонад.

5.	 Муњлати	њифз,	ки	аз	рўи	Созишномаи	мазкур	ба	иљрокунанда	ва	истењсолкунандагони	
фонограмма	пешнињод	мегардад,	њадди	аќал	баъди	анљомёбии	соли	таќвимї,	ки	
дар	он	сол	сабт	анљом	дода	шудааст	ё	иљро	гардидааст,	50	солро	дарбар	мегирад.	
Муњлати	муњофизат,	ки	аз	рўи	банди	3	пешнињод	гардидааст,	њадди	аќал,	баъди	
анљомёбии	соли	таќвимї,	ки	дар	он	сол	пахш	шудааст,	20	солро	дарбар	мегирад.	

6.	 Нисбат	ба	њуќуќњо,	ки	мувофиќи	бандњои	1,2	ва	3	пешнињод	шудааст,	 њар	Аъзо	
метавонад	мањдудиятњо,	истисноњо	ва	шартњоро	дар	зарфияте,	ки	Конвенсияи	Рим	
раво	 донистааст,	 пешбинї	 намояд.	 Дар	 баробари	 ин,	 инчунин	 маќоми	 моддаи	
18	 Конвенсияи	 Берн	 (с.1971)	 mutates mutandis	 ба њуќуќњои	 иљрокунандагон	 ва	
истењсолкунандагони	фонограмма	дар	фонограммањо	амал	мекунад.

Боби 2: Тамѓањои молї

Моддаи 15 
Объектњои њифзшаванда 

1.	 Њар	як	нишона	ё	таркибе,	ки	молњо	ё	хизматрасонињои	як	корхонаро	нисбат	ба	
молњо	 ё	 хизматрасонињои	корхонаи	дигар	фарќ	мекунонад,	метавонад	нишонаи	
молї	мањсуб	шавад.Чунин	нишонањо,	ба	хусус	вожа,	аз	љумла	номи	ашхос,	њарфњо,	
раќамњо,	унсурњои	тасвирї	ва	таркиби	рангњо,	инчунин	њар	таркиби	чунин	ифодањо	
метавонад	 ба	 сифати	 нишонаи	 молї	 ба	 ќайд	 гирифта	 шавад.	 Агар	 нишонањо	
ќобилияти	 фарќкунандагии	 молњо	 ё	 хизматрасонињоро	 надошта	 бошад,	 дар	 ин	
сурат	Аъзоён	дар	љараёни	истифодабарї	вобаста	ба	ќобилияти	фарќкунандагї	ба	
даст	овардаашон,	имконияти	баќайдгирии	онњоро	фароњам	меоранд.	Ба	 сифати	
шарти	баќайдгирї	Аъзоён	метавонанд	талабот	пешнињод	кунанд,	то	ки	ифода	ба	
таври	назаррас	ќобили	ќабул	бошад.	

2.	 Банди	1	ба	ин	маъно	нест,	ки	Аъзо	метавонад	барои	баќайдгирии	нишонаи	молї	
бо	асосњои	дигар	љавоби	рад	гирад,	ба	шарте,	ки	он	аз	муќаррароти	Конвенсияи	
Париж	(с.1967)	баромада	бошад.	

3.	 Аъзоён	 имконияти	 баќайдгириро	 вобаста	 аз	 истифодабарї	 фароњам	 меоранд.	
Аммо,	 истифодабарии	 воќеии	 нишонаи	 молї	 шарти	 асосї	 барои	 пешнињоди	
арзнома	 барои	 баќайдгирї	 мањсуб	 намешавад.	 Арзнома	 бар	 он	 асос	 рад	 карда	
мешавад,	ки	истифодабарии	пешбинишудаи	он	аз	таърихи	пешнињоди	арзнома	таи	
се	сол	сурат	нагирифта	бошад.	
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4.	 Хусусияти	молњо	ё	хизматрасонињо,	ки	барои	онњо	бояд	нишонаи	молї	мавриди	
истифода	ќарор	гирад,	дар	ягон	њолат	барои	баќайдгирии	нишонаи	молї	монеъ	
намешавад.	

5.	 Аъзоён	оид	ба	њар	як	нишонаи	молї	маълумот	нашр	мекунанд	ё	то	баќайдгирии	
он,	 ё	мустаќиман	баъди	он	имконияти	муносибе	барои	пешнињоди	арзнома	оид	
ба	бекор	намудани	баќайдгирї	фароњам	оранд.	Ба	ѓайр	аз	ин,	Аъзоён	метавонанд	
бар	 зидди	 баќайдгирии	 нишонаи	 молї	 имконияти	 эътироз	 намуданро	 фароњам	
оваранд.

Моддаи 16 
Њуќуќњои пешнињодшуда 

1.	 Соњиби	нишонаи	молии	баќайдгирифташуда	њуќуќи	истисноиро	доро	аст,	ки	ба	
шахсони	сеюм	бидуни	розигї	истифодабарии	ифодањои	монанд	ё	шабењро	барои	
молњо	ва	хизматрасонињо,	ки	монанд	ё	мушобењ	њастанд	дар	раванди	савдо	мавриди	
истифода	 ќарор	 мегиранд	 ва	 нишонањои	 молии	 зайл	 баќайд	 гирифта	 шудааст,	
иљозат	намедињад,	бо	назардошти	он,	ки	чунин	истифодабарї	ба	пайдо	шудани	
эњтимолияти	 омезиш	 оварда	 мерасонад.	 Дар	 њолати	 истифодабарии	 ифодаи	
монанд	барои	молњо	ва	хизматрасонии	монанд	эњтимолияти	омехташавї	муњим	
мањсуб	мешавад.	Њуќуќњо,	ки	дар	боло	зикр	шудааст,	ба	ягон	њуќуќњои	мављуда,	
ки	пештар	пайдо	шудааст,	 зиён	намерасонад	 ва	 ба	 имкониятњои	Аъзоён	оид	ба	
мављудияти	њуќуќњо	вобаста	аз	истифодабарии	онњо	таъсир	намерасонад.

2.	 Моддаи	 6-бис Конвенсияи	Париж	 (с.1967)	 ба	 сифати	mutatis mutandis нисбат	 ба	
хизматрасонињо	кор	бурда	мешавад.	Њангоми	муайяннамоии	он,	ки	нишонаи	молї	
маъруф	шуморида	мешавад,	Аъзоён	ба	маъруфияти	нишонаи	молї	дар	доирањои	
дахлдори	љомеа	таваљљуњ	зоњир	мекунанд,	аз	љумла	маъруфият	дар	Аъзо,	ки	дар	
натиљаи	таблиѓоти	нишонаи	молї	ба	даст	омадааст.	

3.	 Моддаи	 6-бис Конвенсияи	Париж	 (с.1967)	 ба	 сифати	mutatis mutandis нисбат	 ба	
молњо	ва	хизматрасонињои	фарќунанда	аз	онњое,	ки	барои	онњо	нишонаи	молї	сабт	
шудааст,	истифода	мешавад	ба	шарте,	ки	истифодабарии	ин	нишонаи	молї	барои	
мол	 ва	 хизматрасонињои	 зикршуда	 алоќамандии	 байни	 молу	 хизматрасонињои	
зикршуда	 ва	 соњиби	 нишонаи	 молии	 сабтшударо	 нишон	 дињад	 ва	 дар	 чунин	
истифодабарї	манфиатњои	 соњиби	нишонаи	молии	 сабтшуда	метавонад	поймол	
гардад.	

	
Моддаи 17 
Истисно

Аъзоён	 метавонанд	 истисноњои	 мањдудро	 аз	 њуќуќњои	 ба	 нишонаи	 молї	
пешкашшуда,	 дар	 мисоли	 истифодабарии	 бовиљдононаи	 ифодањои	 тавсифшуда	
пешбинї	намоянд,	ба	шарте,	ки	чунин	истисноњо	манфиатњои	ќонунии	соњиби	нишонаи	
молї	ва	шахсони	сеюмро	ба	назар	гирад.	

Моддаи 18 
Муњлати њифз
	 Муњлати	 амали	 баќайдгирии	 ибтидої	 ва	 њар	 як	 азнавбаќайдгирии	 нишонаи	
молї	на	камтар	аз	њафт	солро	дарбар	мегирад.	Баќайдгирии	нишони	молї	метавонад	
бемањдудият	якчанд	маротиба	барќарор	гардад.	
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Моддаи 19 
Талаботи истифодабарї

1.	 Агар	 истифодабарї	 барои	 нигоњдории	 эътибори	 баќайдгирї	 њамчун	 талабот	
мањсуб	шавад,	дар	ин	сурат	баќайдгирї	танњо	дар	он	њолате	бекор	карда	мешавад,	
ки	муњлати	муттасили	истифода	набурдани	нишона	на	камтар	аз	се	солро	дарбар	
гирад,	агар	танњо	соњибњуќуќи	нишонаи	молї	сабабњои	асоснокро,	ки	ба	мављудияти	
истифодабарии	 зайл	 монеъ	 мегардад,	 нишон	 надињад.	 Њолатњое,	 ки	 новобаста	
аз	иродаи	соњибњуќуќи	нишонаи	молї	пайдо	мегардад,	ки	ба	истифодабарии	он	
монеъ	мегардад,	масалан,	мањдудияти	воридот	ё	дигар	талаботи	давлат	ба	молњо	
ва	хизматрасонињо,	ки	ба	нишонаи	молии	њифзшуда	марбут	аст,	бояд	ба	сифати	
далелњои	асосноки	истифода	набурдани	нишонаи	молї	эътироф	шавад.

2.	 Истифодабарии	нишонаи	молї	аз	љониби	шахси	дигар,	тањти	назорати	соњибњуќуќ	
бо	маќсади	нигоњдории	эътибори	баќайдгирии	истифодабарии	нишонаи	молї	ба	
шумор	меравад.	

Моддаи 20 
Талаботњои дигар

Истифодабарии	 нишонаи	 молї	 дар	 савдо	 набояд	 бе	 далел	 тибќи	 талаботи	
махсус	 мањдуд	 карда	 шавад,	 амсоли	 истифодабарї	 бо	 нишонаи	 молии	 дигар,	
истифодабарї	дар	шакли	махсус	ё	бо	усуле,	ки	ба	ќобилияти	фарќкунандагии	молњо	
ва	хизматрасонињои	як	корхона	аз	молу	хизматрасонињои	корхонаи	дигар	зиён	ворид	
созад.	 Ин	 талаботи	 истифодабарии	 нишонаи	 молї,	 ки	 корхонаи	 истењсолкунандаи	
молњо	ё	хизматрасонињоро	шинос	мекунад,	дар	баробари	он,	вале	бидуни	алоќамандї	
бо	нишонаи	молї,	ки	фарќкунандагии	молњо	ё	хизматрасонињои	муайяни	корхонаи	
номбурдаро	бекор	намекунад.	

Моддаи 21 
Додани иљозатнома ва вогузории њуќуќ

Аъзоён	 метавонанд	 шарти	 пешнињоди	 иљозатномаро	 барои	 истифодабарии	
Тамѓањои	 молї	 ва	 вогузории	 њуќуќро	 ба	 нишонаи	 молї	 муайян	 намоянд;	 дар	
баробари	ин,	фањмида	мешавад,	ки	пешнињоди	додани	маљбурии	иљозатнома	барои	
истифодабарии	Тамѓањои	молї	иљозат	дода	намешавад	ва	соњибњуќуќи	нишонаи	молии	
баќайдгирифташуда	 њуќуќ	 дорад,	 ки	 њуќуќњоро	барои	нишонаи	молї	бо	 вогузории	
корхона,	ки	нишонаи	молї	ба	он	тааллуќ	дорад,	ё	бидуни	чунин	вогузорї	анљом	дињад.	

Боби 3: Ишорањои љуѓрофї

Моддаи 22 
Њифзи ишорањои љуѓрофї

1.	 Барои	њадафњои	Созишномаи	мазкур	ишорањои	љуѓрофї	нишонањое	мебошад,	ки	
молро	њамчун	дар	ќаламрави	Аъзо	ё	минтаќа	ё	мањалли	ин	ќаламрав,	ки	сифати	
муайян,	шуњрат	ё	дигар	хусусиятњои	мол	то	дараљаи	баланд	бо	пайдоиши	љуѓрофии	
он	алоќаманд	аст,	шинос	менамояд.

2.	 Дар	робита	бо	ишорањои	љуѓрофї	Аъзоён	меъёрњои	њуќуќиро	пешбинї	мекунанд,	
ки	ба	тарафњои	манфиатдор	имконият	медињад	то	пешгирї	намоянд:

(а)	истифодаи	 аз	 њар	 васила	 њангоми	 тайин	 ё	 муаррифии	 мол,	 ки	 нишон	
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медињанд	ё	ташкил	мекунанд,	ки	чунин	мол	аз	њудуди	љуѓрофие	сарчашма	
мегирад,	ки	аз	мањалли	пайдоиши	воќеї	фарќ	мекунад,	њамин	тавр	љомеаро	
нисбати	сарчашмаи	пайдоиши	љуѓрофии	ин	мол	ба	иштибоњ	мебарад;

(b)	њар	 як	 истифодабарї,	 ки	 санади	 раќобати	 бевиљдононаро	 нисбат	 ба	
Моддаи	10-бис	Конвенсияи	Париж	(с.1967)	инъикос	мекунад.

3.	 Аъзоён	ex officio,	агар	инро	ќонунгузории	ў	иљозат	дињад,	ё	бо	дархости	тарафи	
манфиатдор	 ба	 сабти	 нишонаи	 молї	 рад	 менамояд	 ё	 сабти	 нишонаи	 молиро	
нодуруст	мењисобад,	 ки	он	бо	 худ	ишораи	љуѓрофї	дорад	 ё	 аз	 ишораи	љуѓрофї	
таркиб	ёфтааст,	ки	вобаста	молњои	он	аз	ин	ќаламрав	истењсол	намешавад,	агар	
истифодабарии	ишораи	љуѓрофї	дар	нишонаи	молї	барои	чунин	молњо	барои	ин	
Аъзо	чунин	хусусиятеро	ба	вуљуд	оварад,	ки	он	љомеаро	вобаста	ба	љойи	пайдоиши	
аслии	мол	ба	иштибоњ	барад.

4.	 Њифз	 мувофиќи	 бандњои	 1,	 2	 ва	 3	 зидди	 ишораи	 љуѓрофї	 ба	 кор	 бурда	шавад,	
агарчи	ба	маънои	воќеї	нисбат	ба	ќаламрав,	минтаќа	ё	мањалле,	ки	молњо	истењсол	
мешаванд,	комилан	дуруст	аст,	вале	ба	љомеа	як	фањмиши	нодурустро	нисбат	ба	
пайдоиши	мол,	ки	ќаламрави	дигар	мањсуб	мешавад,	эљод	менамояд.	

Моддаи 23 
Њифзи иловагии ишорањои љуѓрофї барои май ва машруботи спиртї 

1.	 Њар	 як	 Аъзо	 меъёрњои	 њуќуќиро	 барои	 тарафњои	 манфиатдор	 бањри	 пешгирии	
истифодабарии	 ишораи	 љуѓрофї,	 ки	 майро	 мушаххас	 мекунад,	 барои	 майе,	 ки	
аз	 онљо	 истењсол	 нашудааст,	 ки	 дар	 ишораи	 љуѓрофї	 нишон	 дода	 шудааст,	 ё	
нўшокињои	 спиртиро	 барои	 нўшокињои	 спиртї	 мушаххас	 кардааст,	 ки	 аз	 онљо	
истењсол	 нашудааст,	 ки	 дар	 ишораи	 љуѓрофї	 нишон	 дода	 шудааст,	 њатто	 агар	
пайдоиши	аслии	ин	молњо	ё	ишораи	љуѓрофї	дар	тарљума	истифода	шудааст	ё	бо	
чунин	иборањо	амсоли	“намуд”,	“навъ”,	“дар	сабки”	“таќлид”	ё	ба	њамин	монандњо	
пешбинї	мекунад�4.

2.	 Дар	сабти	нишонаи	молї	барои	май,	ки	аз	ишораи	љуѓрофї,	ки	май	ё	нишонаи	молї	
барои	нўшокињои	спиртиро	дорост,	рад	карда	мешавад	ё	баќайдгирї	ѓайриќонунї	
эътироф	карда	мешавад,	ё	ки	ex officiо, агар	ин	мувофиќи	ќонунгузории	Аъзо	иљозат	
дода	шуда	бошад,	ё	ки	бо	дархости	тарафњои	манфиатдор	нисбат	ба	он	майњо	ё	
нўшокињои	спиртї,	ки	ин	ишораи	љуѓрофиро	надоранд,	мушаххас	мекунад.	

3.	 Дар	 њолати	 ишорањои	 якхелаи	 љуѓрофї	 барои	 майњо	 њифз	 барои	 њар	 як	 ишора	
пешнињод	 карда	 мешавад,	 ба	 шарти	 он,	 ки	 муќаррароти	 банди	 4	 моддаи	 22	
риоя	 карда	 шавад.	 Њар	 як	 Аъзо	 шароити	 амалиро	 мувофиќи	 он,	 ки	 ишорањои	
монанд	бояд	аз	якдигар	фарќ	кунанд,	бо	назардошти	талаботи	таъмини	тартиби	
боадолат	 барои	 истењсолкунандагони	 манфиатдор	 муайян	 намояд	 ва	 пешгирии	
истеъмолкунандагонро	аз	иштибоњ	андохтан	анљом	медињад.	

4.	 Бо	маќсади	 сабук	 намудани	 њифзи	 ишорањои	 љуѓрофї	 барои	майњо	 дар	Шўрои	
ТРИПС	 гуфтушунид	 вобаста	 ба	 таъсиси	 системаи	 бисёрљонибаи	 огоњнамої	
ва	 баќайдгирии	 ишорањои	 љуѓрофї	 барои	майњо,	 ки	 ба	 њифз	 ниёз	 дорад	 ва	 дар	
системаи	мазкур	иштирок	мекунад,	анљом	дода	мешавад.	
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Моддаи 24 
Музокироти байналмилалї; истисноњо

1.	 Аъзоён	розигии	худро	бо	маќсади	мустањкамнамоии	њифзи	ишорањои	љуѓрофии	
алоњида,	 тибќи	 моддаи	 23	 барои	 ба	 музокирот	 пайвастан	 эълон	 намуданд.	
Муќаррароти	бандњои	4	то	8-и	поён,	минбаъдањо	набояд	барои	Аъзоён	барои	рад	
намудан	 нисбат	 ба	 баргузории	 музокирот	 ё	 бастани	 созишномањои	 дуљониба	 ё	
бисёрљониба	истифода	шавад.	Аъзоён	бояд	ба	барррасии	масъалаи	амалигардонии	
доимии	 ин	 муќаррарот	 ба	 ишорањои	 алоњидаи	 љуѓрофї,	 ки	 истифодабариашон	
мавзуи	ин	музокирот	буд,	тайёр	бошанд.

2.	 Шўрои	ТРИПС	истифодабарии	муќаррароти	бахши	мазкурро	мавриди	баррасї	
ќарор	медињад;	аввалин	баррасии	мазкур	бояд	дар	муддати	ду	сол	баъди	эътибор	
пайдо	намудани	Созишномаи	СУС	сурат	гирад.	Њар	як	масъалаи	вобаста	ба	риояи	
уњдадорињоро,	 ки	 аз	 њамин	 муќаррарот	 сарчашма	 мегирад,	 метавон	 дар	Шўро	
баргузор	намуд,	ки	аз	рўи	дархости	Аъзо	бо	њар	Аъзо	ё	Аъзоён	машварат	намуд,	
нисбат	ба	масъалае,	ки	аз	рўи	он	тавассути	машваратњои	дутарафа	ё	бисёрљониба	
байни	Аъзоён	роњи	њалли	ќаноатбахш	пайдо	накарданд.	Шўро	чунин	амалњоро,	ки	
метавонад	ба	амалњои	бахши	мазкур	ва	расидан	ба	њадафњои	он	мусоидат	намояд,	
амалї	созад.

3.	 Бахши	 мазкурро	 мавриди	 амал	 ќарор	 дода,	 Аъзо	 набояд	 њифзи	 ишорањои	
љуѓрофиро,	ки	дар	ин	Аъзо	бевосита	пеш	аз	эътибор	пайдо	намудани	Созишномаи	
СУС	мављуд	буд,	коњиш	дињад.	

4.	 Њељ	чиз	дар	бахши	мазкур	аз	Аъзо	монеа	эљод	намуданро	оид	ба	истифодабарии	
давомдор	ва	монанди	ишораи	љуѓрофии	Аъзои	дигар,	ки	май	ё	нўшокињои	спиртиро	
мушаххас	мекунад,	нисбат	ба	молњо	ё	хизматрасонињои	ягон	шањрвандон	ё	шахсон,	
ки	дар	ќаламрави	ин	Аъзо,	ки	чунин	ишораи	љуѓрофиро	ба	таври	доимї	вобаста	ба	
чунин	молњо	ё	хизматрасонињои	алоќаманд,	ки	онро	а)	дар	муддати	на	камтар	аз	
10	сол	дар	ќаламрави	ин	Аъзо,	ќабл	аз	15	апрели	с.1994	ё	(b)	ба	таври	бовиљдонона	
то	муддати	зикршуда	мавриди	истифода	ќарор	додааст,	талаб	намекунад.	

5.	 Агар	нишонаи	молї	барои	баќайдгирии	ба	таври	бовиљдонона	сурат	гирад	ё	агар	
њуќуќ	ба	нишонаи	молї	тариќи	истифодабарии	бовиљдонона	гирифта	шуда	бошад,	
ё	ки:

(а)	то	санаи	истифодабарии	чунин	муќаррарот	дар	Аъзои	мазкур,	чун	дар	
ќисми	VI	муайян	шуда,	ё	ки	

(b)	то	 он	 ваќте	 ки	 ишораи	 љуѓрофї	 дар	 кишвари	 истењсолшаванда	 њифз	
шудааст,

чорањои	ќабулшуда	нисбат	ба	иљрои	бахши	мазкур,	маќбулияти	нишонаи	
молиро	барои	баќайдгирї	ё	воќеияти	он	ва	њуќуќи	истифодабарии	нишонаи	
молиро	вобаста	ба	он,	ки	чунин	нишонаи	молї	ба	ишораи	љуѓрофии	кишвари	
пайдоиш	якхела	ва	мушобењ	аст,	мањдуд	намекунад.

6.	 	Њељ	чиз	дар	бахши	мазкур	аз	Аъзо	муќаррароти	дарбаргирандаи	онро	нисбат	ба	
ишорањои	љуѓрофии	дигари	Аъзо	барои	молњо	ва	хизматрасонињо,	ки	нишондодњои	
дахлдори	 монанд	 ба	 истилоњи	 вожавии	 гуфтугуї	 ба	 сифати	 номи	 умумї	
ќабулшудаи	њамин	молњо	ё	хизматрасонињоро	дар	ќаламрави	Аъзои	номбаршуда	
талаб	намекунад.	Њељ	чиз	дар	бахши	мазкур	аз	Аъзо	муќаррароти	дарбаргирандаи	
онро	 нисбат	 ба	 ишорањои	 љуѓрофии	 дигари	 Аъзо	 барои	 мањсулот	 аз	 ангур,	 ки	
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ишораи	 дахлдори	 монанд	 ба	 унвони	 маъмулии	 навъи	 ангур,	 ки	 дар	 ќаламрави	
Аъзои	номбаршуда	мављуд	аст	дар	санаи	эътибор	пайдо	намудани	Созишномаи	
СУС	талаб	намекунад.	

7.	 Аъзо	 њар	 дархостро,	 ки	 дар	 асоси	 бахши	 мазкур	 вобаста	 ба	 истифодабарї	 ё	
баќайдгирии	 нишонаи	молї	 омода	шудааст,	 дар	 давоми	 панљ	 сол	 баъди	 он,	 ки	
ба	Аъзо	 оид	 ба	 истифодабарии	 ѓайриќонунии	 ишораи	 њифзшуда	 пурра	маълум	
гардад	ё	баъди	санаи	баќайдгирии	нишонаи	молии	Аъзои	ёдрасшуда,	бо	шарте,	
ки	нишонаи	молї	дар	он	сана	нашр	шуда	бошад,	дар	сурате,	ки	чунин	сана	пеш	аз	
санаи	маълумгардии	истифодабарии	 ѓайриќонунии	ишораи	љуѓрофии	њифзшуда	
бошад,	ба	шарте,	ки	ишораи	љуѓрофї	мавриди	истифода	ќарор	нагирифта	бошад	ё	
ба	таври	бевиљдонона	ба	ќайд	гирифта	шуда	бошад,	метавонад	пешбинї	намояд.

8.	 Муќаррароти	бахши	мазкур	ба	њељ	ваљњ	ба	њуќуќњои	њар	шахс	барои	истифодабарї	
дар	љараёни	тиљоратии	номи	худ	ё	њамкори	ќаблиаш	хисорот	ворид	намекунад,	ба	
истиснои	он,	ки	ном	дар	њамон	маврид	истифода	шавад,	ки	љомеаро	ба	иштибоњ	
андозад.	

9.	 Созишномаи	 мазкур	 оид	 ба	 њифзи	 ишорањои	 љуѓрофї,	 ки	 њифз	 намешавад	 ё	
њифзи	онњо	дар	кишвари	баромад,	ё	ки	дар	он	кишвар	аз	истифода	баромадааст,	
уњдадорињоро	таъсис	намедињад.

Боби 4: Намунањои саноатї

Моддаи 25 
Шартњои пешнињод намудани њифз

1.	 Аъзоён	 новобаста	 аз	 намунаи	 саноатии	 нав	 таъсис	 дода	 ё	 аслї	 њифзпазириро	
пешнињод	 мекунанд.	 Аъзоён	 метавонанд	 пешбинї	 намоянд,	 ки	 намунањо	 нав	 ё	
аслї	нестанд,	дар	сурате,	ки	агар	онњо	аз	намунањои	аллакай	маъруф	ё	аз	таркиби	
хусусиятњои	 ба	 онњо	 хоси	 шинохташаванда	 фарќият	 надошта	 бошанд.	 Аъзоён	
метавонанд	пешбинї	намоянд,	ки	чунин	њифз	ба	намунањое,	ки	омодасозии	онњо	
асосан	бо	мушоњидањои	техникї	ё	амалкард	боис	мешавад,	тааллуќ	надорад.

2.	 Њар	як	Аъзо	кафолат	медињад,	 ки	шарти	таъмини	њифзи	намунањои	бофандагї,	
аз	љумла	вобаста	ба	харољот,	санљиш	ё	нашр,	ба	имконияти	дастрасии	пешнињоди	
чунин	њифз	ва	гирифтани	он	монеъ	намегардад.	Аъзоён	дар	риояи	ин	уњдадорињо	
тавассути	ќонунгузорї	оид	ба	намунањои	саноатї	ё	ќонунгузорї	доир	ба	њуќуќи	
муаллифї	озод	њастанд.

Моддаи 26 
Њифз

1.	 Соњиби	 намунаи	 саноатии	 њифзшуда	 њуќуќ	 дорад,	 ки	 ба	шахсони	 сеюм	 бидуни	
иљозати	вай	дар	истењсол,	фурўш	ё	интиќоли	мол,	ки	таљассумгар	ё	инъикосгари	
намунаест,	ки	пурра	ё	ба	дараљаи	кофї	аз	намунаи	њифзшуда	нусхабардорї	шуда	
бошад,	агар	чунин	амалњо	дар	њадафњои	тиљоратї	ба	кор	бурда	шавад,	монеа	эљод	
намояд.

2.	 Аъзоён	 метавонанд	 истисноњои	 мањдудро	 аз	 њифзи	 намунаи	 саноатї	 пешбинї	
намоянд,	бо	шарти	он,	ки	чунин	истисноњо	бо	ба	корбарии	маъмулии	намунањои	
њифзшудаи	саноатї	дар	зиддияти	ѓайримантиќї	барнаоянд	ва	бе	асос	манфиатњои	
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ќонунии	 соњиби	 намунаи	 њифзшударо,	 бо	 назардошти	 манфиатњои	 ќонунунии	
шахсони	сеюм,	мањдуд	накунанд.	

3.	 Муњлати	амали	њифзи	пешбинишуда	на	камтар	аз	10	солро	ташкил	медињад.

Боби 5: Патентњо

Моддаи 27 
Объектњои патентпазир

1.	 Бо	шарти	риояи	муќаррароти	бандњои	2	ва	3	моддаи	мазкур	патент	ба	њар	ихтироот,	
новобаста	аз	он,	ки	он	мол	ба	шумор	меравад	ё	воситае	њаст,	ки	дар	њама	соњањои	
техникї	бо	шарти	он,	ки	он	дорои	навї,	дараљаи	ихтироъкорї	дорад	ва	дар	саноат	
татбиќшаванда	мебошад,	дода	мешавад1.	Бо	шарти	риояи	муќаррароти	банди	4	
моддаи	65,	банди	8	моддаи	70	ва	банди	3	моддаи	мазкур	патентњо	дода	мешавад	ва	
њуќуќњо	дар	асоси	патент	метавонад	новобаста	аз	љойи	пайдоиши	ихтироъ,	соњаи	
техникї,	инчунин	аз	он,	ки	мол	ворид	карда	мешавад	ё	дар	љойи	пайдоиш	истењсол	
карда	мешавад,	амалї	карда	шавад.	

2.	 Аъзоён	метавонанд	аз	соњаи	ихтирои	патентпазир,	зарурати	истифодаи	тиљоратии	
онњоро	дар	њудуди	ќаламрав	барои	њифзи	расмиёти	љамъиятї	ё	ахлоќї,	аз	љумла	
њифхи	њаёт	 ё	 саломатии	одамон,	 њайвонот	 ё	растанињо	 ё	љилавгирї	аз	 хисороти	
љиддї	 ба	 муњити	 атроф	 пешгирї	 намоянд,	 ки	 чунин	 мањрумият	 танњо	 дар	 он	
сурат	 анљом	 дода	 мешавад,	 ки	 мавриди	 истифода	 ќарор	 гирифтан	 мувофиќи	
ќонунгузорињои	манъ	карда	мешавад.

3.	 Аъзоён	инчунин	метавонанд	аз	соњаи	патентпазирї	истисно	намоянд:

(а)	методњои	табобати	ташхисї,	дармонї	ва	љарроњии	одамон	ё	њайвонот,

(b)	растанињо	ва	њайвонот,	ба	ѓайр	аз	микроорганизмњо,	инчунин	биологї,	
моњиятан,	 усулњои	 парвариши	 растанињо	 ё	 њайвонот,	 ба	 ѓайр	 аз	 усулњои	
ѓайрибиологї	ва	микробиологї.	Бояд	ќайд	намуд,	ки	Аъзоён	њифзи	навъњои	
растанињоро	ё	бо	патент,	ё	бо	роњи	ба	корандозии	низоми	самараноки	sui 
generis	ё	њар	таркибе	аз	онњо	фароњам	оранд.	Муќаррароти	банди	мазкур	бояд	
такроран	 њар	 чор	 сол	 баъди	 санаи	 эътибор	 пайдо	 намудани	Созишномаи	
СУС	мавриди	баррасї	ќарор	гирад.

Моддаи 28 
Њуќуќњои пешнињодшуда

1.	 Патент	ба	соњиби	он	чунин	њуќуќњои	истисноиро	пешнињод	менамояд:

(а)	агар	 объекти	 патент	 моле	 бошад,	 ки	 ба	 шахсони	 сеюм	 анљомдињии	
амалњои	зеринро	бидуни	иљозати	соњибњуќуќ	монеъ	шавад:	ташкил	намудан,	
истифодабарї,	 пешнињод	 барои	 фурўш,	 фурўш	 ё	 ворид	 намудани	 молњо	
барои	ин	маќсадњои	зикршуда2;

(b)	агар	объекти	патент	усуле	мањсуб	шавад,	ки,	-	ба	шахсони	сеюм	анљом	
додани	 амалњо	 оид	 ба	 истифодабарии	 усулњо,	 инчунин	 амалњои	 зеринро	
бидуни	иљозати	соњибњуќуќ	монеъ	шавад:	истифодабарї,	пешнињод	барои	

1	 Ба	пешнињоди	аввали	моддаи	42	нигоњ	накарда,	нисбати	ин	уњдадорињо	Аъзоён	метавонанд	бар	иваз	чорањои	маъмуриро	
барои	таъмини	иљроиши	онњо	пешбинї	намоянд.

2	 Бо	маќсади	моддаи	мазкур	ибораи	“дараљаи	ихтироъкорї”	ва	“дар	саноат	татбиќшаванда	будан”	аз	тарафи	Аъзо	метавонад	
њамчун	синоним	ба	њисоб	гирифта	шавад	мутобиќан	ибораи	«ноошкор»	ва	«фоидаовар».



Созишнома оид ба љанбаҳои тиљоратии ҳуқуқ ба моликияти зеҳнӣ430

фурўш,	фурўш	ё	ворид	намудан	ба	таври	кофї	барои	ин	маќсадњо,	молњои	
зикршуда,	ки	мустаќиман	тариќи	ин	усул	истењсол	шудааст.

2.	 Соњибњуќуќони	патентњо	инчунин	њуќуќ	доранд	патентро	вогузор	намоянд,	онро	
њамчун	мерос	гузоранд	ва	шартномаи	иљозатномадињї	банданд.

Моддаи 29 
Талаботе, ки ба арзномадењ њангоми додани патент пешкаш мегардад

1.	 Аъзоён	 ба	 арзномадењ	 барои	 додани	 патент	 талаботи	 кофии	 сањењ	 ва	 пурраи	
ошкорнамоии	 ихтироъро	 пешнињод	 менамоянд,	 ки	 он	 тавонад	 аз	 љониби	
мутахассисони	 ин	 соња	 мавриди	 истифода	 ќарор	 гирад	 ва	 инчунин	 метавонанд	
талаб	кунанд,	 ки	 арзномадењ	 усули	бењтарини	амалигардонии	ихтироъро,	 ки	ба	
ихтироъкор	дар	санаи	додани	арзнома	маълум	аст,	нишон	дињад	ё	агар	аввалият	
барои	санаи	аввалияти	арзнома	пурсида	шавад.

2.	 Аъзоён	 метавонанд	 аз	 арзномадењ	 барои	 додани	 патент	 талаб	 намоянд,	 ки	 оид	
ба	 арзномањои	 ба	 хориљи	 кишвар	 супурдааш	 ва	 патентњои	 гирифтааш	 аз	 дигар	
кишварњо	маълумот	пешнињод	намояд.

Моддаи 30 
Истисно аз њуќуќњои пешнињодшуда

Аъзоён	 метавонанд	 истисноњои	 мањдудро	 аз	 њуќуќњои	 истисноии	 ба	 патент	
додашуда	пешнињод	намоянд,	ба	шарте,ки	чунин	истисноњо	беасос	ба	истифодабарии	
муътадили	патент	зиддият	накунад	ва	беасос	мафиатњои	ќонунии	соњибпатентро,	бо	
назардошти	манфиатњои	ќонунии	шахсони	сеюм,	поймол	накунад.	

Моддаи 31 
Намудњои дигари истифодабарї бе иљозати соњибпатент

Агар	 ќонунгузории	 Аъзо	 дигар	 истифодабарии	 объекти	 патентро	 бе	 иљозати	
соњибњуќуќ,	 аз	 љумла	 истифодабарї	 аз	 љониби	 давлат	 ё	 шахсони	 сеюм,	 ки	 давлат	
ваколатдор	намудааст,	иљозат	дињад,	бояд	муќаррароти	зерин	риоя	шавад:

(а)	иљозат	 барои	 чунин	 истифодабарї	 бояд	 ба	 хусусиятњои	 инфиродии	
мавзуъ	асос	ёфта	бошад;

(b)	чунин	истифодабарї	метавонад	танњо	дар	он	сурат	иљозат	дода	шавад,	
ки	 агар	 то	 оѓози	 чунин	 истифодабарї	 истифобарандаи	 эњтимолї	 барои	
гирифтани	 иљозат	 аз	 соњибњуќуќ	 барои	 шартњои	 мантиќии	 тиљоратї	
талош	 карда	 бошад	 ва	 дар	 муддати	 зарурї	 ин	 талошњо	 бомуваффаќият	
анљом	напазируфта	бошад.	Ин	талабот	метавонад	аз	љониби	Аъзо	њангоми	
њолатњои	 фавќулода	 дар	 мамлакат	 бардошта	 шавад	 ё	 дигар	 њолатњои	
изтирории	 зарурї	 ё	 дар	 њолати	 истифодабарии	 ѓайритиљоратии	 давлат	
бардошта	шавад.	Њангоми	њолатњои	фавќулода	дар	кишвар	ё	дигар	њолатњои	
изтирории	зарурї	соњибњуќуќ,	бо	вуљуди	ин	бояд	ба	таври	таъљилї	огоњ	карда	
шавад.	Дар	њолатњои	истифодабарии	ѓайритиљоратї	аз	љониби	давлат,	агар	
њукумат	ё	пудратчї,	бе	љустуљўи	патентї,	медонад	ва	барои	донистан	исбот	
дорад,	ки	патенти	амалкунанда	истифода	бурда	мешавад	ё	аз	љониби	давлат	
ва	ба	манфиати	он	истифода	бурда	мешавад,	соњибњуќуќ	бояд	фавран	оид	ба	
ин	њолат	огоњ	карда	шавад;
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(с)	 њудуд	ва	давомнокии	чунин	истифодабарї	мувофиќи	маќсадњо,	ки	барои	
онњо	 иљозат	 дода	 шуда	 буд,	 мањдуд	 мешавад	 ва	 дар	 њолати	 технологияи	
нимноќилњо	вай	бояд	ба	таври	истисно	аз	љониби	давлат	барои	истифодабарии	
ѓайритиљоратї	ё	барои	ислоњ	намудани	таљриба,	ки	дар	натиљаи	расмиёти	
судї	ё	маъмурї	њамчун	зидди	раќобат	муайян	шудааст,	анљом	дода	шавад;

(d)	чунин	истифодабарї	истисної	ба	шумор	намеравад;

(e)	 чунин	истифодабарї	барои	вогузорї	(гузашт)	номумкин	аст,	ба	ѓайр	аз	
ќисмати	корхона,	ё	активњои	ѓайримоддие,	ки	чунин	истифодабарї	амалї	
мегардад;

(f)	 њар	як	истифодабарї	дар	навбати	аввал	барои	таъмини	талаботи	бозори	
дохилии	Аъзо,	ки	барои	чунин	истифодабарї	розигї	медињад,	иљозат	дода	
мешавад;

(g)	иљозат	барои	чунин	истифодабарї	бекор	карда	мешавад	њангоми	риояи	
њифзи	њуќуќи	ќонунии	шахсони	манфиатдор,	ки	чунин	иљозатро	гирифтаанд,	
агар	ваќте,	ки	њолатњои	ба	ин	оварда	расонида	амали	хешро	ќатъ	менамоянд	
ва	кам	боварї	њаст,	ки	онњо	аз	нав	пайдо	мешаванд.	Маќомоти	салоњиятдор	
бояд	салоњияти	такроран	аз	рўи	аризаи	асоснокардашуда	баррасї	намудани	
ин	њолатњоро	оид	ба	идома	ёфтан	ва	ё	амал	намудан	дошта	бошад;

(h)		 ба	 соњибњуќуќ	 бо	 назардошти	 вазъият	 дар	 њар	 як	 њолатњо	 ва	 арзиши	
иќтисодии	иљозат	мукофотпулии	муносиб	пардохт	карда	мешавад;

(i)	 эътибори	њуќуќии	њар	як	ќарор,	ки	ба	њаллу	фасли	чунин	истифодабарї	
нисбат	дорад,	метавонад	мавзуи	баррасии	судї	гардад	ё	аз	мавриди	тафтиши	
маќомоти	алоњидаи	њукумати	давлати	Аъзои	зиркшуда	гардад;

(j)	 њар	 як	 ќароре,	 ки	 ба	мукофотпулї	 нисбат	 дорад,	 ки	 вобаста	 ба	 чунин	
истифодабарї	пешбинї	шудааст,	метавонад	мавзуи	баррасии	судї	гардад	ё	
мавриди	тафтиши	мустаќили	маќомоти	алоњидаи	њукумати	давлати	Аъзои	
зиркшуда	гардад;

(k)	Аъзоён	уњдадор	нестанд,	ки	шартњои	дар	бандњои	(b)	ва	(f)	интишоршударо	
ќабул	 намоянд,	 дар	 њолатњое,	 ки	 агар	 чунин	 истифодабарї	 барои	
ислоњнамоии	 таљриба,	 ки	 дар	 натиљаи	 расмиёти	 судї	 ё	 маъмурї	 њамчун	
зидди	раќобат	муайян	шудааст,	иљозат	дода	шавад.	Зарурати	ислоњнамоии	
таљрибаи	зидди	раќобат	метавонад	дар	ин	њолатњо	њангоми	муайяннамоии	
андозаи	мукофотпулї	ќобили	таваљљуњ	гардад.	Маќомоти	салоњиятдор	бояд	
ваколатдор	 бошад,	 ки	 дар	 рад	 намудани	 чунин	 иљозат	 посухи	 рад	 дињад,	
агар	ваќте	ки	эњтимолияти	он	вуљуд	дорад,	ки	шароите,	ки	ба	чунин	роњи	
њалл	оварда	расондааст,	дубора	пайдо	шавад;

(l)	 агар	 чунин	 истифодабарї	 бо	 он	 маќсад	 иљозат	 дода	 шуда	 бошад,	 ки	
истифодабарии	патентро	 (патенти	дуюм),	ки	он	патенти	дигарро	 (патенти	
якумро)	вайрон	накарда	истифодабариаш	имконнопазир	бошад,	љоиз	донад,	
шартњои	иловагии	зерин	ба	кор	бурда	мешавад:

(i)	 ихтироъ,	ки	дар	патенти	дуюм	арз	шудааст,	дар	муќоиса	ба	ихтирои	
арзшудаи	патенти	якум,	бояд	дар	худ	комёбии	муњими	техникиро,	ки	
ањамияти	калони	иќтисодиро	дорост,	дарбар	гирад;

(ii)	 соњибњуќуќи	 патенти	 якум	 бояд	 ба	 иљозатномаи	 мутаќобил	 бо	
шартњои	 муносиб	 барои	 истифодабарии	 ихтирое,	 ки	 дар	 патенти	
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дуюм	арз	шудааст,	њаќ	дошта	бошад;	ва	

(iii)	истифодабарї,	ки	вобаста	ба	патенти	якум	иљозат	дода	шудааст,	
ба	ѓайр	аз	вогузории	њуќуќ	ба	патенти	дуюм,	ба	гузашт	шомил	нест.

Моддаи 32 
Бекор кардани патент/мањрум намудани њуќуќ аз патент

	 Њар	як	ќарор,	ки	ба	бекор	кардани	патент	ё	мањрумияти	њуќуќ	ба	патент	вобаста	
аст,	метавонад	тибќи	расмиёти	судї	баррасї	шавад.

Моддаи 33 
Муњлати њифз

	 Муњлати	њифзи	пешнињодшуда	то	тамом	шудани	давраи	20	сола,	бо	њисоб	аз	
санаи	пешнињоди	арзнома	ба	итмом	намерасад1.

Моддаи34 
Патентњо барои усул: исботнамої

1.	 Барои	 маќсадњои	 муомилоти	 шањрвандї	 вобаста	 ба	 бекор	 кардани	 њуќуќи	
соњибњуќуќ,	 ки	 дар	 бандњои	 1(b)	 моддаи	 28	 зикр	шудааст,	 агар	 объекти	 патент	
усули	 гирифтани	 мол	 ба	 шумор	 равад,	 дар	 ин	 сурат	 маќоми	 судї	 ваколат	
дорад,	ки	аз	љавобгар	исботи	онро,	ки	усули	гирифтани	молњои	шабењ	аз	усули	
патентшуда	фарќият	дорад,	талаб	намояд.	Дар	натиљаи	ин	Аъзоён	њадди	аќал	дар	
яке	аз	мавридњои	зер	пешбинї	менамоянд,	ки	њар	як	моли	монанд,	ки	бе	иљозати	
соњибпатент	анљом	дода	шудааст,	бе	мављудияти	исботи	раќиб	усули	патентшудаи	
гирифта	ба	шумор	меравад:

(а)	агар	моле,	ки	бо	усули	патентшуда	гирифта	шудааст,	нав	бошад;

(b)	агар	эњтимолияти	кофї	вуљуд	дошта	бошад,	ки	моли	монанд	бо	корбурди	
усули	номбурда	омода	шуда	бошад	ва	соњибпатент	бо	истифода	аз	талошњои	
муносиб	 ќодир	нест,	 то	муайян	намояд,	 ки	 воќеан	 кадом	раванд	мавриди	
истифода	ќарор	гирифтааст.

2.	 Њар	Аъзо	аз	рўи	интихоби	худ	метавонад	пешбинї	намояд,	ки	бори	исбот,	ки	дар	
банди	1	сухан	аз	он	меравад,	бояд	ба	бекоркунандаи	гумоншаванда	вогузор	шавад,	
танњо	дар	њолате,	ки	агар	шартњои	дар	банди	(а)	ёдрасшуда	иљро	шуда	бошад,	ё	
танњо	дар	сурате,	ки	агар	шартњои	дар	банди	(b)	зиркшуда	мавриди	иљро	ќарор	
гирифта	бошад.

3.	 Њангоми	 пешнињоди	 исботи	 раќиб	 манфиатњои	 ќонунии	 љавобгарњо	 доир	 ба	
њимояи	сирри	истењсолї	ва	тиљоратиашон	ба	назар	гирифта	мешавад.

Боби 6: Топологияи (топографияи) микросхемањои интегралї 

Моддаи 35 
Алоќамандї бо Шартномаи ИСИМ

	 Аъзоён	оид	ба	таъмини	њифзи	топологияњои	(топографияњои)	микросхемањои	
интегралї	(минбаъд	дар	Созишномаи	мазкур	—	“топологияњо”)	мувофиќи	моддањои	

1	 Ин	њуќуќ,	мисли	њуќуќњои	дигаре,	ки	Созишномаи	зерин	дар	бобати	истифодабарї,	фурўш,	воридот	ва	дигар	намуди	
пањннамоии	мол	таъмин	мекунад,	тавассути	меъёрњои	моддаи	6	танзим	карда	мешавад.	
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2	то	7	 (ба	ѓайр	аз	банди	3	моддаи	6),	моддањои	12	ва	банди	3	моддаи	16	Шартнома	
оид	 ба	моликияти	 зењнї	 вобаста	 ба	микросхемањои	 интегралї	 ва	 ба	 ѓайр	 аз	 он,	 ки	
муќаррароти	зеринро	риоя	намоянд,	мувофиќа	мекунанд.

Моддаи 36 
Њаљми њифз

	 Бо	шарти	риояи	банди	1	моддаи	37,	Аъзоён	бояд	амалњои	зеринро	ѓайриќонунї	
донанд,	агар	онњо	бе	иљозати	соњибњуќуќ	анљом	дода	шавад1:	воридот,	фурўш	ё	дигар	
таблиѓот	бо	маќсади	 тиљорат	нисбат	ба	 топологияњо,	микросхемањои	интегралї	бо	
њифзи	топология	ё	молњое,	ки	микросхемањои	интегралиро	дарбар	мегирад,	фаќат	то	
њадде,	ки	дар	онњо	топологияи	ѓайриќонунї	боќї	монда	бошад.

Моддаи 37 
Амалњое,ки иљозати соњибњуќуќро талаб надорад

1.	 Новобаста	 аз	 он,	 ки	 дар	 моддаи	 36	 зикр	 шудааст,	 ягон	 Аъзо	 набояд	 њар	 хел	
амалњои	анљомдодашударо,	вобаста	ба	микросхемањои	интегралї	бо	топологияи	
бозтавлиди	ѓайриќонунї,	ки	дар	моддаи	зикршуда	ёдрас	шудааст,	инчунин	њар	моле,	
ки	чунин	микросхемањои	интегралиро	дарбар	мегирад,	дар	њолате,	ки	агар	шахс	
њангоми	хариди	микросхемањои	интегралї	ё	чунин	амалњоро	анљом	додааст	ё	амр	
кардааст,	намедонист	ё	барои	донистан	асоси	ќавї	надошт,ки	дар	онњо	топологияи	
бозтавлиди	ѓайриќонунї	амал	мекунад.	Аъзоён	пешбинї	менамоянд,	ки	баъди	он,	
ки	њамчунин	як	шахс	иттилооти	кофиро	оид	ба	топологияи	бозтавлиди	ѓайриќонунї	
гирифтааст,	ин	шахс	метавонад	њар	амалро	вобаста	ба	захираи	мављуда	ё	моли	то	
ин	дам	фармоиш	шуда	анљом	дињад,	вале	уњдадор	аст,	ки	ба	соњибњуќуќ	пардохтро	
мувофиќи	экиваленти	мантиќии	касршуда,	ки	аз	рўи	шартномаи	иљозатномадињї	
барои	чунин	топология	пардохт	шудааст,	анљом	дињад.

2.	 Шартњои	дар	бандњои	(a)-(k)	моддаи	31	омада	шуда	њамчун	mutatis mutandis дар	
њолати	 њар	 литсензиякунонии	 ѓайриихтиёрии	 топология	 ё	 истифодабарии	 он	 аз	
љониби	давлат	ё	ба	манфиати	давлат	бе	иљозати	соњибњуќуќ	ба	кор	бурда	мешавад.

Моддаи 38
Муњлати њифз

1.	 Аъзоён,	 ки	 талаби	 баќайдгириро	 ба	 сифати	шароити	 пешнињоди	 њифз	 пешбинї	
менамоянд,	муњлати	њифзи	топология	на	бояд	то	ба	итмомрасии	давраии	10	сола,	
аз	 санаи	 пешнињоди	 арзнома	 барои	 баќайдгирї	 ё	 аз	 аввалин	 истифодабарии	
тиљоратї,	ки	дар	ягон	љои	дунё	сурат	гирифтааст,ба	анљом	расад.

2.	 Аъзоёне,	ки	талаботи	баќайдгириро	ба	сифати	шароити	пешнињоди	њифз	нишон	
намедињанд,	 пешбинї	 менамоянд,	 ки	 муњлати	 њифзи	 топологияњо,	 ки	 дар	 ягон	
љои	 дунё	 сурат	 гирифтааст,	 на	 камтар	 аз	 10	 сол	 аз	 санаи	 пешнињоди	 аввалин	
истифодабарии	тиљоратиро	ташкил	медињад.

3.	 Новобаста	ба	бандњои	1	ва	2,	Аъзо	метавонад	пешбинї	намояд,	ки	эътибори	њифз	
баъди	таъсиси	топология	15	солро	ташкил	медињад.

1	Гумон	меравад,	ки	он	Аъзоњое,	ки	низоми	додани	патенти	ибтидоиро	надоранд,	метавонанд	пешбинї	намоянд,	ки	муњлати	
њифз	аз	санаи	пешнињоди	арзнома	дар	низоми	додани	патенти	ибтидої	ба	њисоб	меравад.
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Бахши 7: Њифзи иттилооти махфї

Моддаи 39

1.	 Дар	љараёни	таъмини	њимояи	самаранок	аз	раќобати	бевиљдонона,	ки	дар	моддаи	
10-бис	Конвенсияи	Париж	(с.1967)	Аъзоён	мувофиќи	банди	2	ва	маълумоте,	ки	аз	
љониби	њукумат	ва	маќомоти	давлатї	пешнињодшуда,	мувофиќи	банди	3	иттилооти	
махфиро	њифз	менамоянд.

2.	 Ба	шахсони	воќеї	ва	њуќуќї	имконият	фароњам	оварда	мешавад,	ки	ба	иттилооте,	
ки	 ба	 таври	 ќонунї	 тањти	 назорати	 онњо	 ќарор	 дорад,	 монеъ	шаванд,	 ки	 то	 бе	
иљозати	онњо	аз	љониби	шахсони	дигар	бо	усули	мухолифи	таљрибаи	бовиљдононаи	
тиљоратї,	ошкор,	ќабул	ва	истифода	шавад,	ба	шарти	он,	ки	чунин	иттилоот:

(а)	махфї	мањсуб	мешавад,	ба	он	мазмун,	ки	он	пурра	ё	дар	пайкарабандии	
муайян	ва	интихоби	таркиботи	он	дастраси	умум	ва	ба	шахсони	њамон	доира,	
ки	маъмулан	бо	 чунин	иттилоот	 сару	 кор	 доранд,	 осон	 бошад,	 ба	шумор	
намеравад;

(b)	бо	назардошти	махфияти	худ	арзиши	тиљоратиро	дорост;	ва	

(с)	 дар	чунин	њолатњо	мавзуи	чорањои	равонашуда	барои	њифзи	махфияти	
онњо,	аз	љониби	шахсоне,	ки	ба	таври	ќонунї	ин	иттилоотро	тањти	назорат	
доранд,	ба	шумор	меравад.

3.	 Аъзоён	 ба	 сифати	 шароит	 барои	 иљозати	 фурўши	 мањсулоти	 доруворї	 ва	
агрохимиявї,ки	дар	онњо	маводњои	нави	химиявї	истифода	мешавад,	пешнињоди	
маълумоти	пўшида	оид	ба	санљиш	ё	дигар	маълумотњо,	ки	алоќамандкунии	онњо	бо	
кўшиши	бисёр	ба	даст	меояд,	чунин	маълумотро	аз	истифодабарии	бевиљдононаи	
тиљоратї	 њифз	 менамоянд.	 Ба	 ѓайр	 аз	 ин,	 Аъзоён	 чунин	 маълумотро	 аз	 ошкор	
шудан	эмин	нигањ	медоранд,	ба	таври	истисно,	њангоме,	ки	ин	ба	манфиати	њимояи	
љомеа	зарур	бошад	ё	агар	чорањо	андешида	нашавад,	онњо	кафолат	медињанд,	ки	
ин	маълумотњо	аз	истифодабарии	бевиљдононаи	тиљоратї	њифз	карда	мешавад.

Боби 8: Амалигардонии назорат барои таљрибаи зидди раќобат тавассути 
иљозатномањои шартномавї

Моддаи 40

1.	 Аъзоён	 ба	 мувофиќа	 меоянд,	 ки	 баъзе	 намудњои	 таљрибаи	 иљозатномадињї	 ё	
шартњо,	 ки	 ба	 њуќуќњои	 моликияти	 зењнї	 тааллуќ	 дорад	 ва	 раќобатро	 мањдуд	
мекунад,	 метавонад	 ба	 савдо	 таъсири	 манфї	 расонад	 ва	 ба	 интиќолу	 таблиѓи	
технология	монеа	эљод	намояд.

2.	 Њељ	чиз	дар	Созишномаи	мазкур	ба	Аъзоён	монеъ	намешавад,	ки	дар	ќонунгузории	
худ	 намудњои	 таљрибаи	 иљозатномадињї	 ё	 шартњо,	 ки	 дар	 баъзе	 мавридњо	 аз	
њуќуќњои	 моликияти	 зењнї	 сўиистифода	 ба	 шумор	 раванд,	 ки	 он	 метавонад	 ба	
раќобати	 бозори	 дахлдор	 таъсири	манфї	 расонад.	Чунончи,	 дар	 боло	 пешбинї	
шудааст,	 Аъзо	 метавонад	 мувофиќи	 муќаррароти	 дигари	 Созишномаи	 мазкур	
чорањои	муносиб	андешад,	ки	барои	пешгирї	ё	назорат	намудани	чунин	таљриба,	
ки	 метавонад	 масалан,	 шароити	 истисноиро	 доир	 ба	 интиќоли	 баргарданда	 ба	
харидорони	 иљозатномаи	 иттилооти	 техникї	 ба	 фурўшандагони	 иљозатнома,	
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ки	 шароити	 пешгирикунандаи	 бањсњои	 эътибори	 њуќуќї	 ва	 пакети	 иљбории	
иљозатномадињї,	 бо	 назардошти	 ќонунгузорињо	 ва	 ќоидањои	 мазкури	 Аъзои	
зикршударо	дарбар	гирад.

3.	 Њар	як	Аъзо	аз	рўи	дархост	бо	њар	Аъзо	машварат	анљом	медињад,	ки	асос	барои	
бовар	 кардан	 дорад,	 ки	 соњибњуќуќи	 моликияти	 зењнї,	 ки	 шањрванд	 ба	 шумор	
меравад	ё	дар	ќаламрави	Аъзо	зиндагї	мекунад,	ба	вай	дархост	оид	ба	машварат	
равона	шудааст,	 фаъолиятро	 бо	 бекор	 кардани	 ќонун	 ва	 ќоидањои	Аъзо	 анљом	
медињад.	 Ба	Аъзо,	 ки	 дархост	 равон	 карда	шудааст,	 таваљљуњи	 хос	 зоњир	 карда	
шавад	 ва	 ба	 он	 имкониятњои	 кофї	 фароњам	 оварда	 шавад,	 ки	 барои	 чунин	
машваратњо	 бо	 Аъзое,	 ки	 чунин	 дархост	 равон	 намудааст,	 инчунин	 бо	 роњи	
пешнињоди	 иттилооти	 дастраси	 умум	 ва	 ѓайримањрамона	 ќарор	 гирифта	 доир	
ба	 масъалаи	 баррасишаванда	 ва	 дигар	 иттилоот,	 ки	 он	 дорад,	 бо	шарти	 риояи	
ќонунгузории	миллї	ва	хулосаи	созишномањои	мутаќобила	ќабулшуда,	ки	барои	
њифзи	махфияти	ин	иттилооти	Аъзо	дархост	равон	намудааст.

4.	 Агар	шањрвандони	Аъзо	ё	шахсони	дар	ќаламрави	он	зиндагикунанда	бо	вайрон	
намудани	ќонунњо	ва	ќоидањо	моњиятан	аз	рўи	њамин	бахш	дар	ќаламрави	дигар	
Аъзо	ба	корњои	судї	љалб	карда	шаванд,	дар	ин	сурат	бо	дархост	ба	Аъзои	аввалин	
чунин	имкониятњо	ба	дигар	Аъзо	оид	ба	гузаронидани	машварат	мувофиќи	њамин	
шартњо	,	ки	дар	банди	3	пешбинї	шудааст,	фароњам	оварда	мешавад.	

ЌИСМИ III

Боби 1 Уњдадорињои умумї

Моддаи 41

1.	 Аъзо	имконият	фароњам	меоранд,	ки	ќонунгузории	онњо	тартиботро,	чунонки	дар	
Ќисми	мазкур	 ёдрас	шудааст,	 имконпазир	 гардонад,	 ки	ба	 амалњои	 самараноки	
зидди	њар	як	бекоркунии	њуќуќи	моликияти	зењнї	равона	шудааст	ва	ба	Созишномаи	
мазкур	 алоќаманд	 аст,	 рў	 оранд,	 аз	 љумла	 воситањои	 таъљилии	 њимояи	 њуќуќї	
барои	пешгирии	бекоркунї	ва	воситањои	њимояи	њуќуќї,	ки	ќобили	иљро	барои	
пешгирї	аз	бекоркунии	пештар	барои	нигоњдорї	аст.	Ин	тартибот	њамин	тариќ	
ба	кор	бурда	мешавад,	то	ки	аз	таъсиси	монеањо	дар	савдои	ќонунї	дурї	љуянд	ва	
њимояро	бар	зидди	суиистифода	аз	онњо	таъмин	намоянд.

2.	 Тартиботе,	ки	риояи	њуќуќи	моликияти	зењниро	таъмин	менамояд,	бояд	барои	њама	
баробар	ва	боадолатона	бошад.	Он	набояд	бисёр	мураккаб	ё	гаронарзиш	бошад	ва	
набояд	ба	муњлатњои	беасоси	давомдор	ва	таъхири	бељо	оварда	расонад.

3.	 Тасмимгирии	моњиятии	кор	бояд	мувофиќи	матлаб	бо	шакли	хаттї	ва	далелнок	
бошад.	Он	њадди	аќал	аз	љониби	баррасии	судї,	бидуни	таъхири	беасос	пешнињод	
мегардад.	Тасмимгирии	моњиятии	кор	бояд	ба	таври	истисно	бо	далелњо	асоснок	
гардад,	ки	тарафњо	имкони	баён	намудани	онњоро	доштанд.

4.	 Тарафњои	 бањсњои	 судї	 бояд	 имконияти	 аз	 љониби	 маќомоти	 судї	 такроран	
талаб	 намудани	 ќарорњои	 нињоии	 маъмуриро	 доро	 бошанд	 ва	 њангоми	 рияои	
муќаррароти	њуќуќии	ќонунгузории	Аъзо,	ки	ба	муњимияти	кор	вобаста	аст,	њадди	
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аќал	љанбањои	њуќуќии	ќарорњои	ибтидоии	моњиятии	корро	дошта	бошанд.	Бояд	
ќайд	 намуд,	 ки	 уњдадории	 пешнињоди	 имконияти	 такроран	 дида	 баромадани	
ќарорњои	бегуноњї	дар	парвандањои	љиної,	набояд	вуљуд	дошта	бошад.

5.	 Зимнан	фањмидан	мумкин	аст,	ки	Ќисми	мазкур	ягон	уњдадориро	оид	ба	таъсиси	
низоми	судї	барои	таъмини	риояи	њуќуќњои	моликияти	зењнї,	ки	аз	низоми	судї	
фарќият	дорад	ва	риояи	ќонунгузориро	пурра	таъмин	мекунад,	инчунин	салоњияти	
Аъзоёнро	доир	ба	таъмини	ќонунгузории	онњо	дар	пуррагї	пешбинї	намекунад.	
Њељ	чиз	дар	ќисмати	мазкур	вобаста	ба	таќсимоти	воситањо	миёни	таъмини	риояи	
њуќуќи	моликияти	зењнї	ва	таъмини	ќонунгузории	дар	пуррагї	ягон	хел	уњдадорї	
эљод	намекунад.

Боби 2: Расмиёти њуќуќї- гражданї ва маъмурї ва воситањои судї

Моддаи 42

Расмиёти баробар ва боадолат

Аъзоён	ба	 соњибњуќуќ	имконияти	мурољиатро	ба	расмиёти	 судњои	шањрвандї,	
барои	 таъмини	 риояи	 њар	 њуќуќи	 моликияти	 зењнї,	 ки	 дар	 Созишномаи	 мазкур	
пешкаш	 гардидааст,	 фароњам	 меоранд�11.	 Љавобгарон	 ба	 огоњнамоии	 сариваќтии	
дорои	љузъиёти	кофї,	аз	љумла,	асос	барои	талаб	намудан,	њуќуќ	доранд.	Тарафњо	њаќ	
доранд	ба	њайси	мушовирони	њуќуќї	пешнињод	шаванд	ва	тартибот	набояд	талабњои	
бењад	вазнин	нисбат	ба	њузури	њатмии	шахсї	дошта	бошад.	Њамаи	тарафњои	чунин	
расмиёт	ба	дурустї	ба	асоснокии	талабњои	худ	ва	пешнињоди	далелњои	ба	ин	тааллуќ	
дошта	њаќ	доранд.	Расмиёт	воситањои	шиносої	ва	њифзи	иттилооти	махфиро	пешбинї	
менамояд,	агар	танњо	ин	ба	талаботи	мављудаи	конститутсионї	мухолиф	набошад.

Моддаи 43

Далел

1.	 Агар	тарафе	далели	дурусти	мантиќї	барои	устувор	кардани	талаботи	худ,	ки	тањти	
назорати	љониби	раќиб	пешнињод	кунад,	дар	ин	сурат	маќомоти	судї	њаќ	дорад,	ки	
фармони	судї	барорад,	ки	дастури	ин	далелњои	љониби	раќибро	бо	риояи	шартњое,	
ки	њифзи	иттилооти	махфиро	таъмин	мекунад,	пешнињод	намояд.

2.	 Дар	њолатњое,	ки	тарафи	муњокимаи	судї	бе	ягон	сабаб	ва	бо	маќсад	дастрасии	
иттилооти	заруриро	рад	мекунад	ё	дар	муддати	муайян	пешнињод	намекунад,	ё	ки	
баргузории	тартиботро,	ки	ба	чорањои	таъминнамоии	риояи	њуќуќњо	алоќаманд	
аст,	 мураккаб	 менамояд,	 дар	 ин	 сурат	Аъзо	 метавонад	 маќомоти	 судиро	 водор	
намуда	њуќуќ	дињад,	ки	ќарорњои	пешакї	ё	нињої,	тасдиќкунанда	ё	манфиро	дар	
асоси	иттилооти	пешнињодшуда,	аз	љумла	шикоят	ё	аризаи	тарафњо,	ки	ба	он	рад	
намудан	ба	дастрасии	иттилоот	таъсири	манфї	расондааст,	бо	шарти	пешнињод	
ба	тарафњо	оид	ба	имконияти	шунида	шудани	онњо	доир	ба	ариза	ё	далелњо,	ќабул	
намояд.
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Моддаи 44
Мамнуъиятњои судї

1.	 Маќомоти	 судї	 њаќ	 дорад	 фармони	 судї	 нашр	 намояд,	 ки	 њар	 тарафњоро	 аз	
њуќуќвайронкунї,	 аз	љумла	пешгирии	воридшавии	молњо	ба	канали	њаракат,	ки	
тањти	салоњияти	ќонунии	онњо	ќарор	дорад	ва	молњои	воридшаванда,	ки	ба	вайрон	
намудани	њуќуќи	моликияти	зењнї,	мустаќиман	баъди	тоза	намудани	чунин	молњо	
оварда	мерасонад,	амр	менамояд.	Аъзоён	уњдадор	нестанд,	ки	чунин	салоњиятро	
нисбати	 объектњои	 њифзшаванда,	 ки	 аз	 тарафи	 ягон	шахс	 харидорї	 ё	фармоиш	
шудааст,	 пешнињод	 намоянд,	 пеш	 аз	 он,	 ки	 вай	 бифањмад	 ё	 барои	 фањмидан	
асоси	ќавї	дошта	бошад,	ки	савдо	бо	чунин	объектњо	ба	вайрон	намудани	њуќуќи	
моликияти	зењнї	оварда	мерасонад.

2.	 Новобаста	ба	муќаррароти	дигари	Ќисми	мазкур	ва	бо	шарти	риояи	муќаррароти	
Ќисми	 II,	 ки	ба	истифодабарии	њуќуќњо	бидуни	иљозати	 соњибњуќуќи	маќомоти	
давлатї	ё	шахсони	сеюм,	ки	аз	љониби	давлат	ваколатдор	шудаанд,	тааллуќ	дорад,	
Аъзоён	 њуќуќ	 доранд,	 ки	 воситањои	 њимоятиро,	 ки	 метавонад	 бар	 зидди	 чунин	
истифодабарї	ба	кор	бурда	шавад,	бо	пардохти	мукофотпулї	мувофиќи	зербанди	
(h)	моддаи	31	мањдуд	намоянд.	Дар	дигар	њолатњо	воситањои	њимояти	мувофиќи	
Ќисми	мазкур	ба	 кор	бурда	мешавад	 ё	 агар	ин	 воситањо	ба	 ќонунгузории	Аъзо	
мухолиф	 бошад,	 имконият	 фароњам	 оварда	 мешавад,	 ки	 ба	 ќарори	 расмї	 ва	
љуброни	муносиб	рў	оранд.

Моддаи 45
Товони зиён

1.	 Маќомоти	судї	њуќуќ	дорад,	ки	фармони	судї	барорад,	ки	вайронкунандаро	амр	
мекунад,	то	ки	ба	соњибњуќуќ	зиёни	расондаро	дар	њаљми	барои	љуброни	хисорот	
кофї,	ки	ба	соњибњуќуќ	вобаста	ба	вайрон	намудани	њуќуќњои	моликияти	зењнии	
вай	љуброн	намояд.

2.	 Маќомоти	 судї	 инчунин	 њуќуќ	 дорад,	 ки	 фармони	 судї	 судур	 намояд,	 ки	
вайронкунандаро	 амр	 намояд,	 то	 ки	 ба	 соњибњуќуќ	 харољотеро,	 ки	 метавонад	
подошпулии	вакилро	дарбар	гирад,	љуброн	намояд.	Дар	чунин	њолатњои	дахлдор	
Аъзоён	 метавонанд	 ба	 маќомоти	 судї	 дастур	 дињанд,	 ки	 фармони	 мурољиати	
ситонидани	барои	фоида	ва	ё	пардохти	пешакї	муќаррарнамудаи	зиёнњо,	њатто	агар	
вайронкор	надонад	ё	асоси	ќавї	оид	ба	он	надорад,	ки	вай	амалњои	зиддиќонунї	
анљом	медињад,	судур	намояд.

Моддаи 46
Чорањои дигари њимояти судї 

	 Барои	 таъсиси	 воситањои	 самаранок,	 ки	 аз	 њуќуќвайронкунињо	 нигоњ	 дошта	
мешавад,	маќомоти	судї	њуќуќ	дорад,	ки	фармони	судї	барорад,	ки	молњои	њамчун	
ќочоќ	муќаррарнамуда,	бидуни	ягон	љуброн	аз	канали	њаракати	молњо	гирифташуда,	
тавре,	ки	ба	соњибњуќуќ	зиён	нарасад	ё	агар	танњо	ин	ба	талаботи	конститутсионии	
мављуда	мухолиф	набошад,	нобуд	карда	шавад.	Маќомоти	судї	инчунин	њуќуќ	дорад,	
ки	фармони	судї	баровар,	дастур	дињад,	ки	мавод	ва	абзорњои	истењсолот,	ки	асосан	
њангоми	 таъсиси	 молњои	 ќочоќ,	 бидуни	 ягон	 љуброн	 аз	 каналњои	 њаракати	 молњо	
ситонида	шудааст,	то	ки	ба	њадди	аќал	расонидани	хатарњои	љорї	аз	наќзи	бештар	
мавриди	истифода	ќарор	гирад.	Њангоми	баррасии	чунин	дархостњо	зарурати	танзими	



Созишнома оид ба љанбаҳои тиљоратии ҳуқуқ ба моликияти зеҳнӣ438

робита	 миёни	 љиддияти	 њуќуќвайронкунї	 ва	 чорањои	 њимояти,	 инчунин	 манфиати	
шахсони	сеюм	ба	назар	гирифта	шавад.	Вобаста	ба	молњо,	бо	тарзи	ноњаќ	истифодабарии	
Тамѓањои	молї,	тариќи	сода	аз	байн	бурдани	нишонаи	молии	ѓайриќонунї	кофї	ба	
шумор	намеравад,	ба	ѓайр	аз	њолатњои	истиснои,	ки	барои	истењсоли	чунин	молњо	дар	
каналњои	њаракати	молњо.

Моддаи 47
Њуќуќи дастрасї ба иттилоот

	 Аъзоён	метавонанд	пешбинї	намоянд,	ки	маќомоти	судї	њуќуќ	дорад,	ки	амри	
судї	судур	намояд,	агар	ин	ба	љиддияти	њуќуќвайронкунї,	ки	ба	њуќуќвайронкунанда	
дастур	дињад,	то	ки	ба	соњибњуќуќ	оид	ба	шахсияти	шахси	сеюм,	ки	дар	истењсолот	
ва	таќсимоти	молњо	ё	хизматрасонињои	ќочоќ	ва	каналњои	таќсимоти	онњо	иттилоъ	
дињад,	номутаносиб	бошад.

Моддаи 48
Товони зиён ба љавобгар

1.	 Маќомоти	 судї	 њуќуќ	 дорад,	 ки	 амри	 судї	 судур	 намояд,	 ки	 тараферо,	 ки	 бо	
дархости	он	чорањо	ќабул	гардидааст	ва	онро,	ки	аз	тартибот	оид	ба	таъмини	риояи	
њуќуќњои	 моликияти	 зењнї	 суиистифода	 кардааст,	 дастур	 дињад,	 то	 ба	 тарафе,	
ки	ѓайриќонунї	уњдадорї	ё	мањдудият	вогузор	шуда	љуброни	кофї	барои	чунин	
суиистифода	сурат	гирифтааст,	пешнињод	намояд.	Маќомоти	судї	њуќуќ	дорад,	ки	
амри	судї	судур	намояд,	ки	ба	арзномадењ	дастур	дињад,	то	харољоти	љавобгарро,	
ки	мумкин	аст	подошпулии	онро	дарбар	гирад,	љуброн	намояд.

2.	 Бо	таваљљуњ	ба	истифодаи	санади	њар	як	ќонунгузорї,	ки	ба	њифз	ё	таъмини	риояи	
њуќуќњои	моликияти	 зењнї	марбут	 аст,	Аъзоён	маќомоти	 њокимияти	 давлатї	 ва	
хизматчиёни	онро	аз	љавобгарї	дар	мавриди	чорањои	муносиби	њимояти,	 танњо	
дар	њолатњое,	ки	агар	онњо	амал	карда	бошанд	ё	бовиљдонона	нияти	амал	карданро	
дар	љараёни	ба	кор	бурдани	санади	ќонунгузории	зикршуда	доранд,	озод	намоянд.

Моддаи 49
Расмиёти маъмурї

Ба	 њаде,	 ки	 дар	 њар	 воситањои	 шањрвандї-њуќуќии	 њимояти	 мумкин	 аст	 дар	
натиљаи	расмиёти	маъмурї	аз	рўи	моњияти	кор,	чунин	тартибот	бояд	ба	принсипњо,	
баробарарзиш,	 асосан	 нисбат	 ба	 онњое,	 ки	 дар	 ќисмати	 мазкур	 нашр	 шудаанд,	
мувофиќат	намоянд.

Ќисмати 3: Чорањои муваќќатї

Моддаи 50

1.	 Маќомоти	судї	њуќуќ	дорад,	ки	амри	судї	ќабул	намояд	ва	судури	ќабули	чорањои	
самаранок	ва	бетаъхирро,	ки	равона	шудааст,	ба:

(а)	пешгирии	пайдоиши	вайронкунии	њар	њуќуќњои	моликияти	зењнї	ва	аз	
љумла,	пешгирии	воридшавї	ба	каналњои	њаракати	молњо,	ки	тањти	назорати	
њуќуќии	онњо	ќарор	дорад,	аз	љумла,	молњои	воридотї,	ки	мустаќиман	баъди	
тоза	намудани	гумрук	ворид	шудааст;
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(b)	нигоњдории	далелњои	дахлдор,	ки	ба	наќзи	тахминшаванда	марбут	аст.

2.	 Маќомоти	 судї	 њуќуќ	 дорад,	 ки	 чорањои	 муваќќатї	 inaudita	 altera	 parte	 ќабул	
намояд,	 дар	 ваќте,	 ки	 ин	 мавќеъ	 дошта	 бошад,	 аз	 љумла	 дар	 њолатњое,	 ки	 агар	
эњтимолияти	 вуљуд	 доштани	он,	 ки	 њар	 гуна	 таъхир	 ба	 соњибњуќуќ	 боиси	 осеби	
љуброннопазир	мегардад	 ё	 хатари	исботкунанда	 вуљуд	 дорад,	 ки	 далелњо	нобуд	
карда	мешавад.

3.	 Маќомоти	 судї	 њуќуќ	 дорад,	 ки	 аз	 арзномадењ	 талаб	 намояд,	 ки	 далелњои	
мантиќии	дастрас	пешнињод	кунад,	то	ба	дараљаи	кофии	боварї	эътимод	намояд,	
ки	 арзномадењ	 соњибњуќуќ	 ба	шумор	меравад	 ва	 њуќуќњои	 вай	 поймол	мешавад	
ё	чунин	поймолшавї	ногузир	аст	,	амри	судї	интишор	намояд	ва	ба	арзномадењ	
дастур	дињад,	ки	гарав	ё	кафолати	баробарарзиш	пешнињод	кунад,	ки	барои	њимояи	
љавобгар	ва	пешгирии	сўиистифода	кофї	бошад.

4.	 Дар	 њолатњое,	 ки	 агар	 чорањои	 муваќќатї	 ќабул	 шудааст	 inaudita	 altera	 parte,	
тарафњое,	 ки	 манфиати	 онњо	 тањти	 таъсир	 ќарор	 гирад,	 оид	 ба	 ин	 бетаъхир	 на	
дертар	аз	баъди	амалигардонии	ин	чорањо	маълум	менамоянд.	Аз	рўи	дархости	
љавобгар	аз	нав	дида	баромадан	амалї	мегардад,	аз	љумла	њаќи	гўш	кардан,	бо	
маќсади	дидани	чорањо	дар	муддати	мантиќї	баъди	гирифтани	огоњї	пиромуни	
он,	ки	бояд	ин	чорањо	таѓйир,	ќабул,	манъ	ё	тасдиќ	шавад.

5.	 Аз	арзномадењ	пешнињоди	дигар,	яъне	иттилооти	зарурї	барои	шинохти	молњои	
дахлдор,	 ки	ба	онњо	чорањои	муваќќатї	ќабул	мешавад,	метавонад	 талаб	карда	
шавад.

6.	 Бидуни	зиён	аз	рўи	муќаррароти	банди	4	чорањои	муваќќатї,	ки	дар	асоси	бандњои	
1	ва	2,	бо	дархости	љавобгар	амали	онњо	манъ	ё	ба	тарзи	дигар	боздошта	мешавад,	
дар	 сурате,	 ки	 агар	 баррасии	 судї	 ,	 ки	 ба	 ќарори	 моњиятии	 кор	 мебарад,	 дар	
муддати	дуруст,	ки	аз	љониби	маќоми	судї	,	ки	амри	судиро	оид	ба	ќабули	чунин	
чорањо,	агар	ин	мувофиќи	ќонунгузории	Аъзо	бошад,	интишор	намуда	ва	муайян	
намудааст,	оѓоз	нашавад,	дар	ин	сурат	давраи	мазкур	на	бештар	аз	20	рўзи	корї	ё	
31	рўзи	таќвимиро	дарбар	мегирад.

7.	 Дар	њолати	бекор	кардан	ё	ќатъи	чорањои	муваќќатї	бо	сабаби	њар	гуна	амал	ё	
беамалии	арзномадењ	ё	муќаррарнамоии	оќибат,	ки	наќз	ё	хавфи	наќзи	њуќуќњои	
моликияти	 зењнї	 вуљуд	 надорад,	 маќомоти	 судї	 њуќуќ	 дорад,	 ки	 бо	 дархости	
љавобгар	 амри	 судї	 интишор	 намояд,	 ки	 ба	 арзномадењ	 дастур	 дињад,	 ки	 ба	
љавобгар	 љуброни	 вогузоршударо	 барои	 њар	 гуна	 зиён,	 ки	 тавассути	 ин	 чорањо	
расондааст,	пешнињод	намояд.

8.	 Дар	ин	дараља,	ки	њар	 гуна	чораи	муваќќатї	мумкин	аст	дар	натиљаи	расмиёти	
маъмурї	 дастур	 шавад,	 охирин	 бояд	 ба	 принсипњое,	 ки	 моњиятан	 дар	 ќисмати	
мазкур	нашр	шудааст,	мувофиќ	ва	баробарарзиш	бошад.
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Боби 4: Талаботи махсус вобаста ба чорањои сарњадї1

Моддаи 51
Боздошти молњо дар муомилот аз љониби маќомоти гумрукї

	 Мувофиќи	 муќаррарот,	 ки	 дар	 зер	 интишор	 шудааст,	 Аъзоён	 тартиботро	
муќаррар	 менамоянд2,	 ва	 ба	 соњибњуќуќе,	 асоси	 ќавї	 барои	 гумонбарї	 дорад,	 ки	
воридоти	молњо	бо	истифодаи	ѓайриќонунии	нишонаи	молї	ё	молњои	истењсолшуда	бо	
наќзи	њуќуќи	муаллифї	анљом	дода	шудааст,	имкон	фароњам	меоранд,	ки	ба	маќомоти	
салоњиятдори	маъмурї	ё	судї,	оид	ба	боздоштани	истењсол	дар	муомилаи	озоди	чунин	
молњо	аз	љониби	маќомоти	гумрук	тариќи	аризаи	хаттї	мурољиат	намоянд3

.
	Аъзоён	

метавонанд,	ки	нисбат	ба	молњо,	ки	дар	худ	наќзи	њуќуќњои	моликияти	зењниро	доро	
њастанд,	бо	шарти	риояи	талаботи	ќисмати	мазкур	имконият	фароњам	оранд.	Аъзоён	
инчунин	метавонанд	расмиёти	дахлдорро,	ки	ба	боздоштани	истењсоли	молњои	ќочоќ	
барои	содирот	дар	ќаламрави	онњо	тайин	шуда,	алоќаманд	њастанд,	пешбинї	намоянд.

Моддаи 52
Ариза

	 Њар	як	соњибњуќуќ,	ки	тартиботро	мувофиќи	моддаи	51	шуруъ	мекунад,	бояд	
ба	 маќомоти	 салоњиятдор	 далелњои	 исботшаванда	 пешкаш	 намояд,	 ки	 мувофиќи	
ќонунгузории	кишвари	воридкунанда	prima	facie,	наќзи	њуќуќњои	моликияти	зењнии	
соњибњуќуќ,	инчунин	тавсифи	кофии	молњо	барои	осон	шинохтани	маќомоти	гумрук	
љой	дорад.	Маќомоти	салоњиятдор	дар	давраи	муносиб	ба	арзномадењ	иттилоъ	медињад,	
ки	аризаи	онро	ќабул	кардааст	ё	на	ва	дар	њолатњое,	ки	агар	ин	муддат,	ки	маќомоти	
гумрук	дар	он	давра	чорањо	ќабул	мекунад,	аз	љониби	маќомоти	салоњиятдор	муайян	
шудааст.

Моддаи 53
Гарав ё кафолати баробарарзиш

1.	 Маќомоти	 салоњиятдор	 њуќуќ	 дорад,	 ки	 аз	 арзномадењ	 гарав	 ё	 кафолати	
баробарарзишро,	ки	барои	њимояти	љавобгар,	маќомоти	салоњиятдор	ва	пешгирии	
сўиистифода	аз	њуќуќњо	пешнињод	мегардад,	талаб	намояд.	Чунин	гарав	ё	кафолати	
баробарарзиш	набояд	беасос	аз	руљуъ	ба	ин	тартибот	гардад.

2.	 Агар	мувофиќи	ариза,	ки	тибќи	ќисмати	мазкур	пешнињод	гаштааст,	барориш	барои	
гардиши	озоди	молњо,	ки	намунањои	саноатї,	патентњо,	топологияи	микросхемањои	
интегралї	ё	иттилооти	пўшидаро	дарбар	мегирад,	аз	љониби	маќомоти	гумрук	дар	
асоси	ќарори	ќабулнамудаи	ягон	маќомот	бар	иловаи	маќомоти	судї	ё	маќомоти	
дигари	мустаќил	боздошта	шавад	ва	агар	муддати	дар	моддаи	55	пешнињодгашта	
бе	 пешнињоди	 шартан	 озод	 намудани	 маќомоти	 салоњиятдор	 ба	 итмом	 расида	

1	 Бо	маќсади	ќисми	мазкур	ибораи	«соњибњуќуќ»	бо	худ	федератсия	ва	ассосиатсияро,	ки	маќоми	њуќуќї	доранд	ва	имкони	
доштани	чунин	њуќуќро	доранд.

2	 Агар	Аъзо	ба	дараљаи	кофї	њар	як	чорањои	назоратиро	аз	болои	њаракати	молњо	тавассути	сарњад	бо	дигар	Аъзо,	ки	
иттињоди	гумрукї	ташкил	намудааст,	гирифта	бошад,	дар	ин	сурат	дар	сарњади	номбурда	зарурати	талаботи	ба	корбарии	
муќаррароти	ќисмати	мазкур	љой	надорад.

3	 Дар	назар	дошта	шудааст,	ки	бакорбарии	чунин	тартибот	ба	воридоти	молњо,ки	аз	љониби	соњибњуќуќ	бо	ризогии	вай	ба	
бозори	дигар	давлат	ворид	шудааст	ё	ба	молњои	транзитї	њатмї	нест.
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бошад,	дар	ин	сурат	њам,	агар	њамаи	шартњои	дигар	барои	воридот,	соњибњуќуќ,	
воридкунанда	ё	гирандаи	чунин	молњо	бояд	бо	гузоштани	гарав,	ки	маблаѓи	он	
барои	њимояти	соњибњуќуќ	аз	њар	гуна	наќзњо	кофї	аст,	барои	истењсоли	онњо	њуќуќ	
пайдо	мекунад.	Пардохти	чунин	гарав	набояд	ба	дигар	воситањои	њимояти,	ки	ба	
онњо	соњибњуќуќ	вобаста	аст,	зиён	оварад,	бо	ин	манзур,	ки	гарав	баргардонида	
мешавад,	агар	соњибњуќуќ	дар	муддати	муносиб	њуќуќи	даъворо	амалї	нагардонад.

Моддаи 54
Огоњнамої оид ба боздоштан

	 Воридкунанда	ва	арзномадењ	оид	ба	гардиши	молњо	дар	муомилот	мувофиќи	
моддаи	51	бетаъхир	огоњ	карда	мешаванд.

Моддаи 55
Давомияти боздоштан

	 Агар	дар	муддати	на	бештар	аз	10	рўзи	корї,	баъди	додани	огоњї	ба	арзномадењ	
оид	 ба	 боздоштани	 гардиши	 молњо	 дар	 муомилоти	 озод,	 маќомоти	 гумрук	 оид	 ба	
расидагии	судї,	ки	ба	ќарори	моњиятии	кор	аз	ягон	тараф	шуруъ	шуда	бошад,	огоњ	
карда	нашавад,	 ба	 ѓайр	аз	 љавобгар	 ё,	 ки	бо	 тарзи	муносиб	маќомоти	 салоњиятдор	
чорањои	муваќќатї	оид	ба	тамдиди	боздошти	барориши	молњо	ќабул	гардида	молњо	
бояд	озод	карда	шавад,	агар	дар	сурате,	ки	бо	ин	њамаи	дигар	шартњо	барои	воридот	ё	
содирот	бо	њолатњои	мувофиќ	ин	муддати	нињої	метавонад	то	10	рўзи	корї	дароз	карда	
шавад.	Агар	расидагии	судї,	ки	ба	ќарори	моњиятии	кор	аз	рўи	дархости	љавобгар	оѓоз	
шуда	бошад,	аз	нав	дидабарої,	аз	љумла	њуќуќи	шунида	шудан,	бо	маќсади	ќабули	
ќарор	оид	ба	он,	ки	бояд	ин	чорањо	дар	муддати	давраи	муносиб	таѓйир,	ќатъ	ё	тасдиќ	
карда	шаванд.	 Новобаста	 аз	 интишороти	 боло,	 дар	 њолатњое,	 ки	 агар	 боздоштани	
барориши	молњо	мувофиќи	чорањои	муваќќатии	судї	амалї	мегардад	ё	идома	меёбад,	
дар	ин	сурат	муќаррароти	банди	6	моддаи	50	ба	кор	бурда	мешавад.

Моддаи 56
Љуброни зиёни воридкунанда ва соњибњуќуќи молњо

	 Маќомоти	марбута	 њуќуќ	дорад,	 ки	 ќарор	ќабул	намояд	 ва	 дастур	дињад,	 ки	
арзномадењ	ба	воридкунанда,	борќабулкунанда	ва	соњиби	молњо	барои	њар	гуна	зиёни	
расонидашуда	 њангоми	 боздошти	 ѓайриќонунии	 молњои	 дар	 гардиши	 озод	 буда,	
мувофиќи	моддаи	55	пардохт	намояд.

Моддаи 57
Њуќуќ барои бозрасї ва иттилоот

	 Бидуни	 зиён	 барои	 њифзи	 иттилооти	 махфї	 маќомоти	 салоњиятдор	 ба	
соњибњуќуќ	барои	бозрасии	њар	гуна	молњо,	ки	аз	љониби	маќомоти	гумрук	боздошта	
шудааст,	 бо	 маќсади	 асоснок	 кардани	 талаботи	 онњо	 имконияти	 кофї	 пешнињод	
мекунад.	Маќомоти	салоњиятдор	ваколатдор	аст,	инчунин	ба	воридкунанда	имконияти	
баробарарзиш	барои	бозрасии	њар	гуна	молњоро	пешнињод	кунад.	Дар	њолате,	ки	агар	
аз	рўи	моњияти	кор	ќарори	мусбї	ќабул	шуда	бошад,	Аъзоён	метавонанд	маќомоти	
салоњиятдорро	 ваколатдор	 намоянд,	 ки	 ба	 соњибњуќуќ	 њуќуќ	 оид	 ба	 унвонњо	 ва	
суроѓањои	 боринтиќолдињанда,	 воридкунанда	 ва	 борќабулкунанда	 инчунин	 оид	 ба	
миќдори	молњои	мазкур	огоњ	намояд.
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Моддаи58
Амалњои ex officio

	 Агар	Аъзоён	аз	маќомоти	салоњиятдор	бо	ташаббуси	худ	амал	намуданро	талаб	
кунанд	ва	муомилоти	молњоро	дар	гардиши	озод,	prima	facie	вобаста	ба	исботи	он,	ки	
њуќуќњои	моликияти	зењнї	поймол	мешавад,	боздоранд:

(а)	маќомоти	салоњиятдор	метавонанд	дар	њар	фурсати	дилхоњ	ба	соњибњуќуќ	
барои	њар	гуна	иттилоот,	ки	метавонад	дар	амалигардонии	ин	ваколатњо	ба	
онњо	кўмак	кунад,	мурољиат	намоянд;

(b)	воридкунанда	 ва	 соњибњуќуќ	 бетаъхир	 доир	 ба	 боздоштани	 барориши	
молњо	 дар	 гардиши	 озод	 огоњ	 карда	 мешавад.	 Дар	 њолате,	 ки	 агар	
воридкунанда	ба	маќомоти	салоњиятдор	бар	зидди	боздоштани	барориши	
молњо	 дар	 гардиши	 озод	 эътироз	 намояд,	 дар	 ин	 сурат	 чунин	 боздоштан	
тибќи	шартњои	mutatis	mutandis,	ки	дар	моддаи	55	интишор	шудааст,	амалї	
карда	мешавад;

(с)	Аъзоён	 маќомоти	 њокимияти	 давлатї	 ва	 хизматчиёни	 онњоро	 аз	
љавобгарии	чорањои	њимояти,	танњо	дар	он	сурат	озод	менамоянд,	ки	агар	
онњо	бовиљдонона	амал	кунанд	ё	нияти	амал	карданро	дошта	бошанд.

Моддаи 59
Воситањои њимояти судї

	 Бидуни	зиёни	њуќуќњои	дигар	барои	даъво,	ки	ба	соњибњуќуќ	дастрас	аст	ва	бо	
рияои	њуќуќњои	љавобгар	дар	маќомоти	судї	оид	ба	талаб	намудани	баррасии	такрорї,	
маќомоти	салоњиятдор	њуќуќ	дорад,	ки	оид	ба	дастури	нобуд	кардан	ё	бекорнамоии	
молњои	ќочоќ	аз	муомила	мувофиќи	принсипњои	дар	моддаи	46	интишоршуда,	ќарор	
ќабул	намояд.	Вобаста	ба	молњое,	ки	нишонаи	молиашон	ноњаќ	истифода	мешавад,	
маќомот	содироти	дубораи	молњои	ќочоќро	дар	њолати	бетаѓйир	ё	ба	корбарии	рељаи	
дигари	гумрукї,	ба	ѓайр	аз	њолатњои	истисної,	иљозат	намедињад.

Моддаи 60
Ворид кардани каме аз миќдори молњо

	 Аъзоён	метавонанд	муќаррароти	дар	боло	зикршударо	нисбат	ба	миќдори	ками	
молњои	хусусияти	тиљоратї	надошта,	ки	дар	тўшаи	дастии	мусофирон	ё	бо	дастањои	
хурд	фиристода	шудааст,	ба	кор	набаранд.

Боби 5: Расмиёти љиної

Моддаи 61

	 Аъзоён	 расмиёти	 љиної	 ва	 љарима,	 ки	 њадди	 аќал	 дар	 њолатњои	 истифодаи	
барќасдонаи	ноњаќи	тамѓањои	молї	ё	наќзи	њуќуќи	муаллифї,	ки	дар	миќёси	тиљоратї	
анљом	дода	шуда	ба	кор	бурда	мешавад,	пешбинї	намояд.	Чорањои	пешгирона	иборат	
аст	аз	њабс	ва	љаримањои	пулї,	ки	барои	абзори	нигањдорї,	ки	бо	дараљаи	муљозот	
мутаносибан	баробар	аст	 ва	 вобаста	ба	дигар	љиноятњои	муносиби	дахлдор	ба	кор	
бурда	мешавад,	 кофї	аст	Дар	њолатњои	марбута	чорањои	пешгирона	инчунин	њабс,	
мусодира	 ва	 нобудсозии	молњои	 ќочоќ	 ва	 дигар	маводу	 абзорњои	 истењсолї,	 ки	 ба	
тарзи	афзалиятнок	њангоми	анљом	додани	љиноят	мавриди	истифода	ќарор	гирифтааст,	
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дарбар	мегирад.	Аъзоён	метавонанд	расмиёти	љиної	ва	љазоро	бо	маќсади	ба	корбарї	
дар	дигар	њолатњои	наќзи	њуќуќи	моликияти	зењнї,	аз	љумла,	ваќте	ки	онњо	барќасдона	
ва	дар	миќёси	тиљоратї	анљом	дода	мешаванд,	пешбинї	намоянд.

ЌИСМИ IV
ФАРОГИРЇ ВА НИГОЊДОРИИ ЭЪТИБОРИ ЊУЌУЌЊОИ МОЛИКИЯТИ 

ЗЕЊНЇ ВА РАСМИЁТИ ВОБАСТА БА ОН INTER PARTES
Моддаи 62

1.	 Ба	сифати	шарти	фарогирї	ё	нигоњдории	эътибори	њуќуќњои	моликияти	зењнї,	ки	
мувофиќи	ќисматњои	2	то	6	бахши	II,	Аъзоён	метавонанд	риояи	расмиёти	муносиб	
ва	ба	расмиятдарориро	талаб	намоянд.	Чунин	тартибот	ё	барасмиятдарорї	набояд	
ба	муќаррароти	Созишнома	мазкур	мухолиф	бошад.

2.	 Агар	 њуќуќи	 моликияти	 зењнї	 тариќи	 додан	 ё	 баќайдгирї	 ба	 фарогирии	 чунин	
њуќуќ	 сурат	 гирад,	 Аъзоён	 таъмин	 менамоянд,	 ки	 тартиби	 додан	 ё	 баќайдгирї	
бо	 назардошти	 талаботи	 асосї	 барои	фарогирии	 чунин	 њуќуќ,	 имкон	 дињад,	 ки	
гирифтан	ва	баќайдгирии	њуќуќњо	дар	муддати	муносиб,	то	ба	ихтисороти	беасоси	
муњлати	њифз	анљом	дода	шавад.

3.	 Моддаи	4	Ковенсияи	Париж	 (с.1967)	mutatis	mutandis	ба	Тамѓањои	молї	ба	кор	
бурда	мешавад.

4.	 Расмиёте,	ки	барои	фарогирї	ё	нигоњдории	эътибори	њуќуќњои	моликияти	зењнї	
вобаста	аст,	 агар	ќонунгузории	Аъзо	чунин	расмиётро	пешбинї	намояд,	дар	ин	
сурат	мањрумгардонии	маъмурии	њуќуќ	ва	ин	тартибот	inter	partes,	њамчун	эътироз,	
мањрумият	ва	бекорнамоии	њуќуќ,	тариќи	принсипњои	умумї,	ки	тибќи	бандњои	2	
ва	3	моддаи	41	муќаррар	шудааст,	танзим	карда	мешавад.

5.	 Ќарори	нињоии	маъмурї	дар	љараёни	њар	як	расмиёт,	ки	дар	банди	4	зикр	шудааст,	
барои	аз	нав	дида	баромадан	аз	љониби	маќомоти	судї	ё	ки	судї	даркор	мешавад.	
Бояд	ќайд	намуд,	ки	бо	назардошти	ин,	уњдадорињо	нисбат	ба	фароњам	овардани	
имконият	барои	чунин	баррасии	такрории	ќарор	дар	њолати	эътирози	номуваффаќ	
ё	 мањрумгардонии	маъмурии	 њуќуќ	 вуљуд	 надорад,	 бо	шарти	 он,	 ки	 асос	 барои	
чунин	расмиёт	метавонад	мавзуи	тасдиќи	беэътиборї	ќарор	гардад.

ЌИСМИ V
ПЕШГИРЇ ВА ТАНЗИМИ БАЊСЊО

Моддаи 63
Шаффофият

1.	 Ќонунњо,	дигар	 санадњои	њуќуќї,	ќарорњои	нињоии	 судї	ва	маъмурии	корбурди	
умум,	ки	аз	љониби	Аъзоён	ба	амал	бароварда	шудааст	ва	ба	мавзуи	Созишномаи	
мазкур	алоќамандї	дорад,	(дастрасї,	зарфият,	фарогирї,	таъмини	риояи	њуќуќњои	
моликияти	зењнї	ва	пешгирии	сўиистифода	аз	онњо)	ба	интишор	ниёз	дорад	ё	дар	
њолатњое,	 ки	 агар	 чунин	 интишор	 бо	 далели	 амалї	 ѓайримаќсад	 бошад,	 дар	 ин	
сурат	бояд	бо	забони	миллї	дастраси	умум	бошад,	бо	тарзе,	ки	ба	он	маќомоти	
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давлатї	ва	соњибњуќуќњо	шинос	шаванд.	Созишнома,	ки	ба	мавзуи	Созишномаи	
мазкур	 алоќамандї	 дорад	 ва	миёни	 њукумат	 ё	 маќомоти	 давлатии	Аъзои	 дигар	
амал	мекунад,	инчунин	ба	интишор	ниёз	дорад.

2.	 Аъзоён	оид	ба	ќонунњо	ва	дигар	санадњои	њуќуќї,	ки	дар	банди	1	ёдрас	шудааст,	
Шўрои	ТРИПС	бо	маќсади	мусоидат	ба	Шўрои	зикршуда	дар	баррасии	љараёни	
амалигардонии	Созишномаи	мазкур	огоњ	карда	мешаванд.	Шўро	талош	мекунад,	
ки	 бори	 уњдадорињоро	 ки	 иљроишаш	 ба	 дўши	 Аъзоён	 вогузор	 аст,	 ба	 њадди	
аќал	расонад	ва	мумкин	аст	оид	ба	озоднамоии	онњо	аз	ин	уњдадорињо	доир	ба	
огоњнамоии	чунин	ќонунњо	ва	дигар	санадњои	њуќуќї	мустаќиман	ба	Шўро	ќарор	
ќабул	 намояд,	 агар	 машварат	 бо	 СЉМЗ	 доир	 ба	 масъалаи	 таъсиси	 фењристи	
умумї,	ки	чунин	ќонунњо	ва	дигар	 санадњо	њуќуќиро	доро	аст,	бо	муваффаќият	
сурат	гирад.	Шўро	инчунин	вобаста	ба	ин	њар	гуна	амалро	нисбат	ба	огоњнамої,	
мувофиќ	ба	уњдадорињо	оид	ба	Созишномаи	мазкур,	ки	аз	муќаррароти	моддаи	
6-тер	Конвенсияи	Париж	(с.1967)	бармеояд,	мавриди	баррасї	ќарор	медињад.

3.	 Њар	 як	Аъзо	 дар	 посух	 ба	 дархости	 хаттии	Аъзои	 дигар	 бояд	 тайёр	 бошад,	 ки	
иттилооти	монанд,	ки	дар	банди	1	сухан	аз	он	меравад,	пешнињод	намояд.	Аъзо,	ки	
далеле	барои	бовар	кардан	дорад,	ки	ќарори	муайяни	судї	ё	маъмурї	ё	созишномаи	
дуљониба	дар	соњаи	њуќуќи	моликияти	зењнї	њуќуќи	ўро	пиромуни	Созишномаи	
мазкур	тањти	таъсир	ќарор	медињад,	метавонад	инчунин	дархости	хаттї	намояд,	ки	
ба	вай	барои	чунин	ќарорњои	судї	ва	маъмурї	ё	созишномаи	дуљониба	ё	муфассал	
ба	вай	батарзи	кофї	дар	ин	бора	иттилоъ	дињад.

4.	 Њеч	чиз	дар	бандњои	1,	2	ва	3	аз	Аъзоён	талаб	намекунад,	ки	иттилооти	махфї,	
ки	 ба	 таъмини	 риояи	 ќонун	 монеъ	шавад,	 ошкор	шавад,	 ё	 ба	 ибораи	 дигар	 ба	
манфиатњои	умумї	мухолифат	намояд	ё	ба	манфиатњои	ќонунии	тиљоратии	баъзе	
корхонањои	давлатї	ё	шахсї	хисорот	ворид	намояд.

Моддаи 64
Танзими бањсњо

1.	 Муќаррароти	моддањои	XXII	ва	XXIII	ГАТТ	1994	,	бо	назардошти	сањењ	намудан	
ва	ба	корбарї	мувофиќи	Ањднома	оид	ба	њаллу	фасли	бањсњо,	машварат	ва	танзими	
бањсњо	аз	рўи	Созишномаи	мазкур,	 агар	дигар	чиз	дар	он	махсус	изњор	нашуда	
бошад	мавриди	истифода	ќарор	мегиранд.	

2.	 Зербандњои	1(b)	ва	1(с)	моддањои	ХХIII	ГАТТ	1994	нисбат	ба	танзими	бањсњо	аз	
рўи	Созишномаи	мазкур	дар	муддати	панљ	сол	аз	санаи	эътибори	ќонунї	пайдо	
намудани	Созишномаи	СУС	мавриди	истифода	ќарор	намегирад.

3.	 Дар	муддати	ёдрасшуда	дар	банди	2,	Шўро	оид	ба	ТРИПС	мазмун	ва	хусусиятњои	
намунаи	 даъвоњоро,	 ки	 дар	 зербандњои	 1(b)	 ва	 1(с)	 моддаи	 XXIII	 ГАТТ	 1994	
омадааст,	меомўзад,	 ки	мувофиќи	Созишномаи	мазкур	нишон	дода	мешавад	 ва	
тавсияњои	худро	ба	Конфоронси	Вазирон	барои	тасвиб	пешнињод	мекунад.	Њар	гуна	
ќарори	Конфронси	Вазирон	оид	ба	тасвиби	чунин	тавсияњо	ё	тамдиди	муњлатњо,	
ки	дар	банди	2	зикр	шудааст,	танњо	дар	сурати	иттифоќи	назар	ва	тавсияњои	ба	
тасвиб	расида	 барои	 њамаи	Аъзоён	 бидуни	расмиёти	расмии	минбаъдаи	 ќабули	
онњо	эътибор	пайдо	мекунад
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ЌИСМИ VI
МУВОФИЌАТНОМАЊОИ ГУЗАРАНДА

Моддаи 65
Мувофиќатномањои гузаранда

1.	 Бо	 шарти	 риояи	 бандњои	 2,3	 ва	 4	 ягон	 Аъзо	 уњдадор	 нест,	 ки	 муќаррароти	
Созишномаи	мазкурро	то	ба	итмомрасии	муњлати	умумї	дар	як	сол,	баъди	санаи	
эътибор	пайдо	намудани	Созишномаи	СУС,	мавриди	истифода	ќарор	дињад.

2.	 Кишвари	рў	ба	инкишоф–аъзо	њаќ	дорад,	ки	корбарии	муќаррароти	Созишномаи	
мазкурро,	чи	тавре,	ки	дар	банди	1	муайян	шудааст,	ба	ѓайр	аз	моддањои	3,4	ва	5	
барои	давраи	иловагї	бо	чањор	сол	ба	таъхир	андозад.

3.	 Њар	як	Аъзои	СУС,	ки	дар	љараёни	гузариш	аз	иќтисодиёти	марказикунонидашудаи	
наќшавї	ба	иќтисодиёти	бозории	соњибкории	озод	ќарор	дорад,	ислоњоти	сохтории	
низоми	худии	моликияти	зењниро	амалї	мегардонад	ва	бо	мушкилоти	хоси	омодагї	
ва	ба	кор	бурдани	ќонунњо	ва	дигар	санадњои	њуќуќї	дар	соњаи	моликияти	зењнї	
дучор	мешавад,	 инчунин	метавонад	 аз	 давраи	ба	 таъхирандозї,	 ки	 дар	 банди	 2	
пешбинї	шудааст,	истифода	намояд.

4.	 Дар	 он	 њадде,	 ки	 Созишномаи	 мазкур	 кишвари	 рў	 ба	 инкишоф–аъзо	 уњдадор	
мекунад,	 ки	 њифзи	 патентиро	 барои	 мањсулот	 дар	 соњаи	 техника,	 ки	 ба	 ќадри	
кофї	њифзпазир	нестанд	дар	ќаламрави	он,	дар	санаи	умумии	баистифодабарии	
Созишномаи	мазкур	барои	ин	Аъзо,	чи	тавре,	дар	банди	2	муайян	шудааст,	таблиѓ	
намояд,	дар	ин	сурат	вай	метавонад	бакорбарии	муќарраротро	оид	ба	патентњо	
барои	 мањсулоти	 боби	 5	 исми	 II	 марбут	 ба	 чунин	 соњањои	 техникї	 дар	 давраи	
иловагї	то	панљ	сол	ба	таъхир	андозад.

5.	 Аъзо,	 ки	 аз	 давраи	 гузариш	 мувофиќи	 бандњои	 1,2,3	 ва	 4	 истифода	 мебарад,	
таъмин	 мекунад,	 ки	 њар	 гуна	 таѓйирот,	 ки	 дар	 њамин	 давра	 ба	 ќонунњои	 онњо,	
дигар	санадњои	њуќуќї	ва	таљриба	ворид	карда	шудааст,	ба	паст	шудани	дараљаи	
мувофиќати	муќаррароти	Созишномаи	мазкур	оварда	нарасонад.

Моддаи 66
Кишварњои камрушдкарда-аъзо 

1.	 Бо	 дарназардошти	 зарурати	 махсус	 ва	 талаботи кишварњои	 камрушдкарда-
аъзо,	 мањдудияти	 иќтисодї,	 молиявї	 ва	 маъмурии	 онњо	 ва	 талабот	 ба	 чандирї	
барои	таъсиси	пойгоњи	техникии	ќобили	њаётї,	ба	чунин	Аъзоён	истифодабарии	
муќаррароти	Созишномаи	мазкур,	ба	истиснои	моддањои	3,4	ва	5,	дар	муддати	10	
сол	аз	санаи	истифодабарии	он,	ки	мувофиќи	банди	1	моддаи	65	муайян	шудааст,	
талабот	пешкаш	карда	намешавад.	Аз	рўи	дархости	бамавќеи	далелноки	кишвари	
камрушдкарда-аъзо,	Шўрои	ТРИПС	тамдиди	ин	давраро	пешнињод	мекунад.

2.	 Кишварњои	рушдкарда	–	аъзо	корхонањо	ва	муассисањоро,ки	дар	ќаламрави	онњо	
љойгиранд,	барои	ташвиќ	ва	мусоидати	интиќоли	технология	ба	кишварњои	камтар	
тараќќикарда-аъзо,	бо	маќсади	таъмини	шароит	барои	таъсиси	пойгоњи	устувор	
ва	ќобили	њаётї	будани	техникї	њавасманд	мекунанд.
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Моддаи 67
Њамкорињои техникї

	 Бо	маќсади	мусоидати	иљроиши	Созишномаи	мазкур,	 кишварњои	рушдкарда	
–	 аъзо	 бо	 дархост	 ва	 шартњои	 мутаќобилан	 мувофиќашуда	 њамкорињои	 техникї	
ва	 молиявиро	 ба	 манфиати	 кишварњои	 рў	 ба	 инкишоф	 ва	 кишварњои	 камтар	
тараќќикардаи	Аъзо	таъмин	менамоянд.	Чунин	њамкорї	кўмак	дар	коркарди	ќонунњо	
ва	дигар	санадњои	њуќуќї,	ки	ба	њифз	ва	таъмини	риояи	њуќуќњои	моликияти	зењнї	
алоќаманданд,	 дарбар	 мегирад,	 инчунин	 пешгирии	 сўиистифода	 аз	 чунин	 њуќуќњо,	
минљумла	дастгирии	муассисањо	ё	устуворгардонии	идорањои	миллї,	ки	ба	ин	масъала	
алоќамандї	доранд,	аз	љумла	омўзиши	кормандон	дохил	мешавад.

ЌИСМИ VII
ТАДБИРЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛЇ; МУЌАРРАРОТИ НИЊОЇ

Моддаи 68
Шўро оид ба љанбањои тиљоратии њуќуќи моликияти зењнї 

	 Шўрои	 ТРИПС	 барои	 амалњои	 Созишномаи	 мазкур	 ва	 аз	 љумла,	 барои	
иљроиши	уњдадорињо	аз	тарафи	Аъзоён,	ки	аз	он	бармеояд,	мушоњида	анљом	медињад	
ва	 ба	Аъзоён	 имконият	фароњам	меорад,	 ки	 доир	 ба	масоили	 вобаста	 ба	 љанбањои	
тиљоратии	њуќуќи	моликияти	зењнї	машварат	намоянд.	Вай	дигар	вазифањоро,	ки	ба	
он	Аъзоён	вогузор	кардаанд,	анљом	медињад,	аз	љумла	њар	гуна	њамкориро	вобаста	ба	
расмиёти	њаллу	фасли	бањсњо,	ки	онњо	хоњиш	мекунанд,	пешнињод	менамояд.	Њангоми	
иљрои	вазифањои	худ	Шўрои	ТРИПС	метавонад	бо	њар	гуна	сарчашма,	ки	худ	онро	
муносиб	медонад,	машварат	кунад	ва	барои	иттилоот	ба	он	мурољиат	намояд.	Њангоми	
машварати	њамроњии	СЉМЗ,	Шўро	дар	давоми	як	сол	аз	санаи	баргузории	аввалин	
љаласа	 барои	 дастёбии	 созиши	 муносиб	 оид	 ба	 њамкорї	 бо	 маќомоти	 Ташкилоти	
зикршуда	тадбирњо	меандешад.

Моддаи 69
Њамкорињои байналмилалї

	 Аъзоён	 оид	 ба	 њамкорињои	 мутаќобила	 барои	 рафъ	 намудани	 молњои	
наќзкунандаи	њуќуќњои	моликияти	зењнї	дар	савдои	байналмилалї	мувофиќа	мекунанд.	
Бо	 ин	 маќсад	 онњо	 дар	 маќомоти	 маъмурии	 худ	 нуќтањои	 тамос	 таъсис	 медињанд,	
оид	 ба	 ин	 огоњ	мекунанд	 ва	 бояд	 ба	мубодилаи	 иттилоот	 оид	 ба	 тиљорати	молњои	
наќзкунандаи	њуќуќњои	нишондодашуда	омода	бошанд.	Аз	љумла,	онњо	ба	мубодилаи	
иттилоот	ва	амалњои	мутаќобила	миёни	маќомоти	гумрук	вобаста	ба	тиљорати	молњо	
бо	истифодаи	ноњаќи	нишонаи	молї	ва	молњо,	ки	бо	наќзи	њуќуќи	муаллифї	истењсол	
шудааст,	мусоидат	мекунанд.

Моддаи 70
Њифзи объектњои мављуда

1.	 Созишномаи	 мазкур	 асосе	 барои	 пайдоиши	 вазифањои	 марбут	 ба	 амалњои	
анљомдодашудаи	 Аъзои	 мазкур	 то	 санаи	 оѓози	 истифодаи	 Созишномаи	 мазкур	
вуљуд	надорад.
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2.	 Агар	чизи	дигаре	дар	Созишномаи	мазкур	пешбинї	нашуда	бошад,	он	марбут	ба	
њамаи	 объектњои	моликияти	 зењнї,	 ки	 дар	 санаи	 оѓози	 истифодаи	Созишномаи	
мазкур	вобаста	ба	Аъзои	алоњида,	ки	дар	њамин	Аъзо	дар	санаи	нишондодашуда	
њифз	 мешавад	 ё	 ќаноатманд	 мегардад	 ё	 чуноне,	 ки	 интизор	 меравад,	 дар	 охир	
бо	 меъёрњои	 њифзпазирї	 мувофиќи	 шартњои	 Созишномаи	 мазкур	 ќаноатманд	
мегардад,	 вазифањо	 эљод	 мешавад.	 Он	 чи	 вобаста	 ба	 шартњои	 банди	 мазкур	
ва	 бандњои	 3	 ва	 4,	 ки	 марбут	 ба	 њуќуќи	 муаллифї	 аст,	 уњдадорињо	 нисбат	 ба	
асарњои	мављуда	ба	таври	истисно	дар	асоси	моддаи	18	Конвенсияи	Берн	(с.1971)	
муайян	карда	мешавад,	вале	уњдадорињои	марбут	ба	њуќуќи	истењсолкунандагони	
фонограмма	ва	иљрокунандагон,	ба	таври	истисно	дар	асоси	моддаи	18	Конвенсияи	
Берн	(с.1971)	муайян	карда	мешавад,	то	онљое,	ки	он	мувофиќи	банди	6	моддаи	14	
Созишномаи	мазкур	ќобили	ќабул	бошад.

3.	 Доир	 ба	 барќарорсозии	 њифзи	 њуќуќ	 ба	 объектњои	 моликияти	 зењнї,	 ки	 санаи	
оѓози	истифодаи	Созишномаи	мазкур	дар	Аъзои	мазкур	ба	дастовардњои	умумї	
гузаштааст,	уњдадорї	ба	вуљуд	намеояд.

4.	 Вобаста	ба	њар	гуна	амалњо,	ки	марбут	ба	молњои	мушаххас	аст,	аз	љумла	объектњои	
њифзшавандаро	дарбаргиранда,	ки	наќзи	њуќуќро	дар	партави	ќонунгузорї	шуруъ	
намудаст	ва	ба	Созишномаи	мазкур	мувофиќат	мекунад	ва	ё,	ки	оѓоз	шудааст	ё	
вобаста	ба	он,	ки	сармоягузорињои	муносиб	то	санаи	ќабули	Созишномаи	мазкур	
аз	 љониби	Аъзои	мазкур	дар	СУС	анљом	дода	шудаанд,	 њар	 як	Аъзо	метавонад	
мањдудияти	 воситањои	 додгоњиро	 вобаста	 ба	 идомаи	 чунин	 амалњо,	 ки	 ба	 он	
соњибњуќуќ	 метавонад	 љалб	 шавад,	 баъди	 оѓози	 истифодабарии	 Созишномаи	
мазкур	марбут	ба	Аъзои	мазкур	пешбинї	намояд.	Бо	ин	њол,	дар	чунин	маврид	ин	
Аъзо	њадди	аќал	пардохти	боадолатонаи	подошпулиро	пешбинї	менамояд.

5.	 Аъзо	уњдадор	нест,	ки	истифодабарии	муќаррароти	моддаи	11	ва	банди	4	моддаи	
14	вобаста	ба	асл	ё	нусха,	ки	то	санаи	оѓози	истифодабарии	Созишномаи	мазкурро	
марбут	ба	Аъзои	мазкур	фаро	гирифтааст,	анљом	дињад.	

6.	 Аъзоён	уњдадор	нестанд,	ки	истифодабарии	моддаи	31	ё	талаботеро,	ки	дар	банди	
1	моддаи	27,	мувофиќ	ба	он,	ки	њуќуќњои	патентї	метавонад	новобаста	аз	соњаи	
техникї	мавриди	истифода	ќарор	 гирад,	 анљом	дињад,	 ба	истифодабарї	бидуни	
иљозати	соњибњуќуќ	дар	њолатњое,	ки	агар	иљозат	барои	чунин	истифодабарї	аз	
љониби	 њукумат	 то	 санаи	маълум	 гаштани	Созишнома	 пешкаш	 гардида	 бошад,	
сурат	мегирад..

7.	 	 Агар	 њифзи	 њуќуќњои	 моликияти	 зењнї	 шарти	 баќайдгириро	 љоиз	 бошад,	 дар	
арзнома	барои	пешнињоди	муњофизат,	ки	дар	баррасї	ќарор	дорад,	аз	санаи	оѓози	
истифодабарии	Созишномаи	мазкур	 вобаста	 ба	Аъзои	мазкур,	 ворид	 намудани	
таѓйирот,	ки	ба	дархости	њифзи	бештари	дар	муќаррароти	Созишнома	пешбинї	
гаштааст,	равона	шудааст.	Чунин	таѓйирот	набояд	объектњои	навро	дарбар	гирад.

8.	 Агар	дар	санаи	эътибори	ќонунї	пайдо	кардани	Созишномаи	СУС	Аъзо	вобаста	ба	
мањсулоти	доруворї	ва	агрохимиявї,	баробарвазн	ба	вазифањои	он	аз	рўи	моддаи	
27	њифзи	патентї	пешнињод	накунад,	њамин	Аъзо:

(а)	мустаќилона	аз	муќаррароти	бахши	VI	аз	санаи	эътибори	ќонунї	пайдо	
намудани	Созишномаи	СУС,	чи	гуна	метавон	барои	додани	патент	ба	чунин	
ихтироот	арзнома	пешнињод	намуд;

(b)	аз	санаи	оѓози	истифодаи	Созишномаи	мазкур	нисбат	ба	ин	арзномањо	
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меъёри	 њифзпазирии	 дар	 Созишномаи	 мазкур	 омада,	 ки	 агар	 ин	 меъёрњо	
барои	санаи	пешнињоди	арзнома	дар	ин	Аъзо	истифода	шавад	ё	бо	мављудият	
ва	дархости	аввалият	ба	санаи	аввалияти	арзнома;	ва

(с)	 њифзи	патентро	мувофиќи	Созишномаи	мазкур	аз	санаи	додани	патент	
таъмин	 намояд	 ва	 дар	 баќияи	 муњлати	 амали	 патент,	 ба	шумор	 аз	 санаи	
пешнињоди	 арзнома	 мувофиќи	 моддаи	 33	 Созишномаи	 мазкур,	 барои	 он	
арзномањое,	ки	меъёрњои	њифзро,	ки	дар	зербанди	(b)	нишон	дода	шудааст,	
ќаноатманд	гардонад.

9.	 	Агар	мол	объекти	арзнома	ба	патенти	Аъзо	мувофиќи	банди	8(а)	мањсуб	шавад,	
њуќуќи	истисної	барои	фурўш,	новобаста	аз	муќаррароти	бахши	VI,	дар	давраи	
панљ	сол	баъди	гирифтани	иљозат	барои	фурўш	дар	ин	Аъзо	ё	то	додани	патент	ба	
мол,	ё	рад	намудани	додани	патент	дар	ин	Аъзо	пешнињод	мегардад	,	вобаста	ба	
аз	он,	ки	кадом	давра	кўтоњ	аст,	бо	шарти	он,	ки	баъди	эътибор	пайдо	намудани	
Созишномаи	 СУС	 арзнома	 барои	 патент	 пешнињод	 гардад	 ва	 патент	 ба	 моли	
нишондодашуда	дар	дигар	Аъзо	ва	иљозат	барои	фурўш	аз	дигар	Аъзо	гирифта	
шуда	бошад.

Моддаи 71
Назорат аз љараёни амалигардонии Созишнома ва ворид намудани ислоњот

1.	 Шўрои	 ТРИПС	 љараёни	 амалигардонии	 Созишномаи	 мазкурро	 баъди	 ба	 охир	
расидани	 давраи	 гузариш,	 ки	 дар	 банди	 2	 моддаи	 65	 зикр	 шудааст,	 баррасї	
менамояд.	Шўро,	бо	дарназардошти	таљриба,	ки	дар	натиљаи	иљроиши	Созишнома	
фаро	гирифтааст,	љараёни	амалигардонии	онро	баъди	ин	сана	баъди	ду	сол	мавриди	
баррасї	ќарор	медињад	ва	баъдан	чунин	баррасиро	њар	ду	сол	мавриди	њаллу	фасл	
ќарор	медињад.	Шўро	инчунин	метавонад	баррасиро	дар	партави	воќеањои	нави	
мутааллиќ	 ба	 ин,	 ки	 метавонад	 барои	 ворид	 намудани	 таѓйирот	 ё	 ислоњот	 дар	
Созишнома	мазкур	хизмат	кунад,	баргузор	намояд.

2.	 Ислоњот,	ки	танњо	барои	њадафи	пайванд	ба	сатњи	бештар	баланди	њифзи	њуќуќњои	
моликияти	 зењнї,	 ки	 мувофиќи	 дигар	 созишномањои	 бисёрљониба	 ва	 мувофиќи	
созишномањои	 зикршуда	ба	 њамаи	Аъзоёни	СУС	дастёб	 ва	 амалкунанда	мањсуб	
мешавад,	ба	Конфронси	Вазирон	барои	амалигардонии	амалњо	мувофиќи	банди	6	
моддаи	Х	Созишномаи	СУС,	дар	асоси	пешнињодот,	ки	тариќи	консенсус	Шўрои	
ТРИПС	ба	даст	омадааст,	метавон	интиќол	дод.

Моддаи 72
Ќайду шарти пешакї

	 Ягон	 ќайду	 шарти	 пешакї	 вобаста	 ба	 њар	 гуна	 муќаррароти	 Созишномаи	
мазкур	наметавонад	бе	мувофиќаи	Аъзоёни	дигар	анљом	дода	шавад.

Моддаи 73
Истисно аз рўи дарки амниятї

	 Њељ	чиз	дар	Созишномаи	мазкур	набояд	тафсир	шавад:

(а)	њамчун	 талабот	 ба	 њар	 Аъзо	 дар	 бобати	 пешнињоди	 иттилоот,	 ки	
ошкорнамоии	вайро	бархилофи	манфиати	амниятии	он	баррасї	менамояд;	ё
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(b)	њамчун	монеа	ба	њар	Аъзо	дар	мавриди	ќабули	њар	гуна	амалњо,	ки	вай	
барои	њимояти	манфиатњои	амниятї	зарур	мешуморад:	

(i)	 вобаста	 ба	маводи	 таќсимшаванда	 ё	маводе,	 ки	 аз	 онњо	 ба	 даст	
омадааст;

(ii)	 вобаста	ба	тиљорати	яроќ,	лавозимоти	љангї	ва	техникаи	њарбї,	
инчунин	тиљорати	дигари	монанди	молњо	ва	мавод,	ки	мустаќиман	ё	
ѓайримустаќим	бо	маќсади	таљњизонидани	ќуввањои	мусаллањ	амалї	
мешавад;

(iii)	агар	онњо	дар	 замони	љанг	 ё	дар	дигар	њолатњои	фавќулода	дар	
муносибатњои	байналхалќї	ба	кор	бурда	шавад;	ё	

(с)	 њамчун	 монеа	 њар	 як	 Аъзо	 барои	 иљроиши	 уњдадорињои	 он	 дар	 асоси	
Оинномаи	 Созмони	 Милали	 Муттањид	 бо	 маќсади	 њифзи	 амнияти	
байналмилалї	ва	сулњ	њар	гуна	амалњоро	ба	кор	мебарад.
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ЗАМИМАИ 2
_________________

СОЗИШНОМА ОИД БА ЌОИДАЊО ВА ТАРТИБОТИ ТАНЗИМКУНАНДАИ 

ЊАЛЛИ БАЊСЊО

Њамин тавр аъзоён  ба шарњи зер созиш мекунанд:

Моддаи 1
Соњаи  фаъолият ва истифода

1. Ќоида  ва тартиботи Созишномаи мазкур ба бањсњое истифода мешавад, ки  дар 
асоси муќаррарот оид ба машваратњо ва оид ба танзими бањсњои Созишнома 
барои баррасї пешнињод шудааст ва дар Замимаи 1 ба Созишномаи мазкур  ( дар 
Созишномаи мазкур чун «созишномањои фарогирифташуда» номида мешавад)  
номбар шудааст. Ќоида  ва тартиботи Созишномаи мазкур инчунин ба машваратњо 
ва танзими бањсњо  мутобиќи муќаррароти Созишнома оид ба таъсиси Созмони 
умумиљањонии савдо (дар Созишномаи мазкур њамчун «Созишнома оид ба СУС» 
омадааст)  ва Созишномаи мазкур дар алоњидагї ва ё дар маљмуъ бо њама гуна 
созишномањои фарогирифташуда истифода мешавад. 

2.  Ќоида  ва тартиботи Созишномаи мазкур бо ба њисоб гирифтани ќоидањои махсус 
ва ё иловагие, ки ба танзими бањсњо дахл дорад ва дар созишномањои фарогирифта 
мављуд аст, ки дар Замимаи  2 ба Созишномаи мазкур оварда шудааст, истифода 
карда мешавад. То њадде, ки фарќ дар байни ќоидаву тартибот мављуд аст, ки дар 
Созишномаи мазкур омадааст, бо ќоидаву тартиботи махсус ва иловагї, ки дар 
Замимаи 2 нишон дода шудааст, ќувваи афзалиятнок дорад. Агар дар бањсњо, ки  
тањти таъсири ќоида ва тартиботи беш аз як созишномањои фарогирифташуда 
ќарор дорад, бархўрд миёни ќоида ва тартиботи махсус ва ё иловагии чунин 
созишномањои баррасишаванда  ба вуљуд ояд ва тарафњои бањс  дар муддати 20 рўз 
аз санаи таъсиси гурўњи њакамон наметавонанд  оид ба ќоида ва тартибот ба созиш 
оянд, раиси Маќом оид ба њалли бањсњо, ки банди 1 Моддаи 2 ( дар Созишномаи 
мазкур чун «МЊБ» омадааст)  бо машварат бо тарафњои бањскунанда дар муддати 
10 рўз пас аз дархости як ё аъзои дигари СУС ќоида ва тартиботро муайян мекунад, 
ки онро бояд риоя кард.  Раис  он принсипњоеро њидоят мекунад, ки мувофиќи 
он  ќоида ва тартиботи махсус ва ё иловагї дар њолатњое  истифода мегардад, 
ки он имконпазир бошад, вале ќоида ва тартиботи дар Созишномаи мазкур 
овардашударо  дар он њадде истифода бояд бурд, ки барои  бархўрд (коллизия) ба 
миён наомадан зарур аст. 

Моддаи  2
Механизми истифодаи Созишнома

1. Бо маќсади истифодаи ќоидањо ва тартиботи мазкур, инчунин њангоми мављуд 
набудани муќаррароти дигар дар созишномањои фарогирифташуда, муќаррарот 
оид ба машварат ва танзими бањсњои созишномањои фарогирифташудаи мазкур 
аз тарафи Маќомот оид ба њалли бањсњо таъсис карда мешавад. Мувофиќан МЊБ 
салоњият дорад, ки  гурўњи њакамонро таъсис дињад, маърузањои гурўњи њакамон 
ва маќомоти шикоятиро ќабул кунад, иљрои ќарорњо ва тавсияњоро назорат 
кунад ва боздоштани  гузаштњо ва дигар уњдадорињоро, ки аз созишномањои 
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фарогирифташуда бармеояд, њал намояд. Нисбат ба бањсњое, ки дар доираи 
созишномањои фарогирифташуда ба амал меояд ва созишномаи тиљоратї бо 
доираи мањдуди иштирокдорон ба њисоб меравад, истилоњи «аъзо» чуноне ки дар 
Созишномаи мазкур истифода мешавад, танњо ба он аъзое дахл дорад, ки тарафдори 
созишномаи тиљоратии марбут  бо доираи мањдуди иштирокдорон  њастанд.   Дар 
њолатњое, ки МЊБ муќаррароти танзими бањсњоро, ки дар созишномаи тиљоратї 
бо доираи мањдуди иштирокдорон баён шудааст,  истифода мебарад, дар  љараёни 
ќарори ќабулњо  ва ё чорањо,  ки МЊБ нисбат ба ин бањс ќабул мекунад,  он аъзое 
иштирок карда метавонад, ки тарафдори ин созишнома ба њисоб меравад.  

2. МЊБ Шўроњо ва Кумитањои марбутаи СУС-ро оид ба рафти баррасии бањсњо, ки 
ба муќаррароти созишномањои фарогирифташудаи марбут дахл дорад, хабардор 
месозад.   

3. МЊБ љаласањои худро  дар сурати лозимие, ки  барои иљрои вазифањои он дар 
њудуди муњлате, ки Созишномаи мазкур пешбинї кардааст, доир менамояд. 

4.  Дар њолате, ки ќоида ва тартиботи дар Созишномаи мазкур баёншудааст пешбинї 
мекунанд, ки МЊБ бояд ќарор ќабул намояд, ки он дар асоси консенсус (ризоияти 
тамоми иштирокдорони љаласа) ќабул карда шавад. 

Моддаи  3
Муќаррароти умумї

1.   Аъзоён омодагии худро дар бораи риояи принсипњои танзими бањсњо, ки то ба 
ваќти њозира мутобиќи моддањои XXII ва XXIII ГАТТ 1947 истифода мешуданд 
ва инчунин ќоида ва тартиботро дар он шакле, ки дар Созишномаи мазкур таѓйир 
дода шудааст, тасдиќ мекунанд.  

2. Низоми танзими бањсњои СУС  унсури марказии таъминкунандаи бехатарї ва 
пешбинишавандаи низоми бисёртарафаи савдо  ба њисоб меравад.  Аъзоён эътироф  
мекунанд, ки низоми танзими бањсњо маќсади њифзи њуќуќу  уњдадорињои аъзоёнро 
оид ба созишномањои фарогирифташаванда дорад ва нисбат ба муќаррароти 
амалкунандаи ин созишномањо мутобиќи  ќоидањои оддии шарњи њуќуќњои умумии 
байналхалќии равшанї изњор менамоянд.  Тавсия ва ќарорњои МЊБ  наметавонад 
њуќуќ ва уњдадорињои  созишномањои фарогирифташавандаву пешбининамударо 
каму зиёд созад.

3. Танзими фаврии њолатњое, ки аъзо чунин мењисобад, ки фоидаи бевосита ва ё 
бавосита аз созишномањои фарогирифташаванда бароянда барои ў дар натиљаи 
чорањои андешидаи дигар аъзо кам шудааст, барои амалкунии самараноки СУС ва  
нигоњдории тавозуни лозима дар байни њуќуќ ва уњдадорињои аъзоён зарур аст. 

4.  Тавсия ва ќарорњои ќабулкардаи МЊБ  бояд барои ба даст овардани танзими 
ќаноаткунанда оид ба масъалаи мазкур  мутобиќи  њуќуќ ва уњдадорињое, ки аз 
Созишномаи мазкур ва созишномањои фарогирифташванда бармеояд, равона 
карда шуда аст. 

5.   Тамоми ќарорњо оид ба масъалањое, ки дар асоси муќаррарот дар бораи машварат 
ва танзими бањсњои созишномањои фарогирифташаванда гузошта шудааст, аз 
љумла ќарорњои арбитражї (њакамї) бояд бо ин созишномањо мувофиќ бошад 
ва набояд манфиатњоеро, ки барои њар як аъзо аз ин созишномањо бармеояд 
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бекор ва ё ихтисор накунад ва ё барои ба даст овардани њама гунна маќсадњои ин 
созишномањо монеъ нагардад.  

6. Дар бораи ќарорњо, ки бо ризоияти тарафњо ќабул шудааст, оид ба масъалањое, ки 
расман дар асоси муќаррарот оид ба машварат ва танзими бањсњои созишномањои 
фарогирифташаванда пешнињод шудааст  МЊБ ва дигар Шўроњо ва Кумитањои 
марбут, ки њар як аъзо метавонад њама гуна масъалаи ба ин дахлдорро пешнињод 
намояд, хабардор карда мешавад.  

7. Пеш аз ин ки парванда боз карда шавад, аъзо бањо медињад, ки оё ин амал дар 
асоси тартиботи мазкур самаранок хоњад буд.  Њадафи механизми танзими бањсњо 
ин њалли мусбати бањсњо ба шумор меравад.  Ќарорњои ќобили ќабул барои 
тарафњои бањс ва  мувофиќ бо созишномањои фарогирифташаванда, бешубња 
афзалиятнок ба њисоб меравад.  Њангоми мављуд набудани ќарори  ќобили ќабули 
тарафњо, њадафи аввали механизми танзими бањсњо, чун ќоида,  дар он аст, ки 
бекоркунии чорањои андешидаро таъмин намояд, агар муќаррар карда шавад, 
ки он бо муќаррароти  яке аз созишномањои фарогирифташванда  мувофиќ нест. 
Ба истифодаи муќаррарот оид ба љуброни дар он њолате рў овардан лозим аст, 
ки агар дарњол бекор кардани чорањои пешгирифта амалишаванда нест ва танњо 
дар асоси муваќќатї то ба бекМЊБозии чорањои мувофиќ набудаи созишномањои 
фарогирифташаванда ин кор мумкин аст.  Имконияти охирон, ки  Созишномаи 
мазкур ба аъзои ба тартиботи танзими бањсњо рў оваранда  пешнињод мекунад 
ин  боздоштани амали  гузаштњо  ва ё дигар уњдадорињо аз рўи созишномањои 
фарогирифташаванда дар асоси  мањдудкунии њуќуќњо нисбат ба аъзо дигар аст, ба 
шарте ки агар МЊБ ин чорањоро иљозат дињад. 

8. Дар њолати риоя накардани уњдадорињои дар асоси созишномањои 
фарогирифташаванда  ќабул намуда, парвандаи бозшуда, парвандаи   prima facie 
оид ба бекМЊБозї  ва ё ихтисоркунии фоида њисобида мешавад. Ин чунин маъно 
дорад, ки  одатан  фарзия барои  он мављуд аст, ки  вайрон кардани ќоида  барои 
дигар аъзоён, ки тарафдори созишномањои фарогирифташавандаанд оќибати бад 
меоварад ва дар ин њолатњо аъзо, ки аз болои он шикоят бурда шудааст, бояд  ин 
шикоятро рад кунад.

9.  Муќаррароти Созишномаи мазкур  ба њуќуќњои аъзоён  дар љустуљўи шарњи  
эътиборноки муќаррароти созишномањои фарогирифташаванда бо истифода 
аз механизми ќабули ќарорњои Созишнома оид ба СУС ва ё созишномањои 
фарогирифташаванда, ки созишномањои тиљоратї бо доираи мањдуди 
иштирокдорон ба њисоб меравад, зарар намерасонад.  

10. Фањмида мешавад, ки дархост оид ба тартиботи мусолињатомез ва истифодаи  
тартиботи танзими бањсњо набояд њамчун амали бањсї баррасї ва  маънидод 
шавад ва  агар бањс  ба вуљуд ояд, тамоми аъзоён бояд ба ин тартибот бо маќсади 
њалли бањс бовиљдонона рў оваранд.  Њамчунин фањмида мешавад, ки шикоятњо 
ва шикоятњои мутаќобилан, ки ба масъалањои гуногун дахл дорад, набояд ба њам 
муттањид карда шаванд. 

11. Созишномаи мазкур танњо нисбат ба дархостњои нав оид ба гузаронидани 
машварат истифода бурда мешавад, ки дар асоси муќаррарот оид ба машваратњои 
созишномањои фарогирифташаванда ба санаи њукми ќонунї гирифтани Созиш-
нома оид ба СУС ва ё баъд аз он пешнињод шудааст. Нисбат ба бањсњо, ки дархост 
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оид ба машваратњо  дар асоси ГАТТ  1947 ва ё њама гуна созишномаи дигари 
созишномањои фарогирифташавандаи ќаблї то ба санаи њукми ќонунї гирифтани 
Созишнома оид ба СУС пешнињод шуда буд,  истифодаи ќоида ва тартибот марбут  
оид ба танзими бањсњо  идома дода мешавад, ки бевосита ќабл аз санаи ба њукми 
ќонунї даромадани Созишнома оид ба СУС  амалї мекард.

12. Новобаста аз банди 11, агар дар асоси яке аз созишномањои фарогирифташаванда 
кишвари аъзои рў ба инкишоф аз болои кишвари аъзои рушдкарда шикоят мебарад, 
тарафи шикоятбаранда ба љойи муќаррароти моддањои 4,5,6 ва 12 Созишномаи 
мазкур њуќуќ дорад ба муќаррароти марбути Ќарор аз 5 апрели  соли 1966 (BISD 
14S/18) такя  кунад, ба истиснои њолатњое, ки  ваќте гурўњи њакамї чунин мењисобад, 
ки муњлати банди 7 Ќарор пешбининамуда барои омода кардани маърузаи ў басанда 
нест ва бо розигии тарафњо ва  тарафи шикоятбаранда метавонад ин муњлат дароз 
карда шавад. Дар он њадде, ки  дар байни  ќоидаву тартиботи дар моддањои  4, 5, 6 
ва 12  баёншуда ва ќоида ва тартиботи марбути Ќарори зикршуда фарќият мављуд 
аст, охирон  дорои ќувваи  афзалиятнок аст. 

Моддаи  4
Машварат

1. Аъзоён, дар бораи тайини таќвият ва баланд бардоштани самаранокии тартиботи 
гузаронидани машварат, ки аз тарафи аъзоён истифода мешавад,  изњор 
медоранд. 

2.    Њар як аъзо уњдадор мешавад, ки  њар як шикоятро, ки аз тарафи аъзои дигар оид 
ба чорањои зери таъсир њама гуна  созишномањои фарогирифташуда ќарор дошта, 
ки дар њудуди аъзои якум ќабул карда шудааст, бо дарки масъулият баррасї 
менамояд ва имкониятњои лозимаро барои машварат фароњам меоварад1.

3.     Агар,  дархост  оид  ба  машварат  бо  муќаррароти  созишномањои фарогирифташа-
ванда асоснок карда шуда бошад, аъзое, ки дархост ба он равона карда шудааст, ба 
он дар муддати 10 рўз аз санаи гирифтани он асноди набудани дигар созишномаи 
дутарафа, љавоб медињад ва машваратро бо ризоиши худ на дертар аз 30 рўз аз 
санаи гирифтани дархост, бо маќсади ба даст овардани ќаноатмандии дутарафа 
оѓоз мекунад.  Агар дар муддати 10 рўз аз санаи гирифтани  дархост  ва ё дар 
муњлати муќаррарнамудаи ризоияти умумї  аъзо љавобнамедињад ва ё машваратро 
оѓоз намекунад, аъзое, ки гузаронидани  машваратро дархост намудааст метавонад 
дарњол таъсиси гурўњи њакамиро талаб намояд.  

4.   Аъзое, ки гузаронидани машваратро дархост мекунад, дар бораи тамоми  чунин 
дархостњо МЊБ,  Шўроњо ва Кумитањои марбутаро  хабардор  месозад. Њама гуна 
дархост оид ба машварат ба таври хаттї  ва бо баёни сабабу маќсад, аз љумла бо 
нишондоди чорањои андешидамешуда ва асоси њуќуќии шикоят пешнињод карда 
мешавад. 

5. Дар љараёни машварате, ки мутобиќи муќаррароти созишномањои 
фарогирифташаванда гузаронида мешавад, то ќабули ќадамњои минбаъда дар 
асоси Созишномаи мазкур, ба аъзоён лозим меояд, ки  барои танзими масъалаи 
мављуда кўшиш ба харљ дињанд. 

1   Агар муќаррароти њама гуна созишномаи фарогирифташаванда оид ба чорањое, ки аз тарафи њукуматњои минтаќавї ва ё 
мањаллї  ва ё давлат дар њудуди аъзо ќабул шуда аз муќаррароти банди мазкур фарќ кунад, муќаррароти дигар созишномаи 
фарогирифташаванда ќувваи афзалиятнок дорад.
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6.  Машваратњо хусусияти махфї дошта, ба њуќуќњои ягон аъзоро дар њолати   њама 
гуна тафтишоту санљиш халалдор намесозад.

7.    Агар машварат  дар муддати 60 рўз аз санади гирифтани дархост оид ба машварат бо 
танзими бањс ба анљом нарасад, тарафи шикояткунанда метавонад таъсиси гурўњи 
њакамиро дархост намояд. Тарафи шикояткунанда метавонад таъсиси гурўњи 
њакамиро дар муддати 60 рўзи нишондодашуда дархост намояд, агар тарафњои дар 
машварат иштироккунанда якљоя чунин њисобанд, ки бањс дар натиљаи машварат 
ба танзим оварда  нашуд.

8.   Дар њолатњои фаврї, аз љумла ваќте ки сухан дар бораи молњои тезвайроншаванда 
меравад, аъзоён машваратро на дертар аз 10 рўз аз санаи гирифтани дархост оид ба 
машварат оѓоз мекунанд.  Агар машварат дар муддати 20 рўз аз санаи гирифтани 
дархости пешнињодшуда бо ба танзим даровардани бањс ба анљом нарасад, тарафи 
шикояткунанда метавонад таъсиси гурўњи њакамиро талаб намояд. 

9.   Дар њолатњои фаврї, аз љумла ваќте ки сухан дар бораи молњои тезвайроншаванда 
меравад, тарафњои бањс, гурўњи њакамї ва Маќомоти шикоятї кўшиш ба харљ 
медињанд, ки то љое ин имкон дорад, њалли бањсро  тезонанд.

10. Дар љараёни машварат ба аъзоён лозим аст, ки ба масъалањои мушаххас ва 
манфиатњои мамлакатњои рў ба инкишофи аъзо диќќати махсус дињанд. 

11. Њар дафъа, ваќте ягон аъзо, ки ба шумораи аъзоён шомил нест ва дар машварат 
иштирок мекунад, чунин њисобад, ки он ба машварат, ки дар асоси банди 1 
моддаи  XXII ГАТТ 1994, банди 1 моддаи XXII ГАТС ва ё муќаррароти мувофиќи 
созишномањои дигари фарогирифташаванда  манфиати назарраси тиљоратї 
дорад2, он метавонад аъзоёни зикршуда ва инчунин МЊБ-ро  дар муддати 10 рўз  
пас аз фиристодани дархост оид ба машварат, мутобиќи моддаи зикршуда, дар 
бораи хоњиши  њамроњ шудан ба машварат  хабардор месозад.  Аъзои зикршуда 
барои иштирок дар машварат бо шарте иљозат дода мешавад, ки аъзое, ки ба он 
дархост оид ба машварат фиристода шуда буд, розї мешавад, ки тасдиќ дар бораи 
манфиати назаррас асоснок аст. Дар ин њолат онњо дар ин бора ба МЊБ хабар 
медињанд.  Агар дархост оид ба иштирок дар машварат рад карда шавад, аъзои 
аризадињанда њуќуќ дорад гузаронидани машваратро дар асоси банди 1 моддаи 
XXII ва ё банди 1 моддаи XXII ГАТТ 1994, банди ё моддаи XXII ё банди 1 моддаи 
XXII ГАТС ва ё муќаррароти марбути созишномањои дигари фарогирифташаванда 
хоњиш намояд.  

Моддаи  5
Хизматрасонии хуб, тартиботи  мусолињатомез ва миёнравї

1.    Хизматрасонии хуб, тартиботи  мусолињатомез ва миёнравї тартиботе ба њисоб 

2  Муќаррароти марбут оид ба машварат дар созишномањои фарогирифташаванда дар поён номбар шудааст: 
    Созишнома оид ба кишоварзї, моддаи 19; Созишнома оид ба истифодаи чорањои санитарї ва  фитосанитарї,  банди 1 моддаи 

11; Созишнома оид ба газвор ва либос, банди 4, моддаи 8; Созишнома оид ба монеањои техникї дар савдо, банди 1, моддаи 14; 
Созишнома  оид ба чорањои  сармоягузорї вобаста ба савдо, моддаи 8; Созишнома оид ба истифодаи моддаи VI ГАТТ 1994, 
банди  2 моддаи 17; Созишнома оид ба истифодаи моддаи VII ГАТТ 1994, банди  2 моддаи 19; Созишнома оид ба  бозрасии 
ќабл аз њамлу наќл, моддаи 7; Созишнома оид ба ќоидањои  пайдоиш, моддаи 7; Созишнома оид ба тартиботи иљозатномаи  
воридотї, моддаи 6;  Созишнома оид ба субсидияњо ва чорањои љубронї, моддаи 30; Созишнома оид ба чорањои муњофизатї, 
моддаи 14; Созишнома оид ба љанбањои тиљоратии моликияти зењнї, моддаи 64.1;  ва муќаррароти марбут ба машваратњои  
созишномањои тиљоратї бо доираи мањдуди иштирокдорон, чуноне њар яки чунин созишномањо аз тарафи маќомоти 
салоњиятдор муайян карда шудааст ва МЊБ хабардор карда шудааст
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меравад, ки  ихтиёрї истифода бурда мешавад, агар тарафњо дар ин бора созиш 
карда бошанд.  

2.   Тањќиќ  бо истифодаи хизматрасонии хуб, тартиботи  мусолињаомез ва миёнравї, 
аз љумла мавќеи љонибњои бањс ки дар љараёни ин бањсњо ќарор доранд, махфї ба 
шумор рафта, ба њуќуќи тарафњо њангоми њама гуна тањќиќи минбаъда дар асоси 
ин тартибот халал ворид намесозад.  

3.  Хизматрасонии хуб, тартиботи  мусолињаомез ва миёнравї метавонад  аз тарафи 
њар як љониби бањс дар њама ваќт дархост карда шавад. Он метавонад дар њама 
ваќт оѓоз ва ба анљом расонида шавад.  Ваќте ки хизматрасонии хуб, тартиботи  
мусолињаомез ва миёнравї ќатъ карда мешавад, љониби шикоятбаранда метавонад 
баъдан бо хоњиши таъсис додани гурўњи њакамї мурољиат кунад.  

4.  Ваќте ки тарафњои бањскунанда дар муддати 60 рўз аз санаи гирифтани дархост 
оид ба машварат аз хизматрасонии хуб, тартиботи  мусолињаомез ва миёнравї  
истифода бурданд, љониби шикоятбаранда  пеш аз он ки  таъсиси гурўњи њакамиро 
дархост намояд, бояд гузаштани муњлати 60-рўзаро интизор шавад, ки он аз санаи 
гирифтани дархост оид ба машварат њисоб карда мешавад. Љониби шикоятбаранда  
метавонад таъсиси гурўњи њакамиро дар муддати давраи 60-рўзаи зикршуда дархост 
намояд, агар тарафњои бањс дар якљоягї чунин њисобанд, ки хизматрасонии хуб, 
тартиботи  мусолињаомез ва миёнравї ба танзими бањс  оварда натавонист. 

5.   Агар тарафњои бањс дар ин бора созиш кунанд, хизматрасонии хуб, тартиботи  
мусолињаомез ва миёнравї метавонад, ваќте ки тањќиќ  дар гурўњи њакамї оѓоз 
мегардад, идома ёбад. 

6.   Директории генералї метавонад  аз рўи  ex officio амал карда,  бо маќсади расонидани 
кўмак ба аъзоён дар танзими бањс хизматрасонии хуб, тартиботи  мусолињаомез ва 
миёнаравиро пешнињод намояд.

Моддаи  6
Таъсиси гурўњи њакамї

1. Агар, љониби шикоятбаранда дар ин бора дархост кунад, гурўњи њакамї  аз  њама 
дертар дар љаласаи навбатии МЊБ, ки пас аз љаласае, ки дар рафти он ин дархост 
бори аввал ба рўзномаи маљлиси МЊБ  дохил карда шуда буд, таъсис карда 
мешавад, агар МЊБ дар љаласаи зикршуда дар асоси консенсус оид ба таъсис 
надодани гурўњи њакамї ќарор ќабул накунад3. 

2. Дархост оид ба таъсиси гурўњи њакамї дар  шакли хаттї фиристода мешавад.  Дар он 
нишон дода мешавад, ки  оё машварат гузаронида шудааст ё не,  чорањои мушаххас 
оид ба мавзуи бањс ишора мешавад ва асоси њуќуќии шикоят мухтасар, дар шакле 
ки оид ба мушкилот  маълумоте гирифта шавад,  оварда мешавад. Дар њолате, ки 
агар шикоятбаранда дар бораи таъсиси гурўњи њакамии салоњиятдор, ки аз гурўњи 
њакамии оддї фарќ дорад, дархост мекунад, дар ин њол дархости хаттї   матни 
пешнињодшударо дар бораи салоњияти махсус дар худ дорад. 

3  Агар љониби шикоятбаранда дар ин бора дархост намояд, љаласаи МЊБ дар муддати 15 рўз пас аз фиристодани  дархост даъват 
карда мешавад, бо шарти он ки њади аќал то ба 10 рўз  ќабл аз  љаласа дар бораи он огоњнома фиристода мешавад.
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Моддаи 7
Салоњияти гурўњи њакамї

1. Гурўњи њакамї салоњияти зеринро дорад, агар љонибњои  бањс  дар муддати 20 рўз аз 
санаи таъсиси гурўњи њакамї ба созиши дигар наомада бошанд:

 «Мутобиќи муќарррооти марбут омўхтани (номи созишнома (њои) фаро-
гирифташаванда, ки аз тарафи  тарафњо бањс гуфта шудааст) масъалае, ки ба 
баррасии МЊБ аз љонибе (номи љониби бањс) пешнињод шудааст, дар њуљљати……, 
ва хулоса кардан, ки ба МЊБ дар тањияи тавсия ва ё ќабули ќарор кўмак мекунад, 
чуноне ин дар  созишнома (њои) мазкур пешбинї шудааст».

2. Гурўњи њакамї ба муќаррароти марбути созишномаи фарогирифташаванда ва ё 
созишномаи зикршуда, ки аз тарафи тарафњои бањс номбар шудааст, мурољиат 
мекунад. 

3. МЊБ бо таъсиси гурўњи  њакамї метавонад раиси худро вазифадор намояд, ки 
салоњияти гурўњи њакамиро дар љараёни  машварат бо љонибњои бањс  бо шарти 
риояи муќаррароти банди 1, муайян кунад . Дар бораи салоњиятњое, ки бо чунин тарз 
муайян карда шудааст њамаи аъзоён хабардор карда мешаванд. Агар, салоњияти 
ќабул карда шуда аз салоњияти  стандартї фарќ кунад, њар як аъзо метавонад дар 
назди МЊБвобаста ба ин њама гуна саволро пеш гузорад. 

Моддаи 8
Њайати гурўњи њакамї 

1.  Гурўњи њакамї аз мутахассисони баландихтисоси њукумати ва ё ѓайрињукумати 
ташкил дода мешавад, ки ба њайати гурўњи њакамї дохил шудаанд ва ё парвандаеро 
дар назди он намояндагї кардаанд, намоянда ва ё аъзои тарафњои созишномаи 
ГАТТ 1994 будаанд, намоянда  дар Шўроњо ва ё Кумитањои  яке аз созишномањои 
фарогирифташаванда ё созишномаи ќаблї будаанд, дар Котибот  будаанд ва ё аз 
фанни њуќуќњои байналмилалии тиљорат ё сиёсати тиљорат дарс гуфтаанд ва ё  дар  
ин мавзуъ маќолањо ба нашр расондаанд ва ё дар маќомоти баландпояи яке аз 
аъзоњо оид ба масъалањои савдо хизмат кардаанд.  

2. Аъзои гурўњи њакамї  бо чунин тарз интихоб карда мешавад, ки  озодии аъзоён, 
омодагии  кофии бисёртарафаи касбї ва љанбањои васеи таљрибаи амалиро таъмин 
карда тавонад. 

3.   Шањрвандони аъзоёни њукумат4, ки љониби бањс  ва ё  љониби сеюм ба шумор 
мераванд, чунон ки ин дар  банди 2 моддаи 10 муайян карда шудааст, набояд ба 
њайати гурўњи њакамї  оид ба ин бањс дохил карда шаванд, агар љонибњои бањс 
дигаргуна созиш накарда бошанд. 

4.  Барои кўмак дар интихоби аъзоёни гурўњи њакамї Котибот  рўйхати шахсони 
баландихтисоси њукуматї ва ѓайрињукуматиро, ки  дар банди 1 зикр шудааст, 
тартиб медињанд, ки аз он агар лозим шавад аъзоёни гурўњи њакамї интихоб карда 
мешаванд.  Ба ин рўйхат номи коршиносони мустаќил, ки 30 ноябри соли 1984 (BISD 
31S/9), тартиб дода шудааст ва дигарон, ки дар асоси њар яке аз созишномањои 
фарогирифташаванда номнавис шудааст, дохил карда мешавад.  Рўйхат њамчунин 
номи шахсонеро дар бар мегирад, ки  дар ин рўйхат  дар лањзаи ба њукми ќонунї 

4 Дар њолате, ки тарафи бањс  иттињоди гумрукї  ё бозорњои умумї ба њисоб меравад, ин муќаррарот  нисбат ба шањрвандони  
тамоми давлатњои аъзои иттињоди гумрукї ва ё бозорњои умумї истифода карда мешавад.
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даромадани Созишнома оид ба СУС пешнињод шудааст.  Аъзоён метавонанд 
барои шомил кардан ба вараќаи рўйхат номњои мутахассисони њукуматї ва 
ѓайрињукуматиро бо вогузоштани маълумоти зарурї дар бораи донишу малакаи 
онњо дар соњаи тиљорати байналхалќї дар бахшњои мушаххас ва ё вобаста ба 
масъалањои ба созишномањои фарогирифташаванда, пешнињод намоянд; ин номњо 
ба таври иловагї пас аз тасдиќ кардан аз тарафи МЊБ ба рўйхат дохил карда 
мешавад. Нисбат ба њар як шахси ба рўйхат ворид кардашуда, соњаи мушаххаси 
салоњияти ин шахсон дар бахшњо ва ё оид  ба масъалањои  ба созишномањои 
фарогирифташаванда  дахлдор,  нишон дода мешавад.

5.   Гурўњњои њакамї аз се аъзо иборат аст, агар  дар муддати 10 рўз аз санаи таъсиси 
гурўњи њакамї тарафњои бањс дар бораи ташкили гурўњи њакамї дар њайати панљ  
аъзо ба созиш наоянд.  Аъзоён дарњол аз њайати гурўњи њакамї хабардор карда 
мешаванд. 

6.   Котибот  ба тарафњои бањс номзадии шахсонро барои интихоб ба сифати аъзои 
гурўњи њакамї пешнињод  менамояд. Тарафњои бањс  вобаста ба ин номзадњо  
эътирозе намекунанд, ба ѓайр аз  ягон муњити маљбурии ба миёномада. 

 7.   Агар, дар муддати 20 рўз аз санаи таъсиси гурўњи њакамї  созиш оид ба њайати 
шахсии гурўњи њакамї ба даст оварда нашуда бошад, Директори генералї бо хоњиши 
яке аз тарафњо, бо машварат бо раиси МЊБ ва раиси Шўро ва ё Кумитаи марбут 
ва баъд аз машварат бо тарафњои бањс њайати гурўњи њакамиро  бо роњи  таъйин 
кардани аъзои он, муайян месозад, ки Директори генералї  мутобиќи  ќоидањо ва 
тартиботи махсус ва ё иловагии созишнома ё созишномањои  фарогирифташудаи 
ба мавзуи бањс дахлдор  хеле бењтар мењисобад. Раиси МЊБ на дертар аз 10 рўз 
аз санаи гирифтани чунин дархост, аъзоёнро оид ба њайати гурўњи њакамї, ки бо 
тарзи дар боло зикршуда таъсис дода шудааст, хабардор месозад. 

8.   Аъзоён ба худ уњдадорї мегиранд, ки аз рўи ќоида ба мансабдорони худ иљозати 
дохил шудан ба њайати гурўњи њакамиро медињанд. 

9.   Аъзоёни гурўњи њакамї  ба сифати шахсии худ, на балки ба сифати намояндањои 
њукумат ва ё ташкилот иштирок мекунанд.  Вобаста ба ин аъзоён набояд ба онњо 
супориш дињанд ва ё вобаста ба масъалаи баррасишаванда аз тарафи гурўњи њакамї  
кўшиши ба онњо таъсир расониданро  кунанд.

10.  Дар њолати бањс байни аъзои кишвари рў ба инкишоф ва аъзои кишвари рушдкарда 
гурўњи њакамї , агар аъзои кишвари рў ба инкишоф дар ин бора дархост намояд, 
њаддиаќал  як нафар аъзоро ба гурўњи њакамї аз аъзои давлатњои рў ба инкишоф 
ворид мекунад.

11. Харољоти аъзоёни гурўњи њакамї, аз љумла, харољот барои роњ ва истиќомат, аз 
буљаи СУС мувофиќи меъёрњои  Шурои генералї дар асоси тавсияњои Кумита оид 
ба буљет, молия ва масъалањои маъмурї муайян карда, пўшонида мешавад.  

Моддаи   9
Тартиботи истифодашаванда дар њолати шикоят аз тарафи чанд љониб

 

1.   Агар ду ва ё зиёда аъзо таъсиси гурўњи њакамиро аз рўи як масъала талаб кунанд, 
метавонанд гурўњи њакамии ягона барои баррасии ин шикоятњо бо ба њисоб 
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гирифтани њуќуќњои њамаи аъзои манфиатдор таъсис дода шавад. Ваќте ин 
имконпазир аст, барои баррасии чунин шикоятњо бояд гурўњи њакамии ягона 
таъсис дода шавад. 

2.   Гурўњи ягонаи њакамї омўзишро  ташкил намуда хулосањои худро ба МЊБ  чунон 
пешнињод мекунад, ки  њељ ваќт ба њуќуќњо халал ворид насозад, ки тарафњо дар 
њолати баррасии шикоят аз тарафи гурўњњои алоњидаи њакамї  медоштанд.    Агар, 
яке аз тарафњои бањс дар ин бора дархост намояд, гурўњи њакамї маърузањои 
алоњидаро аз рўи ин масъала пешнињод менамояд.  Аризаи хаттии њар як аз 
тарафњои шикоятбаранда ба љонибњои дигари шикоятбаранда пешнињод карда 
мешавад ва њар як тарафи шикоятбаранда  њуќуќ дорад  њангоми баён доштани 
фикри худ аз тарафи яке аз тарафњо ба љониби сеюм,  иштирок дошта бошад. 

3.   Агар, барои баррасии шикоят аз рўи як масъала бештар аз як гурўњи њакамї таъсис 
дода шавад, њамон як аъзоёни гурўњи њакамї  аз рўи имконият  дар кори  њар яки 
ин гурўњњои њакамї иштирок менамоянд ва љадвали мувофиќ кардашудаи кории 
гурўњи њакамиро, ки ин бањсњоро баррасї менамоянд,  тартиб медињанд.  

Моддаи  10
Тарафњои сеюм

1.    Дар рафти баррасї дар гурўњњои њакамї манфиатњои пурраи тарафњои бањс  ва 
манфиатњои дигар аъзоён дар доираи созишномањои фарогирифташаванда, ки ба 
мавзуи бањс муносибат дорад, ба њисоб гирифта мешавад. 

2.   Њар як аъзое, ки ба масъалаи баррасикунандаи гурўњи њакамї  манфиати назаррас 
дорад ва дар бораи манфиати худ МЊБ-ро хабардор кардааст (дар Созишномаи 
мазкур «тарафи сеюм» номида мешавад) имконияти  пешнињоди аризаи хаттї ва 
баромад кардан дар назди гурўњи њакамиро дорад. Ин аризањо инчунин ба тарафњои 
бањс фиристода мешавад ва дар маърузаи гурўњи њакамї инъикос мегардад.  

3.  Тарафњои сеюм аризаи тарафњои бањсро дар љаласаи якуми гурўњи њакамї дастрас 
мекунанд. 

4. Агар,  тарафњои сеюм чунин њисобанд, ки  чораи мавзуи аллакай баррасишудаи 
гурўњи њакамї манфиатњоеро, ки барояшон аз созишномањои фарогирифташа-
ванда бармеояд, бекор ва ё ихтисор мекунад, ин аъзо метавонад ба тартиботи 
оддии  танзими бањсњо дар асоси Созишномаи мазкур рў оварад. Чунин бањс аз 
рўи имконият ба гурўњи њакамии аввалия  дода мешавад. 

 Моддаи 11

Вазифањои гурўњњои њакамї

 Вазифањои гурўњњои њакамї  аз расонидани  кўмак ба МЊБ дар иљрои уњдадорињои  
он дар асоси Созишномаи мазкур ва созишномањои фарогирифташаванда иборат аст.  
Мувофиќан ба гурўњи њаками лозим аст, ки масъалаи дар наздаш гузошташударо  
беѓаразона ва холис  бањо дињад, аз љумла,  бањодињии холисонаи  вазъияти аслии 
парванда, истифодабарии созишномањои марбути фарогирифташванда ва мувофиќат 
ба он,  мухтасар ифода кардани хулосањои дигар, ки ба МЊБ дар пешнињоди тавсия ва 
ё ќабули ќарор кўмак мекунад, чуноне ки ин дар созишномањои фарогирифташаванда 
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пешбинї шудааст.  Гурўњњои њакамї бояд  мунтазам бо љонибњои бањс машварат 
намоянд ва ба онњо барои  ёфтани роњи њалли ќаноатбахши дутарафа    имконияти 
якхела пешнињод намоянд.

Моддаи 12 
Тартиби кори гурўњњои њакамї

1.   Гурўњњои њакамї тартиби кории дар  Замимаи 1 овардашударо истифода мебарад, 
агар пас аз машварат бо тарафњои бањс гурўњи њакамї ќарори дигар ќабул накунад.

2.  Тартиби кори гурўњњои њакамї бояд  ба андозаи кофии уњдабароён бошад, то сифати 
баланди маърузањои гурўњи њакамї таъмин карда шавад, аммо таъсири  беасоси 
кори гурўњро роњ набояд дод. 

3.   Пас аз машварат бо тарафњои бањс  аъзои гурўњњои њакамї, њарчи тезтар, аз рўи 
имконият дар муддати як њафта баъд аз таъсиси гурўњњои њакамї ва мувофиќат 
кардан  салоњияти он  љадвали кории ин гурўњро бо ба њисоб гирифтани њолатњои 
марбут ба муќаррароти  моддаи 4 банди 9 муайян мекунанд. 

4.  Њангоми муайянкунии љадвали кории гурўњњои њакамї, гурўњ ба тарафњои бањс 
барои омодасозии аризањояшон муњлати басанда пешнињод мекунад.   

5.  Гурўњи њакамї бояд  барои додани аризаи хаттї барои тарафњо муњлати нињои 
муќаррар намояд ва љонибњо бояд ин муњлатро риоя намоянд.

6.   Њар як тарафи бањс аризањои хаттии худро ба Котибот  барои дарњол фиристодани 
он ба гурўњи њаками ва тарафи дигари бањс  ва ё тарафњои дигари бањс,  пешнињод 
менамояд.  Тарафи шикоятбаранда  аризаи якуми худро пештар аз аризаи тарафи 
љавобгар  пешнињод мекунад, агар  бо љадвалро пеш гузаштан, ки дар банди 3 зикр  
шудааст ва баъд аз машварат бо тарафњои бањс гурўњи њакамї ќарор накунад, 
ки тарафњо бояд аризаи якуми худро дар як ваќт супоранд. Дар њолатњое, ки  
пайдарњамии додани  аризањои якум мувофиќа шудааст, гурўњи њакамї  муњлати 
ќатъиро барои  ворид шудани аризаи тарафњои љавобгар  муќаррар мекунад. Дигар 
аризањои хаттии минбаъда дар як ваќт пешнињод карда мешавад. 

7.  Дар њолатњое, ки тарафњо наметавонанд роњи њалли ќаноатбахши дутарафаро 
ба даст оваранд, гурўњи њакамї ба МЊБ хулосањои худро дар шакли маърузаи 
хаттї пешнињод менамояд . Дар чунин њолатњо аз тарафи гурўњњои њакамї дар 
маъруза вазъияти аслии муќаррар кардашуда оид ба парванда, истифодашавии 
муќаррароти марбут ва асосноккунии муњимтарини хулосакунии онњо ва тавсия 
баён карда мешавад. Дар њолати расидан ба танзими бањсњои тарафњо  маърузаи 
гурўњњои њакамї  бо таснифи парванда ва нишон додани он ки ќарор ба даст 
омадааст, мањдуд мегардад.       

8.  Барои баланд бардоштани самаранокии тартибот муњлате, ки дар он гурўњи њаками 
парвандаро баррасї мекунад, аз санаи таъсиси гурўњ  ва муайян кардани салоњияти 
он сар карда то ба санаи фиристодани маърузаи нињои ба љонибњои бањс, чун ќоида 
набояд аз шаш моњ зиёд бошад. Дар њолатњои фаврї, аз љумла њолатњое, ки сухан 
дар бораи молњои тезвайроншаванда меравад, гурўњи њакамї кўшиш мекунад 
маърузаи худро ба тарафњои бањс дар муддати се моњ пешнињод намояд. 

9.   Агар гурўњи њакамї чунин њисобат, ки  он наметавонад маърузаро дар муддати шаш 
моњ пешнињод намояд (ё дар муддати се моњ, дар њолатњои фаврї),  дар ин њолат 
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он МЊБ-ро ба таври хаттї  оид ба сабабњои ин ба таъхиргузорї хабардор месозад 
ва нишон медињад, ки дар кадом муддат маърузаи худро пешнињод карданист. 
Давраи аз санаи таъсис додани гурўњњои њакамї то ба пањн кардани маъруза дар 
байни аъзоён ба њељ ваќт набояд аз нўњ моњ зиёд бошад.

10. Дар доираи машварат нисбат ба чорањои ќабулкардаи давлатњои аъзои рў ба 
инкишоф љонибњо метавонанд оид ба дароз кардани муњлат, ки дар банди 7 ва 8 
моддаи 4 нишон дода шудааст, ба мувофиќа расанд.  Агар бо гузаштани муњлати 
нишон додашуда љонибњои дар машварат иштироккунанда  наметавонанд ба созиш 
оянд, ки  машваратњо ба анљом расид, раиси МЊБ пас аз машварат бо тарафњо  њал 
мекунад, ки оё  марњилаи марбутро идома дињад ё не ва агар идома дињад то ба 
кадом муњлат.  Илова бар ин  бо баррасии шикоят бар зидди давлатњои аъзои рў 
ба инкишоф гурўњи њакамї барои омодасозї ва пешнињоди далелу санад ба давлати 
аъзои рў ба инкишоф муњлати басандаро пешнињод менамояд. Муќаррароти банди 
1 моддаи 20 ва банди 4 моддаи 21 њељ як амалеро, ки барои иљрои банди мазкур 
пешгирифта мешавад зери  таъсир ќарор намедињад. 

11. Дар њолате, ки як ё якчанд љониб давлатњои аъзои рў ба инкишоф ба њисоб меравад, 
дар маърузаи гурўњи њакамї даќиќ нишон дода мешавад, ки бо  кадом роњ  вазъияти 
марбут оид ба низоми  фарќият кардашуда ва нисбатан мусоид барои давлатњои 
аъзоёни рў ба инкишоф, ки  иштирокчии созишномањои  фарогирифташаванда 
мањсуб меёбанд, њисоб карда шудааст, ки давлатњои аъзоёни рў ба инкишоф дар 
љараёни тартиботи батанзимдарории бањсњо ба он такя кардаанд.   

12.  Гурўњњи њакамї бо дархости  тарафњои шикоятбаранда метавонад кори худро  дар 
њама ваќт ба муддати на зиёдтар аз 12 моњ боздорад. Дар њолати чунин боздошт, 
муњлатњои дар бандњои 8 ва 9 созишномаи мазкур, банди 1 моддаи 20 ва банди 4 
моддаи 21 нишон додашуда ба муддати ваќте дароз карда мешавад, ки кор боздошта 
шуда буд.  Агар, кори гурўњњои њакамї ба бештар аз 12 моњ боздошта шуда бошад, 
салоњият оид ба таъсиси гурўњњои њаками эътибори худро гум  мекунад.  

Моддаи 13
Њуќуќ ба дархости маълумот 

1.   Њар як  гурўњи њакамї њуќуќ дорад аз њар як шахс ва ё маќомот, ки он муносиб 
медонад, дархост ва машварати техникї  талаб намояд.  Аммо, то ба оне, ки гурўњи 
њакамї чунин маълумот ва ё машваратро  аз ягон шахсе ва ё маќоме дархост намояд, 
ки он дар зери  салоњияти доираи њуќуќии  ягон аъзо ќарор дорад, гурўњи њакамї 
дар ин бора њукумати ин аъзоро хабардор месозад. Аъзо дарњол ва мукаммал 
ба њама гуна дархости гурўњи њакамї посух мегўяд, ки ин гурўњи њакамї чунин 
маълумотро зарурї ва мувофиќ мешуморад.  Маълумоти махфии пешнињодшуда 
набояд бе иљозати расмии шахс, маќомот ва ё њукумати аъзо, ки онро пешнињод 
кардааст, кушода шавад.     

2.    Гурўњњои њакамї  метавонанд аз њама гуна сарчашмаи мувофиќ  маълумот дархост 
намоянд ва метавонанд бо коршиносон барои гирифтани фикри онњо оид ба баъзе 
љанбањои парванда машварат кунанд. Нисбат ба ин ё он далел, ки ба масъалањои 
илмї ва ё техникї дахл дорад ва дар бањси љонибњо мављуд аст,  гурўњи њакамї 
метавонад аз гурўњи машваратии коршиносон маърузаи машваратиро дар шакли 
хаттї дархост намояд. Ќоидаи таъсиси чунин гурўњ ва тартиботи кори он дар 
Замимаи 4 баён шудааст.  
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Моддаи  14
Махфият 

1.    Муњокима дар гурўњи њакамї махфї ба њисоб меравад.

2.  Маърузањои гурўњњои њакамї  бе иштироки љонибњои бањс дар партави маълумоти 
гирифташуда ва аризањои додашуда тартиб дода мешавад.

3.   Андешањое, ки дар маърузаи гурўњњои њакамї  аз тарафи аъзоёни алоњидаи ин 
гурўњ иброз дошта шудааст, беимзо ба њисоб меравад.  

Моддаи  15
Марњалаи баррасии пешакї

1.   Пас аз баррасии аризањо, ки ба маќсади радкунї пешнињод шудааст ва далелњои 
шифоњї гурўњи њакамї ба љонибњои бањс  бахшњои таснифии (далелу санад дорад)  
лоињаи маърузаро мефиристад. Дар муддати муњлати муќараркардаи гурўњи 
њакамї, љонибњо мулоњизањои худро ба таври хаттї пешнињод мекунанд.  

2.   Бо ба анљом расидани муњлати муќарраргардида барои гирифтани мулоњиза аз 
тарафњои бањс, гурўњи њакамї  ба љонибњо маърузаи пешакиро, аз љумла бахши 
таснифї ва инчунин љамъбасту хулосањои худро мефиристад. Дар муддати муњлати 
муќарраркардаи гурўњи њакамї, тарафи бањс метавонад ба гурўњи њакамї ба таври 
хаттї оид ба баррасии љанбањои муайяни маърузаи пешакї то ба пањн кардани 
маърузаи нињої дар байни аъзоён, мурољиат намояд.  Бо дархости љонибњо гурўњи 
њакамї  мулоќоти иловагиро бо тарафњо оид ба масъалањое, ки дар мулоњиза бо 
таври хаттї ишора шудааст, доир менамояд.  Агар аз тарафи тарафњо  дар муњлати 
људошуда ягон мулоњизае ворид нашавад, маърузаи пешакї њамчун маърузаи 
нињоии гурўњи њакамї дониста мешавад ва дарњол дар байни аъзоён пањн карда 
мешавад. 

3.  Хулосаи нињоии маърузаи гурўњи њакамї  муњокимаи далелњои дар марњилаи 
баррасии пешакї овардашударо дарбар мегирад. Баррасии пешакї дар муддати 
муњлати дар банди 8 моддаи 12 зикршуда гузаронида мешавад.  

Моддаи  16
Ќабули маърузањои гурўњњои њакамї

1.  Барои фароњам овардани ваќти кофї барои баррасии маърузањои гурўњњои њакамї, 
ин маърузањо то ба гузаштани 20 рўз аз санае, ки онњо дар байни аъзоён пањн карда 
шуда буданд, бо маќсади ќабул аз тарафи МЊБ муњокима карда намешавад. 

2.   Аъзоёне, ки оид ба маърузаи гурўњи њакамї  мулоњизае доранд, барои пањн кардан 
баёни хаттии сабабњоро, ки мулоњизаи онњоро шарњ медињад, њади аќал то ба 10 
рўз то ба љаласаи МЊБ пешнињод мекунанд ,ки дар он маърузаи гурўњи њакамї 
баррасї мешавад. 

3.  Љонибњои бањс њуќуќ доранд, ки пурра дар баррасии маърузаи шўрои њакамї дар 
МЊБ иштирок намоянд ва андешаи онњо  бояд  пурра ба ќайд  гирифта шавад. 

4.  Дар муддати 60 рўз аз санаи пањн кардани маърузаи гурўњи њакамї дар байни 
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аъзоёни маъруза дар љаласаи МЊБ5, ќабул карда мешавад, агар  ягон љониби бањс 
расман МЊБ-ро оид ба ќарори худ дар бораи аризаи эътирозї  бурдан хабардор 
накунад ё агар МЊБ  ќарор накунад, ки дар асоси консенсус маърузаро ќабул 
накунад.  Агар љонибе аз ќарори худ дар бораи аризаи эътирозї  бурдан хабардор 
созад, маърузаи гурўњи њакамї бо маќсади ќабул то ба анљом  расидани тартиботи 
аризаи эътирозї,  аз тарафи МЊБ баррасї намегардад.  Тартиботи ќабул ба њукуќи 
аъзоён, ба инъикоси аќидањои онњо дар маърузаи гурўњи њакамї халал ворид 
намесозад. 

Моддаи  17
Баррасии аризаи эътирозї

Маќомоти доимии шикоятї

1.   Маќомоти доимии шикоятї аз тарафи МЊБ таъсис дода мешавад. Маќомоти 
шикоятї аризаи эътирозиро оид ба парвандаи гурўњи њакамї баррасї менамояд. 
Маќомоти эътирозї аз њафт нафар  иборат аст, ки аз онњо ба њама гуна як парванда  
вазифањои худро се нафар ба иљро мерасонанд.  Шахсоне ки ба Маќомоти шикоятї 
дохил мешаванд,  вазифањои худро бо тартиби љойивазкунї ба иљро мерасонанд.
Чунин  љойивазкуниро  тартиботи кории Маќомоти шикоятї муайян мекунад.  

2.  МЊБ  шахсонро барои иљрои вазифањои Маќомоти шикоятї ба муддати чор сол 
тайин мекунад ва њар як шахс метавонад такроран боз ба як муњлат тайин гардад. 
Аммо, муњлати салоњияти се нафар, ки аз рўи ќуръапартої аз байни њафт нафар  
таъиншудагон дарњол пас аз ба њукми ќонун даромадани Созишнома оид ба  СУС 
муайян карда мешавад, пас аз ду сол ба анљом мерасад.  Ва ин љой бо имкони пайдо 
шудани он пурра карда мешавад. Шахсе, ки ба љойи шахси муњлати салоњияташ 
ба анљом нарасида тайин карда шудааст, ин салоњиятро дар муддати муњлате, ки 
шахси собиќ истифода набурдааст, иљро менамояд.

3.  Маќомоти  шикоятї аз шахсоне иборат аст, ки обрўи  эътирофшуда доранд ва  
салоњияти худро дар соњаи њуќуќ, савдои байналхалќї ва масъалањои умумї, ки ба 
соњаи созишномањои фарогирифташаванда тааллуќ дорад,  исбот кардаанд.  Онњо 
бояд бо ягон њукумате вобаста набошанд. Њайати Маќомоти шикоятї  бояд њайати 
аъзоёни СУС-ро васеъ инъикос намояд. Њамаи шахсони вазифањои Маќомоти 
шикоятиро иљро мекарда, бояд барои иљрои вазифањои худ дарњол пас аз огоњкунї 
њама ваќт омода  бошанд ва  оид ба фаъолияти СУС дар бораи танзими бањсњо 
ва дигар фаъолияти марбут ба СУС маълумот дошта бошанд.  Онњо бояд дар 
баррасии ягон бањсњо, ки  бевосита  ва ё бавосита ба зиддияти  манфиатњо оварда 
мерасонад иштирок накунанд.   

4.   Танњо тарафњои бањс, на тарафњои  сеюм, метавонанд оид ба маърузаи гурўњњои 
њакамї аризаи эътирозї пешнињод  кунанд. Љонибњои сеюм, ки МЊБ-ро  мутобиќи 
банди 2 моддаи 10 дар бораи мављудияти манфиатњои назаррас  дар парвандаи 
баррасишаванда  хабардор кардаанд, метавонанд  аризаи хаттї дињанд ва ба 
имконият дода мешавад, ки онњоро Маќомоти шикоятї шунаванд.

5.   Њамчун ќоидаи умумї, давомнокии баррасии аризаи эътирозї аз 60 рўз аз санае, 
ки кадоме аз тарафњои бањс расман дар бораи ќарори худ оид ба додани аризаи 

5 Агар љаласаи МЊБ дар муддати ин давра ба наќша гирифта нашудааст, дар ваќте ки иљрои талаботи бандњои 1 ва 4 моддаи 16 
имконпазир аст, МЊБ бо ин маќсад чунин љаласаро доир мекунад.
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эътирозї хабардор мекунад, то ба санаи пањн кардани маърузаи Маќомоти 
шикоятї, зиёд нест. Маќомоти шикоятї бо муќаррар кардани љадвали корї 
дар њолатњои зарурї муќаррароти банди 9 моддаи 4-ро ба њисоб мегирад. Агар, 
Маќомоти шикоятї  чунин њисобад, ки он дар давоми 60 рўз маърузаро пешнињод 
карда наметавонад, ба тарзи хаттї МЊБ-ро дар бораи сабабњои таъхир ва инчунин 
аз муњлати пешбинишудаи пешнињоди маърузаи худ,  хабардор месозад.  Баррасии 
аризаи эътирозї дар  њељ маврид набояд бештар аз 90 рўз идома ёбад. 

6.   Аризаи эътирозї бо масъалањои њуќуќї, ки дар маърузаи гурўњњои њакамї ишора 
шудааст ва шарњњои њукуќ, ки аз тарафи гурўњи њакамї дода шудааст, мањдуд 
мегардад. 

7.   Дар њолати зарурї ба Маќомоти шикоятї дастгирии марбути маъмурї ва њуќуќї 
расонида мешавад. 

8. Харољоти шахсони вазифањои Маќомоти шикоятиро иљрокунанда, аз љумла 
харољоти сафар ва будубош аз буљети СУС мутобиќи меъёрњои муќаррарнамудаи 
Шўрои генералї дар асоси тавсияи Кумита оид ба буљет, молия ва масъалањои 
маъмурї пўшонида мешавад. 

Тартиботи баррасии аризаи эътирозї (шикоят) 

9.    Тартиботи корї аз тарафи Маќомоти шикоятї бо иштироки машваратии раиси 
МЊБ ва Директори генералї тањия карда шуда,  ба маълумоти аъзоён расонида 
мешавад. 

10.  Тањќиќ дар Маќомоти шикоятї махфї ба њисоб меравад. Маърузањои Маќомоти 
шикоятї бе иштироки љонибњои бањс, дар асоси маълумот ва  аризањои 
пешнињодшуда тартиб дода мешавад. 

Андеша ва фикру аќидањои аз тарафи шахсони дар кори ин маќомот 
иштирокдошта, ки   дар маърузаи Маќомоти шикоятї баён шудааст, беимзо ба шумор 
меравад.  

12. Маќомоти шикоятї њар як масъаларо, ки  тибќи банди 6 њангоми тањќиќи шикоят 
ба миён гузошта шудааст,  баррасї мекунад.

13. Маќомоти шикоятї метавонад  натиља ва хулосањои њуќуќии гурўњњои њакамиро 
тасдиќ кунад, таѓйир дињад ва ё бекор намояд. 

Ќабули маърузањои Маќомоти шикоятї

14. Маърузаи Маќомоти шикоятї аз тарафи МЊБ ќабул карда мешавад ва  ќатъиян 
аз тарафи љонибњои бањс эътироф карда мешавад, агар МЊБ дар асоси консенсус 
ќарор накунад, ки маърузаи Маќомоти шикоятї  дар муддати 30 рўз пас аз пањн 
кардани он дар байни аъзоён6   ќабул карда нашавад. Тартиботи ќабул ба њуќуќи 
аъзоён оид ба инъикоси мулоњизањояшон дар маърузаи Маќомоти шикоятї халал 
ворид намесозад. 

Моддаи 18
Робита бо гурўњњои њакамї ва ё Маќомоти шикоятї

1.   Бо гурўњњои њакамї ва ё Маќомоти шикоятї оид ба масъалањое, ки аз тарафи 
6 Агар љаласаи МЊБ дар ин муддат пешбинї нашуда бошад, МЊБ бо ин маќсад љаласа доир мекунад. 



Созишнома оид ба қоидаҳо ва тартиботи танзимкунандаи ҳалли баҳсҳо 465

гурўњњои њакамї ва ё Маќомоти шикоятї баррасї карда мешавад, набояд робитаи 
ex parte  бошад. 

2.   Аризаи дар шакли хаттї пешнињодшуда ба гурўњи њакамї ва ё Маќомоти шикоятї  
бояд чун махфї баррасї шавад, аммо барои тарафњои бањс дастрас бошад. Дар 
Созишномаи мазкур њељ чиз  монеъа намешавад, ки тарафи бањс барои маълумоти 
умум мавќеи худро ошкор намоянд. Аъзоён, он маълумотро  махфї мешуморанд, 
ки он аз тарафи аъзои дигар ба гурўњи њакамї ва ё Маќомоти шикоятї  пешнињод 
шудааст ва ин аъзои дигари онро њамчун махфї ишора кардааст.  Њар як тарафи 
бањс бо хоњиши њар як аъзо  њамчунин  маълумоти мухтасари ѓайримахфиро  
пешнињод менамояд, ки дар аризаи хаттї мављуд буда, метавонад ба маълумоти 
умум вогузошта шавад. 

 

Моддаи  19
Тавсияњои гурўњњои њакамї  ва Маќомоти шикоятї

1.  Агар, гурўњи њакамї ва ё Маќомоти шикоятї ба чунин хулоса оянд, ки ягон чорае 
ба созишномаи фарогирифташаванда мувофиќат намекунад, онњо ба аъзои 
манфиатдор7  тавсия медињанд, ки ин чораро ба созишномаи мазкур8 мувофиќ 
кунанд.  Дар илова ба тавсияњои худ шурои њакамї ва ё Маќомоти шикоятї 
метавонанд ба аъзои манфиатдор усулњои иљрои тавсияњоро пешнињод намоянд. 

2.    Мутобиќи банди 2 моддаи 3 гурўњи њакамї  ва Маќомоти шикоятї  дар  хулосањо 
ва тавсияњои  худ наметавонанд њаљми њуќуќ ва уњдадорињои дар созишномањои  
фарогирифташаванда пешбинишударо  васеъ ва ё кўтоњ намоянд. 

Моддаи  20
Муњлат барои ќабули ќарор аз тарафи МЊБ

Ягар, ягон мувофиќати дигар байни  љонибњои бањс ќарор нашуда бошад, давраи 
байни санаи таъсиси гурўњи њакамии МЊБ ва санаи баррасии  маърузаи гурўњњои 
њакамї ва ё Маќомоти шикоятї аз тарафи МЊБ бо маќсади ќабули он, аз рўи ќоида 
набояд аз нўњ моњ бештар бошад, агар  ба маърузаи гурўњњои њакамї аризаи эътирозї 
дода нашуда бошад ва ё 12 моњ, агар ба маъруза аризаи шикоятї дода шуда бошад. 
Дар њолатњое, ки  ваќте Маќомоти шикоятї ё гурўњи њакамї мутобиќи банди 9 моддаи 
12 ва ё банди 5 моддаи 17 бо маќсади дароз кардани муњлатт пешнињоди маърузаи худ 
амал карда бошанд,  ба муњлатњои дар боло зикршуда ваќти иловагї изофа  карда 
мешавад.

Моддаи  21
Назорат бар иљрои тавсияњо ва ќарорњо 

1. Иљроиши фаврии тавсияњо ва ќарорњои МЊБ  барои таъмини самараноки танзими 
бањсњо барои манфиатњои њамаи аъзоён зарурї ба њисоб меравад. 

2.   Бояд  ба масъалањои вобаста ба манфиатњои  давлатњои аъзоёни рў ба тараќќї, ки 
ин чорањо дахл дорад ва мавзуи танзими бањс буд, диќќати махсус дод. 

7 «Аъзои манфиатдор» љониби бањс ба њисоб меравад, ки тавсияњои гурўњњои њакамї ва ё Маќомоти шикоятї ба онњо равона 
карда мешавад.

8 Нисбат ба тавсияњо дар њолате, ки бо риоя накардани муќаррароти ГАТТ 1994 ва ё њама гуна  дигар созишномањои 
фарогирифташаванда  вобаста нест, нигар ба моддаи  26.
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3.   Дар љаласаи МЊБ, ки дар муддати 30 рўз9 аз санаи ќабули маърузаи гурўњњои њакамї 
ва ё  Маќомоти шикоятї  гузаронида мешавад, тарафњои манфиатдор МЊБ-ро аз  
маќсадњои худ нисбат ба иљрои тавсияњо ва ќарорњои МЊБ хабардор мекунанд.  
Агар, тавсияњо ва ќарорњоро амалан  дарњол ба њисоб гирифтан имконнопазир 
бошад,  аъзои манфиатдор бояд  дар ихтиёри худ давраи ваќти мувофиќро дошта 
бошад, ки ин корро амалї созад. Давраи ваќти мувофиќ инњост:

(а) даврае, ки ба аъзои манфиатдор пешнињод карда шудааст, агар чунин 
давра аз тарафи МЊБ  тасдиќ шуда бошад; ва ё њангоми набудани чунин 
тасдиќ,

(b) даврае, ки аз љониби бањсњо дар њудуди 45 рўз аз санаи ќабули тавсияњо 
ва ќарорњо мувофиќа шудааст; ва ё њангоми набудани чунин мувофиќа,

(с) даврае, ки бо роњи  уњдадоркардашудаи њакамї дар муддати 90 рўз аз 
санаи ќабули тавсияву ќарорњо10. Дар чунин давра њакам бояд  аз рўи он 
принсип амал намояд, ки давраи ваќти мувофиќ барои иљрои  тавсияњои 
гурўњњои њакамї ва ё Маќомоти шикоятї набояд аз 15 моњ аз санаи ќабули 
маърузаи гурўњњои њакамї ва ё Маќомоти шикоятї бештар бошад. Аммо, ин 
давра вобаста ба вазъи мушаххас метавонад кўтоњ ва ё дароз бошад.

4.   Ба истиснои он њолатњое, ки ваќте гурўњи њакамї ва ё Маќомоти шикоятї мутобиќи 
банди 9 моддаи 12 ва ё банди 5 моддаи 17 муњлати пешнињоди  маърузаи худро 
дароз кардаанд, давра аз санаи таъсиси гурўњњои њакамии МЊБ то ба санаи муайян 
кардани давраи ваќти мувофиќ набояд аз 15 моњ зиёд бошад, агар тарафњои бањс 
ба дигар мувофиќае нарасанд.  Дар њолатњое, ки  ё гурўњњои њакамї ва ё Маќомоти 
шикоятї оид ба дароз кардани муњлати пешнињоди маъруза  масъалагузорї 
мекунанд, ба давраи 15 моња  муњлати изофагї илова карда мешавад; дар ин асос, 
агар, тарафњои бањс  оид ба мављудияти вазъияти истисної  созиш накунанд, 
муњлати умумї набояд аз 18 моњ бештар бошад.

5.  Агар, нисбат ба мављудият ва ё   муќоисашавандагї бо чорањои созишномањои 
фарогирифташаванда, ки бо маќсади иљрои тавсияву ќарорњо  ихтилофи назар 
бошад, чунин бањс  бо истифодаи тартиботи воќеии њалли бањсњо, аз љумла,  аз 
рўи имконият бо истифодаи гурўњњои аслии њакамї њал карда мешавад. Гурўњи 
њакамї маърузаи худро дар муддати 90 рўз аз санаи  ба он додани шуъбаи мазкур 
пањн менамояд. Агар, гурўњи њакамї чунин њисобад, ки  он наметавонад маърузаи 
худро дар ин муддат пешнињод намояд, МЊБ-ро ба тарзи хаттї оид ба сабабњои 
ин таъхир ва муњлати  пешбинишудаи пешнињоди маърузаи худ хабардор мекунад. 

6.   МЊБ  иљрои  тавсияњо ва ќарорњои  ќабулшударо   назорат мекунад. Масъала оид 
ба иљрои тавсия ва ё  ќарорњо метавонад дар МЊБ аз тарафи њар як аъзо амали 
ваќт пас аз кабули онњо бардошта шавад.  Агар, МЊБ дигар хел ќарор накунад, 
масъалаи иљрои тавсияњо ва ё ќарорњо  ба рўзномаи љаласаи МЊБ  баъд аз шаш моњ 
аз санаи  муайян кардани давраи ваќти мувофиќ, мутобиќи банди  3   ворид карда 
мешавад ва дар рўзнома маљлиси МЊБ то ба њал шудани масъалаи мазкур боќї 
мемонад.  Њадди аќал 10 рўз ќабл аз то ба њар як чунин љаласа аъзои манфиатдор  ба 
МЊБ  ба таври хаттї оид ба рафти иљрои тавсияњо ва ё ќарорњо гузориш пешнињод 
менамояд. 

9 Агар гузаронидани љаласаи МЊБ дар ин давра пешбинї нашудааст, чунин љаласаи МЊБ бо ин маќсад гузаронида мешавад..
10  Агар љонибњо  дар бораи њакам дар муддати дањ рўз пас аз фиристодани парванда ба њакамон ба мувофиќа наоянд, њакам аз 

тарафи директории генералї дар муддати дањ рўз пас аз машварат бо љонибњо таъин карда мешавад.
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7.   Агар, масъала аз тарафи аъзои кишвари рў ба инкишоф пеш гузошта шавад, МЊБ 
масъаларо дар бораи он  баррасї мекунад, ки  кадом фаъолияти минбаъдаро пеш 
гирад, ки он метавонад   дар ин њолати мазкур муносиб аст.

8.  Агар, парванда аз љониби аъзои  кишвари рў ба инкишоф боз шуда бошад, масъалаи 
баррасишаванда оид ба он ки кадом амалњои муносиб бояд пеш гирифта шавад, 
МЊБ на танњо савдоро ба њисоб мегирад, ки чорањоро дар бар мегирад ва мавзуи 
шикоят аст, балки  таъсири  ин чорањо ба иќтисодиёти аъзои давлати манфиатдори 
рў ба тараќќї низ ба њисоб мегирад. 

Моддаи  22
Љуброн ва боздошти гузаштњо

1.   Љуброн ва боздошти гузаштњо ва ё дигар уњдадорињо чорањои муваќќатї ба њисоб 
меравад ва ба онњо дар њолате  рў меоранд, ки  тавсияву ќарорњо дар муддати 
давраи ваќти мувофиќ иљро намегардад. Аммо, на љуброн, на боздошти гузаштњо 
ва дигар уњдадорињо  нисбат ба њаљми пурра ба иљро расонидани тавсияњо 
оид ба мувофиќкунии чорањо мутобиќи созишномањои фарогирифташаванда 
афзалиятноктар  ба њисоб намеравад.  Љуброн  ихтиёрї ба шумор рафта дар њолати 
пешнињод он бояд ба созишномањои фарогирифташаванда  мувофиќ бошад. 

2. Агар, аъзое, ки ин ба он дахл дорад, чорањои њамчун ба созишномањои 
фарогирифташаванда номувофиќро ба он мувофиќ накунад ва ё бо дигар тарз 
тавсияњо ва ќарорњоро дар давраи ваќти мувофиќ, ки  тибќи банди 3 моддаи 21 
муайян карда шудааст,  иљро накунад, чунин аъзо бояд, агар ўро дар ин хусус 
хоњиш кунанд, на дертар аз анљом расидани давраи ваќти мувофиќ машваратро  бо 
њар як љонибе, ки  ба тартиботи танзими бањсњо рў овардааст,  бо маќсади муайян 
кардани љуброни ба тарафњо мувофиќ,  оѓоз намояд. Агар, љуброни ќаноаткунанда 
дар муддати 20 рўз аз санаи ба охир расидании давраи ваќти мувофиќ  ба мувофиќа 
оварда нашуда бошад, њар як љониби ба тартиботи танзими бањсњо рў оварда 
метавонад аз МЊБ  хоњиш кунад, ки барои боздоштани  гузаштњо ба аъзое, ки ин 
ба он дахл дорад ва ё дигар уњдадорињо оид ба созишномаи фарогирифташаванда 
иљозат дињад. 

3.   Љониби шикоятбаранда бо баррасии масъала оид ба боздошти ин ё он гузаштњо ва 
ё дигар уњдадорињо усул ва тартиботи зеринро истифода мебарад:

(а)    усули асосї  ин аст, ки  тарафњои шикоятбаранда сараввал ба боздошти 
гузашт ва ё дигар уњдадорињо дар он бахш (бахшњо) кўшиш мекунанд, ки 
гурўњи њакамї ва ё Маќомоти шикоятї дар он (онњо) ќонунвайронкуниро  
пайдо кардаанд ва ё дигар бекорсозї ва ё ихтисоркунии манфиатро;

(b)   агар, тарафи зикршуда чунин њисобад, ки боздошти гузашт ва ё дигар 
уњдадорињо  дар њамон бахш (бахшњо) ѓайриимкон аст, он метавонад кўшиши 
боздошти гузаштњо ва ё уњдадорињоро дар дигар бахшњо дар доираи њамон 
созишнома бикунад;

(с) агар, тарафи зикршуда чунин њисобад, ки боздошти гузашт ва ё дигар 
уњдадорињо  дар дигар бахшњо дар доираи њамон созишнома  ѓайриимкон  
ва бесамар аст, аммо вазъият хеле љиддї аст, он метавонад кўшиши 
боздошти гузашт ва ё дигар уњдадорињоро дар доираи созишномаи 
фарогирифташаванда кунад;
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(a) Бо истифодаи усулњои дар боло зикршуда, љониби нишондодашуда ба 
омилњои зайл диќќат медињад;

(i) ба савдо дар бахш ва ё дар асоси созишнома, ки аз он гурўњи 
њакамї ва ё Маќомоти шикоятї  ќонунвайронкуниро ошкор кардан 
ва ё дигар бекорсозї ва ё ихтисоркунии манфиат ва инчунин ањамияти 
чунин савдо барои љониби нишондодашуда; 

(ii) маълумоти бештару васеи иќтисодї, ки ба бекорсозї ва ё ихтисори 
манфиат дахл дорад ва оќибатњои бештару васеътари иќтисодии 
боздошти гузаштњо ва ё дигар уњдадорињо;

(e) агар, љониби зикршуда ќарор  кунад, ки барои боздошти гузашт ва ё 
дигар уњдадорињо  мутобиќи бандњои (b) ё (с) иљозат мепурсад, он бояд дар 
дархости худ сабабњои инро баён намояд. Дар як ваќт бо фиристодани ин 
дархост ба МЊБ инчунин  дархости мазкур ба шуроњои марбут . Њамчунин 
агар дархост мутобиќи банди (b)  пешнињод  карда шавад, ба маќомоти 
марбутаи бахшњо равона карда мешавад;

(f) барои маќсадњои ин банд «бахш» чунин маъно дорад:

(i) нисбат ба молњо – тамоми молњо;

(ii) нисбат ба хизматрасонї - бахши асосї, чуноне он дар «Рўйхати 
таснифкунандаи бахшњои хизматрасонї»-и амалкунанда  муайян 
карда шудааст, ки чунин бахшњоро муайян мекунад11;

(iii) нисбат ба љанбањои њуќуќии моликияти зењнии савдо, њар як аз 
дараљаи њуќуќї моликияти зењнї, ки дар гурўњи 1, 2, 3, 4, 5, 6 ё 7 ќисми 
II, ё уњдадории пешбининамудаи ќисмњои III  ва ё  IV Созишнома оид 
ба ТРИПС фарогирифта:

(g)  бо маќсади банди мазкур «созишнома» чунин маъно дорад:

(i) нисбат ба молњо -  созишномањое, ки дар Замимаи 1А ба Созишнома 
оид ба СУС номбар шудааст ва дар маљмуъ баррасишаванда ва 
инчунин созишномањои савдо бо доираи мањдуди иштирокчиён дар 
он њадде, ки љонибњои  бањси марбут љониби ин созишномањо ба њисоб 
мераванд;

(ii) нисбат ба хизматрасонї  - ГАТС;

(iii) нисбат ба њуќуќи моликияти зењнї - Созишнома оид ба ТРИПС.

4.   Сатњи боздошти гузашт ва  ё дигар уњдадорињо, ки аз тарафи МЊБ иљозат дода 
шудааст, бояд ба сатњи бекорсозї ва ё ихтисори манфиатњо мутобиќат кунад. 

5. МЊБ боздошти гузашт ва ё дигар уњдадорињоро иљозат намедињад, агар, 
созишномањои фарогирифташаванда чунин боздоштро манъ кунад.  

6.    Дар њолати ба миён омадани вазъияте, ки дар банди 2 оварда  шудааст, МЊБ дар 
сурати дархост кардан барои боздошти истифодаи гузашт ва ё дигар уњдадорињо 
дар муддати 30 рўз аз санаи гузаштани давраи ваќти мувофиќ иљозат медињад, 
танњо  агар, МЊБ  дар асоси консенсус дархостро рад накунад.  Аммо, агар аъзое, 
ки ин ба ў дахл дорад, бар зидди сатњи пешнињодшудаи боздошт эътироз мекунад  
ва ё тасдиќ мекунад, ки усул ва тартиботи дар банди 3 баёншуда риоя нашудааст, 
ваќте тарафњои шикоятбаранда  иљозати боздошти гузашт ва ё дигар уњдадорињоро 

11   Рўйхате, ки дар њуљљати  МТN.GNS/W/120 мављуд аст,   ёздањ бахшро  људо мекунад.
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мутобиќи банди  3(b) ё  (с) дархост кардаанд,  парванда  ба њакамон (арбитраж) 
дода мешавад. Чунин њакамон аз тарафи гурўњи њакамии  аввалия њангоми мављуд 
будани аъзоёни он ва ё њакамї12, ки аз тарафи Директории генералї таъин мегардад 
гузаронида мешавад ва дар муддати 60 рўз аз санаи  гузаштани давраи ваќти 
мувофиќ ба анљом мерасад.  Гузаштњо ва ё дигар уњдадорињо  набояд  дар љараёни 
њакамон боздошта шавад. 

7.  Њакам13, ки мутобиќи банди 6 амал мекунад, хусусияти гузашт ва ё уњдадорињоро, 
ки боздошта мешавад, баррасї намекунад, аммо муайян мекунад, ки сатњи 
чунин боздошт ба сатњи бекорсозї ва ё ихтисори манфиат мутобиќат мекунад ё 
не.  Њакам инчунин метавонад муайян кунад, ки  оё боздошти гузашт ва ё дигар 
уњдадорињои пешбинишавандаро созишномањои фарогирифташаванда иљозат 
медињад ё не.  Вале, агар парвандаи ба њакамон додашуда дар худ  шикоят оид 
ба риоя накардани усулњо ва тартиботи дар банди 3 баёншударо дар бар гирифта 
бошад, њакам ин шикоятро баррасї мекунад. Дар њолате, ки агар њакам муќаррар 
кунад, ки ин усулњо ва тартибот риоя нашудааст, љониби шикоятбаранда онњоро  
мутобиќи банди 3 истифода мебарад. Тарафњо ќарори њакамро  њамчун ќарори 
нињої эътироф мекунанд ва љонибњое, ки  ин ба онњо дахл дорад, набояд ба њакамии 
такрорї кўшиш кунанд.  МЊБ дарњол оид ба ќарори њакам хабар медињад ва аз рўи 
дархост ба  боздоштани гузашт ва ё дигар уњдадорињо дар њолате, ки  дархост ба 
ќарори њакам мувофиќат мекунад, иљозат медињад,  танњо  агар МЊБ  дар асоси 
консенсус  рад кардани дархостро ќарор  накунад.

8. Боздошти гузашт ва ё уњдадорињо хусусияти муваќќатї дорад ва танњо  то ба 
ваќте истифода бурда мешавад, ки  чораи чун номувофиќ ба созишномањои 
фарогирифташаванда баррасишуда  ќатъ карда намешавад ва ё аъзое, ки бояд 
тавсияњо ё ќарорњоро иљро намояд, ќароре пешнињод намекунад, ки ба бекМЊБозї 
ва ё ихтисори манфиатњо вобаста бошад ва ё ќарори ќаноаткунандаи дуљониба ќабул 
карда намешавад.  Мутобиќи банди 6 моддаи 21 МЊБ назорати  иљрои тавсияњо ва 
ќарорњо, аз љумла њолатњоеро, ки  ваќте љуброн пешнињод шуда буд, ва ё гузаштњо 
ва дигар уњдадорињо боздошт шуда буд, аммо тавсияњои мувофиќаткунии чорањо 
мутобиќи созишномањои фарогирифташаванда  иљро карда нашудааст, идома 
медињад. 

9.  Муќаррароти созишномањои фарогирифташаванда, ки ба танзими бањсњо вобаста 
аст, метавонад нисбат ба чорањои марбут ба риояи созишномањои нишондодашуда, 
ки аз тарафи њукуматњои минтаќавї ва ё мањаллї дар њудуди аъзо ќабул шудааст, 
истифода бурда шавад.  Агар, МЊБ ќарор кунад, ки ягон муќаррароти созишномаи 
фарогирифташаванда риоя нашудааст, аъзои масъулиятдор бо маќсади таъмини 
иљрои он бояд чунин чорањои маъќул  ќабул намояд, ки дар  ихтиёраш мављуд 
аст.  Муќаррароти созишномањои фарогирифташаванда ва Созишномаи мазкур ба 
љуброн вобаста ва боздошти гузаштњо ва дигар уњдадорињо  дар њолатњое истифода 
мешавад, ки  ваќте таъмини чунин иљроиш  ѓайриимкон аст14. 

12  Истилоњи  «њакам»     шахс ва ё гурўњи шахсонро мефањмонад. 
13  Истилоњи  «њакам»     шахс ва ё гурўњи шахсон ва ё аъзоёни гурўњи њакамии аввалияро мефањмонад, ки ба сифати њакам фаолият 

мекунанд, мефањмонад.
14  Агар муќаррароти хама гуна  созишномањои фарогирифташаванда, ки ба чорањои ќабулкардаи њукуматњои  минтаќавї ва ё 

мањаллї ва ё њукуматњо  дар њудуди аъзо  дахл дорад, аз муќаррароти банди мазкур фарќ дорад, муќаррароти чунин созишномаи 
фарогирифташаванда ќувваи афзалиятнок дорад.
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Моддаи  23
Тањкими низоми бисёрљониба 

1. Агар, аъзоён  дар њолати риоя накардани уњдадорињо ва ё бекорсозї ё 
ихтисори манфиатњо кўшиши гирифтани  љуброн кунанд, ки аз созишномањои 
фарогирифташаванда бармеояд ва ё дар њолати мушкил гардидани дастовард 
и ягон њадафи созишномањои фарогирифташаванда онњо ба ќоидањо ва тартиботи 
Созишномаи мазкур рў меоранд ва  онро мањкам нигоњ медоранд.

2. Дар ин њолат аъзоён:

(а) набояд дар бораи он ки вайронкунї љой дошт, манфиатњо бекор ва ё 
ихтисор карда шудааст ва ё  ба даст овардани ягон њадафи созишномањои 
фарогирифташаванда мушкил гаштааст, ќароре ќабул кунанд,  ба љуз аз 
тариќи  танзими бањсњо мутобиќи ќоидањо ва тартиботи Созишномаи 
мазкур  ва њама гуна чунин ќарорро мувофиќи хулосањо, ки дар маърузаи 
гурўњи њакамї  ва ё  Маќомоти шикоятї  мављудбуда  ќабул мекунанд, ки 
аз тарафи МЊБ  ва ё ќарори њакамон  мутобиќи Созишномаи мазкур ќабул 
карда шудааст.    

(b) тартиботи пешбинишудаи моддаи 21-ро барои муайян кардани давраи 
вакти мувофиќ бо маќсади  ба аъзо додани имконияти иљрои тавсияњо ва 
ќарорњо, ки ин ба он дахл дорад, истифода мебаранд; ва  

(c) тартиботи пешбинишудаи моддаи 22-ро барои муайян кардани сатњи 
боздошти гузаштњо ва ё уњдадорињои дигар истифода мебаранд ва  
мутобиќи тартиботи нишондодашуда то ба боздошт кардани гузаштњо ва 
ё уњдадорињои дигар  вобаста  ба созишномањои  фарогирифташуда  дар 
љавоб ба иљро накардани тавсияњо ва ќарорњо  аз тарафи аъзо дар  муддати 
давраи ваќти мувофиќ, иљозати МЊБ-ро мегиранд.

Моддаи  24
Тартиботи махсус, ки ба кишварњои аъзои камрушдкарда дахл дорад

1. Дар њамаи марњалаи  муайян кардани сабабњои бањс ва тартиботи танзими он, ки ба 
давлатњои аъзои камрушдкарда дахл дорад, бояд ба њолати мушаххаси давлатњои 
аъзои камрушдкарда диќќати  махсус дода шавад. Дар ин бобат аъзоён  бояд  
худдори ва тамкини  заруриро дар боз кардани парванда мувофиќи  тартиботи 
мазкур нисбат ба давлатњои аъзои камрушдкарда нишон дињанд. Агар, муайян 
карда шавад, ки бекорсозї ва ё ихтисори манфиатњо натиљаи чорањои ќабулкардаи 
давлатњои аъзои камрушдкарда ба њисоб меравад, љонибњои шикоятбаранда бо 
дархост намудани љуброн ва ё гирифтани иљозати боздошти истифодаи гузаштњо 
ва уњдадорињои дигар мутобиќи тартиботи мазкур худдори ва тамкини лозимаро 
нишон медињанд.

2.  Дар корњои батанзимдарории бањсњо, ки ба кишварњои аъзои камрушдкарда 
дахл дорад, ваќте ки дар рафти машварат ќарори ќаноаткунанда ба даст оварда 
нашудааст, Директории генералї ва ё раиси МЊБ  бо дархости давлати аъзои 
камрушдкарда хизматрасонии  хуб, тартиботи мусолињатомез  ва ё миёнравии худро 
то ба  ворид шудани дархост оид ба таъсиси гурўњи њакамї  пешнињод мекунад.  Бо 
пешнињоди њамкории дар боло зикршуда, Директории Генералї ва ё раиси МЊБ 
метавонад ба њама гуна сарчашма, ки њар яке аз онро мувофиќ медонад, машварат 
намояд.  
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Моддаи  25
Њакамон (Арбитраж)

1.   Њакамони суръатдодашуда дар доираи СУС њамчун усули алтернативии танзими 
бањсњо,  танзими як ќатор бањсњоро, ки ба масъалањои мушаххас муайянкардаи 
тарафњо вобаста аст, метавонад осон гардонад.  

2.   Агар дар Созишномаи мазкур чизи дигаре пешбинї нашуда бошад, њакамон аз 
рўи розигии  љонибњо, ки оид ба тартиботи гузаронидани он мувофиќа мекунанд, 
истифода бурда мешавад. Созишнома оид ба њакамон  ба маълумоти њамаи аъзоён 
хеле барваќт, то оѓози љараёни худи њакамон  расонида мешавад.  

3.  Дигар аъзоён  танњо бо розигии тарафњое, ки дар бораи истифодаи њакамон ба 
мувофиќа расидаанд, метавонанд  љонибдори тартиботи њакамї шаванд.  Дар 
бораи ќарорњои њакамон бояд МЊБ, Шуро ва ё Кумитаи созишномаи марбут, ки 
њар як аъзо метавонад дар он вобаста ба ин њама гуна масъаларо  ба миён гузорад, 
хабардор карда шавад. 

4. Моддаи 21 ва 22 Созишномаи мазкур (mutatis mutandis) ба ќарорњои њакамї истифода 
мешавад. 

Моддаи  26
 Шикоятњо  дар њолати набудани вайронкунї, ки ба шакли  дар банди 1(b) моддаи  
ХХIII ГАТТ 1994 шарњ додашуда   дахл дорад

1.  Ваќте муќаррароти банди 1(b) моддаи  ХХIII ГАТТ 1994 ба созишномањои 
фарогирифташаванда истифода мешавад, гурўњи њакамї ва ё Маќомоти шикоятї 
метавонад ќарор ва тавсияро танњо дар он њолат ќабул намояд, ки агар ягон 
љониби бањс чунин њисобад, ки њар як манфиати бевосита ва ё бавосита барои 
он аз созишномањои фарогирифташавандаи марбут сарчашмагиранда бекор  ва 
ё ихтисор карда мешавад, ва ё дар натиљаи истифодаи ягон чора аз тарафи аъзо 
новобаста аз он ки он ба шартњои ин созишнома зиддият дорад ё не, ба даст 
овардани ягон њадафи ин созишномаро мушкил мегардонад. Агар то ба  њадде, ки ин 
љониб ба он њадиаќал мењисобад ва гурўњи њакамї ва ё Маќомоти шикоятї муайян 
мекунад, ки парванда ба чорањое  дахл дорад, ки ба муќаррароти созишномаи 
фарогирифташаванда зиддият надорад, ки ба он муќаррароти банди  1(b) моддаи  
ХХIII ГАТТ 1994 истифода мешавад, тартиботи Созишномаи мазкур   бо шарти 
риояи зерин истифода мешавад:

(а) тарафи шикояткунанда барои  пуштибонии шикоятњои вобаста ба 
чорањо дахлдор, ки ба созишномаи фарогирифташаванда зиддият надорад, 
асосноккунии муфассалро пешнињод менамояд; 

(b) агар  муќаррар карда шудааст, ки чора  бо вайрон накардани он 
манфиатро бекор ва ё ихтисор месозад ва ё ба даст овардани њадафњои 
марбут ба созишномаи фарогирифташавандаро мушкил мегардонад, дар ин 
њолат уњдадории барњам додани ин чора ба миён намеояд.  Аммо, дар чунин 
њолатњо гурўњи њакамї ва ё Маќомоти шикоятї бояд ба  аъзо, ки ба он дахл 
дорад,  тавсия дињад то масъаларо дар асоси ќобили ќабули тарафњо  ба 
танзим дарорад;

(с) бо вуљуди  муќаррароти  моддаи 21, њакам, ки дар банди 3 моддаи 
21 пешбинї шудааст, бо дархости ин ё он љониб метавонад масъалаи 
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муайянкунии сатњи манфиатро баррасї кунад, ки бекор ва ё ихтисор карда 
шудааст ва инчунин метавонад роњњо ва усулњои  расидан ба танзими ќобили 
ќабули тарафњоро пешнињод намояд; чунин пешнињод барои љонибњои бањс 
њатмї ба  њисоб намеравад; 

(d) бо вуљуди  муќаррароти банди 1 моддаи 22 љуброн метавонад  як ќисми 
батанзимдарории  ќобили ќабули тарафњо бошад, ки бањсро ба пуррагї њал 
мекунад.

2. Шикоятњое, ки ба шакли  дар банди 1(с) моддаи  ХХIII ГАТТ 1994 шарњдодашуда   
дахл дорад

Ваќте муќаррароти банди 1(с) моддаи XXIII ГАТТ 1994 ба созишномаи 
фарогирифташаванда истифода мешавад, гурўњи њакамї метавонад тавсияњо 
ва ќарорњоро танњо дар он њолат ќабул кунад, ки агар яке аз љонибњо  чунин 
мењисобад, ки њар як манфиати бевосита ва ё бавосита барои он аз созишномањои 
фарогирифташавандаи марбут сарчашмагиранда бекор  ва ё ихтисор карда мешавад,  
ва ё ба даст овардани яке аз њадафњои  ин созишнома дар натиљаи мављуд будани 
вазъияти фарќкунанда  аз оне, ки ба он муќаррароти 1(а) ва 1(b) моддаи  XXIII ГАТТ 
1994 истифода мешавад. Агар то ба  њадде, ки ин љониб дар он њадд мењисобад ва гурўњи 
њакамї ва ё Маќомоти шикоятї муайян мекунад, ки парвандаи баррасишаванда зери 
таъсири банди мазкур ќарор мегирад, тартиботи Созишномаи мазкур танњо то худи 
он лањзае  истифода мешавад, ки маърузаи гурўњи њакамї дар байни аъзоён пањн карда 
шудааст.  Ќоида ва тартиботи танзими бањсњо, ки дар Ќарор аз 12 апрели соли 1989 
(BISD 36S/61-67)  мављуд аст, барои баррасии маъруза бо њадафи ќабули он, назорат 
аз иљрои тавсияњо ва ќарорњо ва иљрои онњо истифода мешавад.  Инчунин њолатњои  
зерин истифода мешавад:

(а) тарафи шикоятбаранда њама гуна далелњои асоснок кардашудаи 
муфассалро нисбат ба масъалањое, ки банди мазкур фаро гирифтааст, 
пешнињод мекунад;

(b) агар гурўњи њакамї муайян кунад, ки парвандаи  фарогирандаи масъалањои 
банди мазкур илова ба масъалањои фарогирандаи банди мазкур  њамчунин 
дигар масъалањои танзими бањсњоро дарбар мегирад, гурўњи њакамї ба МЊБ 
маърузаро аз рўи чунин масъалањо  мефиристад ва маърузаи алоњида аз рўи 
масъалањое, ки банди мазкурро фаро мегирад. 

Моддаи  27
Вазифањои Котибот

1.  Котибот ба кўмак ба гурўњњои њакамї, хусусан оид ба љанбањои њуќуќї, таърихї 
ва тартиботии парвандањои баррасишаванда ва ба дастгирии котиботї ва техникї 
љавоб медињад.  

2.  Њангоми расонидани кўмак аз тарафи Котибот ба аъзоён нисбат ба танзими бањсњо, 
бо дархости онњо метавонад инчунин зарурат дар пешнињоди машваратњои 
иловагї оид ба масъалањои њуќуќї ва кўмак  вобаста ба батанзимдарории 
бањсњои кишварњои аъзои рў ба инкишоф  ба миён ояд. Бо ин маќсад Котибот 
ба ихтиёри њама гуна кишварњои аъзои рў ба инкишоф, ки дар ин бора  дархост 
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мекунанд,  мутахассиси  таљрибадорро оид ба масъалањои њуќуќї аз хадамоти 
њамкории техники СУС  вогузор мекунад. Чунин мутахассис  ба кишвари аъзои рў 
ба инкишоф  бо чунин тарз кўмак мерасонад, ки  идомаи  бетарафии Котиботро 
таъмин менамояд. 

3.    Котибот барои  аъзоёни њавасманд оид ба масъалањои  тартиботи мазкур ва таљрибаи 
њалли бањсњо бо маќсади баланд бардоштани иттилоотонии коршиносони аъзоён  
дар ин соња, курсњои махсуси омўзишї ташкил мекунанд.
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ЗАМИМАИ  1

СОЗИШНОМАЊО, АЊДЊОИ   ФАРОГИРИФТАШАВАНДА 

(А) Созишнома оид ба таъсиси Созмони умумиљањонии савдо
(В) Созишномаи бисёрљонибаи савдо

 Муќаррароти 1А: Созишномаи бисёрљониба оид ба савдои молњо
 Муќаррароти 1В: Созишномаи умумї оид ба савдои хизматрасонињо
 Муќаррароти 1С:    Созишнома оид ба љанбањои  тиљоратии њуќуќи 

моликияти зењнї
Муќаррароти 2: Созишнома оид ба ќоидањо ва тартиботи  танзимкунандаи 

њалли   бањсњо
(С) Созишномаи тиљоратї бо доираи мањдуди иштирокдорон
 Муќаррароти 4: Созишнома оид ба савдои авиатсияи гражданї
    Созишнома оид ба хариди давлатї
    Созишномаи байналмилалї оид ба мањсулоти ширї
    Созишномаи байналмилалї оид ба  гўшти гов

  Истифодаи Ањдномањои мазкур ба созишномањои савдо бо доирањои мањдуди 
иштирокдорон  аз ќабули ќарори иштирокдорони њар як аз ин созишнома вабаста аст, 
ки шартњои истифодаи Ањдномаро ба њар як чунин Созишномаи алоњида  муќаррар 
мекунад, аз љумла,  њама гуна  ќоидањо ва тартиботи махсус ва ё иловагї, ки барои 
ворид кардан ба Замимаи 2 пешбинї гардидааст, чуноне дар ин бора МЊБ хабардор 
карда шудааст.   

ЗАМИМАИ  2

ЌОИДАЊО ВА ТАРТИБОТИ МАХСУС ВА Ё ИЛОВАГИЕ, КИ ДАР 
СОЗИШНОМАЊОИ ФАРОГИРИФТАШАВАНДА МАВЉУД АСТ

Созишнома       Ќоида ва тартибот
Созишнома оид ба истифодаи  чорањои
 санитарї ва фитосанитарї             1 1 . 2 
Созишнома оид ба  нассољї ва либоса   2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 
       5.4, 5.6, 6.9, 6.10, 
       6.11, аз 8.1 то  8.12
Созишнома оид ба монеањои     аз 14.2 то 14.4, 
техникї дар савдо     Муќаррароти 2
Созишнома оид ба истифодаи     аз 17.4 то 17.7 
моддаи VI ГАТТ 1994
Созишнома оид ба истифодаи     аз 19.3 то 19.5, 
моддаи VII ГАТТ 1994    Муќаррароти II. 2(f), 3, 9, 21
Созишнома оид ба субсидия     аз 4.2 то 4.12, 6.6, 
ва чорањои  љубронкунанда     аз 7.2 то 7.10, 8.5 
        эзоњи повараќ 35, 24.4, 27.7, 
        Муќаррароти V
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Созишномаи умумї оид ба     XXII:3, XXIII:3 
савдои хизматрасонињо
 Муќаррарот оид ба хизматрасонии молї   4
 Муќаррарот оид ба хизматрасонї дар   4 
 соњаи њамлу наќли њавої
Ќарор оид ба баъзе тартиботи    аз 1 то 5 
танзими  бањсњо оид ба ГАТС

Рўйхати ќоида ва тартиботи дар Замимаи мазкур овардашуда муќарраротеро 
шомил мекунад, ки фаќат ќисман метавонад ба масъалањои дар матни мазкурбуда 
дахл дошта бошад. 

Њама гуна ќоидањо ва тартиботи махсус ва ё иловагии дар созишномањои савдо 
дар доираи мањдуди иштирокдорон мављуд буда, чи хеле ки онњо аз тарафи маќомоти 
салоњиятдор  ба њар як созишнома муайян шудааст ва чи хеле дар ин бора МЊБ 
хабардор шудааст. 

ЗАМИМАИ 3
 
ТАРТИБОТИ КОР 

1.    Гурўњи њакамї дар кори худ  муќаррароти марбути Созишномаи мазкурро  ба 
инобат мегирад. Илова бар ин, бояд тартиботи кори зерин истифода бурда 
шавад. 

2.  Гурўњи њакамї ба љаласаи пўшида љамъ меояд. Тарафњои бањс  ва тарафњои 
манфиатдор дар љаласа танњо бо даъвати гурўњњои  њакамї ширкат мекунанд.  

3.   Љараёни муњокима дар гурўњи њакамї ва њуљљатњое, ки ба он пешнињод карда меша-
вад махфї боќї мемонад. Њељ як муќаррароти Созишномаи мазкур ба тарафњои 
бањс монеъ намешавад, ки барои маълумоти умум  мавќеи худро  баён доранд. 
Аъзоён маълумотеро махфї њисоб мекунанд, ки он аз тарафи  аъзои дигар ба  
гурўњи њакамї пешнињод шудааст ва он аъзо онро махфї ишора кардааст. Дар 
њолатњое, ки  ваќте тарафи бањс  ба гурўњи њаками фарзияи махфии аризањои хаттии 
худро пешнињод мекунад, он њамчунин  бо дархости ягон аъзо шакли мухтасари 
маълумотро, ки дар аризааш мављуд аст ва барои маълумоти умум кушода аст, 
пешнињод мекунад. 

4.   То ба љаласаи асосии якум  гурўњи њакамї бо иштироки тарафњо, љонибњои бањс 
ба гурўњи њакамї  аризаи хаттї медињанд, ки дар он далелњо оид ба парванда ва  
санади худро  баён медоранд.  

5. Дар љаласаи асосии якуми худ бо иштироки тарафњо гурўњи њакамї  ба љонибе, ки 
шикоят бурдааст, пешнињод менамояд, ки  парвандаро шинос кунад. Сипас, дар 
љараёни њамин љаласа  ба љонибе, ки аз болои он  шикоят шудааст, пешнињод карда 
мешавад, ки нуќтаи назари худро иброз дорад. 

6.  Њамаи тарафњои сеюм, ки  МЊБ-ро оид ба манфиатњои худ дар бањс хабардор 
кардаанд, даъват карда мешавад, ки нуќтаи назари худро  дар рафти љаласаи асосии 
якуми гурўњњои њакамї, ки бо ин маќсад даъват шудааст,  ба таври хаттї  баён 
кунанд. Њамаи чунин тарафњои сеюм метавонанд дар рафти ин љаласа иштирок 
намоянд. 
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7.  Раддияњои расмї  дар рафти љаласаи асосии дуюми гурўњњои  њакамї пешнињод 
карда мешавад. Тарафе, ки аз болои он  шикоят шудааст, њуќуќ дорад аввал 
баромад кунад ва сипас љониби шикоятбаранда баромад мекунад. ТАРАФњо ба 
гурўњи њакамї  то љаласаи он раддияи хаттиро пешнињод мекунанд. 

8. Гурўњи њакамї метавонад  дар њар замон ба тарафњо бо савол мурољиат кунад ва  аз 
онњо хоњиш  намояд, ки  ё дар рафти љаласа бо иштироки тарафњо ва ё ба таври 
хаттї ба ин саволњо љавоб пешнињод кунанд. 

9.  Тарафњои бањс  ва њар яке аз  љониби сеюм, ки барои  баён кардани нуќтаи назари 
худ мутобиќи моддаи 10 даъват карда шудааст, ба гурўњи њакамї баёноти хаттї ва 
аризаи шифоњиро месупоранд.

10.  Дар манфиати шаффофияти комили пешнињод, радия ва ариза, ки дар бандњои 5-9 
зикр шудааст,  дар њузури тарафњо амалї карда мешавад. Илова бар ин,  пешнињоди 
хаттии њар як тараф, аз љумла њама гуна мулоњиза оид ба ќисми шарњии  маъруза   
ва љавобњо ба саволњо, ки аз тарафи гурўњи њакамї гузошта шудааст, ба маълумоти 
љониби дигар ва ё тарафњои дигар расонида мешавад. 

11. Њар як тартиботи иловагї, ки барои гурўњи  мушаххаси њакамї зарур аст. 

12. Љадвали пешнињодшудаи кори гурўњњои њакамї:

(а) Гирифтани аввалин аризањои хаттии тарафњо:

1) Тарафи шикояткунанда:      3 - 6 њафта

2) Тарафе, ки аз болои он шикоят шудааст:    2 - 3 њафта

(b) Сана, ваќт ва макони љаласаи асосии якум   
 бо иштироки  тарафњои сеюм:

 Љаласа бо иштироки  тарафњои сеюм:    1-2 њафта

(с) Гирифтани раддияи хаттии тарафњо:    2 - 3  њафта

(d) Сана, ваќт ва макони љаласаи асосии дуюм   
 бо иштироки  тарафњо:      1-2 њафта

(е) Ба тарафњо додани ќисми шарњии маъруза   2 - 4  њафта

(f) Гирифтани мулоњизаи тарафњо оид ба 

           ќисми шарњии  маъруза:      2 њафта  

(g) Ба тарафњо расонидани маърузаи пешакї,

            аз љумла, натиљањо ва хулосањо:    2-4 њафта

(h) Муњлати нињої, ки дар муддати он тарафњо 

              метавонанд  баррасии як ё якчанд ќисми 

              маърузаро дархост  намоянд:    1 њафта
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(i) Муњлати баррасии гуруњи њакамї,    
аз љумла, имконияти љаласаи

            иловагї бо иштироки тарафњо:    2 њафта

(j) Ба љонибњо супоридани  маърузаи нињої:   2 њафта

(k)  Фиристодани  маърузаи нињої ба аъзоён:   3 њафта

 

Љадвали зикршуда метавонад дар њолатњои  эњтимолї таѓйир ёбад. Њангоми 
зарурат бо иштироки тарафњо љаласаи иловагї даъват карда мешавад.  

ЗАМИМАИ  4

ГУРЎЊЊОИ  МАШВАРАТИИ КОРШИНОСОН

 Ќоида ва тартиботи зерин  ба гурўњњои машваратии коршиносон истифода 
мешавад, ки мутобиќи муќаррароти банди 2 моддаи 13 таъсис дода шудааст.

1.   Гурўњњои машваратии коршиносон ба гурўњи њакамї тобеъ аст. Салоњият  ва 
тартиботи муфассали кори онњо аз тарафи гурўњи њакамї муќаррар карда мешавад 
ва онњо маъруза  пешнињод мекунанд. 

2.  Иштироки  шахсони дорои сифати баланди касбият ва таљрибадошта дар соњаи 
баррасишудаи гурўњи машваратии коршиносон  мањдуд карда мешавад.  

3. Шањрвандони љонибњои бањс ба гурўњи машваратии коршиносон њангоми 
мављуд набудани розигии тарафњои љонибњои бањс дохил карда намешавад, 
ба ѓайр аз њолатњои истисное, ки ваќте гурўњи њакамї чунин њисобад, ки бо 
роњи дигар наметавонад талабот оид ба санљиши махсусгардонидашудаи илмї 
ќаноатбахш карда шавад. Шахсони масъули њукуматии тарафњои бањс ба њайати 
гурўњи машваратии коршиносон шомил буда наметавонанд. Аъзоёни гурўњњои 
машваратии коршиносон вазифаи худро на њамчун намояндањои њукумат ва ё кадоме 
аз созмонњо, балки  њамчун ба сифати шахсии худ иљро менамоянд. Мутобиќан, 
њукумат ва созмонњо набояд ба онњо нисбат ба масъалањои баррасикунандаи 
гурўњи машваратии коршиносон супоришу нишондодњо дињанд.

 4.  Гурўњњои машваратии коршиносон метавонанд ба њамаи манбањо, ки онњо мувофиќ 
мењисобанд, машварат намоянд ва аз онњо маълумот ва маслињати техникї 
дархост намоянд. То оне, ки гурўњи машваратии коршиносон  чунин маълумот ва ё 
маслињатро  аз манбаъ, ки зери њимояти аъзо ќарор дорад,  дархост  мекунад, он дар 
ин хусус њукумати  ин аъзоро хабардор месозад.  Њар як аъзо  ба њар гуна  дархости 
гурўњи машваратии коршиносон оид ба ин маълумот, ки гурўњи машваратии 
коршиносон зарур ва мутобиќ медонад,  дарњол ва пурра љавоб медињад. 

5.  Тарафњои бањс ба њамаи маълумоти ба парванда дахлдор, ки ба гурўњи машваратии 
коршиносон пешнињод шудааст, дастрасї доранд, танњо агар он махфї набошад. 
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Маълумоти махфї, ки ба гурўњи машваратии коршиносон пешнињод шудааст,  бе 
иљозати расмии њукумат, созмон ва ё шахсе, ки ин маълумотро пешнињод намудааст, 
ифшо карда намешавад.  Агар чунин маълумот аз гурўњи машваратии коршиносон 
дархост карда шавад, аммо ифшои ин маълумот ба гурўњи машваратии коршиносон 
иљозат дода нашудааст, њукумат, созмон ва ё шахси маълумотро пешнињоднамуда 
маълумоти мухтасари махфинабудаи чунин маълумотро пешнињод мекунад. 

6.  Гурўњи машваратии коршиносон ба тарафњои бањс лоињаи маърузаро бо маќсади  
аз онњо гирифтани мулоњизањо ва њангоми зарурат, њисоботи онњо дар маърузаи 
нињої, ки њамчунин ба тарафњо бо пешнињоди он ба гурўњи њакамї фиристода 
мешавад, пешнињод мекунад.  Маърузаи нињоии гурўњи машваратии коршиносон 
танњо хусусияти машваратї дорад. 
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ЗАМИМАИ 3

ТАРТИБИ БАРРАСИИ СИЁСАТИ САВДО 

Аъзоён ба ин тариќ ба созиши зер омаданд:

А. Њадафњо

(i)      Њадафи Тартиби азнавбаррасии сиёсати савдо (ТАСС) ин  њамкории Аъзоён 
дар боз њам мукаммалтар риоя кардани  ќоидањо, меъёр ва уњдадорињое, ки аз 
рўи Созишномањои бисёрљонибаи Савдо  ќабул шудааст ва дар љое ки он аз 
рўи Созишномањои тиљоратї бо доираи мањдуди иштирокчиён аст ва  аз ин љо 
барои боз њам даќиќтар амал кардани низоми бисёрљанбаи савдо бо роњи  ба даст 
овардани  шаффофият ва дарки сиёсати савдо ва амалияи Аъзоён аст.  Њамин 
тавр, тартиби  баррасї  имконият медињад, ки  мунтазам бањодињии дастљамъии  
маљмуи сиёсати савдо ва амалияи Аъзоёни алоњида ва таъсири онњо ба фаъолияти 
низоми бисёрљанбаи савдо  гузаронида шавад. Аммо, ин чун асос барои таъмини 
уњдадорињои мушаххас аз рўи Созишномањои зикршуда ва ё  тартиби танзими 
бањсњо ва ё ба Аъзоён тањмил кардани уњдадорињои сиёсии нав пешбинї 
нашудааст.

(ii) Бањодињии  дар доираи тартиби баррасї гузаронида шуда, аз рўи имконият  дар 
заминаи ниёзњои васеи иќтисодї ва талаботи рушд, сиёсат ва њадафњои Аъзои 
марбут ва инчунин бо ба њисобгирии омилњои беруна гузаронида мешавад. Аммо, 
њадафи асосии тартиби баррасї ин тањќиќ таъсири сиёсати савдо ва амалияи Аъзо 
ба низоми бисёрљонибаи савдо ба шумор меравад. 

В.  Шаффофияти дохилї

Аъзоён  арзиши дахлнопазири шаффофияти дохилиро дар соњаи ќабули ќарорњои 
њукуматї оид ба масъалањои сиёсати савдо чї барои иќтисодиёти Аъзоён ва чї барои 
низоми бисёрљонибаи савдо эътироф мекунанд ва розиянд, ки шаффофиятро њавасманд 
гардонанд ва дар доираи низоми худ ба шаффофияти боз њам бештар бо эътирофи 
он ки  таъмини шаффофияти дохилї бояд бар асоси ихтиёрї бо ба њисоб гирифтани 
низоми њуќуќї ва сиёсии њар як Аъзо  амалї мегардад, кўмак намоянд.

С. Тартиби баррасї (азнавбаррасї)

(i)    Бо ин Маќомот оид ба азнавбаррасии сиёсати савдо (МАСС) таъсис дода мешавад, 
ки азнавбаррасии сиёсати савдоро амалї гардонад.  

(ii) Сиёсати савдо ва амалияи њамаи Аъзоён  сари  њар ваќт  баррасї карда мешавад.  
Таъсири Аъзоёни алоњида ба фаъолияти  низоми бисёрљонибаи савдо, ки аз рўи 
сањми онњо дар савдои љањонї дар давраи охирини намояндагї муайян карда 
мешавад, омили њалкунанда дар  ќабули ќарор оид ба ваќту муњлати гузаронидани 
баррасї ба њисоб меравад.  Чор иштирокчии савдо, ки бо ин тариќ муайян карда 
шудааст (Иттињоди Аврупо чун як иштирокчї њисобида мешавад)  мавзуи баррасї  
дар њар ду сол ба њисоб мераванд. 16 Аъзои дигар мавзуи баррасї  дар њар чор 
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сол ба шумор меравад. Аъзоёни дигар, ба истиснои он ки барои кишварњои 
камрушдкардаи–аъзо мумкин аст марњалаи дарозтар муќаррар карда шавад, дар 
њар шаш сол мавзўи баррасї ќарор дода мешавад.  Дар ин њол фањмида мешавад, 
ки  баррасї нисбат ба маълумот, ки сиёсати умумии хориљї дорад ва ба чанд 
Аъзо пањн мешавад, тамоми бахшњои сиёсатро, ки ба савдо таъсир мерасонад, аз 
љумла сиёсат ва амалияњои Аъзои алоњидаи марбутро дарбар мегирад.  Ба таври 
истисно, дар њолати таѓйирот дар сиёсати савдо ва ё амалияи яке аз Аъзо, ки 
метавонад барои шарикони тиљоратї оќибати назаррас дошта бошад, МАСС  
метавонад пас аз машварат, Аъзои муносибро хоњиш кунад, ки баррасии оянда 
барваќттар гузаронида шавад. 

(iii) Муњокима дар љаласањои МАСС бо вазифањои дар банди А овардашуда муайян 
карда мешавад.  Бањсу муњокима ба сиёсати савдо ва амалияи аъзоён, ки дар 
доираи тартиби баррасї  бањодињї карда мешавад, равона мегардад.

(iv) МАСС наќшаи умумии гузаронидани чунин баррасињоро муќаррар мекунад. 
Он њамчунин метавонад маърузањои навкардаи Аъзоёнро муњокима кунад ва 
ба эътибор гирад. МАСС барномањои баррасиро барои њар сол бо машварат бо 
Аъзоёни њавасманд  тартиб медињад. Њангоми иштироки машваратии Аъзо ва 
ё Аъзоён, ки ин ба онњо алоќаманд аст, раис метавонад маърузачиро интихоб 
кунад, ки  ў ба сифати шахс баромад намуда, ба муњокимаи МАСС масъалањои 
марбутаро пешнињод мекунад 

(v) МАСС дар кори худ ба њуљљатњои зерин такя мекунад:

(а)  маърузаи пурра, ки дар банди D зикр шудааст, ки онро Аъзо ва ё Аъзоён 
пешнињод кардаанд ва мавзуи баррасї ба њисоб меравад;

(b) маърузае, ки Котибот зери масъулияти худ дар асоси маълумоти дар 
худ дошта ва инчунин  маълумоти пешнињодкардаи Аъзо ё Аъзоён омода 
кардааст. Котибот бояд ба даќиќ кардани маълумоте , ки ба сиёсати савдо 
ва амалияи Аъзо ва ё Аъзоён вобаста аст, кўшиш кунад.

(vi)     Маърузањои Аъзои баррасишаванда ва Котибот дар якљоягї бо суратмаљлисњои 
љаласаи марбути МАСС пас аз баррасї бетаъхир нашр карда мешавад. 

(vii)  Ин њуљљатњо ба Конфронси Вазирон фиристода мешавад, ки онро ба инобат 
мегирад

D. Њисобот

 Бо маќсади таъмини шаффофияти боз њам бештар њар як Аъзо мунтазам 
дар назди МАСС њисобот медињад. Њисоботи пурра сиёсати савдо ва амалияи дар 
амал татбиќнамудаи  Аъзо ва ё Аъзоёни марбутро тасниф мекунад ва ба шакли 
мувофиќшуда, ки МАСС муайян кардааст,  тартиб дода мешавад.  Ин шакли 
њисобот пеш аз њама  дар шакли љадвалї барои њисобот ба давлатњо асос меёбад, ки 
бо ќарор аз 19 июли соли 1989 (BISD 36S/406-409) муќаррар карда шудааст,  барои 
васеъ кардани соњаи њисобот дар њамаи љанбањои  сиёсати савдо, ки Созишномањои 
бисёрљонибаи савдо дар Замимаи 1 дарбар мегирад ва он љое, ки ин истифодашаванда 
аст, Созишномањои тиљоратї бо доираи мањдуди иштирокчиён,  агар зарурат ба 
миён ояд, таѓйир дода мешавад. Ин шакли њисобот метавонад аз тарафи МАСС бо 
ба њисоб гирифтани таљрибаи амалї аз нав дида шавад. Дар давраи байни  баррасї  
Аъзоён агар дар сиёсати савдои онњо таѓйироти чашмрас бошад, њисоботи мухтасар 
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пешнињод мекунанд; маълумоти њарсолаи навкардаи оморї бо шакли мувофиќашуда 
пешнињод карда мешавад.  Диќќати асосї  ба душворињое дода мешавад, ки кишварњои 
камрушдкардаи аъзо њангоми тартиб додани њисобот ру ба ру мешаванд.  Котибот 
бо дархост ба кишварњои рў ба инкишоф-аъзо ва хоса ба кишварњои камрушдкардаи 
аъзо кўмаки техникї  мерасонад. Маълумоти дар њисоботбуда бояд ба дараљаи њадди 
аќал бо огоњиномањо, ки мувофиќї шартњои Созишномањои бисёрљонибаи савдо ва он 
љое истифодашаванда аст, Созишномањои тиљоратї бо доираи мањдуди иштирокчиён  
њамоњанг карда шуда бошад. 

Е. Робита бо муќаррароти ГАТТ 1994 ва  ГАТС  оид ба тавозуни пардохт

Аъзоён зарурати ба њадди аќал расонидани гарониро барои њукумат ва инчунин 
њангоми гузаронидани машварат дар њаљми умумї мутобиќи муќаррарот оид ба 
тавозуни пардохтии ГАТТ 1994 ва ГАТС эътироф мекунанд. Бо ин маќсад раиси 
МАСС њангоми машварат бо Аъзо ва ё Аъзоёни марбут ва раиси Кумита оид ба 
мањдудият  вобаста ба тавозуни пардохтї  тартиботи маъмуриро тањия месозад, ки 
тарзи муќаррарии баррасии сиёсати савдоро бо љадвали машваратњо оид ба тавозуни 
пардохтї  ба таъхир намондани баррасии сиёсати савдо ба муњлати беш аз 12 моњ 
мувофиќат мекунонад, 
 

F. Бањодињии Расмиёт

МАСС бањодињии амали ТАСС-ро на дертар аз панљ сол баъд аз ба њукми ќонунї 
даромадани Созишномаи СУС  мегузаронад.  Натиљањои  ин бањодињї ба Конфронси 
Вазирон пешнињод карда мешавад.  МАСС  метавонад минбаъд бањодињии ТАСС-ро  
дар муњлати онњо муќарраркарда ва ё бо дархости Конфронси Вазирон гузаронад. 

 G. Баррасии умумии рушд  дар муњити савдои байналмилалї 

МАСС инчунин баррасии њарсолаи рушдро дар муњити савдои байналмилалї   
мегузаронад, ки  ба низоми бисёрљонибаи савдо таъсир мерасонад. Ба ин баррасї 
маърузаи њарсолаи Директори Генералї, ки  тарафњои асосии фаъолияти СУС-ро 
инъикос менамояд ва мушкилоти  чашмраси сиёсиро људо мекунад ва ба низоми савдо 
таъсир мерасонад, бояд мусоидат кунад. 
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CОЗИШНОМА ОИД БА САВДОИ АВИАТЕХНИКАИ ГРАЖДАНЇ

ДЕБОЧА

Ањдкунандагони1 Созишнома оид ба савдои авиатехникаи гражданї, ки минбаъд 
њамчун “ Созишнома” номида мешавад;

Бо ёддошти он, ки Вазирон дар таърихи 12-14 сентябри соли 1973 дар Даври 
музокироти бисёрљонибаи тиљоратии Токио ба мувофиќа расиданд, бояд ба вусъат 
ва либерализатсияи њарчи зиёдтари савдои љањонї тавассути, миёни њама чизњои 
дигар, барњамдињии пешрави монеањо дар роњи тиљорат ва такмил додани чањорчўбаи 
байналмилалии анљом додани савдо љањонї муваффаќ шаванд;

Бо майли муваффаќ шудан ба озодии њадди аксари тиљорати љањонии техникањои 
авиатехникаи гражданї, ќисмњову таљњизоти алоќаманд, аз љумла барњам додани андозњо 
ва то андозаи пурраи имконпазир, коњиш ё барњам додани  таъсироти мањдудкунанда ё 
тањрифкунандаи тиљорат;

Бо майли њавасманд намудани рушди бардавоми технологии саноати њавонавардї 
бар асоси сартосарии љањонї;

Бо майли таъмин намудани имкониятњои одилона ва баробари раќобатї барои 
фаъолияти авиатехникаи граждании онњо ва истењсолкунандагони онњо барои иштирок 
дар вусъат додани бозори љањонии авиатехникаи гражданї;

Бо таваљљуњ ба ањамияти бахши авиатехникаи гражданї дар манфиатњои умумии 
иќтисодиёт ва тиљорати муштараки онњо;

Бо эътирофи он, ки аксари Ањдкунандагон бахши техникањои њавопаймоиро 
њамчун љузъи махсусан муњими сиёсати иќтисодиву саноатї мебинанд;

Бо талаби бартараф намудани таъсироти манфї ба савдои авиатехникаи гражданї, 
ки ба пуштибонии њукумат дар рушд, истењсол ва бозорёбии авиатехникаи гражданї 
натиља медињад, њамзамон бо эътирофи ин, ки пуштибонии њукумат, худ аз худ, тањрифи 
тиљорат њисобида намешавад;

Бо майли он, ки фаъолияти авиатехникаи граждании онњо бар асоси раќобати 
тиљоратї амалї мешавад ва бо эътирофи он, ки муносибатњои њукумат-саноат дар байни 
онњо тафовути васеъ дорад;

Бо эътирофи уњдадорињову њуќуќњои онњо дар чањорчўбаи Созишномаи умумї 
оид ба тарифњо ва савдо, ки минбаъд “ГАТТ” номида мешавад ва мутобиќи дигар 
мувофиќатномањои бисёрљониба, ки зери њимояти ГАТТ музокирот шудааст;

Бо эътирофи зарурати таъмин намудани огоњиномањо, машварат, назорат ва 
тартиби њалли бањсњои байналмилалї бо дарназардошти иљрои одилона, бетаъхир 
ва муассири муќаррароти Созишномаи мазкур ва нигоњ доштани тавозуни њуќуќњову 
уњдадорињо дар байни онњо;

Бо майли таъсис додани чањорчўбаи байналмилалї, ки баргузории савдои 
авиатехникаи гражданиро муќаррар менамояд;

Ба муъљиби ин санад ба чунин мувофиќа расиданд:

1 Истилоњи “Ањдкунандагон”, ки минбаъд истифода мешавад, маънои Љонибњои Созишномаи мазкурро дорад. 
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 Моддаи 1
 Фарогирии мањсулот

1.1 Ин Мувофиќатнома ба мањсулоти зерин татбиќ мешавад:

 (a) њамаи авиатехникаи гражданї,
 (b) њамаи муњаррикњои авиатехникаи гражданї ва ќисмњову љузъњои онњо,
 (c) њамаи ќисмњо, љузъњо ва зерќисмњои дигар авиатехникаи гражданї,
 (d) њамаи тренажёрњои рўизаминии парвоз ва ќисмњову љузъњои онњо,

 сарфи назар аз истифодаи онњо дар шакли аслї ё ивази таљњизот дар истењсол, 
таъмир, нигоњдорї, бозсозї, таѓйирдињї ё табдили авиатехникаи гражданї.

1.2  Барои њадафњои Созишномаи мазкур “авиатехникаи гражданї” маънои (a) њамаи 
њавопаймоњои ѓайр аз авиатсияи  њарбї ва (b) њамаи дигар мањсулотеро дорад, ки 
дар Моддаи 1.1 дар боло муќаррар шудааст.

 Моддаи 2
 Бољи гумрукї ва пардохтњои дигар

2.1 Ањдкунандагон ба мувофиќа мерасанд:

2.1.1  то 1-уми январи соли 1980 ё то рўзи эътибор пайдо кардани Созишномаи мазкур, 
њамаи андозњои гумрукї ва њар гуна дигар пардохтњои2 ситонидашаванда ё дар 
робита бо ин, воридоти молњоеро бекор намоянд, ки барои мањсадњои гумрукї 
мутобиќи сарлавњањои дахлдори тарифњои дар Замима рўйхатшуда гурўњбандї 
шудааст, агар чунин мањсулот дар авиатехникаи гражданї ва васлсозии онњо 
ба авиатехникаи гражданї дар рафти истењсол, таъмир, нигоњдорї, бозсозї, 
таѓйирдињї ё табдилдињї истифода шавад;

2.1.2 то 1-уми январи соли 1980 ё то рўзи эътибор пайдо кардани Созишномаи  мазкур, 
њамаи андозњои гумрукї ва њар гуна дигар пардохтњои1 ситонидашавандаро аз 
таъмири авиатехникаи гражданї бекор намоянд;

2.1.3 то 1-уми январи соли 1980 ё то рўзи эътибор пайдо кардани Созишномаи 
мазкур дар рўйхатњои дахлдори ГАТТ, ки барояшон дахл дорад, режими 
бидуни пардохти бољ ё озод аз пардохти бољро барои њамаи мањсулоте, ки дар 
Моддаи 2.1.1 дар боло фаро гирифта шудааст ва барои њамаи таъмирњое, ки 
дар Моддаи 2.1.2 дар боло фаро гирифта шудааст, ба расмият дароранд.

2.2   Њар як Ањдкунанда бояд: (a) системаи истифодаи идоракунии гумрукро ќабул 
ё мутобиќ намояд то уњдадорињои худро мутобиќи Моддаи 2.1 дар боло иљро 
кунад; (b) боварї њосил намояд то низоми истифодаи нињоияш низоми бидуни 
пардохти бољ ё озод аз пардохти бољро таъмин кунад, ки бо низоми аз љониби 
Ањдкунандагони дигар таъминшаванда ќобили муќоиса буда, ба тиљорат монеае 
нест; ва (c) Ањдкунандагони дигарро дар бораи тартиби идоракунии системаи 
истифодаи нињоии худ огоњ намояд.

2 ”Пардохтњои дигар” њамон маъноеро дорад, ки дар Моддаи II-и ГАТТ муќаррар шудааст.
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Моддаи 3
Монеањои техникї дар тиљорат

3.1 Ањдкунандагон бар он таваљљуњ менамоянд, ки муќаррароти Созишнома оид 
ба монеањои техникї дар савдо ба тиљорати авиатехникаи гражданї татбиќ 
мешавад. Илова бар ин, Ањдкунандагон мувофиќа мекунанд, ки талаботи тасдиќи 
авиатехникаи гражданї ва мушаххасоти тартиби фаъолият ва нигоњдориро байни 
Ањдкунандагон муќаррароти Созишнома оид ба монеањои техникї дар савдо ба 
танзим медарорад.

Моддаи 4
 Хариди аз љониби давлат идорашаванда, ќарордодњои фаръї 

ва њавасмандсозињои њатмї

4.1  Харидорони авиатехникаи гражданї дар интихоби таъминкунандагон бар асоси 
омилњои тиљоративу технологї бояд озод бошанд.

4.2 Ањдкунандагон набояд ба ширкатњои њавопаймої, истењсолкунандагони 
њавопаймоњо ё дигар муассисањое фармонравої кунанд, ки ба хариди авиатехникаи 
гражданї машѓуланд ё ба онњо беасос фишор оранд то авиатехникаи гражданиро 
аз ягон сарчашмаи махсусе харид намоянд, ки бар зидди таъминкунандагони ягон 
Ањдкунанда мањдудкунии њуќуќро эљод мекунад.

4.3  Ањдкунандагон мувофиќа менамоянд, ки хариди мањсулоти тавассути Созишномаи 
мазкур фарогирифташуда, танњо бояд дар асоси нарх, сифат ва интиќоли 
раќобатпазир анљом дода шавад. Дар алоќамандї бо тасдиќ кардан ё супурдани 
шартномањои хариди мањсулоте, ки Созишномаи мазкур фаро гирифтааст, 
Ањдкунанда ба њар њол метавонад талаб намояд, ки ширкатњои соњибтахассусаш 
бо дастрасї ба имкониятњои корї бар асоси раќобатпазир ва бо шартњое, ки дар 
муќоиса бо имкониятњои барои ширкатњои соњибтахассуси Ањдкунандагони дигар 
на камтар мусоид дастрасанд, таъмин шаванд.3

4.4 Ањдкунандагон ба мувофиќа мерасанд, то ки аз њамроњ кардани њар гуна ангезањо 
ба фурўш ё хариди њавопаймои шањрвандї аз ягон сарчашмаи махсус, ки бар 
зидди таъминкунандаи ягон Имзокунанда мањдудкунии њуќуќро эљод хоњад кард, 
канораљўї менамоянд.

Моддаи 5
Мањдудиятњои тиљоратї

5.1 Ањдкунандагон набояд мањдудиятњои миќдорї (квотањои воридотї) ё талаботи 
додани иљозатномањои воридотиро ба авиатехникаи гражданї тавре љорї намоянд, 
ки бо муќаррароти татбиќпазири ГАТТ номутобиќанд. Ин ба мониторинги 
воридот ё низоми иљозатномадињие монеъ намешавад, ки бо ГАТТ мутобиќанд.

5.2 Ањдкунандагон набояд мањдудиятњои миќдорї ё талаботи додани иљозатномањои 
содиротї дигар талаботи монандеро љорї намоянд, ки бо сабабњои тиљоратї ё 
раќобатї содироти њавопаймои шањрвандиро ба Ањдкунандагони дигар тавре 
мањдуд менамояд, ки бо муќаррароти татбиќпазири ГАТТ номутобиќанд.

3  Истифодаи ибораи “дастрасї ба имкониятњои корї ... бо шартњои на камтар мусоид ...” маънои онро надорад, ки маблаѓи 
шартномањои ба ширкатњои соњибтахасуси як Имзокунанда супурдашуда ба ширкатњои соњибтахассуси Имзокунандаи дигар 
њуќуќ медињад шартномањои дорои маблаѓи монанд дошта бошанд.
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Моддаи 6
 Пуштибонии њукумат, ќарзњои содиротї ва бозорёбии њавопаймоњо

6.1  Ањдкунандагон бар он таваљљуњ менамояд, ки муќаррароти Созишнома оид ба 
тафсир ва татбиќи Моддањои VI, XVI ва XXIII-и Созишномаи умумї оид ба 
тарифњо ва савдо (Созишнома оид ба субсидияњо ва тадбирњои љубронкунанда) 
ба савдои авиатехникаи гражданї татбиќ мешавад.  Онњо тасдиќ менамоянд, ки 
њангоми иштироки худ дар ё пуштибонї аз барномањои авиатехникаи гражданї 
ба дурї љўстан аз таъсироти манфї ба савдои њавопаймои шањрвандї ба маънии 
Моддањои 8.3 ва 8.4-уми Созишнома оид ба субсидияњо ва тадбирњои љубронкунанда 
талош меварзанд. Онњо бояд омилњои махсусеро низ ба эътибор гиранд, ки дар 
бахши њавонавардї татбиќ мешавад, хусусан пуштибонии густурдаи њукумат аз ин 
бахш, манфиатњои иќтисодии байналмилалии онњо ва майли истењсолкунандагони 
њамаи Ањдкунандагон барои ширкат варзидан дар вусъат додани бозори љањонии 
њавопаймои шањрвандї.

6.2 Ањдкунандагон мувофиќа мекунанд, ки нархгузории авиатехникаи гражданї бояд бо 
интизори асосноки љуброни њамаи харољот, аз љумла харољоти такрорнашавандаи 
барнома, харољоти муайяншаванда ва баробар таќсимшудаи илмї-тањќиќотї ва 
муњандисии њарбї оид ба њавопаймо, љузъњо ва системањо асос ёбад, ки сипас ба 
истењсоли чунин авиатехникаи гражданї, харољоти миёнаи истењсол ва харољоти 
молиявї татбиќ мешавад.

Моддаи 7
Њукуматњои минтаќавї ва мањаллї

7.1 Илова бар уњдадорињои дигар мутобиќи Созишномаи мазкур, Ањдкунандагон 
мувофиќа мекунанд то њукуматњову маќомоти минтаќавї ва мањаллї, маќомоти 
ѓайридавлатї ва маќомоти дигарро бевосита ё ба восита ба анљом додани амалњое 
водор ё њавасманд намоянд, ки бо муќаррароти Созишномаи мазкур номутобиќ 
аст.

Моддаи 8
Назорат, бознигарї, машварат ва њалли бањсњо

8.1 Кумита оид ба савдои њавопаймои шањрвандї (ки минбаъд њамчун “Кумита” 
номида мешавад), ки аз намояндагони њамаи Ањдкунандагон таркиб ёфтааст, 
таъсис дода хоњад шуд. Кумита раиси худро интихоб хоњад кард. Кумита 
њангоми зарурат, вале на камтар аз як маротиба дар як сол, бо маќсади фароњам 
овардани имконият ба Ањдкунандагон дар баррасї намудани ягон масъалае, ки 
бо фаъолияти Созишномаи мазкур алоќаманд аст, аз љумла рўйдодњо дар саноати 
њавопаймои шањрвандї, барои муайян кардани он, ки оё барои таъмин намудани 
идомаи тиљорати озод ва тањрифнашуда таѓйироту иловањо зарур аст, барои 
муауйян кардани ягон масъалае, ки тавассути машваратњои дуљониба дарёфти 
чорасозии ќаноатмандкунанда имконнопазир буд ва барои иљро кардани чунин 
масъулиятњое, ки мутобиќи Созишномаи мазкур ё аз љониби Ањдкунандагон тайин 
шудааст, љамъомад доир менамояд).

8.2  Кумита амалисозї ва фаъолияти Созишномаи мазкурро бо дарназардошти 
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њадафњои он њар сол бознигарї менамояд. Кумита њар сол ТАРАФЊОИ 
АЊДКУНАНДАИ СОЗИШНОМАИ ГАТТ-ро аз рўйдодњои дар давраи чунин 
бознигарї фарогирифташуда хабардор мекунад.

8.3  На дертар аз охири соли севум, аз рўзи эътибор пайдо кардани Созишномаи мазкур 
ва њар давраи муайяни баъд аз он, бо дарназардошти васеъ кардан ва такмил додани 
Созишномаи мазкур бар асоси њамкории дуљониба Ањдкунандагон музокироти 
минбаъдиро баргузор менамоянд.

8.4  Кумита метавонад чунин маќомоти фаръиеро таъсис дињад, ки барои тањти 
бознигарии пайваста ќарор додани татбиќи Созишномаи мазкур ба хотири таъмин 
намудани тавозуни давомдори бартарињои муштарак метавонад зарур бошад. 
Махсусан, Кумита ба хотири таъмин намудани тавозуни давомдори бартарињои 
муштарак, њамкорї ва натиљањои муодил дар робита бо амалисозии муќаррароти 
Моддаи 2, ки дар робита бо фарогирии мањсулот, системањои истифодаи нињої, 
бољњои гумрукї ва пардохтњои дигар дар боло зикр шудааст, бояд маќомоти 
дахлдори фаръие таъсис дињад.

8.5  Њар як Ањдкунанда бояд ба машварати бетаъхири марбут ба намояндагии 
Имзокунандаи дигар дар робита бо њар гуна масъалае, ки ба фаъолияти 
Созишномаи мазкур таъсир мерасонад, таваљљуњи хайрхоњона дињад ва имкони 
мувофиќ фароњам орад.

8.6  Ба хотири љўстани чорасозии барои ду љониб ќобили ќабул пеш аз оѓози тањќиќот бо 
њадафи муайян кардани мављудият, дараља ва асари ягон субсидияи пешбинишуда 
Ањдкунандагон матлуб будани машваратњоро бо Ањдкунандагони дигари Кумита 
эътироф менамоянд. Дар чунин мавридњои истисноие, ки машваратњо ќабл аз оѓози 
чунин тартиботи дохилї баргузор мешавад, Ањдкунандагон бояд аз оѓози чунин 
тартибот Кумитаро фавран огоњ намоянд ва барои љўстани чорасозии аз ду љониб 
мувофиќашуда машваратњои њамзамонї шуруъ кунанд, ки зарурати тадбирњои 
љубронкунандаро рафъ хоњад кард.

8.7 Агар Ањдкунанда  чунин пиндорад, ки манфиатњои тиљоратиаш дар истењсол, 
таъмир, нигоњдорї, бозсозї, таѓйирдињї ё табдили авиатехникаи гражданї аз ягон 
амали Ахдкунандаи дигар таъсири манфї бардоштааст ё эњтимол меравад  таъсири 
манфї хоњад бардошт, он метавонад баррасии масъаларо аз љониби Кумита талаб 
намояд. Баробари гирифтани чунин дархост Кумита бояд дар муддати сї рўз љамъ 
ояд ва бо дарназардошти њалли масъалаи дахлдор њарчи зудтар ва махсусан, пеш 
аз њалли нињоии ин масъалањо дар ягон љои дигар, масъаларо тањти баррасї ќарор 
дињад. Дар ин робита Кумита метавонад њангоми зарурат ќарорњо ё тавсияњо ќабул 
намояд. Чунин баррасї бояд бе ѓаразварзї аз њуќуќњои Ањдкунандагон мутобиќи 
муќаррароти ГАТТ ё  санадњои зери пуштибонии ГАТТ ба таври муштарак 
музокирашуда сурат гирад, чунки онњо ба тиљорати њавопаймои шањрвандї таъсир 
мегузоранд. Барои њадафњои мусоидат намудан ба мулоњизаи масъалањои дахлдор, 
зери муќаррароти ГАТТ ва чунин санадњо, Кумита метавонад њангоми зарурат 
чунин кўмаки техникиро таъмин намояд.

8.8 Ањдкунандагоне, ки ба мувофиќа мерасанд дар робита бо ягон бањси марбут ба 
масъалае, ки тавассути Созишномаи мазкур фаро гирифта шудааст, вале дар 
санадњои дигари зери пуштибонии ГАТТ ба таври муштарак музокирашуда 
пешбинї нашудааст, муќаррароти Моддањои XXII ва XXIII-и Созишномаи умумї 
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ва муќаррароти Тафоњуми марбут ба огоњї, машварат, њалли бањсњо ва назорат, 
баробари воридсозии таѓйироти зарурї,   бояд аз љониби Ањдкунандагон ва Кумита 
бо маќсадњои љустани њалли чунин бањс татбиќ шавад. Ин тартибот низ бояд барои 
њалли њар гуна бањсњое татбиќ шавад, ки бо масъалаи дар Созишномаи мазкур ва 
дигар санади зери пуштибонии ГАТТ ба таври муштарак музокирашуда алоќаманд 
аст, агар љонибњои бањс ба чунин мувофиќа расанд.

 
Моддаи 9

Муќаррароти хотимавї

9.1 Ќабул ва вуруд

 9.1.1 Мувофиќатномаи мазкур барои ќабул тавассути гузоштани имзо ё таври 
дигар аз тарафи тарафњои њукуматии ањдкунандаи созишномаи ГАТТ ва аз 
љониби Иттињоди  иќтисодии Аврупо озод аст.

 9.1.2 Созишномаи мазкур барои ќабул тавассути гузоштани имзо ё таври дигар 
аз љониби њукуматњо, ки шартан ба узвияти ГАТТ ворид шудаанд, бо 
шартњои марбут ба татбиќи муассири њуќуќњову уњдадорињо дар чањорчўбаи 
Созишномаи мазкур озод аст, ки њуќуќњову уњдадорињоро дар санадњои 
таъминкунандаи вуруди шартии онњо ба эътибор мегирад.

 9.1.3 Созишномаи мазкур барои узвияти ягон њукумати дигар бо шартњои татбиќи 
муассири њуќуќњову уњдадорињои дар чањорчўбаи Созишномаи мазкур 
алоќаманд озод аст, ки байни ин њукумат ва Ањдкунандагон, бо кафолати 
Дабири кул ба ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАИ СОЗИШНОМАИ ГАТТ 
њамчун воситаи  њамроњшавї мувофиќа шудааст, ки шартњои мувофиќашударо 
баён менамояд.

 9.1.4 Дар робита бо ќабул, муќаррароти Моддаи XXVI:5 (a) ва (b)-и Созишномаи 
умумї татбиќпазир аст.

9.2 Њифзи ягон њуќуќ

 9.2.1 Њифзи ягон њуќуќ дар робита бо ягон муќаррароти Созишномаи мазкур бе 
ризоияти Ањдкунандагони дигар эътибор надорад.

9.3 Эътибор пайдо кардан

 9.3.1 Созишномаи мазкур 1 январи соли 1980 барои њукуматњое4 эътибори ќонунї 
пайдо менамояд, ки то ин сана ба он ќабул ё њамроњ шудаанд.

   Барои њар як њукумати дигар он рўзи сивум пас аз рўзи ќабул ё њамроњшавї ба 
Созишномаи мазкур эътибор пайдо мекунад.

9.4 Ќонунгузории миллї

 9.4.1 Њар як њукумате, ки ба ин Созишнома ќабул шуда ё аъзо шуда истодааст, бояд 
на дертар аз рўзи эътибор пайдо кардани Созишномаи мазкур, мутобиќати 
ќонунњо, санадњои меъёрї ва тартиботи маъмурии худро бо муќаррароти 

4 Барои њадафи Созишномаи мазкур истилоњи “њукумат” дарбаргирандаи маќомоти салоњиятдори Љомеаи иќтисодии Аврупо 
њисобида мешавад.
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Созишномаи мазкур таъмин намояд.
 9.4.2 Њар як Ањдкунанда бояд Кумитаро аз њар гуна таѓйирот дар ќонунњову 

санадњои меъёрии худ, ки бо  Созишномаи мазкур алоќаманд аст ва аз 
маъмурияти чунин ќонунњову санадњои меъёрї огоњ намояд.

9.5 Таѓйироту иловањо

 9.5.1 Ањдкунандагон метавонанд дар робита бо, миёни чизњои дигар, таљрибае, 
(ки) њангоми амалисозии он ба даст омадааст, Созишномаи мазкурро таѓйир 
дињанд.  Чунин таѓйирот, баъд аз он, ки Ањдкунандагон мутобиќи тартиботи 
аз љониби Кумита муќарраршуда ба мувофиќа расиданд, то аз љониби чунин 
Ањдкунанда ќабул шудани он барои ягон Ањдкунанда эътибор пайдо нахоњад 
кард.

9.6 Хориљ шудан

 9.6.1 Њар  Ањдкунанда метавонад аз Созишномаи мазкур хориљ шавад. Хориљ шудан 
бо гузашти дувоздањ моњ аз рўзе, ки чунин огоњиномаи хаттии хориљшавиро 
Дабири кулли ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАИ СОЗИШНОМАИ ГАТТ 
ба даст овардааст, эътибор пайдо хоњад кард. Њар Ањдкунанда метавонад 
баробари додани чунин огоњинома мулоќоти фаврии Кумитаро талаб намояд.

9.7 Татбиќнопазирии Созишномаи мазкур байни Ањдкунандагони махсус

 9.7.1 Созишномаи мазкур байни ягон ду Ањдкунанда татбиќ намешавад, агар яке аз 
Ањдкунандагон, ки њамзамон ё Созишномаи мазкурро ќабул менамояд ё бар 
он њамроњ мешавад, ба чунин татбиќ ризоияти худро надода бошад.

9.8 Замима

 9.8.1 Замима ба Созишномаи мазкур ќисми таркибии онро ташкил медињад.

9.9 Котибот

 9.9.1 Ба Созишномаи мазкур котиботи ГАТТ хидмат мерасонад.

9.10 Амонатгузорї

 9.10.1 Созишномаи мазкур дар назди Дабири кулли ТАРАФЊОИ АЊДКУНАНДАИ 
СОЗИШНОМАИ ГАТТ ба амонат гузошта мешавад, ки њар як Ањдкунанда 
ва њар як љониби имзокунандаи ќарордоди ГАТТ-ро бо нусхаи тасдиќшудаи 
он ва њар як таѓйиру иловањо бар он мутобиќи Моддаи 9.5 ва огоњиномаи 
ќабули онњо ё ба узвият њамроњшавии онњо мутобиќи Моддаи 9.1 ё њар як 
хуруљи онњо мутобиќи Моддаи 9.6 таъмин менамояд.

 
9.11 Баќайдгирї

 9.11.1 Созишномаи мазкур мутобиќи муќаррароти Моддаи 102-уми Низомномаи 
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Созмони Милали Муттањид ба ќайд гирифта мешавад.
 Дар Женева рўзи дувоздањуми апрели соли як њазору нўњсаду њафтоду нўњ, дар 
як нусха, бо забонњои англисї ва фаронсавї тањия шудааст, ки њар яке аз матнњо аслї 
мебошад, бар истиснои њолатњои  дигар, ки дар робита бо рўйхатњои гуногуни Замима 
муќаррар шудааст.5

5 Дар таърихи 25 марти соли 1987 Кумита мувофиќа кардааст, ки матни испании Созишнома  низ бояд аслї њисобида шавад.



Созишнома оид ба савдои авиатехникаи гражданӣ 491

ЗАМИМА

 (њамон тавре тавассути Протокол тасњењ шудааст (1986) дастрасї ба Созишнома оид ба 
тиљорати њавопаймои шарњвандиро тасњењ медињад.

ФАРОГИРИИ МАЊСУЛОТ

1.  Фарогирии мањсулот дар Моддаи 1-ум Созишнома оид ба савдои авиатехникаи 
гражданї муќаррар шудааст.

2.  Ањдкунандагон ба мувофиќа мерасанд, ки мањсулоти тавассути тавсифњои 
дар зер рўйхатшуда1 фаро гирифта шудааст ва барои маќсадњои сарлавњањои 
Номенклатураи Шўрои њамкории гумрукии (таљдидшуда) рамзњои Низоми 
њамоњангшудаи дар як ќатор нишондодашуда дуруст тасниф гардидааст, бояд бо 
низоми  бидуни ситонидани бољи гумрукї ё озод аз бољи гумрукї мутобиќ бошад, 
агар чунин мањсулот барои истифода дар авиатехникаи гражданї ё тренажёрњои 
рўизаминии парвоз* ва барои бо њам пайвастани онњо, дар рафти истењсол, таъмир, 
нигоњдорї, бозсозї, таѓйирдињї ё табдили онњо истифода шавад.

 Ин мањсулот набояд дар бар гирад:

 мањсулоти нопурра ё нотамом, то он даме агар хусусияти асосии ќисм, љузъ, 
зерќисм ё ашёи пурра ё тамомшудаи таљњизоти авиатехникаи гражданї ё 
тренажёри рўизаминии парвозро* надошта бошад (масалан, моддае, ки раќами 
истењсолкунандаи авиатехникаи гражданиро дорад), мавод дар њар гуна шакл 
(масалан, вараќањо,тахтачањо, шаклњои нимарўя, наворњо, хатњо, ќубурњо, лўлањо,  
ё шаклњои дигар), то он даме онњо барои андоза ё шакл бурида нашуда бошанд ва/ё 
барои васл кардан ба њавопаймои шањрвандї ё тренажёри рўизаминии парвоз* ба 
шакле дароварда нашуда бошанд (масалан, моддае, ки  раќами истењсолкунандаи 
авиатехникаи гражданиро дорад), маводи хом ва молњои истеъмолї.

4.  Барои маќсади Замимаи мазкур, “собиќ” барои нишон додани он дар бар гирифта 
шудааст, ки тавсифи мањсулоти ишорашуда тамоми силсилаи мањсулотро дар 
чањорчўбаи сарлавњањои (таљдидшудаи) Номенклатураи Шўрои њамкории гумрукї 
ё рамзњои Низоми  њамоњангшудаи дар зер рўйхатшударо пурра сарф намекунад.6

 6 Рўйхат дубора тањия нашудааст.

* Барои маќсадњои Моддаи 1.1-уми Созишномаи мазкур “тренажёрњои рўизаминии парвоз” бояд њамчун тренажёршои рўизаминии 
парвоз фањмида шавад, њамон тавре тањти 8805.20 Системаи њамоњангшуда пешбинї шудааст. 
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СОЗИШНОМА ОИД БА ХАРИДИ ДАВЛАТЇ

	 Тарафњои	ин	Созишнома (аз ин љо ба баъд њамчун “Тарафњо” номида мешавад),

Бо	 шинохти	 зарурат ба чањорчўбаи бисёр тарафњои муассири њуќуќњову 
уњдадорињои вобаста ба ќонунњо, муќаррарот, тартибот ва амалияњои марбут ба хариди 
њукуматї бо дарназардошти муваффаќ шудан ба либерализатсияи бештару вусъатдињии 
савдои љањонї ва такмил додани чањорчўбаи байналмилалии бурдани савдои љањонї; 

Бо	 шинохти	 он, ки ќонунњо, муќаррарот, тартибот ва амалияњои марбут ба 
хариди давлатї набояд барои молњо ё хизматрасонињои хориљї ё дохилї ва барои 
таъминкунандагони хориљї ё дохилї омода, ќабул ё татбиќ гардад, ки ба њимояи мол 
ё хизматрасонињои дохилї ё таъминкунандагони дохилї сабаб шавад ва набояд миёни 
мол ё хизматрасонињои хориљї ё  миёни таъминкунандагони хориљї мањдудкунии 
њуќуќро барангезад; 

Бо	шинохти	он, ки таъмин намудани шаффофияти ќонунњо, муќаррарот, тартибот 
ва амалияњои марбут ба хариди давлатї писандида аст;

Бо	шинохти зарурати таъсис додани тартиботи байналмилалї оид ба огоњсозї, 
машварат, назорат ва њалли мубоњисањо бо дарназардошти таъмин намудани иљрои 
одилона, бетаъхир ва муассири муќаррароти байналмилалї оид ба хариди давлатї ва 
нигоњ доштани тавозуни њуќуќњову уњдадорињо дар сатњи баландтарини имконпазир;

Бо	 шинохти зарурати ба эътибор гирифтани ниёз ба рушд, молия ва савдои 
кишварњои рў ба инкишоф, махсусан кишварњои камрушдкарда;

Бо	майли, мутобиќи банди 6(b)-и Моддаи IX-и Созишнома оид ба хариди давлатї, 
ки 12 апрели соли 1979 ќабул ва 2 феврали соли 1987 ба таѓйиру иловањо ворид шудааст, 
вусъат ва такмил додани Созишнома бар асоси муомилаи муштарак ва вусъат додани 
фарогирии Созишнома барои дар бар гирифтани шартномањои хизматрасонї;

Бо	 майли ташвиќ намудани ќабул ва ба узвияти ин Созишнома аз Тарафи 
њукуматњои ѓайрииштироккунандаи он пазируфта шудаанд;

Баробари	анљом	додани музокироти минбаъдї бо азми расидан ба ин њадафњо;

Ба муљиби ин санад ба чунин мувофиќа	расидем:

Моддаи I

Миќёс	ва	фарогирї

1. Ин Созишнома ба њар гуна ќонун, муќаррарот, тартибот ё амалияи марбут ба њар 
гуна харид аз Тарафи муассисањое, ки тањти муќаррароти ин Созишнома ќарор 
мегиранд, њамон тавре дар Пайнавишти I муќаррар шудааст, татбиќ мегардад.1 

2. Ин Созишнома барои харид тавассути њар гуна воситањои шартномавї, аз љумла 
тавассути чунин методњое мисли харид ё лизинг, иљора ё хариди муњлатноки бидуни 

1   Барои њар як Тараф, Пайнавишти I ба панљ замима таќсим мешавад:
 - Замимаи 1 муассисањои њукумати марказиро дар бар мегирад.
 - Замимаи 2 муассисањои њукумати зермарказиро дар бар мегирад.
 - Замимаи 3 њамаи муассисањои дигарро дар бар мегирад, ки мутобиќи муќаррароти ин Созишнома харид мекунанд.
 - Замимаи 4 хадамотеро муќаррар менамояд, ки ё ба таври мусбат ё манфї рўйхат шуда, тањри ин Созишнома ќарор мегирад.  
 - Замимаи 5 хидматрасонии фарогирифшудаи сохтмониро муќаррар менамояд.
 Бузургињои дахлдор дар Замимањои њар як Тараф муќаррар шудааст.
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ё бо ихтиёри харид, аз љумла њар гуна маљмуи мањсулот ё хизматрасонї татбиќ 
мешавад.

3. Њар љое муассисањое, ки дар заминаи харид тањти муќаррароти ин Созишнома 
ќарор мегиранд, корхонањоеро талаб намоянд, ки мутобиќи талаботи махсус барои 
додани шартномањо ба Замимаи I ворид карда нашудаанд, Моддаи III баробари	
ворид	кардани	таѓйирот ба чунин талабот татбиќ мегардад.

4. Ин Созишнома бар њар гуна шартномаи хариде татбиќ мешавад, ки арзиши он на 
камтар аз бузургии дахлдори дар Замимаи I муќарраршуда аст.

Моддаи II

Муайян	кардани	арзиши	шартномањо

1. Барои маќсадњои амалї кардани ин Созишнома муќаррароти зерин дар муайян 
намудани арзиши шартномањо2 татбиќ мешавад.

2. Арзиш бояд њамаи шаклњои пардохти музди мењнат, аз љумла њар гуна мукофотпулињо, 
њаќќи ќалам, комиссияпулињо ва фоизњои гирифташавандаро ба назар гирад.

3. Интихоби методи муайян кардани арзиш аз Тарафи муассиса набояд бо нияти 
канорагирї аз татбиќи ин Созишнома истифода шавад ё набояд ягон талаботи 
харид људо карда шавад.

4. Агар талаботи алоњида барои харид ба супурдани беш аз як шартнома натиља дињад 
ё шартномањо бо ќисмњои алоњида супурда шаванд, асоси таъйини арзиш бояд ё:

(a) арзиши воќеии шартномањои њаммонанди такроршаванда, ки дар тўли 
соли ќаблии молиявї баста ё тўли 12 моњ ислоњ шудааст, њар љое имконпазир 
аст, дар робита бо таѓйироти интизорраванда дар миќдор ва арзиш дар тўли 
12 моњи пасоянд бошад; ё

(b) арзиши тахминии шартномањои такроршаванда дар соли молиявї ё 12 
моњи пасоянди шартномаи аввал.

5. Дар мавриди шартномањо барои лизинг, иљора ё хариди муњлатноки мол ё 
хизматрасонї ё дар мавриди шартномањое, ки нархи умумиро муќаррар намекунад, 
асоси тайини арзиш бояд чунин бошад:

(a) дар мавриди шартномањои муњлатнок, ки муњлаташон 12 моњ ё камтар аст, 
арзиши умумии шартнома барои ин муддат ё ваќте муњлати онњо аз 12 моњ 
зиёд бошад, арзиши умумии онњо, аз љумла арзиши тахминии боќимондаи 
онњо;

(b) дар мавриди шартномањои дорои давраи номуайян пардохти моњона, ки 
ба 48 зарб зада шудааст. 

Агар ягон шубњае љой дошта бошад, асоси дувуми тайини арзиш, мањз (b), истифода 
мешавад.

6. Дар мавридњое, ки хариди пешбинишуда заруратеро барои моддањои интихобї 
муќаррар менамояд, асос барои тайини арзиш арзиши умумии хариди њадди аксар 
пазируфтанї, аз љумла харидњои интихобї бошад.

2 Ин Созишнома ба њар гуна шартномаи хариде татбиќ мешавад, ки дар он арзиши шартнома ба бузургии ваќти нашри огоњинома 
мутобиќи Моддаи IX баробар ё зиёд њисоб шудааст.
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Моддаи III

Низоми	миллї	ва	њуќуќмањдуднакунанда

1. Дар робита бо њамаи ќонунњо, муќаррарот, тартибот ва амалияњои марбут ба 
хариди давлатї, ки ин Созишнома фаро гирифтааст, њар як Тараф барои молњо, 
хизматрасонињо ва таъминкунандагони дигар Тарафњое, ки молњо ё хизматрасонии  
Тарафњоро пешнињод менамояд, бетаъхир ва беќайду шарт режимеро таъмин 
мекунад, ки на камтар мусоид аст аз:

(a) онњое, ки барои мол, хизматрасонї ва таъминкунандагони ватанї 
пешнињод шудааст; ва

(b) онњое, ки барои мол, хизматрасонї ва таъминкунандагони ягон Тарафи 
дигар пешнињод шудааст.

2. Дар робита бо њамаи ќонунњо, муќаррарот, тартибот ва амалияњои марбут ба хариди 
давлатї, ки ин Созишнома фаро гирифтааст, њар як Тараф бояд таъмин намояд:

(a) ки муассисањояш бо таъминкунандаи дар мањал таъсисёфта нисбат ба 
дигар таъминкунандаи дар мањал таъсисёфта бар асоси дараљаи тобеият ва 
соњибияти хориљї на камтар мусоид муносибат намекунад; ва

(b) ки муассисањояш бар асоси кишвари истењсоли мол ё хизматрасонии 
таъмате, ки таъмин шудааст, бар зидди таъминкунандагони дар мањал 
таъсисёфта мањдудкунии њуќуќро раво намебинад, ба шарте агар мутобиќи 
муќаррароти Моддаи IV кишвари истењсол Тарафи Созишнома бошад.

3. Муќаррароти бандњои 1 ва 2 ба бољи гумрукї ва њар гуна пардохтњое, ки ба ё дар 
робита бо воридот баста шудааст, методи ситонидани чунин бољу пардохтњо, 
муќаррароту расмиёти дигари воридот ва чорањое, ки ба савдо дар соњаи хизматрасонї 
ѓайр аз ќонунњо, муќаррарот, тартибот ва амалияњои марбут ба хариди давлатї, ки 
тавассути ин Созишнома фаро гирифта шудааст, татбиќ намегардад.

Моддаи IV

Ќоидањои	тавлиди	мол

1. Тарафе ќоидањои асли тавлиди молро ба молњо ё хизматрасонї татбиќ намекунад, 
ки барои маќсадњои хариди давлатї, ки мутобиќи ин Созишнома Тарафњои дигар 
ворид ё таъмин кардаанд, аз ќоидањои асли тавлиди дар рафти амалиёти муќаррарии 
тиљоратї татбиќшуда ва дар њар ваќти муомилоти дахлдор аз воридот ё таъминоти 
њамон мол ё хизматрасонї аз тарафи њамон Тарафњо тафовут дорад.  

2. Баъди тамом шудани барномаи корњо барои њамоњангсозии ќоидањои тавлиди 
молњо, ки мутобиќи Созишнома оид ба Ќоидањои тавлиди мол  дар Замимаи 1А-и 
Созишнома оид ба таъсис додани Созмони умумиљањонии савдо (аз ин ба баъд 
њамчун “Созишномаи ЌТМ” номида мешавад) ва музокироти марбут ба савдои 
хизматрасонињо Тарафњо њангоми ворид кардани таѓйироти зарурї ба банди 1 
натиљањои ин барномаи корњо ва он музокиротро ба назар мегиранд.
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Моддаи V

Режими	махсус	ва	фарќкунанда	бароои	кишварњои	рў	ба	инкишоф

Њадафњо

1. Дар амалисозї ва маъмурияти Созишномаи мазкур, тавассути муќаррароте, ки 
дар Моддаи мазкур зикр шудааст, Тарафњо зарурати рушд, молиявї ва тиљоратии 
кишварњои рў ба инкишоф, махсусан кишварњои камрушдкардаро ба таври зарурї 
ба назар мегиранд, дар зарурати онњо ба:

(a) њифз кардани мавќеи тавозуни пардохтњои худ ва таъмин намудани сатњи 
захирањое, ки барои амалисозии барномањои рушди иќтисодї кофї њаст;

(b) мусоидат намудан ба таъсис ё рушди саноати ватанї, аз љумла рушди 
саноати хурд ва косибї дар манотиќи дењот ё ноњияњои ќафомонда; ва рушди 
иќтисодии бахшњои дигари иќтисод;

(c) пуштибонї кардан аз воњидњои саноатї то он замоне, ки онњо пурра ё то 
андозаи назаррас аз хариди давлатї вобастаанд; ва

d) ташвиќ кардани рушди иќтисодии онњо бар асоси чорабинињои минтаќавї 
ё љањонии миёни кишварњои рў ба инкишоф, ки дар Конфронси вазирони 
Созмони умумиљањонии савдо (аз ин љо ба баъд њамчун “СУС” номида 
мешавад) муаррифї ва тасдиќ шудааст.

2. Мутобиќи муќаррароти Созишнома мазкур, њар як Тараф, њангоми тањия ва 
татбиќи ќонунњо, муќаррарот ва тартиботе, ки ба хариди давлатї таъсир мегузорад, 
ба афзудани њаљми воридот аз кишварњои рў ба инкишоф, бо дарназардошти 
масъалањои махсуси кишварњои камрушдкарда ва кишварњое, ки дар сатњи пасти 
рушди иќтисодї ќарор доранд, мусоидат менамояд.

Фарогирї

3. Бо њадафи таъмин намудани он, ки кишварњои рў ба инкишоф ба риояи Созишномаи 
мазкур бар асоси шартњое, ки ба рушд, эњтиёљоти молиявиву тиљоратии онњо, 
маќсадњои дар банди 1 рўйхатшуда, ќодир бошанд, дар рафти музокирот оид ба 
хариди кишварњои рў ба инкишоф, ки муќаррароти Созишномаи мазкур онњоро 
фаро мегирад, бояд ба таври зарурї ба эътибор гирифта шавад. Кишварњои 
рушдкарда, њангоми тањияи рўйхати фарогирї мутобиќи муќаррароти Созишномаи 
мазкур, кўшиш менамоянд то муассисањои харидкунандаи молу хизматрасонї дорои 
манфиати содиротї ба кишварњои рў ба инкишофро дар бар гиранд.

Истисноњои	мувофиќашуда

4. Кишвари рў ба инкишоф метавонад бо иштироккунандагони дигари музокирот дар 
чањорчўбаи ин Созишнома истисноњои ќобили ќабули муштарак аз ќоидањоро дар 
бораи режими миллии марбут ба ашхос, мол ё хизматрасонии муайяне музокира 
баргузор намояд, ки бо дарназардошти авзои мушаххаси њар маврид ба рўйхати 
фарогирии худ ворид карда шудаааст. Дар чунин музокирот, мулоњизањое, ки 
дар зербанди 1(c) зикр шудааст, бояд ба таври зарурї ба назар гирифта шавад. 
Кишвари рў ба инкишофе, ки дар чорабинињои минтаќавї ва љањонии кишварњои 
рў ба инкишоф, ки дар зербанди 1(d) зикр шудааст, ширкат меварзад, метавонад дар 
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робита бо авзои мушаххаси њар як маврид, махсусан, бо дарназардошти муќарарот 
оид ба харидњои давлатї, ки дар чорабинињои минтаќавї ё љањонї пешбинї шуда, 
хусусан бо мол ё хизматрасоние алоќаманд аст, ки метавонад бар асоси барномањои 
умумии рушди саноат ќарор гирад, дар хусуси истисноњо ба рўйхати худ музокирот 
баргузор намояд. 

5. Баъди эътибори ќонунї пайдо кардани Созишномаи мазкур, Тарафи кишвари рў ба 
инкишоф метавонад рўйхати фарогирии худро мутобиќи муќаррарот оид ба ворид 
кардани таѓйирот ба чунин рўйхат, ки дар банди 6-уми Моддаи XXIV вуљуд дорад, 
бо дарназардошти рушд, эњтиёљоти молиявї ва тиљоратї таѓйир дињад ё метавонад 
аз Кумитаи харидњои давлатї (аз ин љо ба баъд “Кумита” номида мешавад) дархост 
намояд, то барояш истисноњо аз ќоидањо оид ба шахсон, мол ё хизматрасонии  
алоњидаеро пешнињод кунад, ки бо дарназардошти њолатњои мушаххаси њар як 
маврид ва бо додани эътибори зарурї ба муќаррароти зербандњои 1(а) – 1(с) дар 
рўйхати фарогирии он ворид шудааст. Баъди эътибори ќонунї пайдо кардани 
Созишномаи мазкур Тарафи кишвари рў ба инкишоф метавонад низ аз Кумита 
дархост намояд то барояш истисноњо барои шахсон, мол ё хизматрасонии  муайянеро 
пешнињод кунад, ки дар заминаи иштирокаш дар чорабинињои минтаќавї ва љањони 
кишварњои рў ба инкишофи дорои њолатњои махсуси њар як маврид ва бо эътибори 
зарурии муќаррароти зербанди 1(d) ба рўйхати истисноњо ворид карда шудааст. 
Њар як дархост ба Кумита аз тарафи Тарафи кишвари рў ба инкишоф, ки бо таѓйир 
додани рўйхат алоќаманд аст, бояд бо њуљљатњое њамроњ бошад, ки бо дархост ё 
иттилооти барои баррасии ин масъала зарурбуда муносибат дошта бошад.

6. Бандњои 4 ва 5 мутобиќи таѓйироти дахлдор ба кишварњои рў ба инкишофе татбиќ 
мешавад, ки баъд аз эътибори ќонуни пайдо кардан ба Созишномаи мазкур њамроњ 
мешавад.

7. Чунин истисноњои мувофиќашудае, ки дар бандњои 4, 5 ва 6 зикр шудааст, бояд 
мутобиќи муќаррароти банди 14 дар поён мавриди баррасї ќарор гирад.

Кўмаки	техникї	барои	Тарафи	кишварњои	рў	ба	инкишоф

8. Њар як Тарафи кишвари рушдкарда бояд, мутобиќи дархост, њамаи кўмаки 
техникиеро таъмин намояд, ки барои кишварњои рў ба инкишоф дар њалли 
масъалањои онњо дар соњаи харидњои давлатї зарур мешуморад.

9. Ин кўмак, ки бар асоси  њуќуќмањдуднакунии  байни Тарафи кишварњои рў ба 
инкишоф расонида мешавад, махсусан бояд робита дошта бошад бо:

- њалли масаъалањои мушаххаси техникї, ки бо додани шартномаи мушаххас 
алоќаманд аст; ва

- њар гуна масъалаи дигар, ваќте як Тараф дархост медињад ва Тарафи дигар розї 
мешавад дар заминаи ин кўмак сару кор дошта бошад.

10. Кўмаки техникие, ки дар бандњои 8 ва 9 зикр шудааст, тарљумаи њуљљатњои ихтисосї 
ва тендерњоеро дар бар хоњад гирифт, ки таъминкунандагони Тарафи кишварњои 
рў ба инкишоф ба забони расмии СУС аз тарафи муассисаи тайиншуда анљом дода 
мешавад, агар Тарафи кишварњои рушдкарда тарљумаро душвор њисобанд ва дар 
ин маврид шарњу маънидоди он бояд ба таваљљуњи Тарафи кишвари рў ба инкишоф 
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бо дархости онњо ё ба нишонии Тарафи кишварњои рушдкарда ё муассисањои онњо 
равона карда шавад.

Марказњои	иттилоотї

11. Тарафи кишварњои рушдкарда, алоњида ё якљоя, барои эътино кардан ба дархостњои 
асосноки Тарафи кишварњои рў ба инкишоф, махсусан марбут ба ќонунњо, ќоидањо, 
тартибот ва амалияњои вобаста ба харидњои давлатї, огоњиномањо дар бораи 
харидњои ниятшуда, ки нашр шудааст, нишонии субъектњо, ки Созишномаи мазкур 
фаро гирифтааст, инчунин хусусият ва њаљми мол ё хизматрасоние, ки харид мешавад 
ё харид хоњад шуд, бо шумули иттилоот дар бораи тендерњои оянда, марказњои 
иттилоотї таъсис медињанд. Кумита низ метавонад маркази иттилоотї таъсис дињад.

Низоми	махсус	барои	кишварњои	камрушдкарда

12. Банди 6-уми Ќарори Тарафњои имзокунандаи ќарордоди ГАТТ 1947 аз 28 ноябри соли 
1979 оид ба режими дифференсиалї (тафриќавї)  ва мусоидтар, фаъолияти муштарак 
ва иштироки комилтари кишварњои рў ба инкишофро (BISD 26S/203-205) ба назар 
гирифта, режими махсус барои кишварњои камрушдкарда ва таъминкунандагони 
ин Тарафњо дар робита бо мол  ё хизматрасоние, ки аз чунин Тарафњо сарчашма 
мегирад, дар заминаи њар гуна чорабинињои умумї ё махсус ба манфиати Тарафи 
кишварњои рў ба инкишоф пешнињод мешавад. Тарафе низ метавонад афзалиятњои 
Созишномаи мазкурро дар робита ба мол  ё хидматарасонии аз ин кишварњои 
сарчашмагиранда ба таъминкунандагони кишварњои камрушдкарда пешнињод 
намояд, ки Тарафњо њисобида намешаванд.

13. Њар як Тарафи кишвари рушдкарда, бар асоси дархост, барои иштироккунандагони 
потенсиалии тендерњо дар кишварњои камрушдкарда бо њадафи пешнињоди 
тендерњояшон ва интихоби мол ё хизматрасоние, ки метавонад барои субъектњояш 
манфиатнок бошад, њамчунин ба таъминкунандагон аз кишварњои камрушдкарда 
кўмаке расонад, ки худаш зарур мењисобад ва низ ба онњо кўмак мерасонад то 
муќаррароту стандартњои техникии марбут ба мол ё хизматрасониро риоя намоянд, 
ки мавзуи хариди таъйиншуда мебошад.

Таљдиди	назар

14. Кумита фаъолият ва муассирии Моддаи мазкурро њар сол таљдиди назар менамояд 
ва баъд аз њар се соли фаъолияти худ бар асоси гузоришњое, ки Тарафњо пешнињод 
менамоянд, ба хотири арзёбї кардани натиљањои он бознигарии густурдаеро анљом 
медињад. Дар чањорчўбаи бознигарињои сесола ва бо дарназардошти муваффаќ 
шудан ба амалисозии њадди аќали муќаррароти Созишномаи мазкур, махсусан ба 
шумули Моддаи III ва бо дарназардошти вазъияти инкишоф, молиявї ва тиљоратии 
кишварњои дахлдори рў ба инкишоф, Кумита масъалањои истисноњоеро меомўзад, 
ки мутобиќи муќаррароти бандњои 4 то 6-и моддаи мазкур пешбинї шудааст, то 
онњо таѓйир дода ё тамдид карда шавад.

15. Дар рафти даврањои минбаъдии музокирот мутобиќи муќаррароти банди 7-уми 
Моддаи XXIV, њар як Тарафи кишвари рў ба инкишоф масъалаи имконияти вусъат 
додани рўйхати истисноњои худро бо дарназардошти вазъияти иќтисодї, молиявї 
ва тиљоратии худ баррасї менамояд.
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Моддаи VI

Мушаххасоти	техникї

1. Мушаххасоти техникї, ки хусусиятњои мол ё хизматрасонии харидмешуда, 
мисли сифат, мањсулнокї, бехатарї ва андоза, аломатњо, истилоњот, бастабандї, 
тамѓагузорї ва барчаспзанї ё равандњову методњои истењсол ва талаботи марбут 
ба тартиботи арзёбии ќоидањои бањо додани мутобиќатро муќаррар менамояд, 
ки ташкилотњои харидкунанда муайян кардаанд, набояд бо дарназардошти ё бо 
оќибати эљоди монеањои барзиёд дар тиљорати байналмилалї омода, ќабул ё татбиќ 
шавад.

2. Мушаххасоти техникие, ки ташкилотњои харидкунанда муќаррар менамоянд, 
њангоми зарурат:

(a) аз нуќтаи назари мањсулнокї бошад, вале на аз нигоњи тарњрезї ё 
мушаххасоти тавсифкунанда; ва

(b) бар стандартњои байналмилалї асос ёфта бошад, њар љое чунин стандартњо 
вуљуд дошта бошад; дар њолати баръакс бар низомномаи техникии миллї3, 
стандартњои эътирофшудаи миллї4 ва меъёри ќоидањои сохтмонї асос ёфта 
бошад.

3. Набояд ягон талабот ё ишорае ба аломати тиљоратии мушаххас ё номи тиљоратї, 
патент, тарњрезї ё навъ, асли махсуси тавлид, истењсолкунанда ё таъминкунанда 
вуљуд дошта бошад, агар воситањои ба таври кофї даќиќ ё возењи тавсифи эњтиёљот 
ба харид ва ба шарте агар чунин калимањое мисли “ё муодил” дар њуљљатгузорињои 
тендер дар бар гирифта нашуда бошад.

4. Муассисањо набояд тавре дархост кунанд ё ба даст оранд, ки метавонад таъсири 
раќобат, машваратњои истиснокунанда дошта бошад, ки барои омода намудани 
мушаххасоти хариди махсус аз ширкате истифода шавад, ки метавонад ба харид 
манфиати тиљоратї дошта бошад.

Моддаи	VII

Тартиби	гузаронидани	тендер

1.  Њар як Тараф таъмин менамояд, ки тартиби тендери муассисањояш бар асоси 
мањдуднакунии њуќуќ татбиќ мешавад ва бо муќаррароти Моддањои VII то XVI 
мутобиќ аст. 

2. Муассисањо набояд дар робита бо хариди махсус ба ягон таъминкунанда иттилоотро 

3 Барои њадафњои Созишномаи мазкур низомномаи техникї њуљљате мебошад, ки мушаххасоти мол ё хидматрасонї 
ё равандњову методњои истењсолии алоќаманд ба онњо, аз љумла муќаррароти татбиќпазири маъмурї, ки риояи 
онњо њатмист, муќаррар менамояд. Он низ метавонад талабот ба истилоњот, аломатњо, бастабандї, нишонагузорї ё 
барчаспбандї, онњо чї гуна дар мол, хидматрасонї, раванд ё методи истењсолот истифода мешаванд, дар бар гирад 
ё бо онњо истисноан сару кор дошта бошад.

4  Барои њадафњои Созишномаи мазкур, стандарт њуљљатест, ки аз љониби маќомоти эътирофшуда тасдиќ шуда, барои 
истифодаи умумї ё такарорї, ќоидањо, дастурамалњо ё мушаххасоти мол ё хидматрасонї ё равандњову методњои 
дахлдори истењсолотро, ки риояи онњо хатмї нест, таъмин менамояд. Он низ метавонад талабот ба истилоњот, 
аломатњо, бастабандї, нишонагузорї ё барчаспбандї, онњо чї гуна дар мол, хидматрасонї, раванд ё методи 
истењсолот истифода мешаванд, дар бар гирад ё бо онњо истисноан сару кор дошта бошад.



Созишнома оид ба хариди давлатӣ500

тавре таъмин намояд, ки ба раќобати истиснокунанда натиља медињад.

3. Барои њадафњои Созишномаи мазкур:

(a) Озмунњои кушоду озоди тендерї тартибу ќоидањое мебошад, ки њамаи 
таъминкунандагони њавасманд метавонанд дархости тендерї пешнињод 
намоянд.  

(b) Тартибу ќоидањои интихобии тендер он тартибу ќоидањое мебошад, ки 
мутобиќи онњо, дар созгорї бо банди 3-уми Моддаи X ва дигар муќаррароти 
дахлдори Созишномаи мазкур, он таъминкунандагон барои пешнињоди 
дархост аз Тарафи муассиса даъват шудаанд, метавонанд дархости тендерї 
пешнињод намоянд.

(c) Тартибу ќоидањои тендери мањдуд он тартибу ќоидањое мебошад, 
ваќте муассиса танњо мутобиќи шартњои дар Моддаи XV зикршуда бо 
таъминкунандагон ба таври инфиродї тамос мегирад.

Моддаи VIII

Интихоби	таъминкунандагон

Дар рафти интихоби таъминкунандагон муассисањо набояд миёни 
таъминкунандагони Тарафњои дигар ё байни таъминкунандагони ватанї ва 
таъминкунандагони Тарафњои дигар ба њуќуќмањдудкунї роњ дињанд. Тартибу ќоидањои 
интихоб бояд ба талаботи зерин мувофиќ бошад:

(a) њар гуна шартњои иштирок дар тартибу ќоидањои тендер бояд барои ваќти 
кофї нашр шавад то ба таъминунандагони њавасманд имкон фароњам оварда 
шавад, то иќдом варзанд ва то андозае, ки бо фаъолияти муассири раванди 
харид мутобиќ аст, тартибу ќоидањои ихтисосиро анљом дињанд;

(b) њар гуна шарт барои иштирок дар тартибу ќоидањои тендер бояд 
ба онњое мањдуд шавад, ки барои таъмини ќобилияти ширкат њангоми 
иљрои шартномаи мазкур заруранд. Њар гуна шарт барои иштирок, ки аз 
таъминкунандагон талаб мешавад, аз љумла кафолатњои молиявї, тахассус 
ва иттилооти техникї, ки барои таъйини зарфияти молиявї, тиљоратї ва 
техникии таъминкунандагон ва тафтиши ихтисос зарур аст, набояд барои 
таъминкунандагони Тарафњои дигар дар муќоиса бо таъминкунандагони 
дохилї камтар мусоид бошад ва миёни таъминкунандагони Тарафњои дигар 
ба мањдудкунии њуќуќњо роњ дињад. Зарфияти молиявї, тиљоратї ва техникии 
таъминкунанда бояд њам бар асоси фаъолияти кории љањонии таъминкунанда 
ва њам фаъолияти он дар њудуди муассисаи харидкунанда, бо дарназардошти 
муносибати њуќуќии байни ташкилотњои таъминкунанда баррасї шавад;

(c) раванд ва ваќте, ки барои интихоби таъминкунандагон зарур аст, набояд 
барои он истифода гардад, ки таъминкунандагони Тарафњои дигар аз рўйхати 
таъминкунандагон ё аз баррасии харидњои мушаххас тайиншуда хориљ карда 
шаванд. Субъектњо њамон таъминкунандагони ватанї ё таъминкунандагони 
Тарафњои дигарро таъминкунандагони ихтисосї эътироф менамоянд, ки 
шартњои иштирок дар хариди махсуси дар наќшабударо ќонеъ мекунанд. 
Таъминкунандагоне, ки барои ширкат намудан ба хариди махсуси дар 
наќшабуда дархост медињанд, вале њанўз ихтисосдошта њисобида намешаванд, 
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низ баррасї мегарданд, ба шарте агар барои анљом додани тартибу ќоидањои 
ихтисосї ваќти кофї вуљуд дошта бошад;

(d) субъектњое, ки рўйхати доимии таъминкунандагони ихтисосиро нигоњ 
медорад, бояд таъмин намояд, ки таъминкунандагон метавонанд барои 
ихтисос њар ваќт ариза пешнињод кунанд; ва њамаи таъминкунандагони 
тахассусии бо ин роњ дархосткарда дар муњлати ваќти кўтоњи маъќул ба 
рўйхат ворид карда мешаванд;

(e) агар баъд аз интишори огоњинома мутобиќи банди 1-уми Моддаи IX, 
таъминкунанда њанўз барои иштирок ба хариди дар наќшабуда дархости 
ихтисосї надода бошад, муассиса бетаъхир ба расмиёти ихтисосї шуруъ 
менамояд;

(f) њар таъминкунандае, ки барои таъминкунандаи ихтисосї шудан изњори 
хоњиш намудааст, бо субъектњо оид ба ќарор дар ин бора машварат менамояд. 
Таъминкунандагони ихтисосдошта, ки аз Тарафи субъектњо ба рўйхати доимї 
ворид карда шудааст, бояд оид ба ќатъи њар гуна чунин рўйхат ё хориљ шудан 
аз он огоњонида шаванд;

(g) њар як Тараф бояд таъмин намояд, ки:

(i) њар як субъект ва љузъњои таркибии он, бар истиснои мавридњои 
зарурати дигар тартибу ќоидањои асоснок, тартибу ќоидањои ягонаи 
ихтисосиро риоя мекунад; ва

(ii) кўшишњо барои кам кардани тафовут дар тартибу ќоидањои 
ихтисосии байни субъектњо равона мешавад.

(h) њељ чизе дар зербандњои (a) то (g) ба хориљсозии њар гуна таъминкунанда 
бар асоси нишонањое мисли муфлисї ё додани баёноти бардурўѓ монеъ 
намешавад, ба шарте агар чунин тадбирњо бо режими миллї ва муќаррароти 
њуќуќмањдуднакунии  Созишномаи мазкур мутобиќ бошад.

Моддаи IX
Даъватнома	барои	иштирок	дар	харидњои	ба	наќша	гирифташуда

1. Мутобиќи бандњои 2 ва 3, бар истиснои мавридњое, ки дар Моддаи XV (тендери 
мањдуд) пешбинї шудааст, муассисањо бояд даъватномаи иштирок ба њар гуна 
мавриди харидњои ниятшударо нашр намоянд. Огоњиномањо бояд дар нашрияњои 
дахлдоре нашр шавад, ки дар Замимаи II рўйхат шудааст.

2. Даъватномаи иштирок метавонад шакли огоњиномаи хариди пешнињодшударо 
гирад, њамон тавре дар банди 6 пешбинї шудааст.

3. Субъектњои дар Замимањои 2 ва 3 зикршуда метавонад, њамон тавре дар банди 7 
пешбинї шудааст, огоњинома оид ба харидњои ниятшуда ё огоњинома оид ба системаи 
тахассусиро, њамон тавре дар банди 9 пешбинї шудааст, њамчун даъватнома барои 
иштирок истифода баранд.

4. Субъектњое, ки огоњинома оид ба хариди ба наќша гирифташударо њамчун даъватнома 
барои иштирок истифода мебарад, бояд пас аз ин тамоми таъминкунандагонеро 
даъват намояд, ки њавасмандии тасдиќ кардани њавасмандии худро бар асоси 
иттилооте изњор кардаанд, ки бояд њадди аќал иттилооти дар банди 6 зикршударо 
дар бар гирад.
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5. Субъектњое, ки огоњиномаи марбут ба системаи тахассусиро њамчун даъватнома 
барои иштирок истифода мебарад, бояд, бо шарти мулоњизањое, ки дар банди 
4-уми Моддаи XVIII зикр шудааст ва сариваќт иттилоотеро пешнињод намояд, 
ки ба њамаи онњое имконият фароњам меорад, ки ба доштани имконияти воќеии 
арзёбї кардани њавасмандии худ барои иштирок дар харидњо доранд, њавасмандї 
изњор кардаанд. Ин иттилоот бояд иттилооти дар огоњиномањо дарљшударо дар 
бар гирад, ки дар бандњои 6 ва 8 зикр шудааст ва то андозае ин иттилоот дастрас 
аст. Иттилооте, ки ба як таъминкунандаи њавасманд пешнињод карда мешавад бояд 
ба дигар таъминкунандагони њавасманд дар асоси њуќуќмањдуднакунї пешнињод 
гардад.

6. Њар як огоњинома оид ба хариди пешнињодшуда, ки дар банди 2 зикр шудааст, бояд 
иттилооти зеринро дар бар гирад:

(a) хусусият ва миќдор, аз љумла њар гуна алтернатива барои хариди 
минбаъдї ва агар имконпазир бошад, арзёбии ваќте, ки дар ин муддат 
чунин алтернативањоро метавон истифода бурд; дар мавриди шартномањои 
такроршаванда, хусусияту миќдор ва агар имконпазир бошад, арзёбии 
муњлатњои минбаъди огоњиномањои тендерї барои мол ё хизматрасонї, ки 
харид хоњад шуд;

(b) оё тартибу ќоидањо озод ё интихобї њаст, ё музокиротро дар бар хоњад 
гирифт;

(c) њар гуна санае барои оѓози интиќол ё анљом додани интиќоли молњо ё 
хизматрасонињо;

(d) нишонї ва санаи нињоии пешнињод кардани аризаи иштирок дар тендер ё 
барои ихтисосманд будан дар рўйхати таъминкунандагон ё барои гирифтани 
тендерњо ва забон ё забонњое, ки онњо бояд пешнињод карда шавад;

(e) нишонии ташкилоте, ки шартнома мебандад ва њар гуна иттилооти 
заруриро барои ба даст овардани мушаххасоти техникиву санадњои дигар 
таъмин менамояд;

(f) њар гуна талаботи иќтисодиву техникї, кафолатњову иттилооти молиявї, 
ки аз таъминкунандагони талаб карда мешавад;

(g) њаљм ва шартњои пардохти њар гуна маблаѓи пардохтшаванда барои 
њуљљатгузорињои тендерї; ва

(h) оё субъект ба пешнињодњо барои харид, лизинг, иљора ё хариди муњлатнок 
ё беш аз як намуди чунин методњо даъват менамояд.

7. Њар як хариди ба наќша гирифташуда, ки дар банди 3 зикр шудааст, бояд њарчи 
бештар иттилоотеро дошта бошад, ки дар банди 6 бар он ишора шудааст. Дар њар 
маврид  он бояд иттилоотеро дар бар гирад, ки дар банди 8 зикр шудааст ва:

(a) баёнияе, ки таъминкунандагони њавасманд бояд њавасмандии худро ба 
харид барои субъект изњор намоянд;

(b) нуќтаи тамос бо субъекте, ки иттилооти минбаъдиро аз он метавон ба даст 
овард.

8. Барои њар як мавриди хариди ниятшуда, субъект бояд бо яке аз забонњои расмии 
СУС фишурдаи огоњиномаро нашр намояд. Огоњинома бояд њадди аќал иттилооти 
зеринро дар бар гирад:
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(a) мавзуи шартнома;

(b) муњлатњое, ки барои пешнињоди аризањои тендер муќаррар шудааст ё 
аризањое, ки барои иштирок ба тендер пешнињод мешавад; ва

(c) нишонињое, ки аз онњо њуљљатњои вобаста ба шартномањоро дархост 
метавон кард.  

9. Дар сурати тартибу ќоидањои интихобии тендер, субъектњое, ки рўйхати доимии 
таъминкунандагони ихтисосиро дар ихтиёр дорад, дар яке аз нашрияњое, ки дар 
Замимаи III рўйхат шудааст, огоњиномаи зеринро нашр менамояд:

(a) раќамгузории рўйхат, аз љумла сарлавњањои онњо, дар робита бо мол ё 
хизматрасонї, ки тавассути рўйхат харид хоњад шуд, нигоњ дошта мешавад;

(b) шартњое, ки таъминкунандагон бо дарназардошти ворид кардани онњо ба 
ин рўйхатњо ва методњое бояд иљро шавад, ки мутобиќи онњо њар яке аз ин 
шартњо аз Тарафи субъекти дахлдор тафтиш карда хоњад шуд; ва 

(c) давраи эътибори рўйхатњо ва расмиёти таљдиди онњо.

Ваќте чунин огоњинома мутобиќи банди 3 њамчун даъватнома барои иштирок 
истифода бурда мешавад, огоњинома бояд, ба таври изофї, иттилооти зеринро дар бар 
гирад:

(d) хусусияти мол  ё хизматрасонии  дахлдор;

(e) ишорае, ки огоњинома даъватнома барои иштирок аст.

Вале, ваќте муњлати эътибори системаи тахассуси се сол ё камтар аз он аст ва агар 
давомнокии система дар огоњинома даќиќ нишон дода шуда бошад ва низ равшану 
возењ бар он ишора менамояд, ки огоњиномаи минбаъдї нашр нахоњад шуд, он бояд 
кофї бошад, то огоњинома  танњо як маротиба, дар оѓози система нашр шавад. Чунин 
система набояд тавре истифода бурда шавад, ки муќаррароти Сощишномаи мазкурро 
риоя  накунад.

10. Агар баъди нашри даъватнома барои иштирок дар ягон мавриди хариди 
пешбинишуда, вале пеш аз ваќте, ки барои кушодан ё гирифтани тендерњо муќаррар 
шудааст, њамон тавре дар огоњинома ё њуљљатгузории тендер бар он ишора шудааст, 
барои таѓйир додан ё дубора нашр кардани огоњинома зарурат ба миён ояд, 
таѓйиру иловањо ё огоњиномаи дубора нашршуда бояд ба сифати њуљљатњои аслї, 
ки таѓйиру иловањо бар онњо асос меёбад, аз њамон гуна тираж бархўрдор бошад. 
Њар гуна иттилооти назаррас, ки дар робита бо хариди махсус пешбинишуда ба як 
таъминкунанда дода мешавад, бояд дар як ваќт ба њамаи дигар таъминкунандагони 
њавасманд дар муддати кофии ваќт пешнињод шавад то ба таъминкунандагон имкон 
фароњам ояд чунин иттилоотро баррасї ва ба он эътино намоянд.

11. Субъектњо бояд дар огоњиномањое, ки дар Моддаи мазкур зикр шудааст ё дар 
нашрияе, ки огоњинома рўи он мебарояд, даќиќ зикр намояд, ки харид мутобиќи 
муќаррароти Созишномаи мазкур амалї мешавад.

Моддаи X
Тартиби	ќоидаи	интихоб

1. Барои таъмин намудани раќобати комилан муассири байналмилалї дар 
чањорчўбаи тартибу ќоидањои тендери интихобї субъектњо бояд барои њар як 
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хариди пешбинишуда барои шумораи њадди аксари таъминкунандагони ватанї ва 
таъминкунандагони Тарафњои дигар тендер эълон намояд, ки бо кори муассири 
системаи харид мутобиќ аст. Онњо бояд таъминкунандагонро барои иштирок ба 
тартибу ќоидањо бар асоси одилона ва мањдуднакунии њуќуќ интихоб намоянд.

2. Субъектњое, ки рўйхатњои доимии таъминкунандагони ихтисосиро дар ихтиёр дорад, 
метавонад таъминкунандагонеро интихоб намояд, ки барои иштирок дар тендер 
аз байни рўйхатшудагон даъват шудаанд. Њар гуна интихоб бояд имкониятњои 
баробарро барои таъминкунандагони дар рўйхат вуљуддошта таъмин намояд.

3. Таъминкунандагоне, ки барои ширкат варзидан дар хариди махсус пешбинишуда 
дархост медињанд, бояд ба пешнињод кардани аризаи тендер ва баррасии он иљозат 
дода шаванд, ба шарте дар мавриди онњое, ки њанўз ихтисосманд нестанд, барои 
анљом додани тартибу ќоидањои ихтисосмандї мутобиќи Моддањои VIII ва IX ваќти 
кофї вуљуд дорад. Шумораи таъминкунандагони иловагие, ки њуќуќи иштирок 
доранд, бояд танњо тавассути амалиёти муассири системаи харид мањдуд бошад.

4. Дархостњо барои иштирок дар тартибу ќоидањои тендери интихобиро тавассути 
телекс, телеграмма ё факс интиќол метавон дод.

Моддаи XI

Муњлатњои	пешнињоди	аризањои	тендер	ва	тањвил
Умумї

1. (a) Њар гуна муњлати муќарраршуда бояд басанда бошад то ба таъминкунандагони 
Тарафњои дигар ва таъминкунандагони ватанї барои тањия ва пешнињоди аризањои 
тендер пеш аз бастани тартибу ќоидањои тендер имкон фароњам ояд. Дар муайян 
кардани чунин муњлат  субъектњо бояд мутобиќи эњтиёљоти оќилонаи худ чунин 
омилњоеро мисли мураккабияти хариди пешбинишуда, њаљми зерпудратии 
интизорраванда ва ваќти муќаррарии интиќоли тендерњо аз нуќтањои хориљиву 
дохилї ба эътибор гиранд.

(b) Њар як Тараф бояд таъмин намояд, ки субъектњои он таъхирњои нашрро 
њангоми муайян кардани таърихи нињоии гирифтани тендерњо ё аризањое, 
ки барои иштирок дар тендер даъват менамояд, ба таври зарурї ба назари 
эътибор мегирад.

Муњлатњо

2. Бар истиснои мавридњое, ки дар банди 3 пешбинї шудааст,

(a) дар тартибу ќоидањои кушода, давраи гирифтани аризањои тендер набояд 
камтар аз 40 рўз аз санаи нашре бошад, ки дар банди 1-уми Моддаи IX зикр 
шудааст;

(b) дар тартибу ќоидањои интихобие, ки истифодаи рўйхати доимии 
таъминкунандагони ихтисосмандро дар бар намегирад, давраи пешнињоди 
аризањои тендерие, ки ба тендер даъват мешавад, набояд камтар аз 35 рўз 
аз санаи нашре бошад, ки дар банди 1-уми Моддаи IX зикр шудааст; давраи 
гирифтани аризањои тендер њаргиз набояд камтар аз 40 рўз аз рўзи додани 
даъватномањо барои иштирок дар тендер бошад;
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(c) дар тартибу ќоидањои интихобие, ки истифодаи рўйхати доимии 
таъминкунандагони ихтисосмандро фаро мегирад, давраи гирифтани 
аризањои тендер набояд камтар аз 40 рўз аз санаи сароѓоз додани даъватномањо 
барои иштирок дар тендер бошад, новобаста аз он, ки санаи сароѓоз додани 
даъватномањо барои иштирок дар тендер бо санаи нашре мувофиќат мекунад, 
ки дар банди 1-уми Моддаи IX зикр шудааст.

3. Даврањоеро, ки дар банди 2 зикр шудааст, дар њолатњои зерин метавон коњиш дод:

(a) агар огоњиномаи алоњида 40 рўз ќабл ва на зиёдтар аз 12 моњ пеш нашр 
шуда бошад ва њадди аќал огоњинома:

(i) иттилооте, ки дар банди 6-уми Моддаи IX зикр шудааст, њарчи 
бештар дастрас бошад;

(ii) иттилооте, ки дар банди 8-уми Моддаи IX зикр шудааст;

(iii) баёнияе, ки таъминкунандагони њавасманд бояд њавасмандии худро 
барои харид ба субъект изњор намоянд; ва

(iv) нуќтаи тамос бо субъекте, ки иттилооти минбаъдиро аз он метавон 
ба даст овард, дар бар гирад, муњлати 40-рўза барои гирифтани аризањои 
тендериро бо давраи ба таври кофї тўлоние метавон иваз кард, то ба 
тендери эътинокунанда имкон фароњам ояд, ки њамчун ќоидаи умумї 
набояд камтар аз 24 рўз, вале дар њар маврид набояд камтар аз 10 рўз 
бошад;

(b) дар мавриди нашри дувум ё минбаъдие, ки ба маънои банди 6-уми Моддаи 
IX, бо шартномањои дорои хусусияти такроршаванда сару кор дорад, муњлати 
40-рўзаи гирифтани аризањои тендериро ба на камтар аз 24 рўз коњиш метавон 
дод;

(c) ваќте њолати изтирории аз Тарафи субъект ба таври зарурї асоснокшуда 
даврањои тањти баррасї ќарордоштаро иљронашаванда намояд, даврањоеро, 
ки дар банди 2 муќаррар шудааст, метавон кам кард, вале њаргиз набояд 
камтар аз 10 рўз аз таърихи интишоре бошад, ки дар банди 1-уми Моддаи IX 
зикр шудааст; ё

(d) муњлате, ки дар банди 2(с) ба он ишора шудааст, барои харид аз Тарафи 
субъектњое, ки дар Замимањои 2 ва 3 рўйхат шудааст, тавассути мувофиќатномаи 
муштараки баёни субъект ва таъминкунандагони интихобшуда метавон 
муќаррар кард. Дар сурати набудани мувофиќатнома субъект метавонад 
муњлатњоеро муќаррар намояд, ки барои имкон фароњам овардан ба тендери 
эътинокунанда ба таври кофї тўлонї ва дар њар маврид набояд камтар аз 10 
рўз бошад.

4. Мутобиќи эњтиёљоти оќилонаи худи субъект, њар гуна таърихи интиќол бояд 
чунин омилњоеро мисли мураккабияти хариди пешбинишуда, дараљаи зерпудратии 
интизорраванда ва ваќти воќеие, ки барои истењсол, коњиш додани захирањо ва 
њамлу наќли молњо аз нуќтаи таъминот ё барои расонидани хидмат зарура аст, ба 
назари эътибор гирад.
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Моддаи XII

Њуљљатњои	тендер

1. Агар дар расму ќоидањои тендер субъект имкон фароњам орад то аризањои тендер 
бо чанд забон пешнињод шавад, яке аз он забонњо бояд яке аз забони расмии СУС 
бошад.

2. Њуљљатњои тендер, ки ба таъминкунандагон дода мешавад, бояд тамоми 
иттилооти заруриро дошта бошад то ба онњо имкони пешнињод кардани аризањои 
эътинокунандаи тендер, аз љумла иттилооти зарурие, ки бояд дар огоњиномаи хариди 
пешбинишуда нашр шавад, бар истиснои банди 6(g)-и Моддаи IX ва иттилооти 
зеринро фароњам орад:

(a) нишонии субъекте, ки њуљљатњои тендер бояд барояш фиристода шавад;

(b) нишоние, ки ба он дархостњо барои иттилооти иловагї бояд фиристода 
шавад;

(c) забон ё забонњое, ки бо истифода аз онњо тендерњо ё њуљљатњои тендер 
бояд пешнињод шавад;

(d) сана ва ваќти баста шудани ќабули аризањои тендер ва давомнокии ваќт, 
ки дар тўли он њар гуна тендер бояд барои ќабул кушода бошад;

(e) шахсоне, ки барои њузур доштан дар кушодани тендерњо ваколатдоранд 
ва сана, ваќт ва макони чунин кушоиш;

(f) њар гуна талаботи иќтисодиву техникї, кафолатњои молиявї ва иттилоот 
ё њуљљатњое, ки аз таъминкунандагон талаб карда мешавад; 

(g) тавсифи пурраи мол ё хизматрасонї, ки зарур аст ё њар гуна талабот, аз 
љумла мушаххасоти техникї, шањодатномањои мутобиќат, ки бояд амалї 
шавад, наќшањо, ангорањои зарурї ва маводи таълимї;

(h) меъёрњо барои бастани шартнома, аз љумла њар гуна омилњо ѓайр аз нарх, 
ки бояд њангоми арзёбии тендерњо ба назар гирифта шавад ва унсурњои 
арзиш, ки барои арзёбии нархи тендерњо ворид кардани он вољиб аст, мисли 
њамлу наќл, суѓурта ва харољоти назорат ва дар мавриди мол ё хизматрасонии 
Тарафњои дигар, бољњои гумрукї ва пардохтњои дигар, воридот, андозњо ва 
асъори пардохт;

(i) шартњои пардохт;

(j) њар гуна шарту шароитњои дигар;

(k) мутобиќи Моддаи XVII, шарту шароитњо, агар чунин бошад, мувофиќи 
онњо тендерњо аз кишварњои ѓайри Тарафи ин Созишнома, вале тартибу 
ќоидањои ин Моддаро татбиќ менамоянд, ба назар гирифта мешавад.

Ирсоли	њуљљатњои	тендер	аз	Тарафи	Субъектњо

3. (a) Дар тартибу ќоидањои кушода субъектњо бояд њуљљатњои тендерро бо дархости 
ягон таъминкунандае ирсол намояд, ки дар тартибу ќоидањо ширкат меварзад ва 
бояд ба њамаи дархостњои асоснок дар хусуси шарњу тафсирњо ба онњо бетаъхир 
љавоб дињад.

(b) Дар тартибу ќоидањои интихобї субъектњо бояд њуљљатњои тендерро бо 
дархости ягон таъминкунандае ирсол намояд, ки барои ширкат варзидан 
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дархост медињад ва бояд ба њамаи дархостњои асоснок дар хусуси шарњу 
тафсирњо ба онњо бетаъхир љавоб дињад.

(c) Субъектњо бояд ба њар гуна дархости асоснок оид ба иттилооти 
дахлдор, ки таъминкунандаи иштироккунанда дар тартибу ќоидањои тендер 
пешнињод кардааст, бетаъхир љавоб дињад, ба шарте агар чунин иттилоот ба 
таъминкунанда аз рўи раќибонаш дар тартибу ќоидаи бурдани шартнома 
афзалиятеро фароњам наорад.

Моддаи XIII
Пешнињод,	ќабул	ва	кушодани	аризањои	тендер	ва	бастани	шартномањо

1. Пешнињод, ќабул ва кушодани аризањои тендер ва бастани шартномањо бояд бо 
шартњои зерин мутобиќ бошад:

(a) тендерњо одатан бевосита дар шакли хаттї ё тавассути почта пешнињод 
мешавад. Агар тендерњо тавассути телекс, телеграмма ё факс иљозат дода шуда 
бошад, тендер бояд њамзамон њамаи иттилоотеро дар бар гирад, ки барои 
арзёбии тендер, махсусан нархи муайянкунандаи пешнињодшуда аз Тарафи 
иштироккунандаи тендер ва баёнияе, ки иштироккунандаи тендер ба њамаи 
муњлатњо, шартњо ва муќаррароти даъват ба тендер заруранд. Тендер бояд 
тавассути мактуб ё тавассути ирсоли нусхаи имзошудаи телекс, телеграмма ё 
факс бетаъхир тасдиќ карда шавад. Тендерњое, ки тавассути телефон пешнињод 
шудааст, иљозат дода намешавад. Мундариљаи телекс, телеграмма ё факс бояд 
афзалият дошта бошад, њар љое байни ин мундариља ва њар гуна њуљљатњое, 
ки баъд аз муњлати муќарраршуда гирифта шудааст, тафовут ё ихтилофе ба 
вуљуд ояд; ва

(b) имкониятњое, ки ба иштироккунандагони тендер барои ислоњ кардани 
иштибоњњои тасодуфии вараќа дар муњлати байни кушодани тендерњо ва 
бастани шартномањо метавон дод, набояд иљозат дода шавад, ки ба њар гуна 
амалияи њуќуќмањдудкунанда натиља медињад.

 
Ќабули	аризањои	тендер

2. Таъминкунанда набояд љарима баста шавад, агар тендер дар коргоње ќабул шуда 
бошад, ки дар њуљљатњои тендер баъд аз ваќти муќарраршуда ба муљиби таъхир танњо 
истисноан вобаста аз муносибати нодурусти субъект ишора шудааст. Тендерњоро 
дар дигар њолатњои истисної низ метавон баррасї кард, агар тартибу ќоидањои 
субъект њамин тавр муќаррар карда бошад.

Кушодани	аризањои	тендер

3. Њамаи тендерњое, ки дар чањорчўбаи тартибу ќоидањои кушода ё интихобї аз 
Тарафи субъектњо гузаронида мешавад, бояд мутобиќи тартибу ќоидањо ва шартњое 
ќабул ва кушода шавад, ки дурустии кушоиши тендерњоро кафолат медињад. Ќабул 
ва кушодани тендерњо бояд бо режими миллї ва муќаррароти њуќуќ мањдуднакунии 
ин Созишнома низ мутобиќ бошад. Иттилоот дар бораи кушодани тендерњои 
субъектњои дахлдор дар ихтиёри маќомоти њукуматие ќарор мегирад, ки барои 
субъект масъул буда, ба хотири он метавон истифода бурд, агар мутобиќи тартибу 
ќоидањои Моддањои XVIII, XIX, XX ва XXII таќозо шавад.
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Бастани	шартномањо

4. (a) Барои баррасии ѓолибият, тендер бояд, дар ваќти кушодан, бо талаботи асосии 
огоњиномањо ё њуљљатњои тендер мутобиќ бошад ва аз субъекте бошад, ки бо 
шартњои иштирок мувофиќат кунад. Агар субъект тендерро дар муќоиса бо дигар 
тендерњои пешнињодшуда ба таври ѓайримуќаррарї ќабул карда бошад, метавонад 
аз иштироккунандаи тендер дархост намояд то боварї њосил шавад, ки бо шартњои 
иштирок мутобиќ ва барои иљрои шартњои шартнома ќодир аст.

(b) Агар субъект барои судури шартнома ба манфиати љамъият тасмим 
нагирад, субъект ба иштироккунандаи тендере шартнома мебандад, ки 
дорои ќобилияти комили иљро кардани шартнома муайян шудааст ва аризаи 
тендераш, ё барои мол ё хизматрасонии ватанї ё мол ё хизматрасонии 
Тарафњои дигар ё тендере, ки арзон аст ё тендере, ки аз нигоњи меъёрњои 
махсуси арзёбї  дар огоњиномањо ё њуљљатњои тендер муќаррар шудааст, 
афзалиятноктарин муайян шуда бошад.

(c) Шартномањо бояд мутобиќи меъёрњо ва талаботи асосие супорида шавад, 
ки дар њуљљатњои тендер муќаррар шудааст.

Ќайду	шартњои	алтернативї

5. Ќайду шартњои алтернативї набояд тавре истифода шавад, ки аз иљрои муќаррароти 
Созишнома дур бошад.

Моддаи XIV

Музокирот

1. Тарафе метавонад барои субъектњо баргузор намудани музокиротро пешбинї 
намояд:

(a) дар заминаи харидњое, ки онњо ба чунин ният, мањз дар огоњиномаи 
зикршуда дар банди 2-уми Моддаи IX (даъватнома ба таъминкунандагон 
барои ширкат варзидан ба тартибу ќоидањои хариди пешбинишуда) ишора 
кардаанд; ё

(b) агар аз арзёбї маълум шавад, ки ягон тендер возењан аз нигоњи меъёрњои 
махсуси арзёбї, ки дар огоњиномањо ё њуљљатњои тендер муќаррар шудааст, 
афзалиятноктарин нест.

2. Музокирот бояд дар навбати аввал барои муайян кардани тарафњои ќавї ва заифи 
Тарафњо дар тендер истифода шавад.

3. Субъектњо бояд бо тартиби махфият бо тендерњо муносибат кунанд. Махсусан, 
онњо набояд иттилооти пешбинишударо бо њадафи расонидани кўмак ба 
иштироккунандагони махсусе пешнињод намоянд, то тендерњои худро ба сатњи 
иштироккунандагони дигар расонанд.

4. Субъектњо набояд дар рафти музокирот миёни таъминкунандагони гуногун 
мањдудкунии њуќуќро ба миён оранд.  Махсусан онњо бояд таъмин намоянд, ки:

(a) њар гуна бартарафсозии иштироккунандагон мутобиќи меъёрњои дар 
огоњиномањо ва њуљљатњои тендер муќарраршуда амалї карда мешавад;

(b) њамаи таѓйирот ба меъёрњо ва талаботи техникї ба њамаи 
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иштироккунандагони боќимондаи музокирот дар шакли хаттї пешнињод 
мешавад;

(c) ба њамаи иштироккунандагони боќимонда имконияти дар асоси талаботи 
таљдиди назаршуда пешнињод кардани пешнињодњои нав ё тањриршуда 
фароњам оварда мешавад; ва

(d) баробари анљом ёфтани музокирот, ба њамаи иштироккунандагоне, ки дар 
музокирот боќї мемонанд, иљозат дода мешавад мутобиќи муњлати умумї 
аризањои нињоии тендерро пешнињод намоянд.

Моддаи XV 

Тендери	мањдуд

1. Муќаррароти Моддањои VII то XIV, ки тартибу ќоидањои тендери кушода ва 
интихобиро ба танзим медарорад, метавонад дар шароитњои зерин татбиќ нашавад, 
ба шарте агар тендери мањдуд бо дарназардошти канораљўї аз раќобати њадди аксар 
имконпазир ё тавре истифода нашавад, ки дар байни таъминкунандагони Тарафњои дигар 
ё њифзи истењсолкунандагон ё таъминкунандагони ватанї воситаи њуќуќмањдудкуниро 
ташкил дињад:

(a) дар сурати набудани тендерњо дар посух ба тендери кушода ё интихобї ё 
ваќте аризањои пешнињодшудаи тендер барќасданд ё бо талаботи асосии тендер 
мутобиќ нестанд ё аз таъминкунандагоне њастанд, ки шартњои иштирокро 
мутобиќи муќаррароти Созишномаи мазкур риоя накардаанд, ба шарте агар 
талаботи тендери аввал ба таври назаррас баъди бастани шартнома таѓйир 
дода нашуда бошад;

(b) ваќте барои асарњои санъат ё бо сабабњои вобаста ба њифзи њуќуќњои 
истисноие мисли патентње ё њуќуќњои муаллиф ё дар сурати бо сабабњои 
техникї набудани раќобат, мол ё хидмасрасониро танњо таъминкунандаи 
махсус метавонад таъмин намояд ва алтернатива ё ивазкунандаи асоснок 
вуљуд надорад;

(c) то њадде ќатъиян зарур аст, ваќте бо сабабњои зарурати нињоие, ки њаводиси 
барои субъект ѓайричашмдоштро ба вуљуд меорад, мол ё хизматрасониро 
сариваќт бо роњи тартибу ќоидањои тендери кушода ё интихобї наметавон ба 
даст овард;

(d) барои интиќоли иловагї аз Тарафи таъминкунандаи аслї, ки ё њамчун 
ќисмњои эњтиётии ивазкунандаи мавод ё объектњои мављуда ё њамчун вусъат 
додани захирањои мављуда, хизматрасонї ё амалиёти насб таъйин шудааст, ки 
дар он таѓйир додани таъминкунанда субъектро водор хоњад кард то таљњизот 
ё хизматрасониеро харидорї намояд, ки талаботи њамдигарро ивазкунандаи 
таљњизот ё хидматгузории аллакай мављударо ќонеъ намекунад5; 

(e) ваќте субъект прототипњо ё мол ё хизматрасонии аввалинеро харидорї 
менамояд, ки бо дархости худаш дар рафти ва барои шартномаи махсуси 
тањќиќот, озмоиш, омўзиш ё рушди воќеї тањия шудааст. Ваќте чунин 

5  Ин тафоњум, ки “таљњизоти мављуда” нармафзорро дар бар мегирад, то андозаест, ки хариди аввалияи нармафзорро Созишнома 

фаро гирифтааст.
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шартномањо амалї мешавад, харидњои минбаъдии мол ё хизматрасонї бояд 
бо шартњои Моддањои VII то XIV мутобиќ бошад6;

(f) ваќте хадамоти иловагии сохтмонї ба шартномаи ибтидої ворид 
карда нашуда бошад, вале дар доираи њадафњои њуљљатњои аслии тендер, 
тавассути њолатњои ѓайричашмдошт, барои анљом додани хизматрасонии 
сохтмонии дар он тавсифшуда зарур шуда бошад ва субъектро лозим аст  
барои хизматрасонии иловагии сохтмонї бо пудратчие шартнома бандад, 
ки хизматрасонии  сохтмонии дахлдорро анљом дињад, чунки људо кардани 
хадамоти иловагии сохтмонї аз шартномаи ибтидої бо сабабњои техникиву 
иќтисодї мушкил хоњад буд ва ба субъект боиси нороњатии назаррасе хоњад 
шуд. Вале арзиши умумии шартномањое, ки барои хизматрасонии сохтмонї 
баста мешавад, наметавонад аз 50 дарсади маблаѓи асосии шартнома зиёд 
бошад;

(g) барои хизматрасонии нави сохтмонї, ки аз такрори хизматрасонии 
њаммонанди сохтмонї иборат буда, бо лоињаи асосї мутобиќ аст, ки 
шартномаи ибтидої барои он мутобиќи Моддањои VII то XIV баста шудааст 
ва субъект дар огоњиномаи хариди пешбинишуда дар хусуси хизматрасонии 
ибтидоии сохтмонї бар он ишора кардааст, ки тартибу ќоидањои мањдуди 
тендерро метавон њангоми бастани шартномањо  барои чунин хизматрасонии 
нави сохтмонї метавон истифода бурд;

(h) барои молњое, ки аз бозори молу мањсулот харида шудааст;

(i) барои харидњое, ки дар шароитњои истисноан афзалиятнок амалї шуда, 
танњо дар муњлати хеле кўтоњ ба вуљуд меояд. Ин муќаррарот барои фаро 
гирифтани фурўши ѓайримуќаррарии дороињо аз Тарафи ширкатњое, ки 
муќарраран таъминкунанда нестанд ё фурўши дороињои корхонањо барои 
барњамдињї ё идоракунии бар озмун асосёфта пешбинї шудааст. Он барои 
фаро гирифтани харидњои рўзмарра аз таъминкунандагони доимї пешбинї 
нашудааст;

(j) дар мавриди шартномањое, ки бо ѓолиби озмуни тарњи бењтарин баста 
шудааст, ба шарте агар озмун тавре ташкил шуда бошад, ки бо принсипњои 
ин Созишнома созгор аст, махсусан дар робита бо нашри, ба маънии Моддаи 
IX, даъватнома ба таъминкунандагони мувофиќи ихтисосманд барои ширкат 
варзидан дар чунин озмун, ки аз Тарафи њакамони мустаќил бо дарназардошти 
тарњрезии шартномањои бо ѓолибон басташаванда арзёбї хоњад шуд.

2. Субъектњо бояд оид ба њар як шартномае, ки мутобиќи муќаррароти банди 1 
баста шудааст, гузориши хаттї тањия намоянд. Њар як гузориш бояд ном субъекти 
харидкунанда, арзиш ва навъи мол ё хизматрасонињои харидшуда, кишвари асл ва 
баёния оид ба шароитњои ин Моддаро дошта бошад, ки бартарї дошт. Ин гузориш 
бояд дар субъектњои дахлдор дар ихтиёри маќомоти њукуматие боќї монад, ки барои 
субъект масъуланд ва метавонанд њангоми зарурат мутобиќи тартибу ќоидањои 
Моддањои XVIII, XIX, XX ва XXII истифода шаванд.

6 Тањияи аслии мањсулот ё хидматрасонии нахустин метавонад истењсол ё таъминоти мањдудро дар бар гирад то натиљањои 
озмоишњои сањрої дар бар гирифта шаванд ва нишон дода шавад, ки мол ё хидматрасонї барои истењсол ё таъминот ба миќдори 
стандартњои ќобили ќабули сифат мутобиќанд. Ин ба истењсол ё таъминоти силсилавии таъсис додани зистпазирии тиљоратї ё 
љуброни харољоти тањќиќоти илмиву корњои таљрибавї-озмоишї дахл надорад.
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Моддаи XVI

Љуброн

1. Субъектњо набояд, дар ихтисос ва интихоби таъминкунандагон, мол ё хизматрасонї 
ё дар арзёбии тендерњои ва бастани шартномањо љуброн бандад, дархост дињад ё 
баррасї намояд.7

2. Бо вуљуди ин, бо дарназардошти мулоњизањои умумии сиёсї, ки аз љумла рушдро 
дар бар мегирад, кишвари рў ба инкишоф метавонад њангоми воридшавї ба узвият 
шартњои истифодаи љуброн, мисли талабот барои бо њам пайвастани муњтавои 
дохилиро музокира намояд. Чунин талабот танњо барои ихтисосмандии ширкат 
варзидан дар раванди харид, вале на њамчун меъёр барои бастани шартнома 
бояд истифода шавад. Шартњо бояд њадафњои равшану возењ муќарраршуда ва 
њуќуќмањдуднакунанда бошад. Онњо бояд дар Замимаи I барои кишвар муќаррар 
шаванд ва метавонанд мањдудиятњои даќиќи бастани љубронњоро дар њар гуна 
шартномаи ба муќаррароти ин Созишнома созгор дар бар гиранд. Мављудияти чунин 
шартњо бояд ба Кумита расонида шавад ва ба огоњиномаи хариди пешбинишуда ва 
њуљљатњои дигар ворид карда шавад.

Моддаи XVII

Шаффофият

1. Њар як Тараф субъектњоро њавасманд менамояд то шарту шароитњо, аз љумла 
њар гуна тамоилњо аз тартибу ќоидањои тендери раќобатї ё дастрасї ба тартибу 
ќоидањои њалли масъалањоро зикр кунад, ки мутобиќи онњо аризањои тендер аз 
таъминкунандагоне ќабул карда мешавад, ки дар кишварњои ѓайриТарафњои 
Созишномаи мазкур љойгир аст, вале ба њар њол, бо дарназардошти эљоди шаффофият 
дар супоридани шартномањо ба онњо:

(a) шартномањои худро мутобиќи Моддаи VI муќаррар менамояд 
(мушаххасоти техникї);

 (b) огоњиномањои тендериро, ки дар Моддаи IX зикр шудааст, нашр мекунад, 
аз љумла дар гунаи огоњиномае, ки дар банди 8-уми Моддаи IX (фишурдаи 
огоњиномаи хариди пешбинишуда) зикр шудааст, бо забони расмии СУС ва 
бо тазаккури шарту шароитњое нашр менамояд, ки мутобиќи онњо аризањои 
тендер аз таъминкунандагони воќеъ дар кишварњои узви Созишномаи мазкур 
ќабул карда мешавад;

(c) омодаанд кафолат дињанд, ки муќаррароти хариди онњо дар давоми 
харид муќарраран таѓйир нахоњад ёфт ва дар сурати ногузир тасдиќ шудани 
чунин таѓйирот, мављудияти воситањои љубронкунандаи ќонеъсозро кафолат 
медињанд.

2. Њукуматњои ѓайриузви Созишномаи мазкур, ки бо шартњои муќарраршуда дар 
бандњои 1(a) то 1(c) мутобиќанд, њуќуќ доранд, агар хоњанд, Тарафњоро барои 
њамчун нозир дар Кумита ширкат варзидан хабардор намоянд.

7  Љуброн дар хариди давлатї тадбире мебошад, ки барои њавасманд кардани рушди мањаллї ё такмил додани њисоби тавозуни 
пардохтњо тавассути мўњтавои дохилї, литсензиядињии тенхология, талаботи сармоягузорї талаботи зиддитиљоратї ё талаботи 
монанд истифода бурда мешавад.
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Моддаи XVIII

Иттилот	ва	бознигарї	дар	робита	бо	уњдадорињои	Субъектњо

1. Субъектњо бояд огоњиномаро дар нашрияи мувофиќе, ки дар Замимаи II зикр 
шудааст, на дертар аз 72 рўз баъд аз бастани њар як шартнома мутобиќи муќаррароти 
Моддањои XIII то XV нашр намояд. Ин огоњиномањо бояд дар бар гирад:

(a) хусусият ва миќдори мол ё хизматрасоние, ки дар шартномаи пешнињодшуда 
зикр шудааст;

(b) ном ва нишонии субъекте, ки шартномаро месупорад;

(c) таърихи бастани шартнома;

(d) ном ва нишонии ѓолиби тендер;

(e) арзиши шартномаи басташуда ё пешнињоди баландтарин ё пасттарине, ки 
бояд њангоми бастани шарнома ба назар гирифта шавад;  

(f) њангоми зарурат, воситањои муайян кардани огоњиномае, ки мутобиќи 
банди 1-уми Моддаи IX содир шудааст ё асосноккунии он мутобиќи 
Моддаи XV барои истифодаи чунин тартибу ќоидањо; ва

(g) навъи тартибу ќоидањои истифодашуда.

2. Њар як субъект бояд бо дархости Тарафи таъминкунанда иттилооти зеринро 
бетаъхир таъмин намояд:

(a) шарњи амалияњо ва тартибу ќоидањои хариди худ;

(b) иттилооти зарурии марбут ба сабабњое, ки чаро аризаи таъминкунандаи 
ихтисосманд рад карда шуд, чаро ихтисосмандии мављудаи он то охир баррасї 
шуд ва чаро он интихоб нашудааст; ва

(c) ба иштироккунандаи номуваффаќи тендер, иттилооти зарурии марбут 
ба сабабњое, ки чаро аризаи тендери он интихоб нашуд  ва хусусиятњову 
афзалиятњои нисбии тендери интихобшуда ва номи иштироккунандаи ѓолиби 
тендер.

3. Субъектњо таъминкунандагони иштироккунандаро оид ба ќарорњо дар бораи 
бастани шартномањо ва мутобиќи дархост, ба шакли хаттї, бетаъхир хабардор 
мекунад.

4. Ба њар њол, субъектњо метавонад тасмим гирад, ки иттилооти муайянро дар хусуси 
бастани шартнома боздорад, ки дар бандњои 1 ва 2(c) зикр шудааст, ки чунин иттилоот 
ба иљрои ќонунњо монеъ хоњад шуд ё таври дигар, муќобили манфиатњои љамъиятист 
ё ба манфиатњои ќонунии тиљоратии корхонањои алоњида, давлатї ё хусусї, зиён 
хоњад расонд ё метавонад ба раќобати одилонаи байни таъминкунандагон зиён 
расонад.

Моддаи XIX

Иттилоот	ва	бознигарї	дар	робита	бо	уњдадорињои	Тарафњо

1. Њар як Тараф њар гуна ќонун, муќаррарот, ќарорњои судї, ќоидањои маъмурии 
татбиќи умумї ва њар гуна тартибу ќоидањои (аз љумла шартњои стандартии 
шартнома) марбут ба хариди давлатиеро, ки Созишномаи мазкур фаро гирифтааст, 
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дар нашрияњои мувофиќ, ки дар Замимаи  IV рўйхат шудааст ва тавре бетаъхир 
нашр менамояд, ки ба Тарафњо ва таъминкунандагони дигар имкон фароњам орад 
бо онњо шинос шаванд. Њар як Тараф бояд омода бошад, бо дархости онњо, ба њар 
гуна Тарафи дигар тартиту ќоидањои хариди давлатии худро шарњ дињад.

2. Њукумати иштироккунандагони номуваффаќи тендер, ки Тарафи Созишномаи 
мазкур мебошад, метавонад, бе расонидани зиён ба муќаррароти Моддаи XXII, 
чунин иттилоотеро дар бораи бастани шартнома љўё шавад, ки барои таъмини 
хариди одилона ва беѓаразона зарур аст. Бо ин маќсад, њукумати харидкунанда бояд 
њам дар бораи мушаххасот ва њам дар бораи афзалиятњои нисбии ѓолиби тендер 
ва нархи шартнома иттилоот пешнињод намояд. Одатан, иттилооти охиринро 
њукумати иштироккунандаи номуваффаќи тендер метавонад ошкор намояд, ба 
шарте ин њуќуќро мутобиќи салоњдиди худ анљом дињад. Дар њолатњое, ки нашри 
ин иттилоот ба раќобат дар тендерњои оянда зиён мерасонад, ин иттилоот ошкор 
нахоњад шуд, ба истиснои баъди машваратњо бо ва ризоияти Тараф, ки иттилоотро 
ба њукумати иштироккунандаи номуваффаќи тендер додааст.

3. Иттилооти дастрас оид ба харид, ки субъектњо ва шартномањои алоњидаи онњоро 
фаро мегирад, бояд бо дархости онњо барои њар гуна Тарафи дигар расонида шавад.

4. Иттилооти махфї, ки ба ягон Тараф пешнињод шуда, ба иљрои ќонун монеъ мешавад 
ё таври дигар ба манфиатњои љамъият мухолиф аст ё ба манфиатњои ќонунии 
тиљоратии корхонањои алоњида, давлатї ё хусусї, зиён мерасонад ё метавонад 
ба раќобати одилонаи байни таъминкунандагон зиён расонад бе иљозати расмии 
Тарафе ошкор намешавад, ки иттилоотро пешнињод менамояд.

5. Њар як Тараф њар сол ба Кумита дар бораи харидњое омор љамъоварї ва пешнињод 
менамояд, ки дар Созишномаи мазкур фаро гирифта шудааст. Чунин гузоришњо 
бояд дар робита бо шартномањои басташуда аз Тарафи њамаи субъектњои харид, ки 
дар Созишномаи мазкур фаро гирифта шудааст, иттилооти зеринро дар бар гирад:

(a) барои субъектњои Замимаи 1, омор оид ба арзиши тахминии шартномањое, 
ки њам болотар ва њам поёнтар аз бузургии нињої, бар асоси љањонї ва бо 
таќсимоти категорияи субъектњо баста шудааст; барои субъектњои Замимањои 
2 ва 3, омор оид ба арзиши тахминии шартномањое, ки бо арзиши бештари 
нињої бар асоси љањонї ва таќсимот мутобиќи категорияи субъектњо баста 
шудааст;

(b) барои субъектњои Замимаи 1, омор оид ба шумора ва арзиши умумии 
шартномањое, ки бо арзиши бештари нињої, таќсимоти субъектњо ва 
категорияи молу хизматрасонї мутобиќи системањои якранги гурўњбандї 
баста шудааст;  барои субъектњои Замимањои 2 ва 3, омор оид ба арзиши 
тахминии шартномањое, ки бо арзиши бештари нињої, гурўњбандии 
категорияи субъектњо ва категорияњои молу хизматрасонї баста шудааст;

(c) барои субъектњои Замимаи 1, оморе, ки мутобиќи субъект ва категорияњои 
молу хизматрасонї, ба шумора ва арзиши шартномањое таќсим карда шуда, 
ки мутобиќи њар як мавриди Моддаи XV баста шудааст;  барои категорияи 
субъектњои Замимањои 2 ва 3, омор оид ба арзиши умумии шартномањое, 
ки бо арзиши бештари нињої мутобиќи њар як мавриди Моддаи XV баста 
шудааст; ва

(d) барои субъектњои Замимаи 1, оморе, ки бо субъектњо, ба шумора ва 



Созишнома оид ба хариди давлатӣ514

арзиши умумии шартномањое таќсим карда шуда, ки мутобиќи бекорсозии 
љузъии Созишнома дар Замимањои дахлдор баста шудааст; барои категорияи 
субъектњои Замимањои 2 ва 3, омор оид ба арзиши умумии шартномањое, 
ки мутобиќи бекорсозї љузъии Созишнома дар Замимањои дахлдор баста 
шудааст.  

Ба андозаи дастрас будани чунин иттилоот, њар як Тараф додањои оморї оид ба 
кишвари асли мол ва хизматрасонии аз Тарафи субъектњо харидшавандаро пешнињод 
менамояд. Бо њадафи таъмин намудани он, ки чунин омор ќобили муќоиса аст, Кумита 
бояд оид ба методњои истифодашаванда дастур дињад. Бо маќсади таъмини назорати 
муассир аз рўи харидњо дар чањорчўбаи Созишномаи мазкур, Кумита метавонад барои 
таѓйир додани зербандњои (a) то (d) дар робита бо хусусият ва миќёси иттилооти омории 
таъминшуда ва таќсимоту гурўњбандињои истифодашаванда якдилона ќарор ќабул 
намояд.

Моддаи XX
Тартибу	ќоидањои	њалли	муноќишањо

Машваратњо

1. Дар сурати шикояти таъминкунандае, ки дар заминаи харид муќаррароти 
Созишномаи мазкур бекор кардааст, њар як Тараф таъминкунандаро њавасманд 
менамояд дар машварат бо субъекти харидор ба њалли шикоят муваффаќ шаванд. 
Дар чунин мавридњо субъекти харидор бояд баррасии беѓаразона ва сариваќтии 
њар гуна чунин шикоятро тавре анљом медињад, ки ба андешидани тадбирњои 
ислоњкунанда мутобиќи системаи њалли шикоят зиён нарасонад.

Муноќиша

2. Њар як Тараф бояд тартибу ќоидањои њуќуќмањдуднакунанда, сариваќт, шаффоф 
ва муассирро таъмин намояд то ба таъминкунандагон имкон фароњам орад њалли 
масъалаи бекорсозии барќасди Созишномаро ба миён гузорад, ки дар замина харид 
ба вуљуд омада, бар он манфиатдоранд ё манфиатдор буданд.

3. Њар як Тараф тартибу ќоидањои њалли масъаларо дар шакли хаттї таъмин менамояд 
ва онро мавриди дастрасии умум ќарор медињад.

4. Њар як Тараф таъмин менамояд, ки њуљљатњои вобаста ба њамаи љанбањои раванди 
харид, ки бо Созишномаи мазкур фаро гирифта шудааст, дар тўли се сол њифз карда 
мешавад.

5. Аз таъминкунандаи њавасманд метавон оѓоз намудани тартибу ќоидањои њалли 
масъала ва дар муњлатњои муќарраршуда хабардор намудани субъекти харидкунанда 
дар лањзае, ки асоси шикоят маълум аст ё бояд маълум мебуд, талаб шавад, вале дар 
њар сурат набояд дар муњлати камтар аз 10 рўз анљом дода шавад.

6. Муноќишањо бояд дар суд ё аз Тарафи маќомоти беѓараз ва мустаќили назоратие 
шунида шавад, ки ба натиљаи харид манфиатдор нестанд ва аъзоёни онњо дар тўли 
муњлати салоњияти худ дар шароити бехатарї аз таъсири берунї ќарор гиранд. 
Маќомоти назоратї, ки суд нест, бояд бо тартиби судї баррасї шавад ё тартибу 
ќоидањоеро дошта бошад, ки пешбинї менамояд:

(a) иштироккунандагонро пеш аз додан ё ќабул кардани ќарор метавон 
шунид;
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(b) иштироккунандагонро метавонанд шахсони дигар муаррифї ва њамроњї 
кунанд;

(c) иштироккунандагон бояд ба њамаи мурофиањои судї дастрасї дошта 
бошанд;

(d) мурофиањои судї метавонад ошкоро сурат гирад;

(e) аќидањо ё ќарорњо дар шакли хаттї бо баёнияе дода мешавад, ки асоси 
аќидањо ё ќарорњоро тавсиф менамояд;

(f) шоњидон метавонанд муаррифї шаванд;

(g) њуљљатњо ба маќомоти назоратї пешнињод мешавад

7. Тартибу ќоидањои њалли масъала пешбинї менамояд:

(a) тадбирњои бетаъхири муваќќатї барои ислоњ кардани радкунии  
Созишнома ва нигоњ доштани  имкониятњои тиљоратї. Чунин амал метавонад 
ба боздошти раванди харид натиља дињад. Вале тартибу ќоидањо метавонад 
пешбинї намояд, ки асоси оќибатњои ногувор барои манфиатњои дахлдор, аз 
љумла манфиатњои љамъиятиро њангоми  ќабули ќарор, ки чунин тадбирњо 
бояд татбиќ шавад, метавон ба назари эътибор гирифт. Дар чунин њолатњо 
танњо сабаби бењаракатї бояд дар шакли хаттї пешнињод шавад;

(b) арзёбї ва имконияти ќабули ќарор оид ба асоснок кардани муноќишањо;

(c) ислоњ кардани радкунии  Созишнома ё љуброни талафот ё зиёни 
расонидашуда, ки метавон бо харољоти омода кардани тендер ё эътироз 
мањдуд карда шавад.

8. Бо њадафи њифзи манфиатњои тиљоратї ва дигар манфиатњои дахлдор, тартибу 
ќоидањои њалли масъала, одатан, дар муњлатњои муќарраршуда анљом дода мешавад.

Моддаи XXI

Нињодњо

1. Кумитаи хариди давлатї, ки аз намояндагони њар як Тарафњо ташкил шудааст, 
бояд таъсис дода шавад. Ин Кумита бояд раис ва љонишини раиси худро интихоб 
ва њангоми зарурат мулоќот баргузор намояд, вале на камтар аз як маротиба дар 
як сол бо њадафи ба Тарафњо пешнињод кардани имконияти машварат кардан 
оид ба њар гуна масъалањои марбут ба фаъолияти Созишномаи мазкур ё амалї 
ќардани њадафњои он ва њар гуна масъулиятњои дигарро анљом медињад, ки Тарафњо 
метавонанд бар уњдааш гузоранд.

2. Кумита метавонад гурўњњои корї ё дигар маќомоти ёрирасонро таъсис дињад, ки 
чунин вазифањои аз Тарафи Кумита ба уњдааш гузошташударо иљро намояд.

	 Моддаи XXII

	 Машварат	ва	њалли	бањсњо

1. Муќаррароти Созишнома дар бораи ќоидањо ва тартиботе, ки њалли бањсњоро дар 
чањорчўбаи Созишномаи СУС ба танзим медарорад (аз ин ба баъд “Мувофиќатномаи 
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њалли бањсњо” номида мешавад) ба истиснои мавридњое, ки махсус дар зер ќайду 
шарт шудааст, татбиќ мегардад.

2. Агар ягон Тараф чунин њисобад, ки ягон манфиати барояш воридшаванда, бевосита 
ё бавосита, мутобиќи Созишномаи мазкур бекор карда ё коњиш дода шавад ё 
муваффаќ шудан ба њар гуна њадафњои Созишномаи мазкур дар натиљаи мутобиќи 
Созишномаи мазкур уњдадорињои худро иљро накардани Тараф ё Тарафњои дигар 
душвор шудааст ё татбиќи њар гуна тадбирњои аз тарафи Тарафњо ё Тарафи дигар 
хилофи муќаррароти Созишномаи мазкур аст, он метавонад, бо њадафи муваффаќ 
шудан ба танзими ин масъала, ки ба тарафњо ќобили ќаноатмандист, ба Тараф ё 
Тарафњои дигар, ки дахлдор њисобида мешавад, баёнияњо ё пешнињодњои хаттї 
пешнињод намояд. Чунин амалњо бояд бетаъхир ба Маќомоти њалли бањсњо 
расонида шавад, ки мутобиќи Созишномаи њалли бањсњо (аз ин љо ба баъд њамчун 
“Маќомоти њалли бањсњо” номида мешавад) њамон тавре дар зер муќаррар шудааст, 
таъсис ёфтаанд. Њамин тавр, ягон Тарафи дархостшуда метавонад бо баёнияњо ё 
пешнињодњои барояш пешнињодшуда хайрхоњона муносибат намояд.

3. Маќомоти њалли бањсњо њуќуќ дорад њайатњои комиссия (панелњо) таъсис дињад, 
њайати комиссия (панел) ќабул намояд ва аз рўи гузоришњои Маќомот шикоят 
нависад, тавсияњо дињад  ё оид ба ин масъала ќарор ќабул кунад, аз рўи амалисозии 
ќарорњову тавсияњо назорат барад ва ба боздошти гузаштњо ва уњдадорињои дигар 
мутобиќи Созишномаи мазкур ё машваратњое иљозат дињад, ки дар робита бо 
воситањои њифз њангоми бозгирифтани тадбирњое, ки хилофи Созишномаи мазкур 
будани худро собит намудааст, имконнопазир аст, ба шарте агар танњо аъзоёни 
Тарафи СУС ба Созишномаи мазкур дар тањияи ќарорњо ё амалњое ширкат варзанд, 
ки Созишномаи њалли бањсњо дар робита бо бањсњо мутобиќи Созишномаи мазкур 
ќабул кардааст.

4.  Њайатњои комиссия (панелњо) бояд салоњиятњои зеринро дошта бошад, агар 
Тарафњои бањс  ба таври дигар дар давоми 20 рўз аз рўзи таъсиси њайати комиссия 
дигаргуна ба мувофиќа нарасида бошанд:

 “Бо дарназардошти муќаррароти Созишномаи мазкур ва (номи њар шахси дигар, 
ки бо Созишномаи мазкур фаро гирифта шуда, Тарафњо ба бањс кашидаанд) 
омўхтани масъалае, ки ба Маќомоти њалли бањсњо аз Тарафи (номи Тарафи) дар 
санад руљуъ шудааст ва баровардани чунин хулосањое, ки ба Маќомоти њалли 
бањсњо дар тањияи тавсияњо ва пешнињоди ќарорњо, ки дар Созишномаи мазкур 
пешбинї шудааст, кўмак хоњад расонд.”

Дар сурати сар задани бањс, ки дар он муќаррароти њам Созишномаи мазкур ва 
њам як Созишномаи ё дигар Созишномаи бештаре, ки дар Замимаи 1-уми Тафоњуми 
њалли бањсњо рўйхат шудааст, яке аз Тарафњои бањс ба он даъво мекунад, банди 3 танњо 
ба он ќисмњои гузориши њайати комиссия татбиќпазир аст, ки ба тафсир ва татбиќи 
Созишномаи мазкур дахл дорад.

5.  Њайатњои комиссияе, ки Маќомоти њалли бањсњо барои баррасї кардани бањсњо 
мутобиќи Созишномаи мазкур таъсис додаанд, шахсонеро дар бар мегирад, ки дар 
соњаи хариди давлатї ваколатдоранд.

6. Њамаи талошњо бояд барои ба андозаи имконпазири њадди аксар тезонидани 
мурофиаи судї равона шавад. Бо вуљуди муќаррароти бандњои 8 ва 9-уми Моддаи 
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12-уми Тафоњуми њалли бањсњо, њайати комиссия талош меварзад гузориши нињоии 
худро ба Тарафњои бањс на дертар аз чор моњ ва дар сурати таъхир, на дертар аз 
њафт моњ баъд аз санае пешнињод намояд, ки њайат ва уњдадорињои њайат мувофиќа 
мешавад. Бинобар ин, њар як кўшиш бояд барои то ду моњ коњиш додани даврањое 
равона гардад, ки дар банди 1-уми Моддаи 20 ва банди 4-уми Моддаи 21-уми 
Тафоњуми њалли бањсњо пешбинї шудааст. Ѓайр аз ин, бо вуљуди муќаррароти банди 
5-уми Моддаи 21-уми Тафоњуми њалли бањсњо, дар мавриди ихтилофи назарњои 
марбут ба мављудият ё мутобиќат бо муќаррароти Созишнома оид ба тадбирњои 
андешидашудаи иљрои тавсияњову ќарорњо, њайати комиссия бояд ба ќабул кардани 
ќарори худ дар муддати 60 рўз талош намояд.

7. Бо вуљуди банди 2-уми Моддаи 22-уми Тафоњуми њалли бањсњо, њар гуна бањсе, ки 
мутобиќи њар гуна муќаррароти Созишнома, ки дар Замимаи 1-уми Тафоњуми њалли 
бањсњо ѓайр аз Созишномаи мазкур ба вуљуд меояд, набояд ба боздошти гузаштњо 
ё уњдадорињои дигар дар чањорчўбаи Созишномаи мазкур натиља дињад ва њар гуна 
бањсе, ки дар чањорчўбаи Созишномаи мазкур ба вуљуд меояд, набояд ба боздошти 
гузаштњо ва уњдадорињои дигаре, ки дар чањорчўбаи ягон Созишномаи дигар дар 
Замимаи 1 зикршуда натиља дињад.

Моддаи XXIII
Истисноњо	аз	Созишнома

1. Њељ чизе дар Созишномаи мазкур набояд њамчун монеъшаванда ба ягон Тараф 
дар иљрои њар гуна амалњо ё фош насохтани њар гуна иттилоот тафсир гардад, ки 
барои њифзи манфиатњои асосии амниятии худ вобаста ба хариди яроќ, лавозимоти 
љангї ё маводи њарбї ё барои харид бо њадафњои амнияти миллї ё амнияти давлат 
заруранд.

2. Вобаста аз талаботе, ки чунин тадбирњо тавре татбиќ намешавад то воситањои њуќуќ 
мањдудкунии худсарона ё беасосро миёни кишварњое ташкил дињад, ки аз шароитњои 
ѓолиб ё мањдудияти пинњонии тиљорати байналмилалї бархўрдоранд, њељ чизе 
дар Созишномаи мазкур набояд њамчун монеъшаванда ба ягон Тараф дар љорї ё 
таъмин намудани риояи тадбирњое тафсир шавад, ки барои њифзи ахлоќи љамъиятї, 
тартибот ва амният, њаёт ё сињатии инсон, њайвонот ё  наботот ё моликияти зењнї 
ё марбут ба мол ё хизматрасонии шахсони маъюб, муассисањои хайрхоњ ё мењнати 
мањбусон заруранд.

Моддаи XXIV
Муќаррароти

1.	 Ќабул	ва	эътибори	ќонунї	пайдо	кардан

Созишномаи мазкур 1 январи соли 1996 барои он њукуматњое8 эътибори ќонунї пайдо 
мекунад, ки фарогирии мувофиќашудаи онњо дар Замимањои 1 то 5-уми Пайнавишти  
I-уми Созишномаи мазкур зикр шудааст ва тавассути имзо гузоштан Созишномаро дар 
санаи 15 апрели соли 1994 ќабул кардаанд ё то он ваќт ба Созишномае имзо гузоштаанд, 
ки вољиби ба тасвиб аст ва минбаъд то 1 январи соли 1996  Созишномаро ба тасвиб 
расондаанд.

8 Барои њадафи Созишномаи мазкур, истилоњи “њукумат” маќомоти салоњиятдори Љомеаи Аврупоро дар бар мегирад.
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2.	 Дохил	шудан	ба	узвият

Ягон њукумате, ки узви СУС мебошад ё то санаи эътибори ќонунї пайдо 
кардани Созишнома оид ба  СУС Тарафи имзокунандаи созишномаи ГАТТ 1947 аст 
ва Тарафи Созишномаи мазкур нест, метавонад ба Созишномаи мазкур бо шартњои 
мувофиќашудаи байни ин њукумат ва Тарафњо њамроњ шавад. Њамроњшавї тавассути 
ба амонати Дабири кулли СУС гузоштани санад оид ба њамроњшавї сурат мегирад, 
ки шартњои мувофиќашударо ќайду шарт менамояд. Созишнома барои њамроњшавии 
њукумат дар рўзи 30-юми баъд аз санаи њамроњшавии он ба Созишнома эътибори 
ќонунї пайдо мекунад.

3.	 Тадбирњои	дорои	хусусияти	гузариш

(a) Њонгконг ва Корея метавонанд татбиќи муќаррароти Созишномаи 
мазкурро, бар истиснои Моддањои XXI ва XXII то санаи на дертар аз 1 
январи соли 1997 ба таъхир гузоранд. Санаи оѓози татбиќ шудани муќаррарот 
аз Тарафи онњо, агар ќабл аз 1 январи соли 1997 бошад, 30 рўз пеш бояд ба 
маълумоти Дабири кулли СУС расонида шавад. 

(b) Дар давраи байни санаи эътибори ќонунї пайдо кардани Созишномаи 
мазкур ва санаи татбиќи он аз Тарафи Њонгконг, њуќуќу уњдадорињои байни 
Њонгконг ва њамаи дигар Тарафњои Созишномаи мазкур, ки 15 апрели соли 
1994 буданд, Тарафњои Созишномаи хариди давлатї, ки дар Женева дар 
таърихи 12 апрели 1979 тањия ва 2 феврали соли 1987 таѓйирот ворид шудааст 
(“Созишномаи соли 1988”) бо муќаррароти асосии9 Созишномаи  соли 1988, 
аз љумла замимањо ба онњо ба танзим дароварда мешавад, ки таѓйир додан 
ё ислоњ кардани муќаррароти он ин љо ба сифати иќтибос барои ин маќсад 
ворид шудааст ва то 31 декабри соли 1996 боэътибор боќї мемонад.

(c) Байни Тарафњои Созишномаи мазкур, ки Тарафњои Созишномаи соли 1988 
низ мебошанд, њуќуќу уњдадорињои Созишномаи мазкур њуќуќу уњдадорињои 
Созишномаи соли 1988-ро иваз менамояд.

(d) Моддаи XXII то санаи эътибори ќонунии пайдо кардани Созишномаи 
СУС эътибори ќонунї пайдо намекунад. То ин замон муќаррароти Моддаи 
VII-уми Созишномаи соли 1988 оид ба машваратњо ва њалли бањсњо дар 
чањорчўбаи Созишномаи мазкур татбиќ мешавад, ки муќаррароти онњо 
тавассути иќтибос барои ин њадаф дар Созишнома ворид карда шудааст. Ин 
муќаррарот бояд тањти сарпарастии Кумита мутобиќи Созишномаи мазкур  
татбиќ шавад.

(e) То санаи эътибори ќонунии пайдо кардани Созишномаи СУС, руљуъњо ба 
маќомоти СУС бояд њамчун мурољиаткунанда ба маќомоти дахлдори ГАТТ 
тафсир шавад ва руљуъњо ба Дабири кулли СУС ва Котиботи СУС бояд 
мутобиќан њамчун мурољиат ба Дабири кулли ТАРАФЊОИ ИМЗОКАРДАИ 
СОЗИШНОМАИ ГАТТ 1947 ва Котиботи ГАТТ маънидод шавад.

4.	 Шартњо

Шартњо наметавонад дар робита бо њар гуна муќаррароти Созишномаи мазкур 
татбиќ шавад.
9 Њамаи муќаррароти Созишномаи соли 1988, бар истиснои Пешгуфтор, Моддаи VII ва Моддаи IX, ѓайр аз бандњои 5(a) ва (b) ва 

банди 10.
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5.	 Ќонунгузории	миллї

(a) Њар як њукумате, ки Созишномаи мазкурро ќабул мекунад ё ба он њамроњ 
мешавад, бояд на дертар аз санаи эътибори ќонунї пайдо кардани Созишномаи 
мазкур мутобиќати ќонунњо, ќоидањо ва тартиботи маъмурї ва ќоидањо, 
тартибот ва амалияњое, ки субъектњо татбиќ менамояд ва дар рўйхатњои ба 
ин санад замимашуда зикр шудааст, бо муќаррароти Созишномаи мазкур 
таъмин намояд.

(b) Њар як Тараф бояд дар бораи њар гуна таѓйирот ба ќонунњову муќаррароти 
ба Созишномаи мазкур алоќаманд ва маъмурияти чунин ќонунњову 
муќаррарот Кумитаро хабардор намояд.

     

6.	 Воридсозии	иловањо	ё	таѓйирот

(a) Воридсозии ислоњњо, интиќоли як субъект аз як Замима ба Замимаи дигар 
ё дар мавридњои истисної, таѓйироти дигари марбут ба Пайнавиштњои I то 
IV бояд њамроњ бо иттилооти оќибатњои эњтимолии таѓйирот ба фарогирии 
ба таври муштарак мувофиќашудае, ки дар Созишномаи мазкур пешбинї 
шудааст, ба таваљљуњи Кумита расонида шавад. Агар ислоњњо, интиќол ё 
таѓйироти дигар хусусияти соф расмї ё ночиз дошта бошад, онњо эътибори 
ќонунї пайдо мекунад, ба шарте агар дар муддати 30 рўз эътирозе вуљуд 
надошта бошад. Дар мавридњои дигар, раиси Кумита бетаъхир мулоќоти 
Кумитаро даъват менамояд. Кумита бояд бо њадафи нигоњ доштани 
тавозуни њуќуќњову уњдадорињо ва сатњи фарогирии ќобили муќоисаи ба 
таври муштарак мувофиќашуда пешнињод ва њар гуна талаботро барои 
мутобиќсозии љубронкунанда баррасї намояд, ки ќабл аз чунин огоњсозї дар 
Созишномаи мазкур пешбинї шудааст. Дар сурати ба мувофиќа нарасидан, 
масъаларо мутобиќи муќаррароте, ки дар Моддаи XXII пешбинї шудааст, 
баррасї метавон кард.

(b) Агар Тарафе хоњиш дошта бошад, бо тартиби амалисозии њуќуќњои худ, 
субъектро аз Пайнавишти I бар он асосњое барорад, ки назорат ё нуфузи 
њукумат аз рўи он ба таври муассир бартараф карда шудааст, ин Тараф бояд 
Кумитаро хабардор намояд. Чунин таѓйирот дар рўзи минбаъдии баъд аз 
анљом ёфтани мулоќоти Кумита эътибори ќонунї пайдо мекунад, ба шарте 
агар мулоќот на пештар аз 30 рўз баъди огоњсозї баргузор нашавад ва 
эътирозе пешнињод нашуда бошад. Дар сурати ба вуљуд омадани эътироз 
масъала мутобиќи тартибу ќоидањо оид ба машваратњо ва њалли бањсњо 
баррасї мешавад, ки дар Моддаи XXII пешбинї шудааст. Њангоми баррасии 
таѓйироти пешнињодшуда ба Пайнавишти I ва њар гуна ислоњсозии минбаъдии 
љубронкунанда ба оќибатњои кушодани бозор дар натиљаи барњам додани 
назорат ё нуфузи давлат иљозат дода мешавад

7.	 Бознигарињо,	музокирот	ва	кори	оянда

(a) Кумита њар сол амалисозї ва фаъолияти Созишномаи мазкурро бо дарназардошти 
њадафњои он бознигарї менамояд. Кумита њар сол Шўрои генералии СУС-ро дар 
бораи рўйдодњои даврањои фарогирифтаи чунин бознигарињо хабардор менамояд.

(b) На дертар аз охири соли севум аз санаи эътибори ќонунї пайдо кардани 
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Созишномаи мазкур ва њар давраи минбаъдии он, Тарафњои Созишнома уњдадор 
мешаванд бо маќсади такмил додани Созишномаи мазкур ва муваффаќ шудан ба 
вусъати њадди аксар имконпазири фарогирии он дар байни њамаи Тарафњо бар 
асоси фаъолияти мутаќобила, бо дарназардошти муќаррароти Моддаи V, ки бо 
кишварњои рў ба рушд алоќаманд аст,  музокироти минбаъдиро баргузор намоянд.

(c) Тарафњо талош меварзанд аз љорї ё тўлонї кардани тадбирњо ва амалияњои 
њуќуќмањдудкунї худдорї намоянд, ки хариди озодро тањриф мекунад ва дар 
заминаи музокирот мутобиќи зербанди (b) кўшиш менамоянд чунин масъалањоеро 
бартараф кунанд, ки дар санаи эътибори ќонунї пайдо кардани Созишномаи 
мазкур боќї мемонад.

8.	 Технологияи	иттилоотї

Бо њадафи таъмин намудани он, ки Созишнома ба пешрафти техникї монеаи 
нолозимї нест, Тарафњо дар робита бо пешрафтњои истифодаи технологияи иттилоотї 
барои харидњои давлатї дар Кумита машваратњои пайваста баргузор менамоянд ва 
њангоми зарурат, дар бораи воридсозии таѓйироту иловањо ба Созишнома музокирот 
мекунанд. Њадафи ин машваратњо, махсусан, пешбурди хариди озод, њуќуќмањдуднаунї 
ва муассири давлатї тавассути тартибу ќоидањои шаффоф мебошад, ки шартномањои 
мутобиќи муќаррароти Созишнома басташуда равшану возењ муайян шудааст ва 
њамаи иттилооти дастраси марбут ба шартномаи мушаххасро метавон муайян кард. 
Ваќте Тарафе нияти навоварињоро дорад, он бояд талош варзад аќидањоеро ба назари 
эътибор гирад, ки Тарафњои дигар дар робита бо њар гуна масъалањои потенсиалї изњор 
кардаанд.

9.	 Ворид	кардани	таѓйироту	иловањо

Тарафњо метавонанд ба Созишномаи мазкур, махсусан бо дарназардошти 
таљрибае, ки дар рафти амалисозии он ба даст омадааст, таѓйироту иловањо ворид 
намоянд. Чунин таѓйироту иловањо баробари мувофиќаи Тарафњо мутобиќи тартибу 
ќоидањои аз тарафи Кумита муќарраршуда барои ягон Тараф эътибори ќонунї пайдо 
намекунад, то он ваќте аз тарафи чунин Тараф ќабул карда нашавад.

10.	 Хориљшавї

(a) Њар Тараф метавонад аз ин Созишномаи хориљ шавад. Хориљшавї бо 
гузашти 60 рўз аз санае, эътибори ќонунї пайдо мекунад, ки огоњиномаи 
хаттиро оид ба хуруљ Дабири кулли СУС ба даст овардааст. Яке аз Тарафњо 
бо гирифтани чунин огоњинома метавонад баргузории мулоќоти фаврии 
Кумитаро талаб намояд.

(b) Агар як Тарафи Созишномаи мазкур дар давоми як сол аз санаи эътибори 
ќонунї пайдо кардани Созишнома оид ба СУС узви СУС нашавад ё узвияти 
худро дар СУС ќатъ намояд, Тарафи Созишномаи мазкур буданаш бо 
эътибори ќонунии њамон рўз ќатъ мегардад.

11.	 Адами	истифодаи	Созишномаи	мазкур	байни	Тарафњои	махсус

Ин Созишнома байни ягон ду Тараф татбиќ намешавад, агар яке аз Тарафњо, ки 
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дар як замон ё Созишномаи мазкурро ќабул мекунад ё ба он њамроњ мешавад, барои 
чунин татбиќ ризоияти худро надода бошад.

12.	 Ќайдњо,	пайнавиштњо	ва	замимањо 

Ќайдњо, пайнавиштњо ва замимањо ба Созишномаи мазкур љузъи таркибии онро 
ташкил медињад.

13.	 Котибот

Ба Созишномаи мазкур Котиботи СУС хизмат мерасонад.

14.	Нигоњдорї

Созишномаи мазкур барои нигоњдорї ба Дабири Кулли СУС супорида мешавад, 
ки бояд бетаъхир нусхаи аслии тасдиќшудаи Созишномаи мазкурро ба њар як Тараф, 
њар гуна таѓйирот ё иловањоро ба он мутобиќи банди 6 ва њар гуна тањрирро ба он 
мутобиќи банди 9 ва огоњиномаро дар бораи њар як ќабул ё узвиятро ба он мутобиќи 
бандњои 1 ва 2 ва њар як хориљшавиро аз он мутобиќи банди 10-уми моддаи мазкур 
пешнињод намояд.

15.	 Баќайдгирї

Созишномаи мазкур мутобиќи муќаррароти Моддаи 102-уми Низомномаи 
Созмони Милал ба ќайд гирифта мешавад.

Анљом	дода	шудааст дар Марокаш дар рўзи понздањуми апрели як њазору нўњсаду 
наваду чањорум дар як нусхаи воњид, бо забонњои англисї, фаронсавї ва испанї, ки 
њар матн эътиборнок мебошад, агар дар робита бо Замимањояш таври дигар муќаррар 
нашуда бошад.
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 ЌАЙДЊО

Истилоњи “кишвар” ё “кишварњо” њамон тавре дар Созишномаи мазкур, ба 
шумули Замимањои он истифода шудааст, бояд фарогирандаи њар гуна њудуди алоњидаи 
гумрукии Тарафи Созишномаи мазкур фањмида шавад.

Дар мавриди њудуди алоњидаи гумрукии Тарафи Созишномаи мазкур, ваќте 
ифодаи дар Созишномаи мазкур истифодашуда њамчун истилоњи “миллї” ихтисос дода 
мешавад, агар ба таври дигар ишора нашуда бошад, чунин ифода бояд њамчун ифодаи 
робитадошта ба ин њудуди гумрукї хонда шавад.

Моддаи	1,	банди	1

 Мулоњизањои умумии сиёсиро дар робита бо кўмаки алоќаманд, ба шумули 
њадафњои кишварњои рў ба инкишоф дар хусуси расонидани чунин кўмак ба эътибор 
гирифта, Созишномаи мазкур харидњоеро фаро намегирад, ки барои расонидани кўмаки 
алоќаманд ба кишварњои рў ба инкишоф то он ваќте анљом ёфтааст, ки Тарафњо онро 
мавриди амал ќарор додаанд.
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