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Барааны тэмдэг гэж юу вэ?

Барааны тэмдэг гэдэгт өөрийн бараа, 

үйлчилгээг бусад этгээдийн ижил 

төрлийн бараа, үйлчилгээнээс ялгах 

зорилготой хэрэглэж байгаа ялгагдах 

чадвартай аливаа илэрхийллийг 

ойлгоно



Барааны тэмдгийн үүрэг

• Тухайн бараа, үйлчилгээний гарал 

үүслийг заах

• Тухайн үйлдвэрлэгч эсхүл үйлчилгээ 

үзүүлэгчийн  бараа, үйлчилгээг бусад 

ижил төрлийн бараа, үйлчилгээнээс 

ялгах



Барааны тэмдгийн үнэ цэнэ

• Оновчтой сонгосон барааны тэмдэг нь  
компанийн бизнесийн үнэ бүхий хөрөнгө 
болдог.

- Хэрэглэгч барааны тэмдэг, түүний нэр хүнд болон  

тухайн тэмдэгтэй холбоотой  цогц чанарт 
үнэлгээ өгдөг



•

• “Brand Finance” 



ИЛЭРХИЙЛЭГДЭХ ХЭЛБЭР
(Traditional trademarks)

• Үг

•SUNKIST,  PEPSI,  GOBI, UGG, “Think different”    

• Дүрс

• Үг, дүрсний хосолмол



ИЛЭРХИЙЛЭГДЭХ ХЭЛБЭР
(Non-conventional or Nontraditional trademarks)

• Дуу авиа

• Үнэр

• Голограмм

• Өнгө 
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ИЛЭРХИЙЛЭГДЭХ ХЭЛБЭР
(Non-conventional or Nontraditional trademarks)

• Хөдөлгөөнт тэмдэг
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ИЛЭРХИЙЛЭГДЭХ ХЭЛБЭР
(Non-conventional or Nontraditional trademark)

• Гурван хэмжээст дүрс



Барааны тэмдгийн төрөл

• Барааны тэмдэг

• Гэрчлэх тэмдэг

• Хамтын тэмдэг

• Газар зүйн заалт
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Барааны тэмдгийн зохицуулалт
• 1959- Барааны тэмдгийн дүрэм

• 1967- Барааны тэмдэг, барааны гарлын заалтын 
тухай дүрэм 

(1967-1984 онуудад нийт 24 орны 400 орчим барааны тэмдэг 
бүртгэгдсэн)

УБД-23

Анхдагч огноо-1969.05.13

Rolex Watch Manufactury Limited

Бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацаа-2019.05.13



Барааны тэмдгийн зохицуулалт

• 1985- Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай 

Парисийн конвенц

• 1985- Барааны тэмдгийн олон улсын 

бүртгэлийн тухай мадридын хэлэлцээр (1985 

онд 325 тэмдэг бүртгэгдсэн)

• 1987- Барааны тэмдэг, барааны гарлын 

заалтын тухай дүрмийг шинэчлэх баталсан

• 1997-Барааны тэмдэг, аж ахуйн нэгжийн 

нэрийн тухай хууль



Барааны тэмдгийн зохицуулалт

• 2001- Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн 
тухай Мадридын хэлэлцээрийн Протокол

• 2002- Олимпийн бэлгэ тэмдгийг хамгаалах тухай 
Найробын гэрээ

• 2003-Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай 
хууль

• 2010-Барааны тэмдэг газар зүйн заалтын тухай 
хууль (шинэчилсэн найрууллага)

• 2011-Барааны тэмдгийн хуулийн тухай 
Сингэпурын гэрээ 



Тавигдах шаардлага

• Барааны тэмдэгт тооцогдохгүй зүйлс (5.1)

• Бүртгэгдэхгүй барааны тэмдэг (5.2)



Барааны тэмдэгт тооцохгүй

• үсэг, тоо, геометрийн энгийн дүрс, нийтээр 

хэрэглэдэг тэмдэглэгээ, нэр томъёо дангаараа 

байвал (5.1.1)

– 2.5.1. ямарваа график гүйцэтгэл агуулаагүй стандарт 

шрифтээр бичигдсэн үсэг, тоо;

– 2.5.2. ямар нэг зохиомж үүсгээгүй энгийн зураас, геометрийн 

энгийн дүрс;

NP,                 21,    



Барааны тэмдэгт тооцохгүй

• үсэг, тоо, геометрийн энгийн дүрс, нийтээр 

хэрэглэдэг тэмдэглэгээ, нэр томъёо дангаараа 

байвал (5.1.1)

• 2.5.3. шинжлэх ухаан, техникийн аливаа салбарын тэмдэглэгээ, 

нэр томъёо;

• 2.5.4. мэдүүлж буй барааны тэмдгийг хэрэглэх бараа, 

үйлчилгээнд хамаарах үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт 
хэрэглэгддэг тэмдэглэгээ, нэр томъёо;

H2O;     



Барааны тэмдэгт тооцохгүй
• тухайн бараа, үйлчилгээг тодорхойлсон нэр, 

барааны тоо, хэмжээ, жин, чанар, зориулалт, үнэ, 

үйлдвэрлэсэн газрын нэр, арга, хугацаа зэргийг 

тайлбарласан үг, дүрс (5.1.2)
2.5.5. хэрэглээний явцад тухайн бараа, үйлчилгээ болон тэдгээртэй 

нэг төрлийн бараа, үйлчилгээний түгээмэл нэр болсон үг;

“LINOLEUM”,    (! “PAMPERS”,        “CANON”,     “XEROX”)

2.5.6. тухайн бараа, үйлчилгээний үндсэн нэр, тэдгээрийн төрөл;

“САЛЯМИ” ,    “Дугуй булантай цай”,    



Барааны тэмдэгт тооцохгүй
• тухайн бараа, үйлчилгээг тодорхойлсон нэр, 

барааны тоо, хэмжээ, жин, чанар, зориулалт, үнэ, 

үйлдвэрлэсэн газрын нэр, арга, хугацаа зэргийг 

тайлбарласан үг, дүрс (5.1.2)
2.5.7. тухайн бараа, үйлчилгээний шинж чанарыг заасан үг, хэллэг;

2.5.8. тухайн бараа, үйлчилгээнд хамаарах магтаалын шинж чанартай 

үг, хэллэг;

2.5.9. тухайн барааны найрлага, орц зэргийг тодорхойлсон үг, нэр 

томъёо, тодорхойлолт;

2.5.10. тухайн бараа, үйлчилгээний тоо хэмжээ, жин, багтаамж, чанар, 

зориулалт, үйлдвэрлэсэн газрын нэр, хаяг, хэрэглэх арга, хугацаа 

зэргийг тайлбарласан, илэрхийлсэн үг, хэллэг, нэр томъёо, 

тодорхойлолт, дүрс;



Барааны тэмдэгт тооцохгүй
• тухайн бараа, үйлчилгээг тодорхойлсон нэр, 

барааны тоо, хэмжээ, жин, чанар, зориулалт, үнэ, 

үйлдвэрлэсэн газрын нэр, арга, хугацаа зэргийг 

тайлбарласан үг, дүрс (5.1.2)

2.5.11. тухайн барааны бодит, тойм, эсвэл гурван хэмжээст дүрслэл;
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Барааны тэмдэгт тооцохгүй

• Монгол Улсын түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн 
нэр, дүрс дангаараа байвал (5.1.4)

• 2.6. Хуулийн 5.1.4-т заагдсан “Монгол Улсын түүх, соёлын 
дурсгалт зүйл” гэдгийг “Соёлын өвийг хамгаалах тухай” 
хуулийн 3 дугаар зүйлд тодорхойлогдсоноор ойлгоно.

Хүрэл морь-

МЭӨ III-VII зууны 
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Барааны тэмдэгт тооцохгүй

• Монгол Улсын түүхэн хүмүүсийн бүтэн 

нэр, зохиомол нэр, хөрөг, зураг, тэдгээрт 

шууд хамаарах төсөөллийн нэр дангаараа 

байвал (5.1.5)



Бүртгэгдэхгүй тэмдэг

• Монгол Улсын болон Парисын конвенци, Дэлхийн 

худалдааны байгууллагын гишүүн улсын сүлд, далбаа, 

төрийн бэлгэдэл, Засгийн газар хоорондын олон улсын 

байгууллагын бүтэн ба товчилсон нэр, албан ёсны тэмдгээс 

бүрдсэн, эсхүл тэдгээртэй ижил, төсөөтэй бөгөөд тухайн 

улс, байгууллага, эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй

(5.2.1)

Sweden Hallmark, silver articles

Belgium      
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Бүртгэгдэхгүй тэмдэг

• Монгол Улсын нэрд гарсан хүний бүтэн 

нэр, эсхүл зохиомол нэр, хөрөг, зургаас 

бүрдсэн бөгөөд тухайн хүний буюу түүний 

өв залгамжлагчийн зөвшөөрөлгүй (5.2.2)

• Монгол Улсын төрийн одон, медаль болон 

бусад шагнал, баталгаа, хяналтын албан 

ёсны тэмдэг, дардастай ижил, төсөөтэй

(5.2.3)



Бүртгэгдэхгүй тэмдэг

• агуулга нь нийгмийн дэг журам, зан суртахуунд 
харш (5.2.4)

• бараа, үйлчилгээний чанар, гарал үүсэл болон 

бусад шинж чанарын хувьд хэрэглэгчийг 

төөрөгдөлд оруулж болзошгүй (5.2.5)



Бүртгэгдэхгүй тэмдэг

• Монгол Улсад бүртгэгдсэн, эсхүл бүртгүүлэхээр 

мэдүүлсэн ижил бараа, үйлчилгээнд хэрэглэх 

барааны тэмдэгтэй ижил (5.2.6)

• УБД-733 МБД-15671



Бүртгэгдэхгүй тэмдэг

• Монгол Улсад бүртгэгдсэн, эсхүл бүртгүүлэхээр 

мэдүүлсэн төсөөтэй бараа, үйлчилгээнд хэрэглэх 

барааны тэмдэгтэй ижил, төсөөтэйгээс 

хэрэглэгчийг төөрөгдөлд оруулж болзошгүй;

(5.2.7)

УБД 3773

УБД-3085
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Бүртгэгдэхгүй тэмдэг

• бараа, үйлчилгээний төрлөөс үл хамаарч нийтэд 

түгээмэл болсон барааны тэмдэгтэй ижил, эсхүл 

төсөөтэйгээс хэрэглэгчийг төөрөгдөлд оруулах, 

шударга бус давуу эрх эдлэх, ашиг олох, хохирол 

учруулах, нэр хүндийг гутаахаар; (5.2.8)



Бүртгэгдэхгүй тэмдэг

• Монгол Улсад нийтэд түгээмэл болсон бүтээлийн 

зохиогчийн эрх ба түүнд хамаарах эрх, аж 

үйлдвэрийн өмчийн эрхтэй илэрхий 

зөрчилдөхөөр (5.2.9)



• Бүртгүүлснээр онцгой эрх үүснэ

• Эхэлж мэдүүлсэн нь (First-to-File system)

• Мөн чанарын шүүлт (Substantive examination)

• Бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацаа-10 жил



• Үндэсний барааны тэмдгийн бүртгэл

(15500 барааны тэмдэг)

• Олон улсын барааны тэмдгийн бүртгэл

(40721 барааны тэмдэг)



Paris Convention

1883

1886

1891

1893

1925

1960

1967

1970

1989

Berne Convention

Madrid Agreement

BIRPI

Hague Agreement

BIRPI moves to Geneva

WIPO Convention

PCT

Madrid Protocol

More than 100 years of 
Experience …

Russ Suchard et Cie



МАДРИДЫН ХОЛБОО

Мадридын хэлэлцээрийн гишүүн

Протоколын гишүүн (ЕХ оролцуулаад)

Хэлэлцээр болон Протоколын гишүүн

2015 оны байдлаар 95 гишүүн орон



IRN 158 574

This Longine trademark is the oldest international trademark 

still in effect.

Originally registered in Switzerland in 1889, then 

internationally in 1893.

Subsequent designation (MN) 2012



Бүрдлийн 
шүүлт

Шүүлт

Нэмэлт
/засвар/

Бүртгэх 
шийдвэр

Гэрчилгээ

Урьдчилсан
татгалзал 

Үндэслэл 
бүхий хариу

Бүртгэхээс 
татгалзах

Бүртгэхээс 
татгалзах

Мэдүүлэг

Маргаан 
шийдвэрлэх 

комисс

Хэвлэл

Шүүх

Эсэргүүцэл



Давамгайлах огноо

6 сар

2016.01.01 2016.03.01. 2015.05.29

“A” Копани “Б” Компани “A” Копани

ОХУ-д Монгол-д Монгол-д

.



Барааны тэмдэг эзэмшигчийн эрх

зөрчигдсөн бол

• иргэнийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёроос 

зургаа дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний 

төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хөдөлмөрийн хөлсний доод 

хэмжээг арваас хорин тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх 

хэмжээний төгрөгөөр торгох (34.1)

• шүүгч гэм буруутай иргэн, албан тушаалтныг 7-14 

хоногоор баривчлах шийтгэл ногдуулж, улсын байцаагч, 

шүүгч нь зөрчилтэй бараа, бүтээгдэхүүн, эд зүйлсийг 

хураан авч, хууль бусаар олсон орлогыг улсын орлого 

болгон тухайн барааг устгаж, үйл ажиллагааг 

зогсооно(34.1)



Барааны тэмдэг эзэмшигчийн эрх 
зөрчигдсөн бол

• Барааны тэмдэг эзэмшигч эрхийг зөрчсөнөөс учирсан 

эд хөрөнгийн хохирлыг нөхөн төлөх асуудлыг Иргэний 
хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ. (34.2)

• Барааны тэмдэг хууль бусаар ашигласны улмаас 

хураан авсан зөрчилтэй бараа, бүтээгдэхүүнийг 

борлуулах, хэрэглээнд буцаан гаргах нь барааны 

тэмдэг эзэмшигч, газар зүйн заалт хэрэглэгчийн 

эрхийг зөрчиж болзошгүй гэж шүүх болон төрийн 

захиргааны байгууллага үзвэл түүнийг устгах тухай 

шийдвэрийг гаргах бөгөөд бусад тохиолдолд 

хураагдсан бараа, бүтээгдэхүүнийг улсын орлого 

болгох, устгах асуудлыг нийтлэг журмын дагуу зохион 

байгуулна. (34.2)



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 
БАЯРЛАЛАА

urangerel@ipom.mn


