
ОЮУНЫ ӨМЧИЙГ 

ОЛОН УЛСАД 

БҮРТГҮҮЛЭХ НЬ 
Монгол Улсын Их Сургууль

2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын ЭЗГХХ-ийн мэргэжилтэн Г.Сарнай



Нутаг дэвсгэрийн зарчим

Үндэсний хууль тогтоомж

Эрхийн хамгаалалт

Эрхийн хэрэгжилтийг хангах асуудал

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХ



 Зохиогчийн эрх

 Утга зохиол, 

урлагийн бүтээл

 Хамаарах эрх

 Тоглогчид

 Фонограм бүтээгч

 Радио, телевиз

 Аж үйлдвэрийн өмч

 Шинэ бүтээл

 Ашигтай загвар

 Бүтээгдэхүүний 

загвар

 Барааны тэмдэг

 Газар зүйн заалт

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХ



Патентийн тухай хууль – 2006

Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын 

тухай хууль – 2010

Зохиогчийн эрх болон түүнд 

хамаарах эрхийн тухай хууль – 2006

ҮНДЭСНИЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ



Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай 
Парисийн конвенци

Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээ –
РСТ

Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн 
тухай Мадридын хэлэлцээр, протокол

Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын 
хадгалалтын тухай Гаагийн хэлэлцээр

Утга зохиол, урлагийн бүтээлийг хамгаалах 
тухай Бернийн конвенци

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ



Аж үйлдвэрийн өмч - БҮРТГҮҮЛНЭ

 Шинэ бүтээлийн патент

 Барааны тэмдэг

 Бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогчийн эрх- БҮРТГҮҮЛЭХГҮЙ

ОЮУНЫ ӨМЧ ОЛОН УЛСАД



Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах 
тухай Парисийн конвенци

Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээ

(Patent Cooperation Treaty)

ШИНЭ БҮТЭЭЛИЙН ПАТЕНТ



Уламжлалт аргаар бүртгүүлэх

 Мэдүүлэг гаргагч өөр улсад Парисийн конвенцийн 
дагуу мэдүүлэг гаргахдаа 12 сарын дотор гаргана.

 Олон янзын бүрдлийн шаардлага

 Олон янзын хэвлэл

 Олон хайлт, шүүлт

 Тухайн улсын хэл дээрх орчуулга, тухайн улсын 
хураамжийг 12 дахь сардаа төлнө.

ШИНЭ БҮТЭЭЛИЙН ПАТЕНТ



 Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээ

 Мэдүүлэг гаргагч дотоодын мэдүүлэг гаргаснаас хойш 
РCT мэдүүлгийг 12 сарын дотор гаргаж, үндэсний 
фаз-д 30 (зарим улсад 31)сарын дотор оруулна.

 Нэг төрлийн шаардлага
 Олон улсын хайлт
 Олон улсын хэвлэл
 Олон улсын урьдчилсан шүүлт
 Тухайн улсын хэл дээрх орчуулга, тухайн улсын 

хураамжийг 30 дахь сардаа төлнө. Зөвхөн хүссэн 
тохиолдолд үндэсний фазд орно.

ШИНЭ БҮТЭЭЛИЙН ПАТЕНТ



ШИНЭ БҮТЭЭЛИЙН ПАТЕНТ



ШИНЭ БҮТЭЭЛИЙН ПАТЕНТ



ПАТЕНТИЙН ХАМТЫН 

АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ



 Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай 
Парисийн конвенци

 Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн 
тухай Мадридын хэлэлцээр

 Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн 
тухай Мадридын протокол

БАРААНЫ ТЭМДЭГ



 Мадридын системийн 
дагуу

 Нэг байгууллага

 Нэг мэдүүлэг

 Нэг хэл (франц, англи, 
испани)

 Нэг валют (шв. Франк)

 Нэг олон улсын 
бүртгэл

 Нэг сунгалт

 Нэг өөрчлөлт

 Үндэсний мэдүүлгээр

 Олон байгууллага

 Олон мэдүүлэг

 Олон хэл

 Олон төрлийн валют

 Олон бүртгэл

 Олон өөрчлөлт

 Олон сунгалт

БАРААНЫ ТЭМДЭГ ОЛОН УЛСАД



МАДРИДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР



МАДРИДЫН ПРОТОКОЛ



МАДРИДЫН СИСТЕМ



 Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай 
Парисийн конвенци

 Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын 
хадгалалтын тухай Гаагийн хэлэлцээр

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАГВАР



 Гаагийн системийн 
дагуу

 Нэг байгууллага

 Нэг мэдүүлэг

 Нэг хэл 

 Нэг валют (шв. Франк)

 Нэг олон улсын 
бүртгэл

 Нэг сунгалт

 Нэг өөрчлөлт

 Үндэсний мэдүүлгээр

 Олон байгууллага

 Олон мэдүүлэг

 Олон хэл

 Олон төрлийн валют

 Олон бүртгэл

 Олон өөрчлөлт

 Олон сунгалт

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАГВАР

ОЛОН УЛСАД



БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАГВАР



БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАГВАР



БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАГВАР



ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ

http://www.wipo.int/pct/en/

http://www.wipo.int/madrid/en/

http://www.wipo.int/hague/en/

http://www.wipo.int/pct/en/
http://www.wipo.int/madrid/en/
http://www.wipo.int/hague/en/


sarnai@ipom.mn

Анхаарал тавьсанд баярлалаа!

АСУУЛТ?


