
ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ: Ч.ЭРДЭНЭБАЯР 

МОНГОЛ ДАХЬ ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН 
ХЭРЭГЖИЛТ  

ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН 

БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 



Хяналтын хэлтсийн чиг үүрэг 

• Патентийн эрхийн зөрчилтэй холбоотой өргөдөл, гомдлыг хянан 
шийдвэрлэх;  

•  Оюуны өмчийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих улсын хяналтыг 
хэрэгжүүлэх, оюуны өмчийн улсын байцаагч ажиллуулах;  

•  Хуулиар харьяалуулсан маргааныг хянан шийдвэрлэх 

•  Оюуны өмчийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих улсын хяналтыг 
хэрэгжүүлэх, оюуны өмчийн улсын байцаагч ажиллуулах;  

•  Зохиогчийн эрхийн зөрчлийг арилгахад чиглэсэн үйл ажиллагаа 
явуулах, зохиогчийн эрхтэй холбоотой маргааныг шийдвэрлэхэд 
лавлагаа гаргаж өгөх 

• Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуулийн биелэлтэд тавих 
улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх, оюуны өмчийн улсын байцаагч 
ажиллуулах;  
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®  Аж үйлдвэрийн өмч 

 

 Шинэ бүтээл 

 Бүтээгдэхүүний загвар 

 Ашигтай загвар 

 Барааны тэмдэг 

 Газар зүйн заалт 

 

©  Зохиогчийн эрх 

 
 Ном туурвил 

 Дуу хөгжим 

 Дүрслэх урлагийн 
бүтээл 

 Архитектурын бүтээл 

 Бүжиг 

 Жүжиг 
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программ 
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93% 

4% 3% 

2015 онд хийгдсэн хяналт 
шалгалтын ажил 

Гомдлын мөрөөр- 310 

Төлөвлөгөөт-15 

Мэдээллийн мөрөөр -10 

92% 

3% 5% 

2016 онд хийгдсэн хяналт 
шалгалтын ажил 

Гомдлын мөрөөр-320 

Төлөвлөгөөт-10 

Мэдээллийн мөрөөр -18 
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52% 

34% 

20% 

1% 

1% 

2000-2015 оны зөрчлийн дундаж харьцуулалт  
( %-иар ) 

Зохиогчийн эрхийн 
зөрчил 

Барааны тэмдгийн зөрчил 

Бүтээгдэхүүний загварын 
зөрчил 

Шинэ бүтээлийн 
патентийн эрхийн зөрчил 

Ашигтай загварын зөрчил 
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4% 

67% 

29% 

Аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн зөрчил 
2015 он 

ашигтай загвар  

барааны тэмдэг 

бүтээгдэхүүний загвар 
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21% 

48% 

31% 

Аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн зөрчил 
2016 он 

ашигтай загвар  

барааны тэмдэг 

бүтээгдэхүүний загвар 



13% 6% 

17% 

64% 

Зохиогчийн эрх болон хамаарах эрхийн зөрчил 
2016 он  

Дуу авиа бүхий дүрст 
бүтээл /кино, дуу, 
хөгжим/ 

Дүрслэх урлаг, гэрэл 
зургийн бүтээл  

Шинжлэх ухаан, утга 
зохиолын бүтээл 

Цахим орчин дахь 
зохиогчийн эрхийн 
зөрчил /гадаадын болон 
дотоодын контент/  

31% 

1% 26% 

42% 

Зохиогчийн эрх болон хамаарах эрхийн зөрчил 
2015он  

Дуу авиа бүхий дүрст 
бүтээл /кино, дуу, 
хөгжим/ 

Дүрслэх урлаг, гэрэл 
зургийн бүтээл  

Шинжлэх ухаан, утга 
зохиолын бүтээл 

Цахим орчин дахь 
зохиогчийн эрхийн 
зөрчил /гадаадын болон 
дотоодын контент/  

 
 
 
 
 
Дуу авиа бүхий дүрст бүтээл /кино, дуу, хөгжим/ - 9 
Дүрслэх урлаг, гэрэл зургийн бүтээл - 18 
Шинжлэх ухаан, утга зохиолын бүтээл - 84 
Цахим орчин дахь зохиогчийн эрхийн зөрчил 
/гадаадын болон дотоодын контент/ -43 
 

 

 

 

 

 

Дуу авиа бүхий дүрст бүтээл /кино, дуу, хөгжим/ - 81 

Дүрслэх урлаг, гэрэл зургийн бүтээл - 4 

Шинжлэх ухаан, утга зохиолын бүтээл - 70 

Цахим орчин дахь зохиогчийн эрхийн зөрчил 

/гадаадын болон дотоодын контент/ -110 
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Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенц  
     1984 он  

• 9 дүгээр зүйл. Тэмдэг , аж ахуйн нэр: Барааны тэмдэг , аж ахуйн нэгжийн нэрийг 
хууль бусаар ашигласан барааг импортлоход хураах 

 

 9.1 Холбооны гишүүн оронд хууль ѐсны хамгаалалтын эрхтэй тэмдэг , аж ахуйн нэгжийн 
нэрийг хууль бусаар хэрэглэж байгаа бүтээгдхүүнүүдийг гаднаас импортлоход хураана.  

 

  9.2 Хууль бус тэмдэг хэрэглэж байгаа оронд эсхүл тийм барааг импортлож буй оронд ч 
барааг мөн хураана.  

 

 9.3 Прокурор болон бусад эрх бүхий байгууллага, сонирхогч этгээд, хувь хүн, хуулийн 
этгээдийн шаардлагаар орон бүрийн дотоодын хуулийн дагуу барааг хураана. 
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Худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн тухай хэлэлцээр 
(ТРИПС) 

• 51 дүгээр зүйл. Гаалийн байгууллага барааг түр саатуулах  

  Барааны тэмдэг хуурамчаар үйлдсэн ба зохиогчийн эрх зөрчсөн барааг 
импортлож байна гэж сэжиглэх бодит үндэслэл байгаа бол эрх эзэмшигч уг 
барааг захиргааны эргэлтэд оруулахыг гаалийн байгууллагаас түдгэлзүүлэх 
хүсэлтээ эрх бүхий захиргааны буюу шүүхийн байгууллагад бичгээр гаргах 
боломж олгох журмыг гишүүд доорхи заалтын дагуу батлана. 

• 55 дугаар зүйл. Саатуулах хугацаа  

   Хэрэв түдгэлзүүлсэн талаар хүсэлт гаргагчид мэдэгдэл өгснөөс хойш 
ажлын 10 өдрөөс хэтрэхгүй хугацааны дотор гаалийн байгууллагад хэргийн 
үндсэн асуудлаар шийдвэр гаргахад хүргэх хянан шийдвэрлэх ажиллагааг 
хариуцагчаас өөр талын санаачлагаар эхлүүлсэн эсхүл зохих ѐсоор эрх 
олгогдсон байгуулага барааг нэвтрүүлхийг саатуулсан хугацааг сунгах түр арга 
хэмжээ авсан талаар мэдэгдээгүй бол барааг нэвтрүүлэх бөгөөд чингэхдээ 
барааг импортлох буюу экспортлох бусад нөхцөл бүрдсэн байвал зохино; 
тодорхой тохиолдолд энэ хугацааг ажлын арван өдрөөр сунгаж болно.  

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 
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• 59 дүгээр зүйл. Хуулийн арга хэмжээ 

 Арга хэмжээ авах эрх эзэмшигчийн бусад эрхийг хөндөхгүйгээр, мөн 
асуудлыг шүүхээр дахин хянуулах хариуцагчийн эрхийг хүндэтгэхийн 
хамт эрх бүхий байгууллага эрх зөрчиж буй барааг 46 дугаар зүйлд 
заасан зарчмын дагуу устгах буюу хаях шийдвэр гаргах эрхтэй. 
Хуурамч барааны тэмдэг бүхий барааны хувьд эрх бүхий байгууллага 
эрх зөрчиж буй уг барааг өөрчлөхгүйгээр дахин экспортлохыг хориглох 
буюу онцгой нөхцөл байдлаас бусад тохиолдолд гаалийн өөр 
ажиллагаанд хамруулхыг зөвшөөрөхгүй.  
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29 дүгээр зүйл. Патентийн тухай хууль тогтоомж, зохиогч болон патент 

эзэмшигчийн эрхийг зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага 

 Патентийн тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага 

хүлээлгэхээргүй бол дараахь захиргааны шийтгэл ногдуулна:  

 Шүүгч, улсын байцаагч:  

 

иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоѐроос 

зургаа дахин,  

хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 

арваас хорин тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 

торгох;   

 

Шүүгч: гэм буруутай иргэн, албан тушаалтныг 7-14 хоногоор баривчлах;  

 Улсын байцаагч, шүүгч:  

зөрчилтэй бараа бүтээгдэхүүн, эд зүйлсийг хураан авч, хууль 

бусаар олсон орлогыг улсын орлого болгон, тухайн барааг устгаж, 

үйл ажиллагааг зогсоох.  
  

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 
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31 дүгээр зүйл. Зохиогчийн эрх ба түүнд зохиогчийн эрхэд хамаарах эрхийн 
тухай хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага  

 31.1.Зохиогчийн эрхийн тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн нь эрүүгийн 
хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол: 

  Шүүгч, улсын байцаагч: 
 иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоѐроос зургаа 

дахин, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 
арваас хорин тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 
торгох,  

  Шүүгч:  
 Гэм буруутай иргэн, албан тушаалтныг 7-14 хоногоор баривчлах шийтгэл 

ногдуулж,  
 Улсын байцаагч, шүүгч:  
 зөрчилтэй бараа бүтээгдэхүүн, эд зүйлсийг хураан авч, хууль бусаар олсон 

орлогыг улсын орлого болгох буюу зохиогч болон зохиогчийн эрхэд 
хамаарах эрх эзэмшигчид олгож, тухайн үйл ажиллагааг зогсооно.  

 Бүтээл ашиглах онцгой эрхийг зөрчсөнөөс учирсан эд хөрөнгийн хохирлыг 
Монгол улсын Иргэний хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ 
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34 дүгээр зүйл. Барааны тэмдэг эзэмшигчийн эрх, газар зүйн заалт 

хэрэглэгчийн эрхийг  

зөрчсөн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлага 

 

 

   34.1.Барааны тэмдэг эзэмшигчийн эрх, газар зүйн заалт хэрэглэгчийн эрх 

зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол шүүгч, улсын байцаагч 

иргэнийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоѐроос зургаа дахин нэмэгдүүлсэнтэй 

тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 

арваас хорин тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл 

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.  
 

  

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 
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34.2.Барааны тэмдэг эзэмшигч, газар зүйн заалт хэрэглэгчийн эрхийг 
зөрчсөнөөс учирсан эд хөрөнгийн хохирлыг нөхөн төлөх асуудлыг 
Иргэний хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ.  

    34.3.Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтыг 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.   

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Оюуны өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар 



140 дүгээр зүйл. Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийг зөрчих 

 
140.1.Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн бүтээлийг зөвшөөрөлгүй хуулбарлан 

нийтлүүлсэн, түгээсэн, борлуулсан, тэдгээрийн улмаас их хэмжээний орлого олсон бол 

хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тавин нэгээс хоѐр зуун тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй 

тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, гурваас дээш зургаан сар хүртэл хугацаагаар 

баривчлах, эсхүл гурван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. 

 
141 дүгээр зүйл. Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патент, ашигтай загварын гэрчилгээ 

эзэмшигчийн эрхийг зөрчих  

 

141.1.Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патент, ашигтай загварын гэрчилгээ 

эзэмшигчийн эрхийг зөрчсөн эрхийн хамгаалалт хийгдсэн шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний 

загвар, ашигтай загварыг ашиг олох зорилгоор зөвшөөрөлгүй ашигласан, үүний улмаас их 

хэмжээний орлого олсон бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тавин нэгээс хоѐр зуун 

тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, гурваас дээш зургаан 

сар хүртэл хугацаагаар баривчлах, эсхүл таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял 

шийтгэнэ. /9 600 000 – 48 000 000/ 

 

     

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Оюуны өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар 



• 168 дугаар зүйл. Барааны тэмдэг, аж ахуйн нэгжийн нэрийг хууль бусаар 
ашиглах 

 

• 168.1 өөрийн болон гадаад улсын ижил төрлийн бүтээгдэхүүний барааны 
тэмдгийг хуурамчаар үйлдсэн, барааны тэмдэг, аж ахуйн нэрийг хууль бусаар 
ашигласаны улмаас бусдад их хэмжээний хохирол учирсан бол хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээг нэг зуугаас хоѐр зуун тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох,хоѐр зуун тавин нэгээс таван зуун цаг хүртэлх 
хугацаагаар албадан ажил хийлгэх,гурваас зургаан сар хүртэл хугацаагаар 
баривчлах,эсхүл хоѐр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.  

 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Оюуны өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар 



ГУРАВДУГААР ДЭД БҮЛЭГ Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг  

гаалийн хилээр нэвтрүүлэх 

262 дугаар зүйл.Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн хилээр 

нэвтрүүлэх 

262.1.Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай , Патентийн тухай 

хуульд заасны дагуу зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ эзэмшигчийн өмчлөлд 

байгаа бүтээл, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар буюу 

оюуны өмчид хамаарах барааг бусад хуульд өөрөөр заагаагүй, эсхүл энэ 

хуулийн 264 дүгээр зүйлд заасны дагуу өргөдөл ирүүлснээс бусад 

тохиолдолд гаалийн хилээр нэвтрүүлнэ. 

262.2.Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх 

журмыг гаалийн удирдах төв байгууллагын болон Оюуны өмчийн газрын 

дарга нар хамтран батална. 

263 дугаар зүйл.Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн хилээр 

нэвтрүүлэхгүй байх үндэслэл  

 263.1.Гаалийн байгууллага нь оюуны өмчийн эрхэд хамаарах бөгөөд 

гаалийн хяналтад байгаа барааг оюуны өмчийн эрх эзэмшигчийн өргөдлийг 

үндэслэн гаалийн хилээр нэвтрүүлэхгүй байх арга хэмжээ авна.  
 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Оюуны өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар 



 

264 дүгээр зүйл.Оюуны өмчийн эрх эзэмшигч өргөдөл гаргах, түүнийг 
хянан шийдвэрлэх  

 264.1.Оюуны өмчийн эрх эзэмшигч нь түүний эрхийг зөрчин барааг гаалийн 
хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн, эсхүл тухайн бараа гаалийн хяналтад 
байгааг нотлох хангалттай үндэслэл байгаа тохиодолд гаалийн 
байгууллагад барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэхгүй байх арга хэмжээг авах 
тухай өргөдлийг дараахь бүрдүүлбэртэйгээр гаргана:  

  

264.1.1.эрх эзэмшигчийн талаархи мэдээлэл;  

264.1.2.оюуны өмчийн объектын талаархи мэдээлэл;  

264.1.3.өргөдөл гаргагчийн тодорхойлсноор хууль бусаар нэвтрүүлсэн байж 
болох барааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл;  

264.1.4.гаалийн байгууллагаас авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хугацаа 
тогтоох.  

264.2.Өргөдөлд оюуны өмчийн болон барааны загварын гэрчилгээг 
хавсаргана.  

264.3.Гаалийн байгууллага өргөдлийг хүлээн авч, холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу хянан шийдвэрлэнэ.  

 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Оюуны өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар 



Өрсөлдөөний тухай   

- 12.1.4 бусдын барааны тэмдэг,шошго аж ахуй эрхлэгчийн 
нэр,барааны чанарын баталгааг дур мэдэн хэрэглэх,барааны 
оноосон нэр баглаа боодлыг хуулбарлах 

- 12.1.5 патент эзэмшигч,зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр шинжлэх  
ухаан,технологи,үйлдвэрлэл худалдааны мэдээлэл, нууцыг 
худалдах,нийтлэх, бусдад тараах 

-   27.1.3 энэ хуулийн 12.1 заасныг зөрчсөн аж ахуй эрхлэгчийг 10 
000 000 төгрөгөөр торгох хууль бусаар олсон орлого, эд зүйлийг 
хураах 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Оюуны өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар 



 
 
 

Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам 
2009 онГаалийн хилээр оюуны өмчийн эрхийн бараа бүтээгдхүүнийг 

нэвтрүүлэх журам 

 
 

• 4 дүгээр зүйл. Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн байгууллага 
саатуулах 

 4.1. Гаалийн байгууллага оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй байж болзошгүй барааг 
энэ журмын 4.4-т заасан нөхцөл шаардлага хангагдсан бол дараахь тохиолдолд 
саатуулна: 

  

 4.1.1.оюуны өмчийн эрх эзэмшигч, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өөрийн 
оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөн барааг саатуулах тухай өргөдлийг гаалийн удирдах 
төв байгууллагад энэ журмын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу 
бичгээр гаргасан; 

  

 4.1.2.оюуны өмчийн газар, бусад төрийн байгууллага, түүнчлэн гадаад орны гаалийн 
байгууллага, бусад эрх бүхий байгууллага оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй барааг 
саатуулах тухай хүсэлтийг гаалийн удирдах төв байгууллагад энэ журмын 2 дугаар 
хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу бичгээр тавьсан; 

  

 4.1.3.гаалийн байгууллага оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй байдал илэрхий байгаа 
барааг өөрийн санаачлагаар саатуулах нь зүйтэй гэж үзсэн. 

 

 

 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Оюуны өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар 



4.4. Гаалийн байгууллага оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй барааг 
саатуулахад дараахь нөхцөл, шаардлага хангагдсан байна: 

  

4.4.1.энэ журмын дагуу саатуулах бараа нь гаалийн хяналтад байх 
(зорчигчийн авч яваа, шуудангаар илгээсэн, дамжин өнгөрөх, 
шилжүүлэн ачих, чөлөөт бүсэд байгаа г.м., түүнчлэн бүрдүүлэлтийн 
дараах шалгалт хийх бараа үүнд хамаарна); 

4.4.2.энэ журмын 4.1-д заасан өргөдөл гаргах, хүсэлт тавих, шийдвэр 
гаргах үед холбогдох этгээдийн оюуны өмчийн эрх хүчинтэй байх; 

  

4.4.3.энэ журмын 4.1.1-д заасан өргөдөл гаргасан этгээд саатуулах 
барааны нийт үнийн дүн болон энэ журмын 5.1-д заасан зардалтай 
тэнцүү хэмжээний мөнгөн барьцаа, эсхүл банкны баталгааг гаалийн 
байгууллагад гаргасан байх (энэ журмын 5.1-д заасан зардал нь 
урьдчилан тодорхойлох боломжгүй бол 1500000 төгрөгтэй тэнцүү 
байна) ба энэхүү барьцаа нь хүсэлт гаргагч этгээд бараа бүтээгдэхүүн 
экспортлогч, импортлогч этгээдэд хохирол учруулахгүйн баталгаа 
болох бөгөөд хэрэв хохирол учруулбал түүнийг төлөхөд зарцуулагдана; 

  

4.4.4.энэ журмын 4.1.1, 4.1.2-т заасан өргөдөл, хүсэлт гаргасан этгээд 
гаалийн байгууллагаас шаардсан бичиг баримтыг хугацаанд нь гаргаж 
өгсөн байх. 
 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Оюуны өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар 



5 дугаар зүйл.Хяналт шалгалт хийх нийтлэг үндэслэл, журам 

• 5.2.Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг эрх 
бүхий албан тушаалтны баталсан удирдамжийн дагуу хийх 
бөгөөд түүнд дараахь зүйлийг тусгана: 

• 5.2.1.он, сар, өдөр, удирдамжийн нэгдсэн дугаар; 

• 5.2.2.шалгалтын зорилго, үндэслэл; 

• 5.2.3.шалгалтын төрөл, арга, хэлбэр; 

• 5.2.4.шалгалтын хүрээ, шалгалтад хамрагдах аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэн, объектын нэр; 

• 5.2.5.шалгалтын бүрэлдэхүүн, ажлын хэсгийн ахлагч; 

• 5.2.6.шалгалт эхлэх болон дуусах хугацаа; 

• 5.2.7.өмнө хийсэн шалгалтын талаархи мэдээлэл. 

 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Оюуны өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль 



• 5
1
 дүгээр зүйл.Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт 

 

• 5
1
.1.Мэргэжлийн хяналтын төв болон орон нутгийн 

байгууллагаас дараа жилд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг 
эрсдэлийн үнэлгээг харгалзан мэргэжлийн хяналтын төв 
байгууллага өмнөх жилийн 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 
дотор баталж, олон нийтэд мэдээлнэ. 

• 5
1
.2.Хяналт шалгалтын байгууллага төлөвлөгөөт хяналт 

шалгалт хийх тухайгаа шалгуулах этгээдэд таваас доошгүй 
хоногийн өмнө шуудангаар, утсаар, эсхүл биечлэн мэдэгдэх 
бөгөөд мэдэгдэлд шалгалт хийх байгууллагын нэр, шалгалт 
эхлэх ба дуусах хугацааг заана. 

 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Оюуны өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар 



• 5
2
 дугаар зүйл.Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт 

5.2.3Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг ганцхүү түүнийг явуулах 
болсон үндэслэл,удирдамжинд заасан асуудлын хүрээнд хийнэ. 

5
2
4.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол тухайн объект дээр хийх 

төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын үргэлжлэх хугацаа ажлын 10 
өдрөөс илүүгүй байх бөгөөд үүнд шалгалтын дүнг гаргах хугацаа 
хамаарахгүй. 

5
2
.5.Энэ хуулийн 5

2
.1-д зааснаас бусад үндэслэлээр төлөвлөгөөт 

бус хяналт шалгалт явуулахыг хориглоно. 

 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Оюуны өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар 



• 5
3
 дугаар зүйл.Гүйцэтгэлийн шалгалт 

 

• 5
3
.1.Гүйцэтгэлийн шалгалтыг өмнөх шалгалтын явцад илэрсэн 

зөрчлийг арилгуулах талаар хяналт шалгалтын байгууллагаас 
өгсөн албан шаардлагын биелэлтийг хянах зорилгоор явуулна. 

• 5.3.3 Гүйцэтгэлийн хяналт хийхдээ шалгуулагч этгээдэд ажлын 
хоѐроос доошгүй хоногийн өмнө мэдэгдэнэ. 

 

 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Оюуны өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар 



Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Оюуны өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар 



Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Оюуны өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар 



Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Оюуны өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар 



                     Гомдол гаргахад анхаарах   асуудлууд 

1. Зохиогчийн эрх 

•  Эрх эзэмшигч тодорхой байх  

• Хамтарсан бүтээл хийхдээ гэрээ байгуулах, гэрээнд оюуны өмчийн 
талаархи заалтуудыг тодорхой оруулах  

• Дистрибьютерийн гэрээнд оюуны өмчийн эрхийн талаархи заалтуудыг 
тодорхой оруулах 

2. Барааны тэмдэг  

• Манай улсад барааны тэмдгийн эрхийн хамгаалалт хийгдсэн эсэх 

• Худалдааны гэрээнд оюуны өмчийн талаархи заалт ороогүй байдаг  

• Бараа үйлчилгээний ангилал 

• Зэрэгцээ импортыг хориглосон хууль байхгүй  

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Оюуны өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар 



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Оюуны өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар 


