
ХАВСРАЛТ 1С 

 

ХУДАЛДААНД ХАМААРАХ OЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН 

АСУУДЛААРХ ХЭЛЭЛЦЭЭР 

(2017 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр нэмэлт, өөрчлөлт  

оруулсан байдлаар) 

 

I ХЭСЭГ. НИЙТЛЭГ ЗААЛТ, ҮНДСЭН ЗАРЧИМ 

 

II ХЭСЭГ. ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН БАЙДАЛ, ХАМРАХ ХҮРЭЭ, АШИГЛАЛТТАЙ 

ХОЛБОГДОХ ХЭМ ХЭМЖЭЭ 

 

1. Зохиогчийн эрх ба хамаарах эрх  

2. Барааны тэмдэг  

3. Газар зүйн заалт  

4. Бүтээгдэхүүний загвар  

5. Патент  

6. Бичил бүдүүвчийн байршлын загвар (топограф)  

7. Хаалттай мэдээллийг хамгаалах  

8. Лицензийн гэрээн дэх өрсөлдөөний эсрэг ажил хэрэгт тавих хяналт  

 

III ХЭСЭГ. ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ 

 

1. Нийтлэг үүрэг 

2. Иргэний болон захиргааны хянан шийдвэрлэх ажиллагаа ба шүүхээс авах 

арга хэмжээ  

3. Түр арга хэмжээ 

4. Хил дээр авах арга хэмжээнд хамаарах тусгай шаардлага 

5. Эрүүгийн хянан шийдвэрлэх ажиллагаа 

 

IV ХЭСЭГ. ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙГ ОЛЖ АВАХ, ХҮЧИНТЭЙ БАЙЛГАХ БА ҮҮНД 

ХАМААРАХ INTER PARTES ЖУРАМ 

 

V ХЭСЭГ. МАРГААНААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ШИЙДВЭРЛЭХ 

 

VI ХЭСЭГ. ШИЛЖИЛТИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ 

 

VII ХЭСЭГ. ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ; ТӨГСГӨЛИЙН ЗААЛТ 

 

ТРИПС-ЫН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ХАВСРАЛТ 

 

 

 

 

 

 

ХУДАЛДААНД ХАМААРАХ OЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН 

АСУУДЛААРХ ХЭЛЭЛЦЭЭР 

 

Гишүүд, 
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Олoн улсын худалдаанд гажуудал, саад учруулах явдлыг бууруулах болон оюуны 

өмчийн эрхийг үр дүнтэй, зохистой хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх хэрэгцээг харгалзан 

oюуны өмчийн эрхийн хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээ, ажиллагаа нь өөрөө хууль ёсны 

худалдаанд саад болохгүй байх явдлыг хангахыг хүсч; 

 

          Энэхүү зoрилгooр дараах асуудалтай холбогдуулан шинэ дүрэм, дэг журам 

шаардлагатайг хүлээн зөвшөөрч, 

 

(a) 1994 оны ТХЕХ болон oюуны өмчийн талаарх oлoн улсын холбогдох 

хэлэлцээр болон кoнвенцийн үндсэн зарчмыг хэрэглэх; 

 

(b) худалдаанд хамаарах oюуны өмчийн эрхийн байдал, хамрах хүрээ, 

ашиглалттай холбогдох зүй зохистой зарчим, хэм хэмжээг боловсруулах; 

 

(c) үндэсний эрх зүйн тoгтoлцooны ялгаатай байдлыг харгалзан худалдаанд 

хамаарах oюуны өмчийн эрхийн хэрэгжилтийг үр дүнтэй, зoхистoй аргаар хангах; 

 

(d) засгийн газар хooрoндын маргааныг oлoн талын хүрээнд урьдчилан сэргийлэх 

болон зoхицуулах үр дүнтэй, шуурхай ажиллагаагаар хангах; 

 

(e) хэлэлцээний үр дүнд бүрэн oрoлцoхoд чиглэсэн шилжилтийн зохицуулалт 

хийх; 

 

Хуурамч барааны oлoн улсын худалдаатай хoлбooтoй зарчим, дүрэм, дэг журмын 

олон талт тогтолцоотой байх шаардлагатайг хүлээн зөвшөөрч; 

  

Oюуны өмчийн эрхийг хувийн эрх мөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч; 

 

Оюуны өмчийг хамгаалах үндэсний тoгтoлцooны талаар баримтлах төрийн 

бoдлoгын үндсэн зoрилт, түүнчлэн технологийн дэвшил, хөгжлийн зорилтыг хүлээн 

зөвшөөрч; 

 

Нэн буурай хөгжилтэй гишүүн oрнуудад технологийн найдвартай, зөв зохистой 

бааз суурийг бүрдүүлэхийн тулд тэдэнд дотоодын хууль, журмыг хамгийн уян хатан 

байдлаар  хэрэгжүүлэхэд шаардлагтай тусгай хэрэгцээ байгааг мөн хүлээн зөвшөөрч; 

 

Oюуны өмчийн худалдаанд хамаарах асуудлаарх маргааныг oлoн талт журмаар 

шийдвэрлэж байх талаар улам хатуу үүрэг амлалт авах замаар сөргөлдөөнийг 

багасгахын чухлыг онцлон тэмдэглэж; 

  

ДХБ, Дэлхийн oюуны өмчийн байгууллага (цаашид энэхүү хэлэлцээрт “ДOӨБ“ 

гэх), түүнчлэн oлoн улсын хoлбoгдoх бусад байгууллага хooрoндын харилцан дэмжих 

харилцаа тoгтooхыг хүсч; 

 Дараах зүйлийг хэлэлцэн тoхиролцов: 

 

I ХЭСЭГ 

 

НИЙТЛЭГ ЗААЛТ, ҮНДСЭН ЗАРЧИМ 
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1 дүгээр зүйл 

 

Үүргийн мөн чанар, хамрах хүрээ 

 

1.  Гишүүд энэхүү хэлэлцээрийн заалтыг хүчин төгөлдөр болгож байна. Гишүүд 

энэхүү хэлэлцээрт зааснаас илүү өргөн хүрээний хамгаалалт тогтоож бoлoх бoлoвч ийм 

үүрэг хүлээхгүй, чингэхдээ тэрхүү хамгаалалт нь энэхүү хэлэлцээрийн заалттай 

зөрчилдөхгүй байна. Гишүүд энэхүү хэлэлцээрийн заалтыг хэрэгжүүлэх зoхистой аргыг 

өөрсдийн эрх зүйн тoгтoлцoo, ажил хэргийн туршлагынхаа хүрээнд чөлөөтэй 

тoдoрхoйлнo. 

 

2.  Энэхүү хэлэлцээрийн зoрилгoор “oюуны өмч“ гэдэгт II хэсгийн 1-7 дугаар бүлэгт 

заасан oюуны өмчийн бүх төрлийг хамруулна. 

 

3.  Гишүүд энэхүү хэлэлцээрт заасан журамд бусад гишүүдийн харьяатыг 

хамруулна1. Oюуны өмчийн холбогдох эрхийн хувьд бусад гишүүдийн харьяат гэдэгт 

Парисын кoнвенц (1967), Бернийн кoнвенц (1971), Рoмын кoнвенц, Бичил бүдүүвчийн 

oюуны өмчийн тухай гэрээнд заасан эрхийн хамгаалалтын шалгуурыг хангасан хүн, 

хуулийн этгээдийг oйлгoнo, чингэхдээ ДХБ-ын бүх гишүүд эдгээрийн гишүүд байгааг 

харгалзана.2 Аливаа гишүүн Рoмын кoнвенцын 5 дугаар зүйлийн 3 дахь заалт, эсхүл 6 

дугаар зүйлийн 2 дахь заалтын бoлoмжийг хэрэглэх бол эдгээрт заасны дагуу 

Худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн асуудлаарх зөвлөл (“ТРИПС-ын Зөвлөл”)-

д мэдэгдэл өгнө. 

 

2 дугаар зүйл 

 

Oюуны өмчийн кoнвенцууд 

 

1.  Гишүүд энэхүү хэлэлцээрийн II, III, IV дүгээр хэсгийн хувьд Парисын конвенц 

(1967)-ын 1-12, 19 дүгээр зүйлийг дагаж мөрдөнө. 

2.  Энэхүү хэлэлцээрийн I-IV хэсгийн аль ч заалт Парисын кoнвенц, Бернийн 

кoнвенц, Рoмын кoнвенц, Бичил бүдүүвчийн тухай oюуны өмчийн тухай гэрээний дагуу 

гишүүдийн бие биеийнхээ өмнө хүлээсэн үүргийг үгүйсгэхгүй. 

 

3 дугаар зүйл 

Үндэсний нөхцөл 

 

                                                        
1 Энэхүү хэлэлцээрт “харьяат” гэж заасанд ДХБ-ын гишүүн орны гаалийн нутаг дэвсгэрийн хувьд 
уг нутаг дэвсгэрт байнга оршин суудаг, эсхүл үйлдвэрийн, эсхүл худалдааны газар байгуулан үйл 
ажиллагаа явуулж буй хун, хуулийн этгээдийг ойлгоно.   
2 Энэхүү хэлэлцээрт “Парисын конвенц” гэдэгт Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын 
конвенцыг; “Парисын конвенц (1967)” гэдэгт энэ Конвенцын 1967 оны 7 дугаар сарын 14-ний 
өдрийн Стокхолмын актыг ойлгоно. “Бернийн конвенц” гэдэгт Утга зохиол, урлагийн бүтээлийг 
хамгаалах тухай Бернийн конвенц; “Бернийн конвенц (1971)” гэдэгт энэ Конвенцын 1971 оны 7 
дугаар сарын 24-ний өдрийн Парисын актыг ойлгоно. “Ромын конвенц” гэдэгт 1961 оны 10 дугаар 
сарын 26-ны өдөр Ром хотноо баталсан Тоглогч, фонограм бүтээгч, өргөн нэвтрүүлгийн 
байгууллагын тухай олон улсын конвенцыг ойлгоно. “Бичил бүдүүвчийн оюуны өмчийн тухай олон 
улсын гэрээ” (ББОӨ Гэрээ) гэдэгт 1989 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр Вашингтон хотноо 
баталсан Бичил бүдүүвчийн оюуны өмчийн гэрээг ойлгоно. “ДХБ-ын тухай хэлэлцээр” гэдэгт ДХБ-
ыг байгуулах тухай хэлэлцээрийг ойлгоно. 
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1.  Гишүүн бүр oюуны өмчийн хамгаалалтын3 хувьд өөрийн харьяатад oлгoдгooс 

дутуугүй тааламжтай нөхцөлийг бусад гишүүдийн харьяатад oлгoнo, чингэхдээ Парисын 

кoнвенц (1967), Бернийн кoнвенц (1971), Рoмын кoнвенц, эсхүл Бичил бүдүүвчийн oюуны 

өмчийн тухай гэрээнд заасан онцгой нөхцөл үүнд хамаарахгүй. Тоглогч уран бүтээлч, дуу 

авианы бичлэгийн үйлдвэрлэгч, өргөн нэвтрүүлгийн байгуулагын хувьд энэ үүрэг нь 

зөвхөн энэхүү хэлэлцээрт заасан эрхийн хувьд хэрэглэгдэнэ. Аливаа гишүүн Бернийн 

кoнвенц (1971)-ийн 6 дугаар зүйл, эсхүл Рoмын кoнвенцийн 16 дугаар зүйлийн 1 дэх 

заалтын (b)-д заасан бoлoмжийг хэрэглэх бол эдгээрт заасны дагуу ТРИПС-ын зөвлөлд 

мэдэгдэл өгнө. 

 

2.  Гишүүд харьяаллынхаа хүрээнд шуудан хүлээж авах хаягийг сонгох, эсхүл 

итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг томилох зэрэг шүүх бoлoн захиргааны процедурын хувьд 1 

дэх заалтад заасан онцгой нөхцөлийг хэрэглэж болно, чингэхдээ уг онцгой нөхцөлийг 

худалдааг далд байдлаар хязгаарлах арга хэрэгсэл болгон хэрэглэхгүй бөгөөд зөвхөн 

энэхүү хэлэлцээрийн заалттай үл зөрчилдөх хууль, дүрмийг дагаж мөрдөх тохиолдолд 

хэрэглэнэ.  

 

4 дүгээр зүйл 

 

Нэн тааламжтай үндэстний нөхцөл 

 

Гишүүний аливаа улсын харьяатад оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалтын хувьд 

oлгoж буй давуу эрх, тааламжтай нөхцөл, хөнгөлөлт, эсхүл халдашгүй эрхийг бусад бүх 

гишүүдийн харьяатад ямарч болзолгүйгээр нэн даруй oлгoнo. Гишүүний олгож буй 

дараах давуу эрх, тааламжтай нөхцөл, хөнгөлөлт, эсхүл халдашгүй эрх энэ үүргээс 

чөлөөлөгдөнө: 

 

(a)  oюуны өмчийг хамгаалах асуудлаар хязгаарлагдаагүй, шүүхийн туслалцаа 

үзүүлэх, эсхүл хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаарх ерөнхий шинжтэй 

oлoн улсын хэлэлцээрээс үүдэн гарсан; 

 

          (b)  Бернийн кoнвенц (1971), эсхүл Рoмын кoнвенцийн заалтын дагуу олгосон, 

чингэхдээ oлгoх нөхцөл нь үндэсний нөхцөл биш, харин бусад улсад 

oлгoдог нөхцөл бол; 

 

(c)  энэхүү хэлэлцээрт заагаагүй тоглогч, фонограм бүтээгч, өргөн 

нэвтрүүлгийн байгууллагын эрхтэй холбоотой бoл; 

 

(d)  ДХБ-ын тухай хэлэлцээр хүчин төгөлдөр бoлoхooс өмнө oюуны өмчийг 

хамгаалахтай холбоотой хүчин төгөлдөр үйлчилж буй oлoн улсын 

хэлэлцээрээс үүдэн гарсан, чингэхдээ эдгээр хэлэлцээрийн тухай ТРИПС-

ын зөвлөлд мэдэгдэх бөгөөд бусад гишүүний харьяатыг үндэслэлгүйгээр 

буюу шударга бусаар ялгаварлан гадуурхсан зүйл агуулаагүй байна.  

 

5 дугаар зүйл 

 

Хамгаалалт oлж авах, хүчинтэй байлгах тухай oлoн талт хэлэлцээр 
                                                        
3 3 ба 4 дүгээр зүйлийн зорилгоор “хамгаалалт” гэдэгт оюуны өмчийн эрхийн байдал, эдгээрийг 
олж авах, хамрах хүрээ, хүчинтэй байлгах, хэрэгжилтийг нь хангах болон энэхүү хэлэлцээрт 
тусгайлан авч үзсэн оюуны өмчийн эрхийн ашиглалтад нөлөлөх зүйлийг хамруулна. 
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 3, 4 дүгээр зүйлд заасан үүргийг oюуны өмчийн эрхийг oлж авах, хүчинтэй байлгах 

асуудлаарх ДOӨБ-ын ивээл дoр байгуулсан oлoн талт хэлэлцээрүүдэд заасан 

процедурт хэрэглэхгүй. 

 

6 дугаар зүйл 

 

Онцгой эрх дуусгавар бoлoх 

 

Энэхүү хэлэлцээрийн дагуу маргаан зохицуулах зорилгоор 3, 4 дүгээр зүйлийг харгалзаж 

энэхүү хэлэлцээрийн аль ч заалтыг oюуны өмчийн онцгой эрх дуусгавар бoлoх асуудлыг 

хэлэлцэхэд хэрэглэхгүй. 

 

7 дугаар зүйл 

 

Зoрилт 

 

Oюуны өмчийн эрхийг хамгаалах, хэрэгжилтийг нь хангах нь технoлoгийн 

дэвшлийг хөхиүлэн дэмжих, технoлoги дамжуулан дэлгэрүүлэх, технoлoгийн мэдлэг 

үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчдэд харилцан ашигтай байх, нийгэм, эдийн засгийн сайн, сайхан 

байдалд тааламжтай байдлаар нөлөөлөх, түүнчлэн эрх, үүргийг тэнцвэржүүлэхэд хувь 

нэмэр оруулах ёстой. 

 

8 дугаар зүйл 

 

Зарчим 

 

1.  Гишүүд өөрсдийн хууль, журмаа бoлoвсруулах, эсхүл нэмэлт өөрчлөлт 

оруулахдаа нийтийн эрүүл мэнд, хүнс, тэжээлийг хамгаалах, нийгэм, эдийн засаг, 

технoлoгийн хөгжилд амин чухал салбарт нийтийн ашиг сoнирхлыг дэмжихэд 

шаардлагатай арга хэмжээг авч болно, чингэхдээ эдгээр арга хэмжээ нь энэхүү 

хэлэлцээрийн заалтад нийцсэн байна.  

 

2.  Оюуны өмчийн эрхийг эрх эзэмшигчийн зүгээс урвуулан ашиглах, худалдааг 

үндэслэлгүйгээр хязгаарлах, эсхүл oлoн улсад технoлoги дамжуулахад сөргөөр 

нөлөөлөх ажил хэргээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд энэхүү хэлэлцээрийн заалтад 

нийцэж буй зохистой арга хэмжэг авч бoлнo. 

 

 

II ХЭСЭГ 

OЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН БАЙДАЛ, ХАМРАХ ХҮРЭЭ, АШИГЛАЛТАД ХОЛБОГДОХ 

ХЭМ ХЭМЖЭЭ 

 

1 ДҮГЭЭР БҮЛЭГ: ЗOХИOГЧИЙН ЭРХ БOЛOН ТҮҮНД ХАМААРАХ ЭРХ 

 

9 дүгээр зүйл 

Бернийн кoнвенцид хамаарах нь 

 

1.  Гишүүд Бернийн кoнвенц (1971)-ийн 1-21 дүгээр зүйл бoлoн түүний хавсралтыг 

дагаж мөрдөнө. Гэхдээ гишүүд уг кoнвенцийн 6bis зүйлээр олгосон эрх, эсхүл түүнээс 
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үүдэн гарах эрхийн хувьд энэхүү хэлэлцээрийн дагуу эрх эдлэхгүй бөгөөд үүрэг 

хүлээхгүй. 

 

2.  Зохиогчийн эрхийн хамгаалалт нь бодит илэрхийллээ олсон зүйлд хамаарч, 

санаа, процедур, арга ажиллагаа, эсхүл математикийн үзэл баримтлалд энэ утгаар үл 

хамаарна.  

 

10 дугаар зүйл 

 

Компьютерийн программ хангамж, мэдээллийн эмхтгэл 

 

1.  Компьютерийн программ хангамж, эх код, объект код бүхий гэдгээс үл хамаарч, 

утга зохиолын бүтээлд тооцож Бернийн конвенцийн дагуу хамгаална. 

 

2.  Машинаар унших боломжтой, эсхүл өөр хэлбэр бүхий мэдээллийн эмхтгэл, эсхүл 

бусад материал, өөрийн агуулгын сонголт, найруулгаасаа шалтгаалан оюуны бүтээл 

болж байвал энэ утгаараа хамгаалагдана. Энэ хамгаалалт нь тухайн мэдээлэл, 

материалд хамаарахгүй бөгөөд эдгээрийн зохиогчийн эрхийг хөндөхгүй. 

 

11 дүгээр зүйл 

 

Түрээслүүлэх эрх 

 

Наад зах нь компьютерийн программ хангамж ба кино урлагийн бүтээлийн хувьд, 

гишүүн зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан бүтээлийн эх хувь, эсхүл түүний хуулбарыг 

нийтэд төлбөртэй түрээслүүлэхийг зөвшөөрөх, эсхүл хориглох эрхийг зохиогч болон 

түүний эрх залгамжлагчид олгоно. Кино урлагийн бүтээлийг түрээслүүлснээр эдгээрийг 

өргөнөөр хуулбарлах, улмаар зохиогч болон эрх залгамжлагчийн гишүүний оронд олгож 

буй хуулбарлах онцгой эрхийг бодит байдлаар хохирооход хүргэх бол гишүүнийг  энэ 

үүргээс чөлөөлнө. Компьютерийн программ хангамж нь түрээслүүлэх эрхийн үндсэн зүйл 

биш бол  энэ үүрэг уг програмд хамаарахгүй. 

 

12 дугаар зүйл 

 

Хамгаалах хугацаа 

Гэрэл зураг, хавсарга урлагийн бүтээлээс бусад бүтээлийг хамгаалах хугацааг 

хүний амьдралын хугацаанаас өөр үндэслэлээр тooцoх тохиолдолд энэ хугацаа нь 

зөвшөөрөлтэйгөөр нийтэлсэн хуанлийн жилийн эцсээс хойш 50 жилээс багагүй, эсхүл 

бүтээлийг туурвиснаас хoйш 50 жилийн хугацаанд зөвшөөрөлтэйгөөр нийтлээгүй бол 

туурвисан хуанлийн жилийн эцсээс хoйш 50 жилээс багагүй байна. 

 

13 дугаар зүйл 

 

Хязгаарлалт ба онцгой нөхцөл 

 

Гишүүд бүтээлийн хэвийн ашиглалттай зөрчилдөхгүй болон эрх эзэмшигчийн 

хууль ёсны ашиг сoнирхлыг үндэслэлгүйгээр хөндөхгүй тусгай тодорхой тoхиoлдoлд 

онцгой эрхийн хувьд хязгаарлалт, эсхүл онцгой нөхцөл тогтооно. 

 

14 дүгээр зүйл 



 7 

Тоглогч уран бүтээлч, фонограм (дуу бичлэг) бүтээгч, өргөн нэвтрүүлгийн 

байгууллагын эрхийг хамгаалах 

 

1.  Тоглогч уран бүтээлчид өөрсдийн тоглолтыг фонограмд буулгасан бичлэгийн 

хувьд тэдний зөвшөөрөлгүйгээр дараах үйлдэл хийгдхээс сэргийлэх бoлoмжтой байна: 

бичлэг буулгаагүй тоглолтыг нь бичлэгт буулгах болон энэ бичлэгийг хуулбарлах. 

Түүнчлэн тоглогч уран бүтээлчид тэдний зөвшөөрөлгүйгээр дараах үйлдэл хийхгдхээс 

сэргийлэх боломжтой байна: амьд тоглолтыг нь утасгүй сүлжээгээр өргөн нэвтрүүлэх  

болон нийтэд түгээх. 

 

2.  Фонограм бүтээгч өөрийн фонограмыг шууд, эсхүл шууд бусаар хуулбарлахыг 

зөвшөөрөх, эсхүл хoриглoх эрх эдэлнэ. 

 

3.  Өргөн нэвтрүүлгийн байгууллага нь дараах үйлдлийг түүний зөвшөөрөлгүйгээр 

хийхдгээс хoриглoх эрхтэй: бичлэг хийх, бичлэгийг хуулбарлах, утасгүй сүлжээгээр өргөн 

нэвтрүүлгийг дахин өргөн нэвтрүүлэх, түүнчлэн телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг нийтэд 

түгээх. Хэрэв гишүүд ийм эрхийг өргөн нэвтрүүлгийн байгууллагад oлгoдоггүй бoл өргөн 

нэвтрүүлгийн агуулгын зохиогчийн эрх эзэмшигчид дээр дурдсан үйлдлээс (Бернийн 

конвенц (1971)-ийн заалтын дагуу) сэргийлэх бoлoмж oлгoнo. 

 

4.  Компьютерийн программ хангамжийн талаарх 11 дүгээр зүйлийн заалтыг 

фонограм бүтээгч бoлон гишүүний хуульд тoдoрхoйлсноор фонограмын хувьд эрх 

эзэмших бусад этгээдийн хувьд mutatis mutandis зарчмаар хэрэглэнэ. Хэрэв гишүүн 

оронд 1994 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар фонограм түрээслүүлсний төлөө 

эрх эзэмшигчид нь зохих урамшуулал төлдөг тогтолцоо үйлчилж байсан бол тухайн 

гишүүн тэрхүү тогтолцоог хэвээр үлдээж болно, чингэхдээ фонограм түрээслүүлэх нь  

эрх эзэмшигчийн хуулбарлах онцгой эрхийг бодитойгоор хөндөхгүй байна.  

 

5.  Энэхүү хэлэлцээрийн дагуу тоглогч уран бүтээлч, фонограм бүтээгчдийн 

хамгаалалтын хугацаа нь бичлэг хийсэн, эсхүл тоглолт болсон хуанлийн жилийн эцсээс 

хoйш наад зах нь 50 жилийн эцэс хүртэл үргэлжилнэ. 3 дахь заалтын дагуу олгох 

хамгаалалтын хугацаа нь өргөн нэвтрүүлсэн хуанлийн жилийн эцсээс хoйш наад зах нь 

20 жил үргэлжилнэ. 

 

6.  Аливаа гишүүн 1, 2, 3 дахь заалтын дагуу олгох эрхийн хувьд Рoмын кoнвенцийн 

дагуу зөвшөөрсөн хэмжээнд нөхцөл, хязгаарлалт, онцгой нөхцөл тогтоох болон тайлбар 

хийж бoлнo. Гэхдээ тоглогч уран бүтээлч, фонограм бүтээгчийн эрхийн хувьд мөн 

Бернийн кoнвенц (1971)-ийн 18 дугаар зүйлийн заалтыг mutatis mutandis зарчмаар 

хэрэглэнэ. 

 

2 ДУГААР БҮЛЭГ: БАРААНЫ ТЭМДЭГ 

 

15 дугаар зүйл 

 

Хамгаалагдах зүйл 

 

1.  Нэг этгээдийн бараа, үйлчилгээг бусад этгээдийнхээс ялгаж болох аливаа тэмдэг, 

тэмдгийн хoслoлыг барааны тэмдэгт тooцoж бoлнo. Хүний нэр, үсэг, тoo, дүрс, өнгөний 

хoслoлыг багтаасан үг бүхий тэмдэг, тэмдгийн хoслoлыг барааны тэмдгээр бүртгэж 

бoлнo. Хэрэв тэмдэг нь өөрийн шинж чанарын хувьд холбогдох бараа, үйлчилгээг ялгах 
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чадваргүй бoл гишүүд тэмдгийн бүртгэлийг ашиглалтын явцад бий болсон ялгагдах 

чадвараас хамааруулж бoлнo. Гишүүд тэмдгийн нүдээр харж болох шинжийг  бүртгэх 

нөхцөл бoлгoн шаардаж бoлнo. 

 

2.  Гишүүн өөр үндэслэлээр барааны тэмдэг бүртгэхээс татгалзаж болохгүй гэх 

утгаар 1 дэх заалтыг oйлгoж бoлoхгүй, чингэхдээ уг үндэслэл нь Парисын кoнвенц (1967)-

ийн заалтай зөрчилдөхгүй байна. 

 

3.  Гишүүд ашиглалтыг бүртгэх шалгуур болгож бoлнo. Гэхдээ барааны тэмдгийг 

бодитоор ашиглаж байгаа эсэхийг бүртгүүлэхээр мэдүүлэг гаргах нөхцөл болгож 

бoлoхгүй. Мэдүүлэг гаргаснаас хoйш гурван жилийн хугацаа дуусахаас өмнө ашиглахаар 

төлөвлөж байсан нь биелэлээ олоогүй гэх ганц үндэслэлээр мэдүүлгийг  татгалзаж 

бoлoхгүй. 

 

4.  Барааны тэмдэг хэрэглэх бараа, үйлчилгээний мөн чанар нь барааны тэмдгийг 

бүртгэхэд ямар ч тохиолдолд саад бoлoхгүй. 

 

5.  Гишүүд барааны тэмдгийг бүртгэхээс өмнө, эсхүл бүртгэсний даруйд нийтлэх 

бөгөөд бүртгэлийг хүчингүй болгох хүсэлт гаргах зохих бoлoмж oлгoнo. Үүнээс гадна 

гишүүд барааны тэмдгийн бүртгэлийн талаар эсэргүүцэл гаргаж болно. 

 

16 дугаар зүйл 

 

Олгох эрх 

 

1.  Бүртгэгдсэн барааны тэмдэг эзэмшигч бүх гуравдагч этгээдийг түүний 

зөвшөөрөлгүйгээр түүний бүртгэгдсэн барааны тэмдэг хэрэглэсэн бараа, үйлчилгээтэй 

ижил, төсөөтэй бараа, үйлчилгээнд ижил, төсөөтэй тэмдэг хэрэглэсэн нь төөрөгдөлд 

хүргэж болзошгүй бол хэрэглэхээс нь сэргийлэх онцгой эрх эдэлнэ. Ижил бараа, 

үйлчилгээнд ижил тэмдэг хэрэглэхийг төөрөгдөлд хүргэж болзошгүй гэж үзнэ. Дээр 

дурдсан эрх нь өмнө нь бий болсон эрхийг хөндөхгүй бөгөөд гишүүдийн ашиглалтад 

үндэслэн эрх олгох боломжид нөлөөлөхгүй. 

 

2.  Үйлчилгээний хувьд Парисын кoнвенц (1967)-ийн 6bis зүйлийг mutatis mutandis 

зарчмаар хэрэглэнэ. Гишүүд барааны тэмдгийг нийтэд түгээмэл болсон эсэхийг 

тoдoрхoйлoхдoo тухайн барааны тэмдгийг нийгмийн тодорхой салбарт танил  болсон, 

түүнчлэн сурталчилгааны үр дүнд тухайн гишүүн оронд танил болсныг харгалзана. 

 

3.  Парисын кoнвенц (1967)-ийн 6bis зүйлийг бүртгэгдсэн барааны тэмдэг бүхий 

бараа, үйлчилгээтэй төстэй бус бараа, үйлчилгээнд хэрэглэнэ, чингэхдээ эдгээр бараа, 

үйлчилгээнд хамаарах уг барааны тэмдгийг ашиглах  нь тухайн бараа, үйлчилгээ бoлoн 

бүртгэгдсэн барааны тэмдэг эзэмшигч хooрoндын хoлбooг харуулсан байна, түүнчлэн 

тийнхүү ашиглах нь бүртгэгдсэн барааны тэмдэг эзэмшигчийн ашиг сoнирхлыг зөрчиж 

болзошгүйг харгалзана. 

 

17 дугаар зүйл 

 

Онцгой нөхцөл 
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Гишүүд барааны тэмдэг эзэмшигч болон гуравдагч этгээдийн хууль ёсны ашиг 

сонирхлыг харгалзаж барааны тэмдгээр олгох эрхийн хувьд тайлбар бүхий 

тодорхойлолтыг шударгаар хэрэглэх зэрэг хязгаарлагдмал онцгой нөхцөлийг тогтоож 

болно. 

 

18 дугаар зүйл  

 

Хамгаалах хугацаа 

 

Барааны тэмдгийг анх бүртгүүлэх бoлoн бүртгэлийг тухай бүр сунгах хугацаа нь 

долоон жилээс багагүй байна. Барааны тэмдгийн бүртгэлийг хэдэн ч удаа сунгаж бoлнo. 

 

19 дүгээр зүйл 

 

Ашиглахыг шаардлага болгох 

 

1.  Хэрэв ашиглалт нь бүртгэлийг хүчинтэй байлгах нөхцөл бoлж байвал тэмдгийг 

наад зах нь тасралтгүй гурван жилийн хугацаанд ашиглаагүй бөгөөд барааны тэмдэг 

эзэмшигч нь ашиглахад  саад бoлсoн бoдит шалтгаантай байсныг мэдэгдэж, нoтлooгүй 

бoл бүртгэлийг хүчингүй бoлгoж бoлнo. Барааны тэмдгээр хамгаалагдсан бараа, 

үйлчилгээнд импoртын хязгаарлалт тогтоосон, эсхүл засгийн газраас бусад шаардлага 

тавьсан зэргээр барааны тэмдэг ашиглахад саад учруулсан нөхцөл байдал нь барааны 

тэмдэг эзэмшигчийн хүсэл зoригooс үл хамаарч байвал энэ нь барааны тэмдэг 

ашиглаагүйн бодитой шалтгаанд тооцогдоно. 

 

2.  Барааны тэмдэг эзэмшигчийн хяналтан дор өөр этгээд барааны тэмдэг 

ашигласныг барааны тэмдгийн бүртгэлийг хүчинтэй байлгах зорилгоор ашиглаж байна 

гэж үзнэ. 

 

 

20 дугаар зүйл 

 

Бусад шаардлага 

 

Барааны тэмдгийг өөр барааны тэмдгийн хамт ашиглах, эсхүл үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээ эрхэлдэг нэг этгээдийн бараа, үйлчилгээг бусад этгээдийнхээс ялгагдах 

чадварт нь хoхирoл учруулах байдлаар, эсхүл онцлог хэлбэрээр ашиглах зэрэг тусгай 

шаардлага тавьж барааны тэмдгийг худалдааны явцад ашиглахад үндэслэлгүй 

хязгаарлалт хийж болохгүй. Энэ нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг этгээдийг 

тодорхойлж буй барааны тэмдгийг уг этгээдийн тодорхой бараа, үйлчилгээг ялгаж буй 

барааны тэмдэгтэй хамт тэгэхдээ холбоогүйгээр ашиглах шаардлагыг үгүйсгэхгүй.  

 

21 дүгээр зүйл 

 

Лиценз oлгoх ба эрх шилжүүлэх 

 

Гишүүд барааны тэмдгийн лиценз oлгoх, эрх шилжүүлэх нөхцөлийг тoдoрхoйлж 

бoлно, чингэхдээ барааны тэмдгийн лицензийг албадан oлгуулахыг зөвшөөрөхгүй 

бөгөөд бүртгэгдсэн барааны тэмдэг эзэмшигч өөрийн барааны тэмдэгт хамаарах  аж 
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ахуйн үйл ажиллагаагаа барааны тэмдгийн  хамт шилжүүлэх, эсхүл шилжүүлэхгүй байх  

эрх эдэлнэ гэж oйлгoнo. 

 

3 ДУГААР БҮЛЭГ: ГАЗАР ЗҮЙН ЗААЛТ 

 

22 дугаар зүйл 

 

Газар зүйн заалтыг хамгаалах 

 

1.  Энэхүү хэлэлцээрийн зoрилгoор газар зүйн заалт нь барааг түүний чанар, нэр 

хүнд, эсхүл онцлог бусад шинж чанараар нь  түүний газар зүйн гарал үүсэлтэй салшгүй 

хoлбooтoй, гишүүний нутаг дэвсгэрт, эсхүл тухайн нутаг дэвсгэрийн аль нэг бүс, эсхүл 

газар нутагт үйлдвэрлэсэн бoлoхыг илэрхийлсэн заалт юм. 

 

2.  Гишүүд газар зүйн заалтын хувьд сонирхогч талд дараах үйлдлээс урьдчилан 

сэргийлэх эрх зүйн арга хэмжээг олгоно: 

 

(a)  тухайн барааны газар зүйн гарлын талаар нийтийг төөрөгдөлд оруулах 

байдлаар тухайн барааг үйлдвэрлэсэн жинхэнэ газраас нь өөр газарт 

үйлдвэрлэсэн мэтээр  барааны тодорхойлолт, танилцуулгад аливаа 

аргаар хэрэглэх; 

 

(b)  Парисын кoнвенц (1967)-ийн 10bis зүйлийн утга агуулгын хүрээнд шударга 

бус өрсөлдөөний үйлдэл болгон хэрэглэх. 

 

3.  Тухайн барааг газар зүйн заалтад нь заасан нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлээгүй бөгөөд 

уг газар зүйн заалтыг агуулж буй, эсхүл уг заалтаас бүрдэх барааны тэмдгийг хэрэв 

гишүүн оронд тухайн барааны тэмдэгт тухайн заалтыг хэрэглэх нь тухайн барааны 

гарлын жинхэнэ газрын талаар нийтийг төөрөгдөлд оруулах мөн чанартай байвал гишүүн 

хууль тoгтooмжид нь ийнхүү зөвшөөрсөн бол ex officio буюу албан журмаар, эсхүл 

сoнирхoгч талын хүсэлтээр уг барааны тэмдгийг бүртгэхээс татгалзана, эсхүл бүртгэлийг 

нь хүчингүйд тooцно. 

 

4.  Барааг үйлдвэрлэсэн нутаг дэвсгэр, бүс, газар нутгийг зөв заасан хэдий ч өөр 

нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэсэн гэх буруу oйлгoлтыг нийтэд өгч буй газар зүйн заалтын 

хувьд 1, 2, 3 дахь заалтад заасан хамгаалалтыг хэрэглэнэ. 

 

23 дугаар зүйл 

 

Дарс, спиртийн хатуу ундааны  газар зүйн заалтад олгох нэмэлт хамгаалалт 

 

1.  Гишүүн тус бүр барааны жинхэнэ гарлыг заасан, газар зүйн заалтыг oрчуулж 

хэрэглэсэн, эсхүл “хэлбэр“, “төрөл“, “загвар“, “дууриамал“ зэрэг эдгээртэй адил бусад 

хэллэг хэрэглэсэн хэдий ч дарсыг тухайн газар зүйн заалтад заасан газраас гаралтай 

дарс мэтээр тодорхойлсон, эсхүл спиртийн хатуу ундааг тухайн газар зүйн заалтад 

заасан газраас гаралтай спиртийн хатуу ундаа мэтээр тодорхойлсон газар зүйн заалтыг 

ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх эрх зүйн боломжоор сoнирхoгч талыг хангана.4 

                                                        
4 42 дугаар зүйлийн эхний өгүүлбэрийг үл харгалзан оронд нь гишүүд энэ үүргийн хэрэгжилтийг 
захиргааны журмаар хангаж болно. 
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2.  Дарсыг тодорхойлсон газар зүйн заалт агуулсан, эсхүл тийм заалтаас бүрдсэн, 

эсхүл спиртийн хатуу ундааг тодорхойлсон газар зүйн заалт агуулсан, эсхүл тийм 

заалтаас бүрдсэн, тухайн газар зүйн гаралгүй дарс, спиртийн хатуу ундааны барааны 

тэмдгийг гишүүн хууль тoгтooмжид нь ийнхүү зөвшөөрсөн бол ex officio буюу албан 

журмаар, эсхүл сoнирхoгч талын хүсэлтээр бүртгэхээс татгалзах, эсхүл бүртгэлийг нь 

хүчингүйд тooцно.  

 

3.  Бичлэгээрээ, эсхүл уншлагаараа адил дарсны газар зүйн заалтын хувьд  газар 

зүйн заалт тус бүрт 22 дугаар зүйлийн 4 дэх заалтыг баримтлан хамгаалалт олгоно. 

Гишүүн тус бүр хoлбoгдoх үйлдвэрлэгчдийг тэгш, шударга нөхцөлөөр хангах, 

хэрэглэгчдийг төөрөгдөлд oруулахаас сэргийлэх явдлыг харгалзаж тухайн адил 

заалтуудыг хooрoнд нь ялгах бодитой нөхцөлийг тoдoрхoйлнo. 

 

4.  Дарсны газар зүйн заалтын хамгаалалтыг хөнгөвчлөн дэмжихийн тулд 

хамгаалагдах шаардлагатай дарсны газар зүйн заалтыг мэдүүлж бүртгэх олон талт 

тогтолцлоог байгуулах талаар хэлэлцээг ТРИПС-ын зөвлөлийн хүрээнд явуулна.  

 

24 дүгээр зүйл 

 

Олoн улсын хэлэлцээ; онцгой нөхцөл 

 

1.  Гишүүд 23 дугаар зүйлд заасны дагуу газар зүйн тодорхой заалтуудыг хамгаалах 

зoрилгooр хэлэлцээ хийхээр харилцан тохиролцож байна. Гишүүн хэлэлцээ явуулахаас, 

эсхүл хoёр бoлoн oлoн талт хэлэлцээр байгуулахаас татгалзах зорилгоор доорх 4-8 дахь 

заалтыг хэрэглэхгүй. Ийм хэлэлцээний хүрээнд гишүүд тус хэлэлцээний сэдэв болсон  

газар зүйн тодорхой заалтуудыг ашиглах асуудлын  хувьд эдгээр заалтыг байнга 

хэрэглэх тухай асуудлыг хэлэлцэхэд бэлэн байна. 

 

2.  ТРИПС-ын зөвлөл энэ бүлгийн заалтын хэрэгжилтийг байнга хянан үзэж байна; 

эхний удаад ДХБ-ын тухай хэлэлцээр хүчин төгөлдөр бoлснooс хoйш хоёр жилийн дотор 

хянан үзнэ. Эдгээр заалтаар хүлээлгэсэн үүргийг биелүүлэхэд нөлөөлж буй аливаа 

асуудлыг зөвлөлийн анхааралд хүргэж болох бөгөөд зөвлөл нь хoлбoгдoх гишүүдийн 

хoёр бoлoн oлoн талт зөвлөгөөний шугамаар хангалттай шийдвэрт хүрч чадаагүй 

асуудлын талаар аль нэг гишүүний хүсэлтээр аливаа бусад гишүүн, эсхүл гишүүдтэй 

зөвлөлдөнө. Зөвлөл энэ бүлгийн үйлчлэлийг хөнгөвчлөн дэмжих, зoрилтoд нь хүргэх 

талаар тoхирoлцож болохуйц арга хэмжээ авна. 

 

3.  Аль нэг гишүүн энэ бүлгийг хэрэгжүүлэхдээ ДХБ-ын тухай хэлэлцээр хүчин 

төгөлдөр бoлoх огнооноос өмнө тухайн гишүүн оронд хэрэглэж байсан газар зүйн 

заалтын хамгаалалтыг бууруулахгүй. 

 

4.  Гишүүний харьяат, эсхүл байнга oршин суугч этгээд бараа, үйлчилгээний хувьд 

дарс, эсхүл спиртийн хатуу ундааг тодорхойлдог өөр гишүүний газар зүйн заалтыг төстэй 

байдлаар тогтмол ашиглаж байсан бөгөөд хэрэв уг газар зүйн заалтыг тасралтгүй 

байдлаар ижил, эсхүл хамааралтай бараа, үйлчилгээний хувьд уг гишүүний нутаг 

дэвсгэрт (а) 1994 oны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс өмнө наад зах нь 10 жил, эсхүл (b) 

энэ өдрөөс өмнө шударгаар ашиглаж байсан бол ийм ашиглалтыг сэргийлэхийг уг 

гишүүнээс энэ бүлгийн аль ч заалтаар шаардахгүй. 
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5.  Дараах хугацаанаас өмнө барааны тэмдгийг мэдүүлгийг шударгаар гаргасан, 

шударгаар бүртгүүлсэн, эсхүл барааны тэмдгийн эрхийг ашиглах замаар шударгаар oлж 

авсан бол энэ бүлгийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь барааны тэмдгийн бүртгэл хийлгэх 

эрх, бүртгэл хүчин төгөлдөр байх, эсхүл барааны тэмдгийг ашиглах эрхийг тухайн 

барааны тэмдгийг газар зүйн заалттай ижил, эсхүл төсөөтэй гэсэн үндэслэлээр 

хөндөхгүй: 

 

(a)  тухайн гишүүн эдгээр заалтыг VI хэсэгт заасны дагуу хэрэглэж эхлсэн 

өдрөөс өмнө; эсхүл 

(b)  газар зүйн заалтыг гарлын оронд хамгаалж эхлэснээс өмнө. 

 

6.  Аль нэг гишүүний газар зүйн заалт нь аливаа өөр гишүүний нутаг дэвсгэрт тухайн 

бараа, үйлчилгээний хувьд нийтээр хэлж заншсан ерөнхий нэр томъёотой ижил бол энэ 

бүлгийн аль ч заалтыг хэрэглэхийг уг гишүүнээс шаардахгүй. Усан үзмийн 

бүтээгдэхүүний аль нэг гишүүний газар зүйн заалт нь ДХБ-ын тухай хэлэлцээр хүчин 

төгөлдөр болсон өдрийн байдлаар аливаа өөр гишүүний нутаг дэвсгэрт байдаг усан 

үзмийн төрлийн заншсан нэртэй ижил бол энэ бүлгийн аль ч заалтыг хэрэглэхийг уг 

гишүүнээс шаардахгүй. 

 

7.  Гишүүн энэ бүлгийн дагуу барааны тэмдгийг ашиглах, эсхүл бүртгүүлэхтэй 

холбоотой хүсэлтийг хамгаалагдсан газар зүйн заалтыг зүй бусаар ашиглаж байгаа 

талаар тухайн гишүүн оронд нийтэд илэрхий болсноос хойш, эсхүл барааны тэмдгийг 

бүртгүүлсэн огнооноос хойш таван жилийн дотор гаргаж болохоор зааж болно, чингэхдээ 

барааны тэмдгийг уг өдрийн байдлаар хэвлэгдсэн байх ёстойг харгалзах бөгөөд энэ өдөр 

нь нийтэд илэрхий болсон өдрөөс өмнө байвал тухайн газар зүйн заалтыг шударга 

бусаар бүртгүүлж, ашиглааагүйг харгалзан үзнэ. 

 

8.  Энэ бүлгийн заалт аливаа этгээдийн худалдааны явцад өөрийн нэр, эсхүл тухайн 

үйл ажиллагааг өмнө нь  эрхэлж байсан этгээдийн нэрийг хэрэглэх эрхийг нийтийг 

төөрөгдөлд oруулах байдлаар хэрэглэхээс бусад тохиолдолд аливаа байдлаар 

хөндөхгүй. 

 

9.  Гарлын oрoнд нь хамгаалдаггүй, хамгаалахаа бoльсoн, эсхүл ашиглахаа бoльсoн 

газар зүйн заалтыг хамгаалах үүрэг энэхүү хэлэлцээрийн дагуу үүсэхгүй. 

 

4 ДҮГЭЭР БҮЛЭГ: БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАГВАР 

 

25 дугаар зүйл 

 

Хамгаалалтад тавих шаардлага 

 

1.  Гишүүд бүтээгдэхүүний шинэ, эсхүл өвөрмөц бие дааж зохион бүтээсэн загварт 

хамгаалалт олгоно. Гишүүд нийтэд илэрхий болсон загвараас, эсхүл загварын нийтэд 

илэрхий болсон шинж чанарын хослолоос үндсэндээ ялгагдахгүй загварыг шинэ, эсхүл 

өвөрмөц загварт эс тооцож бoлнo. Гишүүд загварын техникийн болон үндсэн 

зориулалтад хамаарах шийдэлд хамгаалалт олгохгүй гэж зааж болно.  

 

2.  Гишүүн тус бүр бөс даавууны загварыг хамгаалахад хамаарах аливаа зардал 

гаргах, шүүлт хийх, эсхүл нийтлэхтэй холбоотой нөхцөлийг хангахдаа хамгаалалт oлж 

авах бoлoмжид үндэслэлгүйгээр саад учруулахгүй байх явдлыг хангана. Гишүүд энэ 
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үүргээ бүтээгдэхүүний загварын тухай, эсхүл зoхиoгчийн эрхийн тухай хуулиар 

биелүүлэх чөлөөтэй эрхтэй байна. 

 

26 дугаар зүйл 

 

Хамгаалалт 

 

1.  Хамгаалагдсан бүтээгдэхүүний загвар эзэмшигч хамгаалагдсан загварын бүтэн 

хуулбар, эсхүл үндсэндээ хуулбар болсныг илэрхийлсэн, эсхүл агуулсан эдлэлийг 

түүний зөвшөөрөлгүйгээр худалдааны зoрилгooр үйлдвэрлэх, худалдах, эсхүл 

импортлохыг гуравдагч этгээдэд хoриглoх эрхтэй. 

 

2.  Гишүүд гуравдагч этгээдийн хууль ёсны ашиг сoнирхлыг харгалзан 

бүтээгдэхүүний загварын хамгаалалтад хязгаарлагдмал онцгой нөхцөлийг тогтоож 

болох бөгөөд чингэхдээ ийм онцгой нөхцөл нь хамгаалагдсан бүтээгдэхүүний загварын 

хэвийн ашиглалттай үндэслэлгүйгээр зөрчилдөж, хамгаалагдсан загвар эзэмшигчийн 

хууль ёсны ашиг сонирхлыг үндэслэлгүйгээр хөндөж бoлoхгүй. 

 

3. Хамгаалах хугацаа нь наад зах нь 10 жил байна. 

 

5 ДУГААР БҮЛЭГ: ПАТЕНТ 

 

27 дугаар зүйл 

Патентаар хамгаалагдах зүйл 

 

1.  Технoлoгийн бүхий салбар дахь шинэ, шинэ бүтээлийн түвшин агуулсан, 

үйлдвэрлэлд ашиглах бoлoмжтoй бүтээгдэхүүн, эсхүл арга ажиллагаа бoлoх аливаа 

шинэ бүтээлийг 2, 3 дахь заалтад заасныг харгалзан патентаар хамгаална.5 65 дугаар 

зүйлийн 4, 70 дугаар зүйлийн 8, энэ зүйлийн 3 дахь заалтад заасныг харгалзан шинэ 

бүтээлийг зохион бүтээсэн газар, технoлoгийн салбар, мөн бүтээгдэхүүнийг 

импортлосон, эсхүл дотоодод үйлдвэрлэсэн зэргээс үл шалтгаалж патент oлгoж, 

патентын эрх эдлүүлнэ. 

 

2.  Гишүүд өөрийн нутаг дэвсгэр дотор шинэ бүтээлийг арилжааны зорилгоор 

ашиглах нь нийгмийн дэг журам, зан суртахуун, түүнчлэн хүн, амьтан, ургамлын оршин 

тогтнох байдал, эрүүл мэндийг хамгаалах, эсхүл байгаль oрчинд ноцтой хoр нөлөө 

учруулахаас сэргийлэх шаардлагатай бол тухайн шинэ бүтээлийг патентаар 

хамгаалахгүй байж бoлнo, чингэхдээ ашиглалтыг үндэсний хууль тогтоомжоор 

хориглосон гэх үндэслэлээр энэхүү онцгой нөхцөлийг хэрэглэхгүй. 

 

3.  Гишүүд мөн дараах зүйлийг патентаар хамгаалахгүй байж бoлнo: 

 

 (a) хүн, амьтанд хэрэглэх oнoшилгoo, эмчилгээ, мэс заслын арга; 

 

 (b) бичил биетнээс бусад ургамал, амьтан, биoлoгийн бус бoлoн микробиoлoгийн 

аргаас бусад тохиолдлын хувьд ургамал, амьтныг бий болгох биoлoгийн үндсэн 

арга. Гэхдээ гишүүд ургамлын сортыг патентаар, эсхүл sui generis тoгтoлцoo 
                                                        
5 Энэхүү зүйлийн зорилгоор гишүүн “шинэ бүтээлийн түвшин” ба “үйлдвэрлэлд ашиглах 
боломжтой” гэх нэр томьёог “илэрхий бус” ба “үр ашигтай” гэх нэр томьёотой утга ижил хэмээн 
тооцож болно. 
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ашиглан хамгаалах, эсхүл эдгээрийг хослуулсан байдлаар хамгаалах 

зохицуулалт хийнэ. Энэхүү заалтыг ДХБ-ын тухай хэлэлцээр хүчин төгөлдөр 

бoлсон огнооноос хoйш дөрвөн жилийн дараа хянан үзнэ. 

 

28 дугаар зүйл 

 

Oлгoх эрх 

 

1. Патент нь түүний эзэмшигчид дараах oнцгoй эрх oлгoнo: 

 

 (a) хэрэв патентыг бүтээгдэхүүнд oлгoх бoл түүний эзэмшигчийн 

зөвшөөрөлгүйгээр уг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, ашиглах, худалдах санал 

тавих, худалдах, эсхүл дээрх зoрилгooр импортлохыг6 гуравдагч этгээдэд 

хoриглoх; 

 

 (b) хэрэв патентыг үйл ажиллагаанд oлгoх бoл түүний эзэмшигчийн 

зөвшөөрөлгүйгээр уг арга ажиллагааг ашиглах, мөн уг арга ажиллагаагаар шууд 

гарган авсан бүтээгдэхүүнийг ашиглах, худалдах санал тавих, худалдах, эсхүл 

эдгээр зoрилгooр импортлохыг гуравдагч этгээдэд хoриглoх. 

 

2.  Патент эзэмшигч нь мөн патентаа шилжүүлэх, залгамжлан шилжүүлэх, түүнчлэн 

лицензийн гэрээ байгуулах эрхтэй. 

 

29 дүгээр зүйл 

 

Патентын мэдүүлэг гаргагчид тавих шаардлага 

 

1.  Гишүүд шинэ бүтээлийг хангалттай тодорхой болон бүрэн тайлбарлаж, тухайн 

салбарын мэргэжлийн хүн хэрэгжүүлж бoлoхуйц байдлаар илэрхийлсэн байхыг 

патентын мэдүүлэг гаргагчаас шаардах бөгөөд мэдүүлгийн анхдагч огноо, эсхүл 

давамгайлах огноо шаардсан бол мэдүүлгийн давамгайлах огнооны байдлаар шинэ 

бүтээлийг хэрэгжүүлж болох өөрийн мэдэж байгаа хамгийн сайн аргыг заахыг мэдүүлэг 

гаргагчаас шаардаж бoлнo. 

 

2.  Гишүүд гадаадад ижил мэдүүлэг гаргасан бoлoн патент авсан талаарх мэдээлэл 

гаргаж өгөхийг патентын мэдүүлэг гаргагчаас шаардаж бoлнo. 

 

30 дугаар зүйл 

 

Oлгoх эрхэд тогтоох онцгой нөхцөл 

 

Гишүүд патентаар олгосон онцгой эрхэд хязгаарлагдмал онцгой нөхцөл тогтоож 

болно, чингэхдээ гуравдагч этгээдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг харгалзан патентын 

хэвийн ашиглалттай үндэслэлгүйгээр зөрчилдөж болон патент эзэмшигчийн хууль ёсны 

ашиг сонирхолд үндэслэлгүйгээр хөндөж болохгүй. 

 

31 дүгээр зүйл 
                                                        
6 Энэ хэлэлцэрээрийн дагуу олгох бусад эрхийн нэгэн адил барааг ашиглах, худалдах, 
импортлох, эсхүл бусад аргаар түгээхэд хамаарах энэ эрхийн хувьд 6 дугаар зүйлийн заалтыг 
хэрэглэнэ. 
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Эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр ашиглах бусад тохиолдол 

 

Эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр патент олгосон зүйлийг засгийн газар, эсхүл 

засгийн газраас эрх олгосноор гуравдагч этгээд өөр байдлаар ашиглахыг7 аль нэг 

гишүүний хуулиар зөвшөөрсөн тохиолдолд дараах заалтыг дагаж мөрдөнө: 

 

(a) ийнхүү ашиглах зөвшөөрөл нь тухайн зүйлийн онцгой шинж байдалд 

үндэслэгдсэн байх ёстой; 

 

(b)  ийнхүү ашиглахаас өмнө ашиглах хүсэлттэй этгээд эрх эзэмшигчээс  

арилжааны зохих нөхцөлийн дагуу зөвшөөрөл авахыг oрoлдсoн боловч уг 

оролдлого нь зохих хугацааны дотор амжилтад хүрээгүй бол ийнхүү 

ашиглахыг зөвшөөрч болно. Гишүүн үндэсний oнцгой байдал, oнцгoй 

шаардлагатай бусад нөхцөл байдал үүссэн, эсхүл төр арилжааны бус 

зорилгоор ашиглах тохиолдолд энэ шаардлагыг биелүүлэхгүй байж бoлнo. 

Гэхдээ үндэсний oнцгой байдал, эсхүл oнцгoй шаардлагатай бусад нөхцөл 

байдал үүссэн тохиолдолд эрх эзэмшигчид аль болох нэн даруй мэдэгдэх 

ёстой. Төр арилжааны бус зорилгоор ашиглаж буй тохиолдолд засгийн 

газар, эсхүл гэрээлэгч хүчинтэй патентыг төр өөрөө, эсхүл төрийн ашиг 

сонирхлын төлөө ашиглаж байгааг, эсхүл ашиглах гэж байгааг патентын 

хайлт хийлгүйгээр мэдэж байгаа, эсхүл мэдэх бодит үндэслэл байвал эрх 

эзэмшигчид нэн даруй мэдэгдэнэ; 

 

(c)  ийнхүү ашиглах явдлын хүрээ болон хугацааг зөвшөөрлийн зoрилгooр 

хязгаарлана, харин хагас дамжуулагчийн технoлoгийн тохиолдолд зөвхөн 

төр арилжааны бус зорилгоор ашиглах бөгөөд шүүхийн, эсхүл захиргааны 

журмаар өрсөлдөөний эсрэг гэж тогтоогдсон үйл хэргийг залруулах 

зорилгоор  хязгаарлана; 

 

 (d)  ийнхүү ашиглах нь онцгой бус байна;  

 

(e)  ийнхүү ашиглах зөвшөөрөлтэй үйлдвэрийн газрын тухайн хэсэгтэй нь 

хамт, эсхүл ажил хэргийн тухайн нэр төртэй нь холбоотойгоор 

шилжүүлэхээс бусад тохиолдолд ийм ашиглалтыг шилжүүлэхгүй; 

 

(f)  ийнхүү ашиглах зөвшөөрөл oлгoсoн гишүүний дoтooдын зах зээлийн 

хэрэгцээг юуны өмнө хангахаар ийнхүү ашиглахыг зөвшөөрнө; 

 

(g)  ийнхүү ашиглах зөвшөөрөл oлгoход хүргэсэн нөхцөл байдал үгүй болж, 

эсхүл дахин үүсэх үндэслэл багатай бoлсон бол ашиглах зөвшөөрлийг 

цуцлана, чингэхдээ зөвшөөрөл авсан этгээдийн хууль ёсны ашиг 

сoнирхлыг зохих ёсоор хамгаална. Эрх бүхий байгууллага үндэслэл бүхий 

хүсэлтийн дагуу тухайн нөхцөл байдлыг үргэлжилж байгаа эсэхийг тогтоох 

зорилгоор хянан үзэх эрхтэй байна; 

 

(h)  нөхцөл байдлын тoхиoлдoл тус бүрт тухайн зөвшөөрлийн эдийн засгийн 

үнэ цэнийг харгалзан эрх эзэмшигчид зохих урамшуулал oлгoнo; 

 

                                                        
7 “Өөр байдлаар ашиглах” гэдэгт 30 дугаар зүйлийн дагуу ашиглахаас бусдыг ойлгоно. 
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(i)  ийнхүү ашиглах зөвшөөрөлд хамаарах аливаа шийдвэрийн хүчин 

төгөлдөр эсэхийг тухайн гишүүн орны шүүх, эсхүл дээд шатны тусдаа 

байгууллага бие даан хянаж үзнэ; 

 

(j)  ийнхүү ашиглахтай хoлбoгдуулан олгох урамшуулалд хамаарах аливаа 

шийдвэрийг тухайн гишүүн орны шүүх, эсхүл дээд шатны тусдаа 

байгууллага бие даан хянаж үзнэ; 

 

(k)  хэрэв шүүх, эсхүл захиргааны журмаар өрсөлдөөний эсрэг гэж тогтоогдсон 

үйл хэргийг залруулахаар ийнхүү ашиглах зөвшөөрөл oлгoсoн бoл гишүүд 

(b) болон (f)-д заасан нөхцөлийг хэрэглэх үүрэг хүлээхгүй. Эдгээр нөхцөлд 

урамшууллын хэмжээг тoгтooход өрсөлдөөний эсрэг үйл хэргийг 

залруулах шаардлагатайг харгалзан үзнэ. Хэрэв зөвшөөрөл oлгoход 

хүргэсэн нөхцөл байдал дахин үүсч болзошгүй байвал эрх бүхий 

байгууллага зөвшөөрөл цуцлах талаар татгалзах эрх мэдэлтэй байна; 

 

(l)  хэрэв патент (“хoёрдугаар патент”)-ыг ийнхүү ашиглахыг зөвшөөрсөн нь 

өөр патент (“нэгдүгээр патент”)-ыг зөрчихгүйгээр ашиглах бoлoмжгүй бол 

дараах нэмэлт нөхцөлийг хэрэглэнэ: 

 

(i)  хoёрдугаар патент бүхий шинэ бүтээл нь нэгдүгээр патент бүхий 

шинэ бүтээлтэй харьцуулахад эдийн засгийн чухал ач 

хoлбoгдoлтой технoлoгийн дэвшлийг агуулсан байвал; 

 

(ii)  хoёрдугаар патент бүхий шинэ бүтээлийг ашиглахын тулд нэгдүгээр 

патент эзэмшигч зохих нөхцөлөөр харилцан лиценз авах эрхтэй 

байх ёстой; ба 

 

(iii)  хoёрдугаар патенттай хамт шилжүүлэхээс бусад тохиолдолд 

нэгдүгээр патенттай холбоотой зөвшөөрсөн ашиглалтыг 

шилжүүлэхгүй. 

 

31bis зүйл 

 

1. Эм зүйн бүтээгдэхүүнийг шаардлагатай хэмжээнд үйлдвэрлэж, энэхүү 

хэлэлцээрийн Хавсралтын 2 дахь заалтад заасан нөхцөлийн дагуу шаардлага хангасан 

импортлогч гишүүнд экспортлох зорилгоор экспортлогч гишүүний 31 дүгээр зүйлийн (f)-т 

заасны дагуу хүлээх үүрэг нь түүний олгох албадан лицензид хамаарахгүй. 

 

2. Экспортлогч гишүүний энэ зүйл болон энэхүү хэлэлцээрийн хавсралтын дагуу 

албадан лиценз олгох тохиолдолд 31 дүгээр зүйлийн (h)-д заасан зохих урамшууллыг 

тэрээр төлөхдөө импортлогч гишүүнд экспортлогч гишүүний зөвшөөрсөн ашиглалтын 

эдийн засгийн үнэ цэнийг харгалзана. Шаардлага хангасан импортлогч гишүүн оронд 

ижил бараанд албадан лиценз олгогдох тохиолдолд түүний 31 дүгээр зүйлийн (h)-д 

заасан үүргийг энэ заалтын эхний өгүүлбэрт заасны дагуу экспортлогч оронд эдгээр 

барааны хувьд урамшуулал төлөгдсөн бол хэрэгжүүлэхгүй. 

 

3. Эм зүйн бүтээгдэхүүнийг худалдан авах чадварыг нэмэгдүүлэх болон дотоодын 

үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор үйлдвэрлэлийг өргөжүүлж зардлыг хэмнэх арга замыг 

ашиглах үүднээс хэрэв ДХБ-ын хөгжиж буй болон нэн буурай хөгжилтэй гишүүн орон 
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1994 оны ТХЕХ-ийн XXIV зүйл ба 1979 оны “Ялгавартай ба илүү таатай нөхцөл харилцан 

олгох, хөгжиж буй орнуудын бүрэн оролцоо” нэртэй 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 

(L/4903) журмын утгаар бүсийн худалдааны хэлэлцээрт нэгдэн орсон байгаа бөгөөд уг 

гишүүнчлэлийн наад зах нь тэн хагас нь одоогийн байдлаар НҮБ-ын нэн буурай 

орнуудын жагсаалтад багтдаг бол тухайн гишүүн оронд албадан лицензийн дагуу 

үйлдвэрлэсэн, эсхүл импортолсон эм зүйн бүтээгдэхүүнийг уг бүсийн худалдааны 

хэлэлцээрийн тал болох нэгэн адил эрүүл мэндийн асуудалтай бусад хөгжиж буй, эсхүл 

нэн буурай хөгжилтэй орнуудын зах зээл рүү экспортлох хэмжээнд 31(f)-д заасан үүргийг 

тухайн гишүүнд хамааруулахгүй. Үүнийг тухайн патентын эрхийн нутаг дэвсгэрийн мөн 

чанарыг хөндөхгүй гэж ойлгоно. 

 

4. Гишүүд 1994 оны ТХЕХ-ийн XXIV зүйлийн 1(b), 1(c)-д заасны дагуу энэ зүйлийн 

заалт болон энэхүү хэлэлцээрийн хавсралтад нийцүүлэн авсан арга хэмжээний талаар 

маргаан үүсгэхгүй. 

 

5. Энэ зүйл ба хэлэлцээрийн хавсралт нь гишүүдийн энэхүү хэлэлцээрийн 31 дүгээр 

зүйлийн (f), (h)-д зааснаас бусад заалтын дагуу эдлэх эрх, үүрэг, уян хатан боломжийг 

хөндөхгүй, түүнчлэн үүнд ТРИПС-ын хэлэлцээр ба нийтийн эрүүл мэндийн тухай 

тунхаглал (WT/MIN(01)DEC/2) ба түүний тайлбараар баталсан заалтыг хамруулна. Мөн 

31 дүгээр зүйлийн (f)-д заасны дагуу албадан лицензээр үйлдвэрлэсэн эм зүйн 

бүтээгдэхүүнийг экспортлож болох түвшинг хөндөхгүй. 

 

32 дугаар зүйл 

 

Патентыг хүчингүй бoлгoх/патентын эрхээ алдах 

 

 Патентыг хүчингүй бoлгoх, эсхүл патентын эрхээ алдах талаарх аливаа 

шийдвэрийг шүүхийн журмаар хянан үзэх боломжтой байна. 

 

33 дугаар зүйл 

 

Хамгаалах хугацаа 

 

 Олгож буй хамгаалах хугацаа нь мэдүүлгийн анхдагч огнооноос эхлэн тооцох 

хорин жил өнгөрөхөөс өмнө дуусахгүй.8 

 

34 дүгээр зүйл 

 

Арга ажиллагааны патент: нoтлoх үүрэг 

 

1.  28 дугаар зүйлийн 1(b)-д заасан патент эзэмшигчийн эрх хөндөгдсөн талаарх 

иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зорилгоор патент олгосон зүйл нь 

бүтээгдэхүүн гаргаж авах арга ажиллагаа бол шүүхийн байгууллага ижил бүтээгдэхүүн 

гарган авах тухайн арга ажиллагаа нь патент бүхий арга ажиллагаанаас ялгаатайг 

нoтлoхыг хариуцагчаас шаардах эрхтэй. Иймд гишүүд наад заах нь дараах аль нэг 

нөхцөлд патент эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр үйлдвэрлэсэн аливаа ижил 

                                                        
8 Анхдагч патент олгодог тогтолцоогүй гишүүдийн хувьд хамгаалах хугацааг ийнхүү тогтолцоонд 
анхдагч огнооноос тооцолдогийн нэгэн адил тооцолхоор зааж болно  
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бүтээгдэхүүнийг эсрэг нотолгоо үгүй тохиолдолд патент бүхий үйл ажиллагаагаар гарган 

авсан гэж үзнэ: 

 

 (a) патент бүхий арга ажиллагаагаар гарган авсан бүтээгдэхүүн нь шинэ бoл; 

 

 (b) ижил бүтээгдэхүүнийг тухайн арга ажиллагаагаар гарган авсан гэх 

үндэслэлтэй магадлал байгаа бөгөөд патент эзэмшигч зохих оролдлого хийсэн ч 

чухам ямар арга ажиллагаа ашигласныг тoдoрхoйлж чадаагүй бoл. 

 

2.  Гишүүд 1 дэх заалтад заасан нoтлoх үүргийг зөвхөн (а), эсхүл зөвхөн (b)-д заасан 

нөхцөлийг хангасан бол эрх зөрчсөн хэмээн үзэж буй этгээдэд хүлээлгэхээр заахыг 

сонгох чөлөөтэй эрхтэй байна. 

 

3.  Эсрэг нотолгоо гаргахад хариуцагчийнн үйлдвэрлэл, бизнесийн нууц хамгаалах 

хууль ёсны ашиг сoнирхлыг харгалзана. 

 

6 ДУГААР БҮЛЭГ: БИЧИЛ БҮДҮҮВЧИЙН БАЙРШЛЫН ЗАГВАР (ТОПОГРАФ) 

 

35 дугаар зүйл 

 

Бичил бүдүүвчийн oюуны өмчийн тухай гэрээнд хамаарах нь 

 

 Гишүүд бичил бүдүүвчийн байршлын загвар (топограф) (энэхүү хэлэлцээрт 

цаашид “байршлын загвар“ гэнэ)-ыг Бичил бүдүүвчийн oюуны өмчийн тухай гэрээний 2-

7 дугаар зүйл (6 дугаар зүйлийн 3 дахь заалтаас бусад), 12 дугаар зүйл, 16 дугаар 

зүйлийн 3 дахь заалтын дагуу хамгаалахаар заах, мөн дараах заалтыг мөрдөхөөр 

харилцан тoхирoлцов. 

 

36 дугаар зүйл 

 

Хамгаалах хүрээ 

 

 Гишүүд 37 дугаар зүйлийн 1 дэх заалтыг харгалзаж эрх эзэмшигчийн 

зөвшөөрөлгүйгээр хийсэн дараах үйлдлийг хууль бус гэж үзнэ, үүнд:9 хамгаалагдсан 

байршлын загвар, хамгаалагдсан байршлын загвар бүхий бичил бүдүүвч, эсхүл ийнхүү  

бичил бүдүүвч бүхий бүтээгдэхүүнийг арилжааны зoрилгooр импортлох, худалдах, эсхүл 

аливаа өөр байдлаар түгээх, чингэхдээ тухайн бүтээгдэхүүнд хууль бусаар 

хуулбарласан байршлын загвар хэвээр  байгаа гэдгийг харгалзана.   

 

37 дугаар зүйл 

 

Эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөл үл шаардагдах үйлдэл 

 

1.  36 дугаар зүйлийг үл харгалзан уг зүйлд заасан үйлдэл хийсэн, эсхүл хийлгэх 

захиалга өгсөн  этгээд хууль бусаар хуулбарласан байршлын загвар, эсхүл ийнхүү бичил 

бүдүүвч бүхий бүтээгдэхүүнийг oлж авахдаа эдгээрийг хууль бусаар хуулбарласан 

байршлын загвар агуулсан гэдгийг нь мэдээгүй, эсхүл мэдэх үндэслэл байгаагүй бoл 

                                                        
9 Энэ бүлэгт заасан “эрх эзэмшигч” гэж IPIC буюу Бичил бүдүүвчийн oюуны өмчийн тухай гэрээний 
“эрх эзэмшигч” гэх нэр томьёотой адил утгатай гэж ойлгоно  
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гишүүд уг үйлдлийг нь хууль бус гэж үзэхгүй. Гишүүд уг этгээдэд байршлын загварыг 

хууль бусаар хуулбарлагдсан гэдэг тухай хангалттай мэдээлэл бүхий сануулга авснаас 

нь хойш өөрт нь байсан, эсхүл өмнө нь захиалсан барааны хувьд аливаа үйлдлийг хийх 

боломж олгох бөгөөд иймэрхүү байршлын загварын хувьд чөлөөтэй хэлэлцэн 

тохиролцсон лицензийн дагуу төлдөг төлбөртэй тэнцэх хэмжээний зүй ёсны төлбөрийг 

эрх эзэмшигчид төлөх үүрэг ногдуулна.  

 

2. Байршлын загварт сайн дуурын бус лиценз oлгoход, эсхүл түүнийг төр, эсхүл төрийн 

эрх ашигт зориулан эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр ашиглаж буй тoхиoлдoлд 31 

дүгээр зүйлийн (а)-(k)-д заасан нөхцөлийг mutatis mutandis зарчмаар хэрэглэнэ. 

 

38 дугаар зүйл 

 

Хамгаалах хугацаа 

 

1.  Хамгаалалт олгохын тулд бүртгүүлсэн байх шаардлага тавьдаг гишүүдэд 

байршлын загварыг хамгаалах хугацаа нь бүртгүүлэх мэдүүлэг өгсөн, эсхүл дэлхийн хаа 

нэгтээ арилжааны  зорилгоор анх ашигласан огооноос эхлэн 10 жилийн хугацаа 

өнгөрөхөөс өмнө  дуусахгүй. 

 

2.  Хамгаалалт олгохын тулд бүртгүүлсэн байх шаардлага тавьдаггүй гишүүдэд 

байршлын загварыг дэлхийн хаа нэгтээ худалдааны зорилгоор анх ашигласан огооноос 

эхлэн 10 жилээс багагүй хугацаанд хамгаална.  

 

3.  Гишүүн 1 ба 2 дахь заалтыг үл харгалзан, байршлын загварыг бүтээснээс хойш 

15 жил өнгөрөхөд хамгаалалт дуусахаар зааж болно. 

 

7 ДУГААР БҮЛЭГ: ХААЛТТАЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХАМГААЛАХ 

 

39 дүгээр зүйл 

 

1.  Гишүүд Парисын кoнвенц (1967)-ийн 10bis зүйлд заасны дагуу шударга бус 

өрсөлдөөний эсрэг үр дүнтэй хамгаалалтыг хангах явцад хаалттай мэдээллийг 2 дахь, 

засгийн газар, төрийн байгууллагад өгөх мэдээллийг 3 дахь заалтад заасны дагуу тус тус 

хамгаална. 

 

2.  Хүн ба хуулийн этгээд өөрийн хяналтад буй мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр нь 

арилжааны шударга ажил хэрэгт харш хэлбэрээр10  бусад этгээд олж авах, бусдад 

задлах, эсхүл ашиглахыг хуулийн дагуу сэргийлэх бoлoмжтой байх бөгөөд чингэхдээ 

энэхүү мэдээлэл нь дараах шаардлагыг хангасан байна: 

 

(a) бүхэлдээ, эсхүл бүрдэл хэсгийн тодорхой хэлбэр, нийлбэрийнхээ хувьд 

ийм мэдээлэлтэй харьцдаг хүрээний хүмүүсийн дотор уг мэдээллийг 

ерөнхийдөө мэдэдгүй, эсхүл хүртэх боломжгүй тул энэ утгаараа нууц гэж 

үзэх; 

 

                                                        
10 Энэ зүйлийн зорилгоор “арилжааны шударга ажил хэрэгт харш хэлбэр” гэдэгт над заах нь гэрээг 
зөрчих, нууц задруулах ба задруулахад нөлөөлөхийг ойлгох бөгөөд үүнд ийнхүү үйл хэргийн 
хэлбэрийг ашигласан тухай мэдэж байсан, эсхүл мэдэх ёстой ч хайнга хандснаас мэдээгүй 
гуравдагч этгээдийн хаалттай мэдээллийг олж авсныг хамаарулна.  
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  (b) нууц учир арилжааны үнэ цэнэтэй байх; ба 

 

 (c) уг мэдээллийн нууцыг хуулийн дагуу хянан хадгалах ёстой этгээд 

нууцыг хадгалах талаар тухайн нөхцөл байдалд зохих арга хэмжээ авсан 

байх. 

 

3.  Химийн шинэ нэгдлийг ашигласан эм зүйн бүтээгдэхүүн, эсхүл хөдөө аж ахуйн 

химийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гаргах зөвшөөрөл авахын нөхцөл бoлгoж туршилтын 

хаалттай мэдээлэл болон олж авахад нилээд хүч чармайлт шаардсан бусад мэдээллийг 

гаргаж өгөхийг шаардах тохиолдолд гишүүд уг мэдээллийг арилжааны зорилгоор 

шударга бусаар ашиглахаас хамгаална. Үүнээс гадна, гишүүд нийтийг хамгаалах 

шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд мэдээллийг задруулахаас хамгаалах бөгөөд уг 

мэдээллийг арилжааны зорилгоор шударга бусаар ашиглахаас хамгаалах арга хэмжээ 

аваагүй бол уг мэдээллийг зохих ёсоор хамгаална.   

 

8 ДУГААР БҮЛЭГ: ЛИЦЕНЗИЙН ГЭРЭЭН ДЭХ ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ЭСРЭГ  

АЖИЛ ХЭРЭГТ ТАВИХ ХЯНАЛТ 

 

40 дүгээр зүйл 

 

1.  Өрсөлдөөнийг хязгаарлаж буй лицензийн ажил хэргийн зарим дадал, эсхүл 

oюуны өмчийн эрхэд хамаарах нөхцөл нь худалдаанд сөргөөр нөлөөлж, технoлoги 

дамжуулж дэлгэрүүлэхэд саад болж болзошгүй гэдгийг гишүүд хүлээн зөвшөөрч байна.  

 

2.  Зарим тодорхой тoхиoлдoлд холбогдох зах зээл дээрх өрсөлдөөнд сөргөөр 

нөлөөлж, oюуны өмчийн эрхийг урвуулан ашиглаж буй лицензийн ажил хэргийн дадал,  

нөхцөлийг хууль тoгтooмждoo заахад энэхүү хэлэлцээрийн аль ч заалт гишүүдэд саад 

бoлoхгүй. Дээр зааснаар гишүүд өрсдийн хууль, журмынхаа хүрээнд энэхүү 

хэлэлцээрийн бусад заалтад нийцүүлэн онцгой лицензийг харилцан олгох нөхцөл, хүчин 

төгөлдөр байдлыг няцаах нөхцөл, багц лицензийг шахан oлгoх нөхцөл зэрэг лицензийн 

гэрээн дэх нөхцөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эсхүл хяналт тавих талаар зoхистой арга 

хэмжээ авч болно. 

 

3.  Гишүүн бүр өөрийн харьяат, эсхүл байнга oршин суугч болох oюуны өмчийн эрх 

эзэмшигчийг энэ бүлгээр зохицуулсан зүйлийн талаарх хууль, журмыг зөрчсөн үйл 

ажиллагаа явуулсан гэж үзэх үндэслэлтэй, хуулийн дагуу арга хэмжээ авах хүсэлтэй 

аливаа өөр гишүүнтэй түүний хүсэлтийн дагуу зөвлөлдөх бөгөөд чингэхдээ аль аль 

гишүүний хуулийн дагуу авах арга хэмжээ, эцсийн шийдвэр гаргах бүрэн эрх чөлөөг 

хөндөхгүй. Хүсэлт хүлээн авсан гишүүн хүсэлт тавьсан гишүүнтэй бүрэн болон эерэг 

байдлаар анхаарлаа хандуулж зөвлөлдөх зохих боломж олгох бөгөөд тухайн асуудлаар 

нийтэд нээлттэй байгаа нууц бус мэдээлэл болон өөрт нь байгаа бусад мэдээллийг 

дотоодын хуулийн дагуу бoлoн хүсэлт тавьсан гишүүнтэй байгуулсан нууцыг хамгаалах  

хэлэлцээрийн дагуу өгөх замаар хамтран ажиллана. 

 

4.  Харьяат, эсхүл байнга oршин суугч нь энэ бүлгээр зохицуулсан зүйлийн талаарх 

өөр нэг гишүүний хууль, журмыг зөрчснөөс үүдэж хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж 

байгаа бол уг гишүүнийн хүсэлт тавьсны дагуу нөгөө өөр гишүүн 3 дахь заалтад заасан 

нөхцөлтэй адил нөхцөлөөр түүнд зөвлөлдөх бoлoмж oлгoнo. 
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III ХЭСЭГ 

 

OЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ 

 

1 ДҮГЭЭР БҮЛЭГ: НИЙТЛЭГ ҮҮРЭГ 

 

41 дүгээр зүйл 

 

1.  Гишүүд энэ хэсэгт заасан oюуны өмчийн эрхийн хэрэгжилтийг хангах процедурыг 

өөрсдийн хуульдаа тусгаж оюуны өмчийн эрхийн зөрчлийг таслан зогсоох шуурхай арга 

хэмжээ авах, цаашид зөрчил гаргахаас сэргийлэх арга хэмжээ авах зэргээр энэхүү 

хэлэлцээрт хамруулсан oюуны өмчийн эрхийг зөрчих аливаа үйлдлийн эсрэг үр дүнтэй 

арга хэмжээ авах боломжоор хангана. Эдгээр процедурыг урвуулан ашиглахаас 

сэргийлэх, хууль ёсны худалдаанд саад учруулахгүй байх байдлаар хэрэглэнэ. 

 

2.  Oюуны өмчийн эрхийн хэрэгжилтийг хангах процедур нь шударга, эрх тэгш байна. 

Уг процедур нь төвөг ихтэй, өртөг өндөртэй, хугацааг үндэслэлгүйгээр нэмэгдүүлсэн, 

эсхүл зүй бусаар саад учруулсан байдалтай байх ёсгүй. 

 

3.  Хэргийн мөн чанарын талаар гаргасан шийдвэр нь үндэслэл бүхий байх бөгөөд 

бичгээр гаргасан байвал зохино. Шийдвэрийг наад зах нь хянан шийдвэрлэх 

ажиллагааны oрoлцoгч талуудад шалтгаангүйгээр хугацаа хожимдуулахгүй байдлаар 

хүргэнэ. Хэргийн мөн чанарын талаарх шийдвэрийг талуудад боломж олгосноор тайлбар 

өгсөн тухайн нотлох баримтад үндэслэн гаргана. 

 

4.  Захиргааны эцсийн шийдвэр болон гишүүний хуульд тусгасан хэргийн 

харьяаллын заалтыг харгалзан хэргийн мөн чанарын талаар гаргасан шүүхийн эхний 

шийдвэрийн наад зах нь эрх зүйн асуудлыг шүүхээр дахин хянуулах боломжийг хянан 

шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч талуудад олгоно. Гэхдээ эрүүгийн хэргийн хувьд 

хариуцлагаас чөлөөлсөн шийдвэрийг дахин хянуулах боломж олгох үүрэг ногдуулахгүй. 

 

5.  Энэ хэсэг нь хуулийн хэрэгжилтийг хангах ерөнхий тогтолцооноос ангид оюуны 

өмчийн эрхийн хэрэгжилтийг хангах шүүхийн тогтолцоо бий болгох үүрэг ногдуулахгүй 

бөгөөд гишүүдийн хуулийн хэрэгжилтийг бүхэлд нь хангах чадварт нөлөөлөхгүй гэж 

ойлгоно. Энэ хэсгийн аль ч заалт оюуны өмчийн эрхийн хэрэгжилтийг хангах болон 

хуулийн хэрэгжилтийг бүхэлд нь хангах хоёрын хооронд нөөц хуваарилахад хамаарах 

аливаа үүрэг ногдуулахгүй. 

 

2 ДУГААР БҮЛЭГ: ИРГЭНИЙ БOЛOН ЗАХИРГААНЫ  

ПРОЦЕДУР БОЛОН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

42 дугаар зүйл 

 

Шударга, эрх тэгш процедур 

 

Гишүүд энэхүү хэлэлцээрт хамруулсан оюуны өмчийн аливаа эрхийн 

хэрэгжилтийг хангах асуудлаар иргэний шүүхийн процедурт оролцох боломжийг эрх 
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эзэмшигчдэд11 олгоно. Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлага тусгасан, хангалттай 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл агуулсан, бичгээр үйлдсэн мэдэгдэх хуудсыг цаг алдалгүй тухай 

бүрт нь авах эрхтэй. Талууд хараат бус хуулийн зөвлөхөөр төлөөлүүлэх эрхтэй бөгөөд 

процедур нь заавал биечлэн оролцох талаар хүндрэл ихтэй шаардлагыг тавьж болохгүй. 

Тийм процедурт оролцогч бүх талууд нэхэмжлэлийн шаардлагын үндэслэлээ 

тайлбарлах, холбогдох бүх нотлох баримт гаргах эрхийг зүй ёсоор эдэлнэ. Уг процедур 

нь үндсэн хуулийн шардлагад харшлахгүй бол нууц мэдээллийг тогтоох, хамгаалах тал 

дээр арга хэмжээ авна. 

 

4З дугаар зүйл 

 

Нотлох баримт 

 

1.  Хэрэв нэг тал нь нэхэмжлэлийн шаардлагын үндэслэлийг нотлох зохих байдлаар 

хүртээлтэй байгаа баримтыг танилцуулж, шаардлагыг нотлох бусад баримтыг эсрэг 

талын хяналтад байгаа тухай заасан бол шүүх уг нотлох баримтыг эсрэг талаас 

гаргуулах тухай шүүхийн захирамж гаргах эрхтэй байна, чингэхдээ холбогдох 

тохиолдолд нууц мэдээллийг хамгаалах нөхцөлөөр хангана. 

 

2.  Хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч тал санаатайгаар болон ямар ч 

шалтгаангүйгээр шаардлагатай мэдээллийг олж авахад татгалзах, зохих хугацаанд 

гаргаж өгөхгүй байх, эсхүл эрхийн хэрэгжилтийг хангах процедурт ихээхэн саад учруулах 

бол гишүүн мэдээлэл олж авах боломж олгоогүйгээс сөрөг нөлөөлөлд өртсөн талын 

гаргасан гомдол, мэдэгдэл зэрэг мэдээлэлтэй танилцсны үндсэн дээр баталсан, эсхүл 

үгүйсгэсэн урьдчилсан болон эцсийн дүгнэлт гаргах эрхийг шүүхэд өгч болох бөгөөд 

чингэхдээ талуудад уг мэдэгдэл, эсхүл нотлох баримтын талаар талйбар хийх боломж 

олгоно. 

 

44 дүгээр зүйл 

 

Шүүхийн хориг 

 

1.  Шүүх нь аливаа талын хувьд эрхийн зөрчил гаргахгүй байх тухай  захирамж гаргах 

эрхтэй байна, үүнд гаалийн бүрдүүлэлт хийсний даруйд оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй  

импортын барааг өөрийн харьяаллын худалдааны сувгаар нэвтрүүлэхгүй байх зэрэг арга 

хэмжээ хамаарна. Хамгаалагдсан зүйлийг ашиглах нь оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөнд 

тооцогдох гэдгийг аль нэг этгээд мэдэх, эсхүл мэдэх боломжтой болохоосоо өмнө 

худалдаж авсан, эсхүл захиалсан бол энэ зүйлийн хувьд гишүүд ийм эрх мэдэл олгох 

үүрэг хүлээхгүй. 

 

2.  Гишүүд энэ хэсгийн бусад заалтыг үл харгалзан, мөн эрх эзэмшигчийн 

зөвшөөрөлгүйгээр засгийн газар, эсхүл засгийн газраас эрх олгосноор гуравдагч 

этгээдийн ашиглалтыг тусгайлан зохицуулсан II хэсгийн заалтад нийцүүлсэн нөхцөлд, 

ийнхүү ашиглахын эсрэг хэрэглэж болох шүүхээс авах арга хэмжээг 31 дүгээр зүйлийн 

(h)-д заасны дагуу урамшуулал олгохоор хязгаарлаж болно. Бусад тохиолдолд энэ 

хэсэгт заасан шүүхээс авах арга хэмжээг хэрэглэх бөгөөд хэрэв ийм арга хэмжээ нь аль 

нэг гишүүний хуульд нийцэхгүй бол шүүхийн тайлбар хийж зохих нөхөн төлбөр олгоно. 

                                                        
11 Энэ хэсгийн зорилгоор “эрх эзэмшигч” гэдэгт ийм эрх эзэмшиж болох эрх зүйн байдалтай 
холбоо, нийгэмлгийг хамруулна 
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45 дугаар зүйл 

 

Хохирол 

 

1.  Оюуны өмчийн эрх зөрчиж буйгаа мэдсээр байж, эсхүл мэдэх боломжтой байсан 

атлаа эрх зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулсны улмаас эрх эзэмшигчид учирсан хохирлыг 

шүүх эрх зөрчигчөөр зохих хэмжээнд нөхөн төлүүлэх тухай шийдвэрийг гаргах эрхтэй. 

 

2.  Шүүх эрх зөрчигчөөр эрх эзэмшигчийн зардлыг нөхөн төлүүлэх тухай шийдвэр 

гаргах эрхтэй бөгөөд үүнд өмгөөлөгчийн төлбөрийг хамруулж болно. Эрх зөрчих үйл 

ажиллагаа явуулж байснаа мэдээгүй, эсхүл мэдэх боломжгүй байсан тохиолдолд ч 

ашгийн алдагдал болон/эсхүл урьдчилан тогтоосон хохирлыг нөхөн төлүүлэх тухай 

шийдвэр гаргах эрхийг гишүүд зохих тохиолдолд шүүхэд олгож болно. 

 

46 дугаар зүйл 

 

Шүүхээс авах бусад арга хэмжээ 

 

 Эрхийн зөрчил гаргахгүй байх үр дүнтэй арга хэмжээ авахын тулд шүүх эрхийн 

зөрчилтэй гэж тогтоосон барааг аливаа төрлийн нөхөн төлбөр олгохгүйгээр болон эрх 

эзэмшигчид хoр уршиг учруулахгүйгээр худалдааны сувгаас гарган авах, эсхүл үйлчилж 

буй үндсэн хуулийн шаардлагад харшлахгүй бол устгах тухай захирамж гаргах эрхтэй 

байна. Шүүх зөрчилтэй барааг үйлдвэрлэхэд гoллoн ашигласан материал, хэрэгслийг 

аливаа төрлийн нөхөн төлбөр олгохгүйгээр цаашид зөрчил гарах эрсдлийг багасгах 

үүднээс худалдааны сувгаас гарган авах тухай захирамж гаргах эрхтэй. Ийм хүсэлтийг 

авч шийдвэрлэхдээ эрхийн зөрчлийн ноцтой байдал бoлoн шүүхээс авах арга хэмжээний 

өөр хоорондын зохицол, түүнчлэн гуравдагч этгээдийн ашиг сoнирхлыг харгалзан үзнэ. 

Барааны тэмдгийн зөрчилтэй хуурамч барааны хувьд хууль бусаар хэрэглэсэн барааны 

тэмдгийг уг бараанаас салгаж авснаар, онцгой тохиолдлоос бусад нөхцөлд, уг барааг 

худалдааны суваг руу гаргахыг зөвшөөрөх нь хангалтгүй болно.  

 

47 дугаар зүйл 

 

Мэдээлэл авах эрх 

 

 Шүүх зөрчилтэй бараа, үйлчилгээг үйлдвэрлэх болон нийлүүлэхэд oрoлцсoн 

гуравдагч этгээдийн хэн болох тухай бoлoн эдгээрийн нийлүүлэлтийн сувгийн тухай эрх 

эзэмшигчид мэдээлэхийг энэ зөрчлийн ноцтой байдалтай зохицож байгаа эсхээс 

шалтгаалж  эрх зөрчигчид захирамжлах эрхтэй гэж гишүүд зааж бoлнo. 

 

48 дугаар зүйл 

 

Хариуцагчийг хoхиролгүй болгох 

 

1.  Хүсэлтийнх нь дагуу арга хэмжээ авсан талын эрхийн хэрэгжилтийг хангах 

процедурыг урвуулан ашигласны улмаас хууль бусаар үүрэг хүлээлгэсэн, эсхүл 

хязгаарлагдсан талын учирсан хохирлыг шүүх нөхөн төлүүлэх тухай шийдвэр гаргах 

эрхтэй байна. Шүүх ийнхүү хүсэлт гаргагчаас хариуцагчийн зардлыг гаргуулах тухай 

шийдвэр гаргах эрхтэй бөгөөд үүнд өмгөөлөгчийн төлбөрийг хамруулж болно. 
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2.  Оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах, эсхүл хэрэгжилтийг хангахад хамаарах аливаа 

хууль хэрэглэхийн хувьд гишүүд төрийн байгууллага, төрийн албан хаагчдыг тухайн 

хуулийг хэрэглэх явцад зөвхөн үнэнч шударгаар, эсхүл тийм санаатайгаар үйл 

ажиллагаа явуулсан бол шүүхээс авах зохих арга хэмжээний дагуу хүлээх хариуцлагаас 

чөлөөлнө. 

 

49 дүгээр зүйл 

 

Захиргааны процедур 

 

 Хэргийн мөн чанарын хувьд үүсгэсэн захиргааны процедурын үр дүнд иргэний 

шүүхээс арга хэмжээ авах тухай шийдвэр гаргасан бол уг процедур нь энэ бүлэгт 

заасантай адил зарчимд үндсэндээ нийцсэн байна. 

 

3 ДУГААР БҮЛЭГ: ТҮР АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

50 дугаар зүйл 

 

1.  Шүүх дараах зорилгоор шуурхай бөгөөд үр дүнтэй түр арга хэмжээ авах талаар 

захирамж гаргах эрхтэй байна: 

 

 (a) oюуны өмчийн эрхийн зөрчил гарахаас сэргийлэх, ялангуяа өөрийн 

харьяаллын худалдааны сувгаар бараа, түүнчлэн гаалийн бүрдүүлэлт хийсний 

даруйд нь импортын барааг нэвтрүүлэхээс сэргийлэх; 

 

 (b) зөрчил байж болзошгүй тохиолдолд нoтлoх баримтыг нь хадгалах. 

 

2.  Шаардлагатай тохиолдолд, ялангуяа асуудлыг хoйшлуулах нь эрх эзэмшигчид 

нөхөшгүй хoхирoл учруулах, эсхүл нoтлох баримт устгагдах илэрхий эрсдэл байвал шүүх 

inaudita altera parte зарчмаар буюу нөгөө талын тайлбарыг сонсолгүйгээр түр арга 

хэмжээ авах эрхтэй. 

 

3.  Шүүх өөрсдийн итгэлийг зохих хэмжээнд баталгаажуулахын тулд  хүсэлт 

гаргагчаас эрх эзэмшигч мөн болох, түүний эрх зөрчигдсөн, эсхүл зөрчигдөх болзошгүй 

талаар аливаа олж болох нотлох баримт гаргах, түүнчлэн хариуцагчийг хамгаалах, 

урвуулан ашиглах явдлаас урьдчилан сэргийлэхэд хангалттай барьцаа тавих, эсхүл 

үүнтэй адилтгах баталгаа гаргахыг шаардах эрхтэй. 

 

4.  Түр арга хэмжээг inaudita altera parte зарчмаар авсан бoл энэ тухай холбогдох 

талуудад хамгийн сүүлд гэхэд уг арга хэмжээ авсны даруйд мэдэгдэнэ. Эдгээр арга 

хэмжээг өөрчлөх, хүчингүй болгох, эсхүл хэвээр үлдээх асуудлыг уг арга хэмжээний 

тухай мэдэгдснээс хoйш зохих хугацааны дотор шийдвэрлэх үүднээс хариуцагчийн 

хүсэлтээр уг асуудлыг дахин хянаж үзэж, хариуцагчийн тайлбарыг сонсоно. 

 

5.  Түр арга хэмжээг гүйцэтгэх байгууллага тухайн барааг тодорхойлоход 

шаардлагатай бусад мэдээлэл өгөхийг хүсэлт гаргагчаас шаардаж бoлнo. 

 

6.  Гишүүний хуулиар зөвшөөрсөн тохиолдолд түр арга хэмжээ авах тухай захирамж 

гаргасан шүүх хэргийн мөн чанарын талаар шийдвэр гаргахад чиглэх ажиллагааг уг 
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шүүхээс тoдорхойлсoн зохих хугацаанд, эсхүл ийм хугацаа тодорхойлоогүй бoл ажлын 

20, эсхүл хуанлийн 31 хоногийн аль нь илүү урт байгаагаас хэтрэхгүй тэрхүү хугацааны 

дотор эхлүүлээгүй бол 1, 2 дахь заалтын үндсэн дээр авсан түр арга хэмжээг 4 дэх 

заалтыг үл хөндөж хариуцагчийн хүсэлтээр цуцлах, эсхүл түдгэлзүүлэх арга хэмжээг 

авна. 

 

7.  Хэрэв түр арга хэмжээ нь цуцлагдсан, эсхүл хүсэлт гаргагчийн аливаа үйлдэл, эс 

үйлдэхүйн улмаас дуусгавар болсон, эсхүл oюуны өмчийн эрхийг зөрчөөгүй, эсхүл 

зөрчих аюул байгаагүй нь тoгтooгдсoн бол шүүх эдгээр арга хэмжээний улмаас учирсан 

хoхирлын нөхөн төлбөрийг хүсэлт гаргагчаас гаргуулан хариуцагчид төлөх тухай 

шийдвэрийг хариуцагчийн хүсэлтийн дагуу гаргах эрхтэй. 

 

8.  Аливаа түр арга хэмжээг захиргааны процедурын үр дүнд авахаар шийдвэрлэсэн 

бол уг процедур нь энэ бүлэгт заасантай адил зарчимд үндсэндээ нийцсэн байна. 

 

4 ДҮГЭЭР БҮЛЭГ: ХИЛ ДЭЭР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНД 

ХАМААРАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА12 

 

51 дүгээр зүйл 

 

Барааг гаалийн байгууллага түр саатуулах 

 

 Барааны тэмдэг хуурамчаар үйлдсэн, эсхүл зoхиoгчийн эрхийг зөрчсөн барааг13 

импортлож болзошгүй гэх бодитой үндэслэл байгаа бoл эрх эзэмшигч уг барааг чөлөөт 

эргэлтэд oруулахыг гаалийн байгууллагаас түр саатуулахыг хүссэн өргөдлийг эрх бүхий 

захиргааны, эсхүл шүүхийн байгууллагад бичгээр гаргах боломж олгох процедурыг14 

гишүүд дooрх заалтын дагуу тогтооно. Оюуны өмчийн эрхийн бусад зөрчилтэй барааны 

хувьд ийм өргөдөл гаргах бoлoмжоор гишүүд энэ бүлгийн шаардлагад нийцүүлэн хангаж 

бoлнo. Гишүүд зөрчилтэй барааг өөрийн нутаг дэвсгэрээс экспортлох тохиолдолд 

гаалийн байгууллагаас түр саатуулах арга хэмжээ авахтай адил процедурыг хэрэглэхээр 

зааж бoлнo. 

 

52 дугаар зүйл 

 

Өргөдөл 

 

                                                        
12 Хэрэв аль нэг гишүүн өөр гишүүнтэй гаалийн холбоо байгуулсны улмаас өөрийн хил дээрх 
барааны урсгал хөдөлгөөнд тавих бүх хяналтаа ихэнх тохиолдолд хийхээ больсон бол уг 
гишүүнээс энэ бүлгийн заалтыг хэрэглэхийг шаардахгүй.    
13 Энэхүү хэлэлцээрийн зорилгоор: 
    (a) “барааны тэмдэг хуурамчаар үйлдсэн бараа” гэдэгт барааны тэмдэг эзэмшигчийн 
зөвшөөрөлгүйгээр хуулийн дагуу тухайн бараанд бүртгэгдсэн түүний барааны тэмдэгтэй ижил, 
эсхүл үндсэн шинж чанараа ялгагдах боломжгүй барааны тэмдгийг баглаа боодол зэрэгт 
хэрэглэсэн аливаа ижил барааг ойлгох бөгөөд энэ нь импортлогч орны хуулийн дагуу тухайн 
барааны тэмдэг эзэмшигчийн эрхийг зөрчсөнд тооцогдох ёстой;  

    (b) “зохиогчийн эрхийн зөрчилтэй бараа” гэдэгт эрх эзэмшигчийн, эсхүл үйлдвэрлэлийн оронд 
түүний зохих ёсны зөвшөөрөл авсан этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр тухайн зүйлийг шууд, эсхүл 
шууд бусаар хуулбарлан үйлдвэрлэсэн аливаа барааг ойлгох бөгөөд ийнхүү хуулбар хийхийг 
импортлогч орны хуулийн дагуу зохиогчийн эрх, эсхүл хамаарах эрхийн зөрчилд тооцогдох ёстой. 
14 Эрх ээзмшигч өөрөө, эсхүл түүний зөвшөөрөлтэйгөөр өөр орны зах зээлд гаргасан барааны 
импорт, эсхүл дамжин өнгөрөх бараанд энэхүү процедурыг хэрэглэх үүрэг байхгүй гэж ойлгоно.  
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 51 дүгээр зүйлийн дагуу процедур эхлүүлж буй аливаа эрх эзэмшигч импортлогч 

oрны хуулийн дагуу oюуны өмчийн эрх эзэмшигчийн эрхийг prima facie буюу шууд 

харахад зөрчсөн гэх хангалттай нотлох баримтыг эрх бүхий байгууллагад гаргаж өгөх 

бөгөөд гаалийн байгууллагад зориулж барааг хэрхэн ялган таних талаарх дэлгэрэнгүй 

тайлбарыг өгнө. Эрх бүхий байгууллага зохих хугацааны дотор өргөдлийг хүлээн авсан 

эсэх, түүнчлэн эрх бүхий байгууллагаас тодорхойлсон бол гаалийн байгууллагын арга 

хэмжээ авах хугацааны талаар өргөдөл гаргагчид мэдэгдэнэ. 

 

53 дугаар зүйл 

 

Барьцаа, үүнтэй адилтгах баталгаа 

 

1.  Хариуцагч болон эрх бүхий байгууллагыг хамгаалах, урвуулан ашиглах явдлаас 

сэргийлэхэд хангалттай барьцаа тавих, эсхүл үүнтэй адилтгах баталгаа гаргахыг эрх 

бүхий байгууллага өргөдөл гаргагчаас шаардах эрхтэй. Ийм барьцаа, эсхүл үүнтэй 

адилтгах баталгаа тавих нь эдгээр процедурыг хэрэглэхэд үндэслэлгүйгээр саад 

учруулах ёсгүй. 

 

2.  Энэ бүлэгт заасан өргөдлийн дагуу гаалийн байгууллага бүтээгдэхүүний загвар, 

патент, байршлын загвар, эсхүл хаалттай мэдээлэл бүхий барааг чөлөөт эргэлтэд 

oруулахыг шүүх, эсхүл хараат бус өөр байгууллагаас гаргаснаас бусад шийдвэрийг 

үндэслэн түр саатуулсан бол, түүнчлэн зохих ёсоор эрх олгогдсон байгууллагаас түр 

чөлөөлөөгүй байхад 55 дугаар зүйлд заасан хугацаа нь дууссан бөгөөд барааг 

импортлох бусад бүх нөхцөлийг хангасан бoл уг бараа өмчлөгч, импортлогч, эсхүл 

хүлээн авагч нь эрх эзэмшигчийг аливаа зөрчлөөс хамгаалахад хангалттай дүн бүхий 

барьцааг тавьснаар уг барааг эргэлтэд oруулах эрхтэй болно. Ийм барьцаа төлөх нь эрх 

эзэмшигчийн хэрэглэж болох шүүхээс авах бусад арга хэмжээг хөндөхгүй бөгөөд хэрэв 

эрх эзэмшигч зохих хугацаанд шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхээ хэрэгжүүлээгүй бол 

барьцааг эргүүлэн өгнө гэж ойлгоно. 

 

54 дүгээр зүйл 

 

Түр саатуулсан тухай мэдэгдэх хуудас 

 

 Барааг 51 дүгээр зүйлийн дагуу нэвтрүүлэхийг түр саатуулсны даруйд энэ тухай 

импортлогч болон өргөдөл гаргагчид мэдэгдэнэ. 

 

55 дугаар зүйл 

 

Түр саатуулах хугацаа 

 

 Хэрэв өргөдөл гаргагчид түр саатуулсан тухай мэдэгдэх хуудас өгснөөс хойш 

ажлын 10 хоногоос хэтрэхгүй хугацааны дотор хэргийн мөн чанарын талаар шийдвэр 

гаргахад чиглэх ажиллагааг хариуцагчаас өөр талын санаачилгаар эхлүүлсэн, эсхүл 

зохих ёсоор эрх олгогдсон байгууллага барааг нэвтрүүлэхийг түр саатуулсан хугацааг 

сунгах түр арга хэмжээ авсан тухай гаалийн байгууллагад мэдэгдээгүй бөгөөд 

импортлох, эсхүл экспортлоход тавих бүх нөхцөлийг хангасан бол барааг нэвтрүүлнэ; 

зохих тохиолдолд энэ хугацааг дараагийн ажлын 10 хоногоор сунгаж болно. Хэрэв мөн 

чанарын талаар шийдвэр гаргахад чиглэх ажиллагааг эхлүүлсэн бол эдгээр арга хэмжээг 

өөрчлөх, цуцлах, эсхүл хэвээр үлдээх асуудлыг зохих хугацааны дотор шийдвэрлэх 
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үүднээс хариуцагчийн хүсэлтийн дагуу дахин хянаж үзэж, хариуцагчийн тайлбарыг 

сонсоно. Дээр заасныг үл харгалзан, барааг нэвтрүүлэхийг түр саатуулсан, эсхүл 

шүүхийн түр арга хэмжээний дагуу саатуулахыг үргэлжлүүлсэн бол 50 дугаар зүйлийн 6 

дахь заалтыг хэрэглэнэ. 

 

56 дугаар зүйл 

 

Бараа импортлогч болон өмчлөгчийг хохиролгүй болгох 

 

 Холбогдох байгууллага барааг буруу саатуулсан, эсхүл 55 дугаар зүйлд заасны 

дагуу нэвтрүүлсэн барааг саатуулсны улмаас бараа импортлогч, хүлээн авагч, 

өмчлөгчид учирсан аливаа хохирлын зохих нөхөн төлбөрийг өргөдөл гаргачаар төлүүлэх 

тухай шийдвэрийг гаргах эрхтэй. 

 

57 дугаар зүйл 

 

Хянан шалгах, мэдээлэл авах эрх 

 

 Гишүүд нууц мэдээллийг хамгаалах явдлыг үл хөндөж, эрх эзэмшигчид 

нэхэмжлэлийн шаардлагыг үндэслэхийн тулд гаалийн байгуулагын саатуулсан аливаа 

барааг хянан шалгах хангалттай боломж олгох эрх мэдлийг эрх бүхий байгууллагад 

олгоно. Мөн эрх бүхий байгууллага ийнхүү аливаа барааг хянан шалгах адил боломжийг 

импортлогчид олгох эрх мэдэлтэй байна. Хэргийн мөн чанарын талаар нааштай шийдвэр 

гарсан бол гишүүд бараа илгээгч, импортлогч, хүлээн авагчийн нэр, хаяг болон тухайн 

барааны тоо хэмжээг эрх эзэмшигчид мэдэгдэх эрх мэдлийг эрх бүхий байгууллагад 

олгоно. 

 

58 дугаар зүйл 

 

 Ex оfficio авах арга хэмжээ 

 

 Гишүүд эрх бүхий байгууллагыг оюуны өмчийн эрх зөрчигдөж байгаа барааны 

хувьд prima facie нотлох баримт олж авсан бол өөрийн санаачилгаар арга хэмжээ авч 

барааг нэвтрүүлэхийг түр саатуулахыг шаардах тохиолдолд: 

 

(a)  эрх бүхий байгууллага эдгээр эрх мэдлээ хэрэгжүүлэхэд нь тус болох 

аливаа мэдээлэл өгөхийг эрх эзэмшигчээс аливаа үед хүсч болно; 

 

(b)  саатуулсны даруйд импортлогч болон эрх эзэмшигчид мэдэгдэнэ. 

Импортлогч саатуулсныг үл зөвшөөрч эрх бүхий байгууллагад гомдол 

гаргасан бол саатуулахад 55 дугаар зүйлд заасан нөхцөлийг хэрэглэнэ; 

 

(c)  гишүүд төрийн байгууллага, төрийн албан хаагчдыг зөвхөн үнэнч 

шударгааар, эсхүл тийм санаатайгаар үйл ажиллагаа явуулсан бол 

шүүхээс авах зохих арга хэмжээний дагуу хүлээх хариуцлагаас чөлөөлнө.  

 

59 дүгээр зүйл 

 

Хариу арга хэмжээ 
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 Шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрх эзэмшигчийн бусад эрхийг үл хөндөж, мөн асуудлыг 

шүүхээр дахин хянуулах хариуцагчийн эрхийг харгалзан эрх бүхий байгууллага эрхийн 

зөрчилтэй барааг 46 дугаар зүйлд заасан зарчмын дагуу устгах, эсхүл эргэлтээс гарган 

авах тухай шийдвэр гаргах эрхтэй. Хуурамч барааны тэмдэг бүхий барааны хувьд эрх 

бүхий байгууллага эрхийн зөрчилтэй барааг өөрчлөгдөөгүй байдлаар дахин 

экспортлохыг, эсхүл онцгой нөхцөл байдлаас бусад тохиолдолд гаалийн өөр процедур 

хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. 

 

60 дугаар зүйл 

 

Барааг цөөн тоогоор импортлох 

 

 Гишүүд зорчигчийн хувийн ачаа тээшинд байгаа, эсхүл жижиг илгээмжээр 

илгээсэн  арилжааны бус зориулалттай цөөн тооны барааны хувьд дээрх заалтыг 

хэрэглэхгүй байж болно. 

 

5 ДУГААР БҮЛЭГ: ЭРҮҮГИЙН ПРОЦЕДУР 

 

61 дүгээр зүйл 

 

 Гишүүд барааны тэмдгийг хуурамчаар үйлдэх, эсхүл зохиогчийн эрхийг зөрчих 

үйлдлийг санаатайгаар арилжаалах хэмжээнд гүйцэтгэсэн тохиолдолд эрүүгийн 

процедур явуулж ял шийтгэл оногдуулна. Шүүхээс оногдуулах ял шийтгэлд хорих ял 

болон/эсхүл мөнгөн торгуулийн ял шийтгэлийг хамруулах бөгөөд үүнийг ижил төрлийн 

шинжтэй гэмт хэрэгт оногдуулдаг ял шийтгэлтэй нийцсэн таслан зогсоох зорилго бүхий 

хангалттай тэрхүү хэмжээнд хэрэглэнэ. Зохих тохиолдолд мөн эдгээр ял шийтгэлд 

эрхийн зөрчилтэй барааг болон гэмт хэрэг үйлдэхэд голлон ашигласан материал, 

хэрэгслийг битүүмжлэх, хураан авах, эсхүл устгах арга хэмжээ хамруулна. Гишүүд 

оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөн бусад тохиолдолд, ялангуяа санаатайгаар арилжаалах 

зорилгоор зөрчсөн нөхцөлд эрүүгийн процедур явуулж, ял шийтгэл оногдуулахаар 

тогтоож болно. 

 

IV ХЭСЭГ  
 

OЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙГ OЛЖ АВАХ, ХҮЧИНТЭЙ БАЙЛГАХ БА 

ҮҮНД ХАМААРАХ INTER-PARTES ПРОЦЕДУР 

 

62 дугаар зүйл 

 

1.  Гишүүд II хэсгийн 2-6 дугаар бүлгийн дагуу оюуны өмчийн эрхийг олж авах, эсхүл 

хүчинтэй байлгахын тулд зохих процедур, бүрдлийн шаардлагыг хангахыг шаардаж 

болно. Тийм процедур, бүрдлийн хувьд тавигдах шаардлага нь энэхүү хэлэлцээрийн 

заалтад нийцсэн байна. 

 

2.  Хэрэв оюуны өмчийн эрхийг бүртгүүлснээр, эсхүл эрх олгосноор олж авдаг бол 

хамгаалах хугацааг баталгаагүйгээр багасгахаас зайлсхийхийн тулд эрх олж авах мөн 

чанарын шаардлагад нийцүүлэн бүртгэх, эрх олгох процедураар тодорхой хугацааны 

дотор эрх олгох, эсхүл бүртгэхийг зөвшөөрдөг байхыг гишүүд хангах ёстой. 
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3.  Парисын конвенц (1967)-ийн 4 дүгээр зүйлийг mutatis mutandis зарчмаар 

үйлчилгээний тэмдэгт хэрэглэнэ. 

 

4.  Оюуны өмчийн эрхийг олж авах, эсхүл хүчинтэй байлгах процедур, түүнчлэн 

хэрэв гишүүний хуулиар тогтоосон бол захиргааны процедураар эрхийг цуцлах болон 

эсэргүүцэл гаргах, цуцлах, бүртгэлээс хасах зэрэг inter partes процедурыг 41 дүгээр 

зүйлийн 2, 3 дахь заалтын нийтлэг зарчмаар зохицуулна. 

 

5.  4 дэх заалтад заасан аливаа процедурын явцад гаргасан захиргааны эцсийн 

шийдвэрийг шүүх, эсхүл шүүхийн үүргийг төлөөлөн гүйцэтгэх байгууллагаар дахин 

хянуулах боломжтой байна.  Гэхдээ захиргааны процедураар эрхийг цуцалсан, эсхүл 

эсэргүүцэл нь амжилтгүй болсон тохиолдолд шийдвэрийг дахин хянуулах боломж 

олгохыг үүрэг болгохгүй, чингэхдээ эдгээр процедурыг хэрэглэх болсон үндэслэл нь 

шийдвэрийг хүчингүй болгох процедур эхлүүлэх шалтгаан болж болзошгүйг харгалзан 

үзнэ. 

 

V ХЭСЭГ 

 

МАРГААНААС СЭРГИЙЛЭХ, МАРГААН ТАСЛАН ШИЙДВЭРЛЭХ 

 

63 дугаар зүйл 

 

Ил тод байдал 

 

1.  Гишүүн энэхүү хэлэлцээрийн асуудал (оюуны өмчийн эрхийн байдал, хамрах 

хүрээ, олж авах, хэрэгжилтийг хангах болон урвуулан ашиглахаас сэргийлэх)-д хамаарах 

өөрийн нийтээр дагаж мөрдөх хууль, журам, шүүхийн эцсийн шийдвэр болон захиргааны 

шийдвэрийг засгийн газар болон эрх эзэмшигчид танилцах боломж олгох байдлаар 

үндэсний хэлээр нийтлэх, эсхүл ийнхүү нийтлэх бодитой боломж байхгүй бол нийтийн 

хүртээл болгоно. Аль нэг гишүүний засгийн газар, засгийн газрын байгууллага болон өөр 

гишүүний засгийн газар, засгийн газрын байгууллагын хооронд энэхүү хэлэлцээрийн 

асуудалд хамаарах хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хэлэлцээрийг мөн нийтэлнэ. 

 

2.  Гишүүд ТРИПС-ын зөвлөлийн энэхүү хэлэлцээрийн үйлчлэлийг хянан үзэхэд 

туслах зорилгоор 1 дэх заалтад дурдсан хууль, журмын тухай зөвлөлд мэдэгдэнэ. 

Зөвлөл гишүүдийн энэ үүргийг хэрэгжүүлэх ачааллыг аль болох бууруулахыг  хичээх 

бөгөөд хэрэв хууль, журмын нэгдсэн бүртгэл бий болгох талаар ДОӨБ-тай зөвлөлдөж 

амжилтад хүрвэл дээрх хууль, журмын тухай зөвлөлд шууд мэдээлэх үүргээс чөлөөлөх 

талаар шийдвэрлэж болно. Зөвлөл үүнтэй холбогдуулан Парисын конвенц (1967)-ийн 

6ter зүйлийн заалтаас үүдсэн энэхүү хэлэлцээрт заасан үүргийн дагуу мэдэгдэлтэй 

холбоотой аливаа арга хэмжээ авахыг авч үзнэ.  

 

3.  Гишүүн бүр бусад гишүүний бичгээр гаргасан хүсэлтийн дагуу 1 дэх заалтад 

дурдсан мэдээллийг өгөхөд бэлэн байх ёстой. Түүнчлэн оюуны өмчийн эрхийн салбарт 

хамаарах шүүхийн, эсхүл захиргааны тодорхой шийдвэр, эсхүл хоёр талт хэлэлцээр 

энэхүү хэлэлцээрийн дагуу эдлэх эрхийг нь хөндөж байна гэж үзэх шалтгаантай гишүүн 

шүүхийн, эсхүл захиргааны  тодорхой шийдвэр, эсхүл хоёр талт хэлэлцээрийг олж авах, 

эсхүл тэдгээрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах тухай бичгээр хүсэлт тавьж болно. 
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4.  1, 2, 3 дахь заалтын алин ч хуулийн хэрэгжилтийг хангахад саад учруулах, эсхүл 

өөр байдлаар нийтийн ашиг сонирхолд харшлах, эсхүл тухайн төрийн болон хувийн 

үйлдвэрийн газрын хууль ёсны худалдааны ашиг сонирхолд хохирол учруулах нууц 

мэдээллийг задруулахыг гишүүдээс шаардахгүй. 

 

64 дүгээр зүйл 

 

Маргаан таслан шийдвэрлэх 

 

1.  Энэхүү хэлэлцээрт өөрөөр заагаагүй бол Маргаан таслан шийдвэрлэх тухай 

Ойлголцлын баримт бичгээр дэлгэрүүлэн хэрэглэж буй 1994 оны ТХЕХ-ийн XXII болон 

XXIII зүйлийн заалтыг энэхүү хэлэлцээрийн дагуу маргааны талаар зөвлөлдөх, маргаан 

таслан шийдвэрлэхэд хэрэглэнэ. 

 

2.  1994 оны ТХЕХ-ийн XXIII дугаар зүйлийн 1(b) болон 1(c)-д заасныг ДХБ-ын тухай 

хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш таван жилийн хугацаанд энэхүү 

хэлэлцээрийн дагуу маргааныг шийдвэрлэхэд хэрэглэхгүй. 

 

3.  2 дахь заалтад дурдсан хугацааны дотор ТРИПС-ын зөвлөл энэхүү хэлэлцээрийн 

дагуу гаргасан 1994 оны ТХЕХ-ийн XXIII зүйлийн 1(b) болон 1 (c)-д заасан гомдлын 

төрөлд хамаарах  гомдлын хамрах хүрээ, онцлог шинж чанарыг шалган үзэж, гаргасан 

зөвлөмжөө Сайд нарын бага хуралд батлуулахаар өгнө. Ийм зөвлөмжийг батлах, эсхүл 

2 дахь заалтад заасан хугацааг сунгах тухай Сайд нарын бага хурлын аливаа 

шийдвэрийг зөвхөн санал нэгтэйгээр хүлээн зөвшөөрснөөр гаргах бөгөөд батлагдсан 

зөвлөмж нь хүлээн зөвшөөрөх аливаа бүх гишүүдийн хувьд шууд хүчин төгөлдөр болно. 

 

VI ХЭСЭГ 

 

ШИЛЖИЛТИЙН ТОХИРОЛЦОО 

 

65 дугаар зүйл 

 

Шилжилтийн тохиролцоо 

 

1.  2, 3, 4 дэх заалтад заасныг харгалзаж аль ч гишүүн энэхүү хэлэлцээрийн заалтыг 

ДХБ-ын тухай хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсон огнооноос хойш нэг жилийн ерөнхий 

хугацаа дуусахаас өмнө хэрэглэх үүрэг хүлээхгүй. 

 

2.  Хөгжиж буй гишүүн орон энэхүү хэлэлцээрийн 3, 4, 5 дугаар зүйлээс бусад 

заалтыг 1 дэх заалтын дагуу хэлэлцээрийн заалтыг хэрэглэж эхлэх өдрийг цаашид 

дөрвөн жилээр хойшлуулах эрх эдэлнэ. 

 

3.  Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн чөлөөт эдийн засагт шилжиж 

байгаа болон оюуны өмчийн тогтолцооны бүтцийн өөрчлөлт хийж, оюуны өмчийн хууль 

тогтоомжоо боловсруулж хэрэгжүүлэх онцлог асуудалтай тулгарч буй аливаа бусад 

гишүүн 2 дахь заалтын дагуу хугацааг мөн хойшлуулж болно. 

 

4.  Энэхүү хэлэлцээрийг хэрэглэх ерөнхий хугацааны байдлаар хөгжиж буй гишүүн 

орны нутаг дэвсгэрт бүтээгдэхүүний хувьд патентын хамгаалалт олгодоггүй технологийн 

салбарт уг патентын хамгаалалт олгох үүргийг 2 дахь заалтад зааснаар хүлээх болсон 
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нөхцөлд уг гишүүн тухайн технологийн салбарын хувьд II хэсгийн 5 дугаар бүлэгт заасан 

бүтээгдэхүүний патентад хамаарах заалтыг хэрэглэх хугацаааг нэмэлт таван жилийн 

хугацаагаар хойшлуулж болно. 

 

5.  1, 2, 3, эсхүл 4 дэх заалтын дагуу шилжилтийн хугацааг хэрэглэх гишүүн уг 

хугацааны дотор хууль, журам, үйл ажиллагаандаа хийсэн аливаа өөрчлөлтийг энэхүү 

хэлэлцээрийн заалтад нийцэж буй хэмжээг буруулахгүй байх явдлыг хангана. 

 

66 дугаар зүйл 

 

Нэн буурай хөгжилтэй гишүүн орнууд 

 

1.  Нэн буурай хөгжилтэй гишүүн орнуудын тусгай хэрэгцээ, шаардлага, тэдний 

эдийн засаг, санхүү, захиргааны хязгаарлагдмал боломж, мөн технологийн зөв зохистой 

бааз суурийг бүрдүүлэхэд уян хатан байдлаар хандах шаардлагатайн үүднээс эдгээр 

гишүүдээс 65 дугаар зүйлийн 1 дэх заалтад заасан өдрөөс хойш 10 жилийн хугацааны 

дотор энэхүү хэлэлцээрийн 3, 4, 5 дугаар зүйлээс бусад заалтыг хэрэглэхийг 

шаардахгүй. ТРИПС-ын зөвлөл нэн буурай хөгжилтэй гишүүн орны зохих үндэслэлтэй 

хүсэлтээр уг хугацааг сунгана.  

 

2.  Хөгжингүй гишүүн орнууд нэн буурай хөгжилтэй гишүүн орнуудад технологийн 

найдвартай, зөв зохистой бааз суурийг бүрдүүлэх нөхцөлийг хангахын тулд технологи 

дамжуулахыг хөхиүлэн дэмжих зорилгоор өөрийн нутаг дэвсгэрт байгаа аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудын урамшуулна.  

 

67 дугаар зүйл 

 

Техникийн хамтын ажиллагаа 

 

 Хөгжингүй гишүүн орнууд энэхүү хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг дэмжихийн тулд 

хөгжиж буй болон нэн буурай хөгжилтэй гишүүн орнуудын  хүсэлтийн дагуу харилцан 

тохиролцсон нөхцөлийн үндсэн дээр эдгээр орнуудын ашиг сонирхлыг хангаж техникийн 

болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. Уг хамтын ажиллагаа нь оюуны өмчийн эрхийг 

хамгаалж хэрэгжилтийг хангах, урвуулан ашиглахаас нь сэргийлэхэд хамаарах хууль, 

журмыг боловсруулахад туслах, түүнчлэн эдгээр асуудлыг хариуцах үндэсний 

байгууллага, газар байгуулах, бэхжүүлэх, мөн боловсон хүчнийг сургах зэрэгт дэмжлэг 

үзүүлэхэд оршино. 

 

VII ХЭСЭГ 

 

ЗOХИOН БАЙГУУЛАЛТЫН ТОХИРОЛЦОО; ТӨГСГӨЛИЙН ЗААЛТ 

 

68 дугаар зүйл 

 

Худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн асуудлаарх зөвлөл 

 

 ТРИПС-ын зөвлөл нь энэхүү хэлэлцээрийн үйлчлэл, тухайлбал гишүүдийн үүгээр 

хүлээсэн үүргээ биелүүлж буйд хяналт тавьж худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн 

эрхийн асуудлаар зөвлөлдөх боломжийг гишүүдэд олгоно. Тэрээр гишүүдээс 

хүлээлгэсэн бусад үүргийг гүйцэтгэнэ, тухайлбал маргаан таслан шийдвэрлэх 
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процедурын хүрээнд тэдэнд хүсэлтийнх нь дагуу аливаа туслалцаа үзүүлнэ. ТРИПС-ын 

зөвлөл нь үүргээ гүйцэтгэхдээ зохистой гэж үзсэн аливаа эх сурвалжаас мэдээлэл хүсч, 

зөвлөлдөж болно. Зөвлөл анхдугаар хуралдаанаасаа хойш нэг жилийн дотор ДОӨБ-тай 

зөвлөлдөж уг байгууллагын товчоо, газруудтай хамтран ажиллах талаар зохих арга 

хэмжээг авна. 

 

69 дүгээр зүйл 

Олон улсын хамтын ажиллагаа 

 

 Гишүүд оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй барааны олон улсын худалдааг таслан 

зогсоохын тулд харилцан хамтран ажиллахаар тохиролцож байна. Энэ зорилгоор тэд 

өөрсдийн захиргааны байгууллагудад харилцах цэгийг байгуулж, энэ тухай мэдэгдэн 

эрхийн зөрчилтэй барааны худалдааны талаар мэдээлэл солилцоход бэлэн байна. 

Тухайлбал, тэд хуурамч барааны тэмдэгтэй болон зохиогчийн эрхийг зөрчиж 

үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүний талаар гаалийн байгууллага хоорондын мэдээлэл 

солилцох, хамтран ажиллах явдалд дэмжлэг үзүүлнэ. 

 

70 дугаар зүйл 

 

Бий болсон зүйлийг хамгаалах 

 

1.  Энэхүү хэлэлцээр тухайн гишүүний хувьд энэхүү хэлэлцээрийг хэрэглэж эхэлсэн 

өдрөөс өмнө хийсэн үйлдэлтэй нь холбогдуулан үүрэг үүсгэхгүй. 

 

2.  Энэхүү хэлэлцээрт өөрөөр заагаагүй бол, тухайн гишүүний энэхүү хэлэлцээрийг 

хэрэглэж эхлэх өдрийн байдлаар бий болж нутаг дэвсгэрт нь хамгаалагдаж байгаа, эсхүл 

энэхүү хэлэлцээрийн дагуу хамгаалагдах шалгуурыг хангаж байгаа, эсхүл цаашид 

хангаж болох оюуны өмчийн бүх эрхийн хувьд энэхүү хэлэлцээрийн дагуу үүрэг үүсгэнэ. 

Энэ заалт бoлoн 3, 4 дэх заалтын хувьд өмнө нь туурвисан бүтээлийн зoхиoгчийн эрхэд 

хамаарах үүргийг зөвхөн Бернийн кoнвенц(1971)-ийн 18 дугаар зүйлийн дагуу 

тoдoрхoйлох бөгөөд өмнө нь бий болсон фонограмын хувьд фонограм бүтээгч болон 

тоглогч уран бүтээлчийн эрхэд хамаарах үүргийг зөвхөн энэхүү хэлэлцээрийн 14 дүгээр 

зүйлийн 6 дахь заалтын дагуу хэрэглэх Бернийн кoнвенц(1971)-ийн 18 дугаар зүйлд 

заасны дагуу тoдoрхoйлнo. 

 

3.  Тухайн гишүүний энэхүү хэлэлцээрийг хэрэглэж эхлэх өдрийн байдлаар нийтийн 

харьяанд шилжсэн буюу хамгаалагдах хугацаа нь дууссан зүйлийн хамгаалалтыг сэргээх 

үүрэг тухайн гишүүний хувьд үүсэхгүй. 

 

4.  Хамгаалагдсан зүйл агуулсан тодорхой бараа, бүтээгэдхүүний хувьд хийсэн 

аливаа үйлдэл энэхүү хэлэлцээрт нийцүүлсэн хууль тoгтooмжийн нөхцөлийн дагуу 

эрхийн зөрчилтэй болж байгаа бөгөөд уг үйлдлийг тухайн гишүүний ДХБ-ын тухай 

хэлэлцээрийг хүлээн зөвшөөрсөн огнооноос өмнө эхэлсэн, эсхүл үүнд ихээхэн 

хэмжээний хөрөнгө oруулсан болон уг гишүүний энэхүү хэлэлцээрийг хэрэглэж эхлэх 

өдрөөс хойш үргэлжлүүлэн хийхээр бол эрх эзэмшигчийн зүгээс уг гишүүний хувьд 

шүүхээс авах арга хэмжээг хязгаарлаж бoлнo. Харин энэ тoхиoлдoлд уг гишүүн наад зах 

нь зохих төлбөр төлнө. 
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5.  Гишүүн энэхүү хэлэлцээрийг хэрэглэж эхлэх өдрөөс өмнө худалдаж авсан эх 

хувь, эсхүл хуулбарын хувьд 11 дүгээр зүйл болон 14 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалтыг 

хэрэглэх үүрэг хүлээхгүй. 

 

6.  Патент ашиглах зөвшөөрлийг энэхүү хэлэлцээрийн тухай мэддэг болохоос өмнө 

засгийн газраас oлгoсны дагуу эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр ашиглах тохиолдолд 

гишүүд 31 дүгээр зүйлийн шаардлага, эсхүл 27 дугаар зүйлийн 1 дэх заалтын дагуу 

технoлoгийн салбараас үл шатгаалж патентын эрхийг  ашиглаж болох талаарх 

шаардлагыг хэрэглэх үүрэг хүлээхгүй. 

 

7.  Бүртгэлийг oюуны өмчийн эрхийг хамгаалах нөхцөл болгодог тохиолдолд тухайн 

гишүүний энэхүү хэлэлцээрийг хэрэглэж эхлэх өдрийн байдлаар хамгаалалт хүссэн 

мэдүүлэг хүлээгдэж байгаа бол энэхүү хэлэлцээрийн заалтын дагуу илүү өргөн 

хамгаалалт олгож байгааг хүсч нэмэлт, өөрчлөлт хийхийг зөвшөөрнө. Ийнхүү нэмэлт, 

өөрчлөлт хийхэд шинэ зүйлийг оруулахгүй. 

 

8.  Хэрэв гишүүн ДХБ-ын тухай хэлэлцээр хүчин төгөлдөр бoлсон өдрийн байдлаар 

27 дугаар зүйлд заасан үүргийнхээ хэмжээнд эм зүйн болон хөдөө аж ахуйн химийн 

бүтээгдэхүүнийг патентаар хамгаалах боломж олгоогүй бол тухайн гишүүн нь: 

 

(a)  VI хэсгийн заалтыг үл харгалзан ДХБ-ын тухай хэлэлцээр хүчин төгөлдөр 

бoлсoн өдрөөс эхлэн ийм шинэ бүтээлд патент авахыг хүссэн мэдүүлгийг 

хэрхэн гаргаж болох талаар заана; 

 

(b)  энэхүү хэлэлцээрийг хэрэглэж эхлэх өдрөөс эхлэн энэхүү хэлэлцээрт 

заасан патент олгох шалгуурыг ийм мэдүүлгийн хувьд тухайн гишүүн 

оронд гаргасан мэдүүлгийн анхдагч огнооны, эсхүл давамгайлах эрх хүсэх 

хүссэн бол давамгайлах огнооны өдрийн байдлаар хэрэглэж байгаа мэт 

үзэж  хэрэглэнэ; 

 

(c)  (b)-д заасан хамгаалалт авах шалгуурыг хангаж буй мэдүүлгийн хувьд 

энэхүү хэлэлцээрийн дагуу олгох патентын хамгаалалтыг патент oлгoх 

өдрөөс эхлэн тооцох бөгөөд  үлдсэн хугацааг энэхүү хэлэлцээрийн 33 

дугаар зүйлд заасны дагуу мэдүүлгийн анхдагч огнооноос тooцож олгоно. 

 

9.  8 дугаар заалтын (a)-д заасны дагуу гишүүн оронд гаргасан патентын мэдүүлэгт 

бүтээгэдэхүүн дэвшүүлж байгаа бол зах зээлд нийлүүлэх онцгой эрхийг, VI хэсгийн 

заалтыг үл харгалзан, тухайн гишүүний зах зээлд нийлүүлэх зөвшөөрөл авснаас хoйш 

таван жилийн хугацаанд, эсхүл уг бүтээгдэхүүнд патент oлгoх, эсхүл oлгoхooс татгалзах 

хүртэл хугацааны аль бoгино хугацаанд oлгoнo, чингэхдээ ДХБ-ын тухай хэлэлцээр 

хүчин төгөлдөр бoлснooс хoйш патент хүссэн мэдүүлэг гаргасан байх бөгөөд өөр гишүүн 

оронд тухайн бүтээгдэхүүнд патент oлгoж, зах зээлд нийлүүлэх зөвшөөрөл олгосон 

байвал зохино. 

 

71 дүгээр зүйл 

 

Хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хянан үзэх, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

 

1.  ТРИПС-ын зөвлөл 65 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтад заасан шилжилтийн хугацаа 

дууссаны дараа энэхүү хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хянан үзнэ. Зөвлөл нь хэрэгжилтийн 
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явцад хуримтлуулсан туршлагаа харгалзан үзэж түүнээс хoйш хоёр жилийн дараа хянан 

үзэх бөгөөд цаашид хоёр жил бүр хянан үзэж байна. Зөвлөл нь холбогдох шинэ нөхцөл 

байдал үүссэнтэй уялдуулан энэхүү хэлэлцээрийг мөн хянан үзэж болох бөгөөд 

шаардлагатай бол зохих нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.  

 

2.  Бусад oлoн талт хэлэлцээрийн дагуу хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа болон ДХБ-

ын бүх гишүүдийн хүлээн зөвшөөрсөн oюуны өмчийн эрхийн хамгаалалтын илүү өндөр 

түвшин тогтоосонд нийцүүлэх зoрилгoд л хүрэхийн тулд хийх нэмэлт, өөрчлөлтийг 

ТРИПС-ын зөвлөлөөс санал нэгтэйгээр санал бoлгoсныг үндэслэн ДХБ-ын тухай 

хэлэлцээрийн Х дугаар зүйлийн 6 дахь заалтын дагуу арга хэмжээ авахуулахаар Сайд 

нарын бага хуралд шилжүүлж болно. 

 

72 дугаар зүйл 

 

Тайлбар 

 

 Бусад гишүүдийн зөвшөөрөлгүйгээр энэхүү хэлэлцээрийн аль ч заалтын хувьд 

тайлбар оруулж болохгүй. 

 

73 дугаар зүйл 

 

Аюулгүй байдалтай хoлбooтoй онцгой нөхцөл 

 

Энэхүү хэлэлцээрийн аль ч заалтыг дараах байдлаар ойлгохгүй: 

 

(a)  гишүүний аюулгүй байдлын үндсэн ашиг сoнирхoлд харш гэж түүний үзэж 

буй аливаа мэдээллийг гаргаж өгөхийг шаардсан; эсхүл 

 

(b)  аюулгүй байдлын үндсэн ашиг сoнирхлoo хамгаалахад шаардлагатай гэж 

үзсэн дараах үйл ажиллагааг явуулахад гишүүнд саад бoлсoн: 

 

(i)  задралд орох материал, эсхүл тэдгээрээс гаргаж авсан 

материалтай хoлбoгдсoн; 

 

(ii)  буу зэвсэг, зэр зэвсэг, байлдааны зориулалттай хэрэгслийн 

худалдаа бoлoн үүнтэй адилаар зэвсэг хүчинд нийлүүлэх зорилгоор 

бусад бараа, материал шууд, эсхүл шууд бусаар гүйцэтгэсэн 

худалдаатай хoлбoгдсoн; 

 

(iii)  дайны үед, эсхүл oлoн улсын харилцааны бусад oнцгой байдалд 

болсон; эсхүл 

 

(c)  олoн улсын энх тайван, аюулгүй байдлыг хангах талаар Нэгдсэн Үндэстний 

Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх үйл ажиллагааг 

явуулахад нь аль нэг гишүүнд саад бoлсoн. 
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ТРИПС-ЫН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ХАВСРАЛТ 
 

1. 31bis зүйл ба энэхүү хавсралтын зорилгоор: 

 

(a) “эм зүйн бүтээгдэхүүн” гэдэгт ТРИПС-ын хэлэлцээр ба олон нийтийн эрүүл 

мэндийн тухай тунхаглал (WT/MIN(01)/DEC/2)-ын 1 дэх заалтаар хүлээн 

зөвшөөрснөөр эрүүл мэндэд тулгарч буй хүндрэлийг даван туулахад 

шаардлагатай эм зүйн салбарт хамаарах патентаар хамгаалагдсан аливаа 

бүтээгэдхүүн, эсхүл патентлагдсан арга ажиллагааг ашиглан үйлдвэрлэсэн 

бүтээгдэхүүнийг ойлгоно. Үүнд үйлдвэрлэхэд нь шаардлагатай найрлагны 

идэвхт хэсэг бөгөөд хэрэглэхэд нь шаардлагатай оношилгооны хэрэгслийг 

хамруулна1; 

 

(b) “шаардлага хангасан импортлогч гишүүн” гэдэгт 31bis зүйл ба энэ хавсралтад 

тайлбарласан тогтолцоо(“тогтолцоо”)-г импортлогчийн хувьд ашиглах 

бодолтой байгаа тухай ТРИПС-ын зөвлөлд мэдэгдэл2 хүүргүүлсэн нэн буурай 

хөгжилтэй аливаа гишүүн орон болон аливаа бусад гишүүнийг ойлгох бөгөөд  

гишүүн энэ тогтолцоог бүхэлд нь, эсхүл тодорхой хэмжээнд, тухайлбал зөвхөн 

үндэсний онцгой байдлын үед, эсхүл онцгой шаардлагатай бусад тохиолдолд, 

эсхүл арилжааны бус нийтийн зорилгоор ашиглах тухайгаа аливаа үед 

мэдэгдэж болно. Зарим гишүүд импортлогч гишүүн гэх байдлаар энэхүү 

тогтолцоог ашиглахгүй3 байх болон зарим гишүүд энэхүү тогтолцоог ашиглах 

бол зөвхөн үндэсний онцгой байдлын, эсхүл онцгой шаардлагатай бусад 

тохиолдолд ашиглах тухай мэдэгдснийг энд тэмдэглэж байна;   

 

(c) “экспортлогч гишүүн” гэдэгт шаардлага хангасан импортлогч гишүүнд 

зориулан тогтолцоог ашиглаж эм зүйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн экспортлож 

буй гишүүнийг ойлгоно. 

 

2. 31bis зүйлийн 1 дэх заалтад заасан нөхцөлд дараахыг ойлгоно: 

 

(a) шаардлага хангасан импортлогч гишүүн(д)4 ТРИПС-ын зөвлөлд гаргасан 

мэдэгдэлдээ2: 

 

 (i) шаардлагатай байгаа эм зүйн бүтээгэдхүүний нэр, хүлээгдэж буй тоо 

хэмжээг заасан5; 

 

                                                        
1 Энэхүү дэд заалт 1(b) дэд заалтад заасныг үл хөндөнө.  
2 Тогтолцоог ашиглахын тулд уг мэдэгдлийг ДХБ-ын тухайн газраас батлах шаардлаггүй гэж ойлгоно.  
3 Австрали, Канад, Европын холбоо ба 31bis зүйл ба энэ хавсралтын зорилгоор түүний гишүүн 
орнууд, Исланд, Япон, Шинэ Зеланд, Норвеги, Швейцар, АНУ.  
4 Энэхүү дэд заалтын дагуу шаардагдах мэдээллийг 31bis зүйлийн 3 дахь заалтад дурдсан бүсийн 
байгууллагууд тухайн тогтолцоо ашиглаж буй өөрийн гишүүн болох шаардлага хангасан импортлогч 
гишүүдийн нэрийн өмнөөс тэдэнтэй тохиролцсноор хамтарсан мэдэгдэл хийж болно.  
5 Мэдэгдлийг ДХБ-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газраас ДХБ-ын вэб сайтын тухайн тогтолцоонд 
зориулсан хуудсан дээр нийтэд мэдээлэх зорилгоор байршуулна.  



 36 

(ii) нэн буурай хөгжилтэй гишүүнээс бусад шаардлага хангасан тухайн 

импортлогч гишүүн өөрийн эм зүйн салбарт нь эм зүйн бүтээгдэхүүнийг 

энэ хавсралтын нэмэлт хэсэгт заасан аливаа нэг аргаар үйлдвэрлэх 

хүчин чадал хангалтгүй, эсхүл огт байхгүйг батлан мэдэгдсэн; ба  

 

(iii) өөрийн нутаг дэвсгэрт нь эм зүйн бүтээгдэхүүн патентлагдсан бол 

энэхүү хэлэлцээрийн 31 ба 31bis зүйл болон энэ хавсралтын заалтын 

дагуу албадан лиценз олгосон, эсхүл олгох гэж байгаа тухай батлан 

мэдэгдсэн6. 

 

(b) тухайн тогтолцооны дагуу экспортлогч гишүүний олгосон албадан лиценз нь 

дараах нөхцөлийг агуулна:   

 

(i) лицензийн дагуу шаардлага хангасан импортлогч гишүүний(дийн) 

хэрэгцээг хангах зөвхөн тэр тоо хэмжээг үйлдвэрлэх бөгөөд 

үйлдвэрлэсэн бүх бүтээгдэхүүнийг ТРИПС-ын зөвлөлд өөрийн 

хэрэгцээний талаар мэдэгдсэн гишүүн(д) рүү экспортлоно; 

 

(ii) лицензийн дагуу үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг тогтолцооны хүрээнд 

үйлдвэрлэсэн гэх тусгай шошго, эсхүл тэмдэглэгээгээр тодорхой 

заана. Нийлүүлэгчид ийм бүтээгдэхүүнийг тусгай сав, баглаа боодол 

болон/эсхүл тусгай өнгө/хэлбэрээр ялган тодорхойлоно, чингэхдээ 

ийнхүү ялган тодорхойлох нь үнэд нөлөөлөхгүй бөгөөд боломжийн 

байх ёстой; ба  

 

(iii) лиценз авагч ачилт хийхээсээ өмнө вэб сайт7 дээр дараах мэдээллийг 

барйшуулна: 

 

- дээр (i)-д заасан хүрэх газар бүрт нийлүүлсэн тоо хэмжээ; ба 

 

- дээр (ii)-т заасан бүтээгэдхүүний ялгагдах шинж тэмдэг; 

 

(c) экспортлогч гишүүн ТРИПС-ын зөвлөлд лиценз олгосон тухай мэдэгдэх8 

бөгөөд үүнд лицензийн нөхцөлийг хамруулна9. Өгч буй мэдээлэлд лиценз 

авагчийн нэр, хаяг, лиценз олгосон бүтээгдэхүүн, олгосон тоо хэмжээ, 

бүтээгдэхүүн хүлээн авахаар болсон орон ба лицензийн хугацааг оруулна. 

Мэдэгдэлд (b)(iii)-т заасан  вэб сайтын хаягийг мөн заана. 

 

3. Тухайн тогтолцооны дагуу ипортлогдсон бүтээгдэхүүнийг импортын үндэслэл болсон 

нийтийн эрүүл мэндийн зорилгоор ашиглах явдлыг хангахын тулд шаардлага хангасан 

импортлогч гишүүн өөрийн захиргааны боломж болон нутаг дэвсгэрт нь тухайн тогтолцооны 

                                                        
6 Энэ дэд заалт энэхүү хэлэлцээрийн 66.1 дүгээр зүйлийг үл хөндөнө. 
7 Лиценз өгөгч энэ зорилгоор өөрийн вэб сайт, эсхүл ДХБ-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газрын 
тусламжтайгаар ДХБ-ын вэб сайтын тухайн тогтолцоонд зориулсан хуудсыг ашиглаж болно. 
8 Тогтолцоог ашиглахын тулд уг мэдэгдлийг ДХБ-ын тухайн газраас батлах шаардлаггүй гэж ойлгоно.  
9 Мэдэгдлийг ДХБ-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газраас ДХБ-ын вэб сайтын тухайн тогтолцоонд 
зориулсан хуудсан дээр нийтэд мэдээлэх зорилгоор байршуулна. 
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дагуу импортоор орж ирсэн бүтээгдэхүүний ре-экспорт хийхээс сэргийлж худалдааг 

сарниулах аюулд тэнцүү өөрийн боломжийн арга хэмжээ авна. Шаардлага хангасан 

импортлогч гишүүн болох хөгжиж буй, эсхүл нэн буурай хөгжилтэй гишүүн орон энэхүү 

заалтыг хэрэгжүүлэхдээ хүндрэлтэй тулгарч байвал хөгжингүй гишүүн орнууд энэхүү 

заалтын хэрэгжилтийг дэмжихийн тулд хүсэлтийнх нь дагуу харилцан тохиролцсон 

нөхцөлийн үндсэн дээр техникийн болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. 

 

4. Гишүүд зах зээл рүү нь тогтолцооны заалтыг зөрчиж нэвтрэн орсон тогтолцооны 

хүрээнд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг өөрсдийн нутаг дэвсгэр рүү импортлох болон 

худалдаалахаас сэргийлэх үр ашиг бүхий эрх зүйн арга хэмжээг хангах үүрэгтэй бөгөөд 

чингэхдээ энэхүү хэлэлцээрийн дагуу бий болгохыг шаардсан арга хэмжээг ашиглана. Хэрэв 

аливаа гишүүн эдгээр арга хэмжээг энэхүү зорилгод хүрэхэд хангалтгүй гэж үзэх бол уг 

гишүүний хүсэлтээр тус асуудлыг ТРИПС-ын зөвлөлөөр авч хэлэлцэнэ.   

 

5. Эм зүйн бүтээгдэхүүнийг худалдан авах чадварыг нэмэгдүүлэх болон дотоодын 

үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор үйлдвэрлэлийг өргөжүүлж зардлыг хэмнэх арга замыг 

ашиглах үүднээс бүсийн патент олгодог тогтолцоог хөгжүүлж 31bis зүйлийн 3 дахь заалтад 

дурдсан гишүүдийн хувьд үүнийг хэрэглэхийг хөхиүлэн дэмжих хэрэгтэйг хүлээн зөвшөөрнө. 

Энэ зорилгоор хөгжингүй гишүүн орнууд энэхүү хэлэлцээрийн 67 дугаар зүйлийн дагуу 

техникийн дэмжлэг үзүүлэх бөгөөд түүнчлэн засгийн газар хоорондын холбогдох бусад 

байгууллагуудтай хамтрана.  

 

6. Эм зүйн салбар дахь үйлдвэрлэлийн хүчин чадал хангалтгүй, эсхүл огт байхгүй 

гишүүдийн өмнө тулгарч буй бэрхшээлийг даван туулахын тулд эм зүйн салбарт нь 

чадварыг бий болгох болон технологи дамжуулах явдлыг хөхиүлэн дэмжих хүсэл 

эрмэлзлийг гишүүд хүлээн зөвшөөрч байна. Иймээс шаардлага хангасан импортлогч болон 

экспортлогч гишүүдийг энэ зорилгыг хөхиүлэн дэмжих арга замаар тогтолцоог ашиглахыг 

уриалж байна. Гишүүд энэхүү хэлэлцээрийн 66.2 дугаар зүйл, ТРИПС-ын хэлэлцээр ба олон 

нийтийн эрүүл мэндийн тухай тунхаглалын 7 дахь заалт болон ТРИПС-ын зөвлөлийн 

холбогдох бусад ажлын хүрээнд эм зүйн салбар дахь чадварыг бий болгох болон технологи 

дамжуулахад онцгой анхаарч хамтран ажиллана.  

 

7. ТРИПС-ын зөвлөл тухайн тогтолцооны үр ашигтай ажиллагааг хангах зорилгоор 

үйлчлэлийг нь жил бүр хянан үзэж энэ тухай Ерөнхий зөвлөлд жил бүр тайлагнана. 

 

 

ТРИПС-ЫН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ХАВСРАЛТЫН НЭМЭЛТ ХЭСЭГ 

 

Эм зүйн салбарын үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын үнэлгээ 

 

 Нэн буурай хөгжилтэй гишүүн орнуудад эм зүйн салбарын  үйлдвэрлэлийн хүчин 

чадал хангалтгүй, эсхүл огт байхгүй гэж үзнэ. 

 

 Шаардлага хангасан импортлогч бусад гишүүдийн хувьд тухайн бүтээгдэхүүнийг 

үйлдвэрлэхэд хангалтгүй, эсхүл огт байхгүй гэх хүчин чадлыг дараах аливаа нэг аргаар 

тодорхойлоно: 
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 (i) тухайн гишүүн эм зүйн салбартаа үйлдвэрлэлийн хүчин чадал огт байхгүй 

тухай тодорхойлж мэдэгдсэн; 

 

  эсхүл 

  

(ii) хэрэв гишүүн энэ салбарт үйлдвэрлэлийн зарим хүчин чадалтай хэдий ч уг 

хүчин чадлын үнэлгээ хийж патент эзэмшигчийн эзэмшиж буй, эсхүл хяналтаа 

хэрэгжүүлж буй хүчин чадлыг эс тооцвол байгаа хүчин чадал нь түүний 

хэрэгцээг хангахад хангалтгүй гэх дүгнэлтэд хүрсэн. Гишүүний хэрэгцээг 

хангахад ийнхүү хүчин чадал нь хангалттай болсон гэж тодорхойлсон 

тохиолдолд тогтолцоог цаашид хэрэглэхгүй.  

 


